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FIRING elektroterapi geniş dalga formları seçme imkanı sağlayan 2 kanallı 

elektroterapi cihazları olarak sunulmaktadır. Kolay kullanımlı arabirimleri 

sayesinde tüm kullanıcıları memnun edecek  özelliklere sahiptir.

• Tamamen bağımsız iki kanal, yoğunluk ayarı ve her kanal için 

   parametre kontrolleri sağlar.

• Geniş dalga formları ve modifikasyonları seçme imkanı verir.

• Rehabilitasyonda kullanılan 20 akım/dalga formu ve ağrı tedavisi 

   mevcuttur.

• Sık kullanılan patolojiler için hazırlanmış tedavi protokolleri içerir.

• Kullanıcı tanımlı tedavi protokolü oluşturma ve kaydetme imkanı 

   sağlar.

• “Favori” programlar ile tedaviye hızlı başlama seçeneği verir.

• Elektrot polaritesinin ayarlanabilmesi  ve elektrot bağlantı kalitesi 

   uyarı sistemi mevcuttur.

• Her hasta için tedavi başlangıcında ve sonunda ağrı düzeyi 

   değerlendirmesi kayıtları oluşturulabilir.
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STANDART EKİPMANLAR

UYARILMA MODLARI

OPSİYONEL EKİPMANLAR

2 parça  - Elektroterapi Kabloları [1]               (C / IS)
4 parça  - Elektrotlar 60X40 mm [2]        (EL / 1)
2 parça  - Elektrotlar 60X60 mm [3]              (EL / 2)
2 parça  - Elektrotlar 60X120 mm [4]            (EL / 3)
4 parça  - EL / 1 için pedler [5]                   (S / 1)
2 parça  - EL / 2 için pedler [6]                          (S / 2)
2 parça  - EL / 3 için pedler [7]               (S / 3)
2 parça  - Elastik bantlar 50 cm [8]               (F6)
2 parça  - Elastik bantlar 100 cm [9]                    (F7)
1 adet     - Siyah çiftli hasta kablosu [10]   (C / DU-N)
1 adet     - Kırmızı çiftli hasta kablosu [11]  (C / DU-R)
1 adet     - Siyah kablo 2 mm fiş [12]          (C / RD-N)
1 adet     - Kırmızı kablo 2 mm fiş [13]        (C / RD-R)
1 adet     - Güç kablosu [14]                                (C / A)

Ultrasound connection cable [15]        (C/U)

Point Electrode [16]                 (M/SP-P)

Vaginal electrode [17]        (EV/1)

Vaginal electrode [18]       (EV/2)

Vaginal electrode [19]       (EV/3)

Vaginal electrode [20]        (EV/4)

Anal electrode [21]        (EL/A)

Evoline bag            (A02.00241)

Evoline trolley             (A01.00056)

Tray for Evoline trolley            (A01.00047)

Tens: En yaygın patolojiler için yerleşik birçok programa sahiptir.

Kas: Simetrik iki yönlü pulslar. Farklı kas koşullarının tedavisi.

Bipolar İnterferansiyel Akım: Kare dalga, çift yönlü akım. 

Tetrapolar İnterferansiyel Akım: Genlik modülasyonlu çift yönlü akım.

AMF: Dikdörtgen iki yönlü simetrik puls.

Faradik akım: Tek yönlü pulslar.

Iyontoforez: Tek yönlü kesikli akım. 

FM: Dikdörtgen iki yönlü simetrik puls. 

Diyadinamik Akımlar: Tek fazlı (MF), iki fazlı (DF), kısa periyotlu (CP)

Üçgen / Eksponansiyel Pulslar: Üçgen tek yönlü pulslar.

Dikdörtgen Pulslar: Dikdörtgen tek yönlü pulslar.

Agonist / Antagonist: Dikdörtgen iki yönlü simetrik pulslar. 

Faradik Akım ile Agonist / Antagonisti: Tek yönlü pulslar.

Kotz akımı ile Agonist / Antagonist: Kesilen sinüzoidal akım. 

High Voltaj Modu: Çift tek yönlü darbe.

Teşhis: Yoğunluk / zaman eğrisinin otomatik kaydı. 

