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Skupaj vrsto let
Zaupanje je vrednota, ki se je razvijala skozi leta, in tako sočasno gradila dobre medsebojne odnose. ASTAR
na njem deluje od leta 1995, nenehno širi svoje izkušnje na področju oblikovanja najvišje kakovosti
medicinske opreme. Da naši izdelki in storitve izpolnjujejo vsa naša pričakovanja , je stvar ponosa in
spodbuda za stalno rast na tem področju. Poleg tega se še naprej držimo najvišjih standardov in analiziramo
kakovost naših naprav, tako v fazi načrtovanja kot med postprodukcijskimi testi.

Področje ASTAR-ja je izdelava naprav za elektroterapijo, lasersko terapijo, ultrazvočno terapijo, magnetoterapijo, svetlobno
terapijo, vakuumsko terapijo in terapijo z udarnimi valovi.
V fazi načrtovanja in izdelave je poglavitno temeljito znanje specialistov, ki jih je angažiral ASTAR. Gre za ekipo strokovnjakov,
ki stalno širijo svoje znanje in analizirajo vsako podrobnost naprav, ki jih oblikujejo. Njihova predanost pomeni nenehno iskanje
novih rešitev za povečanje udobja delovanja ASTAR opreme in optimizacijo učinkov terapij.
Delujemo na številnih trgih zunaj Poljske. Naši izdelki so znani in cenjeni v Evropi, Aziji, Afriki in Južni Ameriki.
Pomemben znak našega učinkovitega dela so nagrade, ki so jih prejeli strokovnjaki s področja avtomobilov, ki so prepoznali
ASTAR izdelke na številnih dogodkih. V programu za spodbujanje kakovosti in s Poslovno gazelo smo bili v letih 2010 in 2014
nagrajeni kot „zlata kakovost leta“.

Ta katalog predstavlja informacije o napravi za lasersko terapijo z visoko močjo Polaris HP, o napravi za udarno valovanje
Impactis M in 7 večnamenskih napravah iz ekskluzivne linije PhysioGo.

Polaris HP
Laserska terapija z visoko
močjo in biostimulacijo
Laserska terapija z visoko močjo je najnovejša posebnost na področju
fizikalne terapije. Omogoča globoko penetracijo v tkiva z uporabo laserskega
sevanja z visoko močjo v zelo kratkem obdobju, kar omogoča doseganje
odličnih terapevtskih rezultatov, še posebej analgetičnega učinka.
Polaris HP je naprava, ki oddaja ravno to energijo, vendar jo lahko uporabite
tudi kot tradicionalno enoto za biostimulacijsko terapijo.
Polarisova enota HP lahko vsebuje dva vira emisij z valovnimi dolžinami 808
nm in 980 nm. Izbor teh vrednosti je povezan z željo vplivanja na določene
biofizične mehanizme, ki ugodno vplivajo na izbrane procese v telesu.
In tako v primeru 808 nm daje močan učinek biostimulacije. To območje
valovne dolžine močno absorbirajo citokromi.
980 nm močno absorbira vodo. Absorpcija v tem primeru pomeni absorpcijo
energije, ki jo spremlja močan toplotni učinek.

NA VOLJO STA 2 RAZLIČICI HP
POLARIS HP

Polaris HP S18W
Opremljen je z dvema vgrajenima
laserjema z valovno dolžino 808 in
980 nm ter močjo 8 in 10 W.
Zahvaljujoč temu se energija
uporablja z največjo močjo, ki doseže
do 18 W. Zato lahko dosežemo
pomemben analgetični učinek z
aktiviranjem Wall in Melzackovih
krmilnih mehanizmov.
LLLT dodatki so izbirni.

Polaris HP M8W
Opremljen je z enim laserskim virom
velike moči z valovno dolžino 808 nm
in močjo 8 W. To vam omogoča, da
dosežete pomemben toplotni
učinek,ki močno izboljša lokalni krvni
obtok in posledično poveča kroženje
kisika. LLLT dodatki so izbirni.

Polaris HP
BIOLOŠKI UČINKI LASERSKE TERAPIJE
• pospeševanje mikrocirkulacije
• povečana cirkulacija kisika
• zmanjšana agregacija eritrocitov
• povečana aktivnost fibroblasta
• stimulacija sinteze DNK
• povečana aktivnost znotrajceličnih encimov
• povečana proliferacija celic
• povečanje prevoza skozi celične membrane
• aktiviranje fagocitoze
• aktiviranje presnovnih procesov v celici
• aktiviranje stenskih in Melzackovih krmilnih mehanizmov
• povečanje amplitude akcijskega potenciala živčnih
vlaken
• spremembe v izločanju nevrotransmiterjev, hormonov,
kininov
REZULTATI ZGORAJ UGOTOVLJENIH UČINKOV
• analgetični učinek
• pospeševanje resorpcije eksudata
• pospeševanje regeneracije tkiva
• povečana prožnost periartikularnih mehkih tkiv in
brazgotin
• zmanjšanje mišične napetosti
LASERJI SE LAHKO UPORABLJAJO PRI
ZDRAVLJENJU
• revmatičnih bolezni
• preobremenitve in degenerativne spremembe mišic in
sklepov
• posttravmatske motnje
• terapija miofascialne sprožilne točke

Enota je opremljena z velikim 7-palčnim zaslonom občutljivega
zaslona z visoko
ločljivostjo. Njegovo delovanje je intuitivno, vgrajena
terapevtska enciklopedija pa
omogoča natančno analizo metodologije zdravljenja, kar
zmanjšuje tveganje
nepravilnega izvajanja zdravljenja.