Burst: Dikdörtgen iki yönlü simetrik pulslar 

Kotz: Kesilen sinüzoidal akım. Sinüs frekansı

Trabert: Dikdörtgen, tek yönlü akım.

[4]
[3]

[2]

[7]
[6]

[5]

[11]

[14]

[15] [21]
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[19]

[18]
[16]

[13][12]

[8]

[9]
[1]

[10]



Terapi Ekipmanları

www.cosmogamma.com

®

“Elektroterapi
  ekipmanları’’

“Electro theraphy   
 equipment’’

Sık kullanılan iki fizik tedavi uygulamasını tek cihazda birleştiren MIXING 

2 (EVO) , birbirinden bağımsız çalışan 2 stimülasyon kanalı ve 1 ultrason 

kanalından oluşmaktadır. Gelişmiş akım parametreleri ve çiftli hasta kablosu 

seçenekleri sayesinde çoklu kullanıma imkan sağlamaktadır.

•  Gelişmiş hasta veritabanı ile patoloji ,tedavi  parametreleri kaydetmeye izin 

    veren kullanıcı dostu sistemdir.

•  Her hasta için tedavi başlangıcında ve sonunda ağrı düzeyi değerlendirmesi 

   kayıtları oluşturulabilir.

• Tüm elektroterapi cihazı özelliklerinin yanısıra ultrasonla ardışık kombine   

   tedaviye de imkan sağlar .

• Ultrason maksimum güç sürekli modda 2W / cm2 , kesikli modda 

   3W / cm2 dir.

• Hasta temas göstergeli ergonomik ultrason başlığına sahiptir.

• Su altı terapisine uygun, su geçirmez ultrason başlıkları ile tedavi 

   oluşturulabilir. 

• Temas kalitesini ekranda izleme ve ses sinyali ile uyarma özelliği vardır.

• Gerçek tedavi zaman ayarlaması yapılabilir.

• Tüm çıktı parametrelerini gösteren geniş grafik ekran ile kullanılır.

• 11 stimülasyon modu (akım türleri) içerir.

• Her biri için kullanıcı tarafından programlanabilir protokoller vardır.

[03-04]
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STANDART EKİPMANLAR

UYARILMA MODLARI

OPSİYONEL EKİPMANLAR

1 adet           - 1MHz / 5cm2   ultrason başlık          (A01.00053)
1 adet     - 260gr. Ultrason jeli                (R / 273)
2 parça  - Elektroterapi Kabloları        (C / IS)
4 parça  - Elektrotlar 60X40 mm     (EL / 1)
2 parça  - Elektrotlar 60X60 mm    (EL / 2)
2 parça  - Elektrotlar 60X120 mm    (EL / 3)
4 parça  - EL / 1 için pedler       (S / 1)
2 parça  - EL / 2 için pedler       (S / 2)
2 parça  - EL / 3 için pedler       (S / 3)
2 parça  - Elastik bantlar 50 cm                  (F6)
2 parça  - Elastik bantlar 100 cm               (F7)
1 adet.     - Siyah çiftli hasta kablosu               (C / DU-N)
1 adet.     - Kırmızı çiftli hasta kablosu              (C / DU-R)
1 adet      - Siyah kablo 2 mm fiş                    (C / RD-N)
1 adet.    - Kırmızı kablo 2 mm fiş             (C / RD-R)
1 adet     - Güç kablosu                      (C / A)

Point Electrode]                               (M/SP-P)

Vaginal electrode         (EV/1)

Vaginal electrode        (EV/2)

Vaginal electrode        (EV/3)

Vaginal electrode        (EV/4)

Anal electrode                        (EL/A)

Evoline bag             (A02.00241)

Evoline trolley            (A01.00056)

Tray for Evoline trolley           (A01.00047)

Tens: En yaygın patolojiler için yerleşik birçok programa sahiptir.

Kas: Simetrik iki yönlü pulslar. Farklı kas koşullarının tedavisi.

Bipolar İnterferansiyel Akım: Kare dalga, çift yönlü akım. 

Tetrapolar İnterferansiyel Akım: Genlik modülasyonlu çift yönlü akım.

Faradik Akım: Tek yönlü pulslar.

İyontoforez: Tek yönlü kesikli akım. 

Diyadinamik Akımlar: Tek fazlı (MF), iki fazlı (DF), kısa periyotlu (CP)

Üçgen / Eksponansiyel Pulslar: Üçgen tek yönlü pulslar.

Dikdörtgen Pulslar: Dikdörtgen tek yönlü pulslar.

Kotz: Kesilen sinüzoidal akım. Sinüs frekansı

Evoline Bag Evoline Trolley
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THERMOPRESS sıcak / soğuk uygulama için çok gelişmiş bir çözüm sunar. 

Bu tedavi sayesinde tedavi için seçilen bölgeyi aynı aksesuar ile ısıtmak ve 

soğutmak mümkündür.

Thermopress’in özel manşonları sayesinde istenilen sıcaklık veya soğukluk 

çok hızlı sağlanabilir. Ayrıca bu sıcaklıklarda uygulanan  masaj etkinliği  

uygulamanın başarısını artırır.

• Tedavi Aralığı  0 ° - 40 ° C arasında sabit istenen bir sıcaklıkta ayarlanabilir.

• Cihaz 4 modda çalışır: soğuk, sabit soğuk, sıcak, dönüşümlü soğuk-sıcak.

• Kullanıcı tanımlı kişiselleştirilmiş tedavi protokolü oluşturma ve kaydetme  

   imkanı vardır. 

• Gelişmiş hasta veritabanı ile hasta verilerini depolamaya izin veren kullanıcı 

   dostu sistemdir. Böylece hasta tedaviye alınırken hızlı başlangıç sağlanabilir.

• Sık kullanılan patolojiler için hazırlanmış tedavi protokolleri içerir.

• Farklı bölgeler için geniş kullanım seçenekleri olan aksesuarlara sahiptir.

[05-06]
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STANDART EKİPMANLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

OPSİYONEL EKİPMANLAR

1 adet.    - Manşon bağlantı borusu                       (ACS402)

1 adet.   - Dönüşüm hunisi [2]                  (K02.00296)

2 parça - Soğutucu  madde (1 L.) [3]                (3LIQ003)

1adet       - Boşaltma borusu [4]                              (J01.00843)

1 adet     - Güç kablosu [5]                                             (C / A)

1 adet       -  Aksesuar tepsisi 36 x 18 x 16 cm [6]   (A01.00089 

Lomber manşon [7]                        (1ACS207)

Omuz manşonu [8]                       (1ACS208)

Dirsek / Bilek manşonu [9]                        (1ACS216)

Uyluk manşonu [10]                         (1ACS205)

Diz manşonu [11]                          (1ACS206)

Ayak bileği manşonu [12]                        (1ACS203)

Güç Girişi: 830 VA

Maks. Devir sayısı: 20

Soğuk  aralığı: 0 ° - 15 ° C (± 2 ° C)

Sıcak  aralığı: 25 ° - 40 ° C (± 2 ° C)

Duraklama Zamanı Sıcak çevrim: 0 - 60 dak.

Eylem Zaman masajı: 2 - 10 s.

Duraklatma Zamanı masajı: 2-10 saniye.

Boyutlar (GxDxY): 42 x 56 x 110 cm

Ağırlık: 33 Kg.

İzolasyon sınıfı: Sınıf I - BF Tipi

İşlem Süresi soğuk çevrimi: 1 - 60 dak.

Duraklama Zamanı soğuk çevrim: 0 - 60 dakika.

İşlem Saati sıcak çevrimi: 1 - 60 dak.

[4] [3]

[2]

[7]

[1]

[6]

[5]

[11] [12] [8][9] [10]
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PRO-SHOCK WAVES çok gelişmiş radyal şok dalgaları ile terapötik kullanım 

ve çok yönlü uygulama sağlayan gelişmiş bir SWT cihazıdır. Modern 

mekanik kullanımı sayesinde tedavide tam etkinlik sağlar. Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon, Ortopedi ve Spor Hekimliği alanlarında kullanıma uygundur.

• Ayarlanabilir diyagram sayesinde kullanıcı tanımlı kişiselleştirilmiş tedavi  

  protokolü oluşturma ve kaydetme imkanı vardır. Farklı alanlarda kullanım  

  özelliğine sahiptir 

• Geniş kullanım alanlarında hızlı ve etkin olarak ağrı tedavisi sağlar.

• Spor yaralanmalarından kronik hastalıklara kadar rehabilitasyon gerektiren 

  tüm alanlarda geniş kullanım sunar.

• Gelişmiş hasta veritabanı ile hasta verilerini depolamaya izin veren kullanıcı  

  dostu sistemdir.

• Sık kullanılan patolojiler için hazırlanmış tedavi protokolleri içerir. 

• Farklı bölgeler için geniş kullanım seçenekleri olan aksesuarlara sahiptir.

• Eşsiz patentli E.S.A.® Sistemi (Uygulayıcı Darbe Emici Sistem) sayesinde 

  aplikatörden terapiste iletilen enerji % 90 oranında azalır.

• Tedavi protokolleri içinden uygulama değiştirme imkanı sayesinde her türlü 

  esnek kullanıma imkan verir.

[07-08]
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STANDART EKİPMANLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

OPSİYONEL EKİPMANLAR

DİYAGRAM PROGRAMI

1 adet - 15 mm fokuslu transmitter [1]          (J02.01560)

1 adet  - 15 mm multi fokuslu transmitter [2]      (J02.01551)

1 adet  - 9 mm multi fokuslu transmitter [3]     (J02.01551)

1 adet - Jel tüpü [4]                                                 (R / 273)

36 mm transmitter verici estetik tip [5]          (A01.00107)

Evoline trolley [6]                                                (A01.00056)

Arabalı çanta [7]

Ekran: Renkli dokunmatik LCD ekran 640x480 piksel

Atım türleri: Tek, Sürekli, Burst

Basınç: 1- 5 bar, artış 0,5 bar

Emisyon frekansı: 1 - 25 Hz ,artış 1 Hz

Ağırlık: 8.2 Kg

Boyutlar (GüzeyxGxY): 39 x 32.8 x 23 cm

En Güçlü Shock Wave Cihazı,

• 5 bar’ a kadar yüksek basınç 

• 25 Hz ‘e kadar yüksek frekans

[4]

[2] [3]

[1]

[6]

[1]

[5]



Terapi Ekipmanları

www.cosmogamma.com

®

“Elektroterapi
  ekipmanları’’

“Electro theraphy   
 equipment’’

CYBORG MAG fizik tedavi ve diğer tıp alanları için gelişmiş bir çok tedavi 

seçeneği sunan 4 kanallı magnetoterapi cihazıdır. Yenilikçi teknolojisi 

sayesinde farklı aplikatör seçenekleri ile kolay kullanımlı teknikler içerir. 

• Frekans aralığı 5 – 300 Hz arasında uygulamaya izin verir.

• 4 Kanalı sayesinde çoklu hasta tedavisine imkan sağlar.

• 9 manyetik alan dalga boyu ile akut ve anti-enflamatuar tedavilar için 

   kombinasyonlar sağlar.

• Aynı anda 2 çift bobin kullanılabilir.

• Sık kullanılan patolojiler için hazırlanmış tedavi protokolleri içerir.

• Gelişmiş hasta veritabanı ile hasta verilerini depolamaya izin veren kullanıcı 

  dostu sistemdir.Böyleye hasta tedaviye devam ederken hızlı başlangıç 

  sağlanabilir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

OPSİYONEL EKİPMANLAR

Evoline Trolley [2]                                               (A01.00056)

Ø 60 cm, L 40 cm lumbar selenoid[ 3]           (A01.00094)

Lumbarselenoidrbobin için kablo   (A01.00095)

 Ø 30 cm bacak ayağı [4]   (A01.00064)

Sınır aplikatör kablosu    (A01.00093)

Ø 15 cm aplikatör [5]    (A01.00083)

Ø 15 cm aplikatör için kırmızı kablo [6] (A01.00090)

Ø 15 cm aplikatör için siyah kablo [7]  (A01.00091)

Kırmızı Ø 7.5 cm aplikatör [8]              (A01.00092_R)

Siyah Ø 7.5 cm aplikatör [9]            (A01.00092_N)

100 cm elastik kayışlar [10]    (F7)

Alüminyum terapi yatağı [11]   (A01.00006)

Ahşap terapi yatağı [12]    (A01.00040)

Kanal sayısı: 4

Dalga formu sayısı: 9 dalga formu:

- Sinüsoidal tek kutuplu veya çift kutuplu

- Triangular unipolar veya bipolar

- Dörtgen tek kutuplu veya çift kutuplu

- Sinusoidal dönüşümlü tek kutuplu

- Üçgen alternatif tek kutuplu

- Dörtgen pulslar

Frekans: 5 - 300 Hz

4 aplikatör: - Ø 7.5 cm

                    - Ø 15 cm

                    - Ø 30 cm bacak kol

                    - Ø 60 cm bel 

Yatak Boyutları: 200 x 50 x 60 cm

Yatak ağırlığı: 40 Kg.

Lumbar Bobin: Ø 60 cm, Uzunluk 40 cm

Kol bacak: Ø 30 cm, Uzunluk 10 cm

[4]
[3] [2]

[7]

[6]

[5]

[8]

[9]

[10]

[11][12]
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SW 500, kısa dalga diatermi için tasarlanmış sürekli veya kesikli modda 

çalışabilen  dalgalar sağlayan kısa dalga cihazıdır. SW500, hastalar için 

en rahat tedavi koşullarını sağlayan, çok çeşitli endikasyonlarda cihazın 

kullanılmasını sağlayan otomatik bir kontrol sistemi ile donatılmıştır. 

• SW 500, 20 adet  en yaygın hastalıkların tedavisi için önceden belirlenmiş 

   hazır tedavi programları ve  manuel ayarlanabilen parametreler,

• Terapistin kendi kullanıcı programlarını girebilmesi ve kaydetmesi için kolay 

   arayüz,

• Dokunmatik ekran kontrol paneli aracılığıyla tüm programlara, hasta veri 

   tabanına ve ayarlara kolayca erişim,

• 20’den 200 Hz’e 10 adımda frekans ayarı,

• Çıkış gücü 0-500 W (sürekli mod), 0-1000 W (kesikli mod),

• Tedavi bittikten sonra otomatik kapanma,

• Farklı aplikatör seçenekleri sağlanabilir.

[11-12]
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STANDART EKİPMANLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

OPSİYONEL EKİPMANLAR

2 adet. - Elektrod kolları

2 adet. - Bağlantı kablosu   [2]   (A01.00039)

2 adet  - 150mm disk elektrodu [5]  (A01.00042)

1 adet. - Güç kablosu                 (C / A)

1 adet  - Altı köşeli anahtar 5                  (CES)

80 mm disk elektrodu (schliephake) [6]  (A01.00043)

Esnek lastik elektrot 100X160 mm [9]             (T1PL1)

Esnek kauçuk elektrot 140X220 mm [8]            (T1PL2)

T1PL1 için keçe [11]                   (FL1)

T1PL2 için keçe [10]                  (FL2)

100 cm elastik kayışlar [7]    (F7)

Diplode [1]                (DPL)

Diplode destek kolu [4]      (H1002101)

Monode [14]               (MNO)

T1PL1 için pamuk torbası [13]                (TS1)

T1PL2 için pamuk torbası [12]

Çıkış modu: Sürekli ve kesikli otomatik ayarlama

Çıkış gücü: Sürekli modda 500 W ve kesikli modda 1000 W 

Pulse süresi: 400 μs

Frekans: 10 adımda 20 -  200 Hz aralık içinde ayarlanabilir

Zamanlayıcı: 0 - 99 dakika aralık içinde ayarlanabilir

Boyutlar / ağırlık: 100 x 49 x 45 cm / 60 Kg.

[4]

[1]

[3]

[2]

[7]

[6]

[5]

[8]

[9]

[10][11] [12][13]

[14]



Terapi Ekipmanları

www.cosmogamma.com

®

“Elektro terapi
  ekipmanları’’

“Electro theraphy   
 equipment’’

Üç boyutlu uygulama imkanı veren gelişmiş traksiyon sistemidir. Platinium, 

statik, armonik ve aralıklı traksiyon yapılmasına olanak tanır.

Dokunmatik ekran paneli, tedavi sürecini büyük ölçüde kolaylaştırır ve hasta 

veri tabanı, terapideki ilerleme ve kullanılan tedavi parametreleri hakkında 

bilgiye hızlı erişim sağlar.

• Yatağın üç boyutlu ayarı sayesinde, 

• Çekiş kuvvetlerinin ayarlanabildiği bir mikroişlemci tarafından , çekiş 

   tiplerinin her biri için önceden ayarlanmış değerler ile simetrik ve asimetrik 

   çekiş imkanı

• Servikal traksiyon için modern bir çözüm (temporomandibular eklemlere 

   yük olmaz)

• Lomber  parça çekiş esnasında elektrikle uzatılır, böylece hastayla masa 

   arasındaki sürtünme kuvvetini ortadan kaldırır.

• Ayarlanabilir parametreleri: çekme tipi, kuvvet, kuvvetin maksimum değere 

   veya azalmaya göre süresi, yükseltme, tedavi süresi, aktif faz süresi ve zaman 

   aralığı,

• Tek bir tedavi sırasında çekiş evreleri dizisini yapılandırma olanağı,

• Kendi tedavi programlarını kaydetme imkânı,

• Hareketli destek kolunda 7 inç renkli dokunmatik ekran,

• Tedavi bittikten sonra otomatik kapanma,

• Farklı aplikatör seçenekleri sağlanabilir.

[13-14]

Ü
rü

n
 Ö

ze
lli

kl
e

ri
T

R
A

K
Sİ

Y
O

N
 T

E
R

A
P

İ
P

L
A

T
IN

IU
M



www.bamateknoloji.com

STANDART EKİPMANLAR

PARAMETERS

2 parça  - Bel Kemerleri [1]                 (08.022.003)

   - bel omurganın stabilize edilmesi için

   - torasik omurga stabilize etmek için

1 adet    - Tabure [2]                      (08.501.003)

1 adet    - Basınçlı hava spreyi [6]   (B02.00041)

Traksiyon tipi                                                                       Static, harmonic and the intermittent

Boyun traksiyonu için maksimum güç              18 kg

Lumber traksiyon için maksimum güç           90 kg

Yatak baş bölme ayarı            -44° do +36°

Maksimum hasta ağırlığı           150 kg

Lomber omurga desteğinin ayarlanması (hareket - fleksiyon / ekstansiyon)     -14° do +22°

Masa yükseklik ayarı (mm)        580 – 880 mm  

Enine düzlemdeki bel ayarı (hareket - dönüş)             -12° do +12 °

Boyutlar(L x W)            2270 x 730 mm

[2]

[1]
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LP 50 Fizik tedavi ve diğer tıp alanları için gelişirilmiş düşük yoğunluklu 

lazer ile tedavi imkanı sağlayan terapi cihazıdır. Lazer tedavisi kesinlikle en 

güvenli yöntemlerden biridir ve kolay kullanımlı terapötik teknikler içerir. 

Lazer tedavisi belirgin bir semptomatik analjezik ve anti-inflamatuar etkiye 

sahiptir. 

• Otomatik hesaplanmış tedavinin ayarını sağlar.

• Basit ve kolay kullanıma sahiptir.

• Sık kullanılan patolojiler için hazırlanmış tedavi protokolleri içerir.

• Manuel olarak programlama yapılabilir.

• Taşıma çantası ile hafif , kolay taşınabilir özelliktedir.

[15-16]
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STANDART EKİPMANLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

1 adet  - Güç kaynağı birimi                                        (5A-ALI) 

1 adet. - Lazer kiti çantası                                       (VAL-24/1) 

1 adet  - Lazer ünitesi desteği   (STAND-LP) 

1 adet  - Bileklik      (K02.00184)

Lazer kaynağı:  InGaAs / GaAs lazer diode

Dalga boyu: 905 nm

Güç: Ortalama değer 75 mW

Görev faktörü: % 0.1

Frekans: maks. 10 KHz

Boyutlar: 17 x 15 x 7 cm

Ağırlık: 250 g

Lazer sınıfı: 3B
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Lazer terapi teknolojisinde, kanıtlanmış tıbbi uygulamalara dayanan , güçlü 
bir etkiye sahip lazer terapi cihazıdır. Lazer tedavisinde yeni jenerasyon 
güçlü bir seçenektir. Ağrısız , rahat, hızlı ve etkili tedavi sağlar.

• Yüksek çıkış gücü sayesinde birçok fizyoterapi uygulamasında güçlü etki 
  sağlar
• Sürekli ve burst modda 10.000 Hz e kadar uygulama imkanı vardır
• Karma program oluşturma imkanı ile tek seansta birçok ard arda 
   uygulamaya izin verir.
• Bölge seçimi sayesinde geniş alanlara da uygulama imkanı sağlar
• Sık kullanılan patolojiler için hazırlanmış tedavi protokolleri içerir.
• Gelişmiş hasta veritabanı ile hasta verilerini depolamaya izin veren kullanıcı 
  dostu sistemdir.Böyleye hasta tedaviye devam ederken hızlı başlangıç  
  sağlanabilir.
• Burst modda kullanım imkanı verir.
• USB bağlantısı ile hasta verilerinin aktarılmasına olanak sağlar.
• M.P.P Sistemi sayesinde çoklu parametreler ve protokoller hızlı değiştirilebilir 
  ve kontrol edilebilir.
• Lazer probunda fiber optik teknolojisi sayesinde dokulara daha güçlü 
  penetrasyon sağlar.

   
  EVOLASER 1064 13 W

• Sürekli modda 8 W a kadar güçlü bir tedavi ve 10 cm üzerinde derinlik 
• 1064 Nm dalga boyu
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Lazer Kaynak: GaAlAs lazer 

Dalga boyu: 1064 nm

Kılavuz ışık: Lazer 635 nm (± 3%), <3mW

Çalışma: Sürekli (CW), kesikli,hiper kesikli , MPS (Multi Parametre Protokolü),

                TEC(Toplam Emisyon Kontrolü),SPS (Tarayıcı Nokta Tarayıcısı)

Ağırlık: 4.7 Kg

Boyutlar: 27 x 44 x 23 cm

Sınıf : 4. Sınıf

Güç: 13 W (CW)

Klavuz ışık : 3 mW kırmızı lazer pointer

IR Spot Boyutu: 1,70 cm2, 1 cm mesafeden uygulama
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Güç: 8 W (CW)

• Sürekli modda 8 W a kadar güçlü bir tedavi ve 10 cm üzerinde derinlik 

• 1064 Nm dalga boyu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Lazer Kaynak: GaAlAs lazer 

Dalga boyu: 1064 nm

Kılavuz ışık: Lazer 635 nm (± 3%), <3mW

Çalışma: Sürekli (CW), kesikli,hiper kesikli , MPS (Multi Parametre Protokolü),

TEC(Toplam Emisyon Kontrolü),SPS (Tarayıcı Nokta Tarayıcısı)

Ağırlık: 4.7 Kg

Boyutlar: 27 x 44 x 23 cm

Sınıf : 4. Sınıf

Klavuz ışık : 3 mW kırmızı lazer pointer

IR Spot Boyutu: 1,70 cm2, 1 cm mesafeden uygulama

“Elektroterapi
  ekipmanları’’

“Electro theraphy   
 equipment’’
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STANDART EKİPMANLAR

OPSİYONEL EKİPMANLAR

1 adet  - Operatör Koruyucu Gözlükler [1]               (OPO)

1 adet  - Güç kablosu                                                 (C / A)

1 adet  - Ayak pedalı [2]                                    (D02.00605)

1adet   - Hasta koruyucu gözlükler [3]                       (OPP)

1 adet  - Basınçlı hava spreyi [6]                      (B02.00041)

Koni aplikatör 30 cm2 [3]                                      (A01.00102)

Koni destek kolu [4]                  (A01.00098)

Evoline trolley [5]    (A01.00072)

Kol tutucu [6]     (A01.00099)

Arabalı çanta [7]       (A01.00101)

[4]

[3]

[6] [7]

[2]

[3]

[1]

[6]

[5]
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