Da bi omogočili učinkovito in natančno globoko znotraj trakcijsko
lasersko terapijo, je bil razvit poseben adapter DILA
(Deep Intra issue Laser Adapter). Je revolucionarni optični sistem,
ki omogoča nastanek laserskega žarka tako, da kompenzira izgubo
energije v površinskih tkivih. Uporaba adapterja zmanjšuje toplotni
učinek v koži in podkožju. DILA adapter se uporablja zlasti v primeru
globoko lociranih tkiv, kot so: globoko nameščene intramuskularne
spremembe, globoke brazgotine in sprožilne točke. Namenjena je
tudi velikim površinam za obdelavo.
Oblika grede Polaris HP, oblikovana v adapterju
DILA (vidna v kozarcu vode).

Številke in grafi prikazujejo toplotni učinek na površini kože
po uporabi visokotlačnega laserja z valovno dolžino 808 nm,
izhodno močjo 4 W, v neprekinjenem načinu delovanja.
Po 30 sek. obsevanja s 5 cm2 aplikacijskim adapterjem se je
površinska temperatura območja za obdelavo zvišala s 33,9
na 41,3 ° C. Natančni parametri so bili uporabljeni za
obsevanje območja obdelave z isto strukturo z uporabo
adapterja DILA. Temperatura na površini kože se je zvišala
s 33,9 na 34,1 ° C. To kaže, da se prenesena energija
penetrira mnogo globlje in posledično povzroči rahlo
segrevanje površinskih tkiv in globlji termični učinek.

Aplikacijski adapter 5 cm2

DILA

Polaris HP
Tehnična specifikacija
LASERSKA TERAPIJA
• trije adapterji za uporabo: 1 cm2, 5 cm2, DILA
• sodelovanje s: skenirnimi aplikatorji, kasetnim
laserskim aplikatorjem in točkovnimi sondami

• načini sevanja: zvezni, impulzni in super impulzi
• delovni cikel ali nastavitev časa impulza
• avtomatski izračun časa obdelave na podlagi
območja obdelave

PROGRAMI ZDRAVLJENJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 programov za zdravljenje z visoko lasersko terapijo
51 programov za IR 808 nm točkovno sondo
20 programov za točkovno sondo R 660 nm
55 programov za kasetni laserski aplikator
250 uporabniško določenih programov
8 programov s frekvenco Nogier
30 programov s frekvenco Voll
seznam priljubljenih programov za vsak aplikator
ilustrirana terapevtska enciklopedija

NAVODILA ZA ZDRAVLJENJE
• 26 nastavljenih zaporedij zdravljenja za skeniranje
laserskega aplikatorja

• 50 uporabniško definiranih sekvenc

Polaris HP
Tehnični parametri

Polaris HP S18W

način sevanja

neprekinjen, impulse

valovna oblika

pravokoten, trikoten (super impulz)

faktor dolžnosti

1 – 90 %, impulse 50

1 – 90 %, impulse 50

frekvenca

1 – 10 000 Hz

1 – 10 000 Hz

največja izhodna moč

max. 18 W

max. 8 W

povprečna izhodna moč

max. 10 W

max. 8 W

timer za zdravljenje

max. 100 min

max. 100 min

min. napajanje z omrežjem

230 V, 50‐60 Hz, 130 W 150VA

230 V, 50‐60 Hz, 130 W 150VA

36,1×30,4×15,1 cm

36,1×30,4×15,1 cm

6 kg

6 kg

1 kos

1 kos

dimenzije
teža

Polaris HP M8W
neprekinjen, impulse
pravokoten, trikoten (super impulz)

Standardni dodatki
napajalni kabel
HP sonda

808 nm/8 W, 980 nm/10 W

808 nm/8 W

aplikacijski adapter – 1 cm2

1 kos

1 kos

aplikacijski adapter – 5 cm2

1 kos

1 kos

merilni adapter za HP

1 kos

1 kos

zaščitna očala

2 kosa

2 kosa

1 kos

1 kos

2 kosa

2 kosa

WTA‐T 2 A/250 V
Navodila za uporabo

1 kos

1 kos

2 kosa

2 kosa

nosilci točkovnih sond HP

1 kos

1 kos

zaslon na dotik sonde

1 kos

1 kos

pisalo na dotik

rezervne varovalke

krpo za čiščenje

Izbirna dodatna oprema
Globoki laserski adapter za notranja tkiva
točkovna sonda R 660 nm / 80 mW , tipa z držalom
aplikator točkovne sonde IR 808 nm / 400 mW tipa z držalom
aplikator za skeniranje - tip R + IR 100 mW + 450 mW s stojalom
kasetni laserski aplikator - tip CL1800 5R x 40 mW + 4IR x 400 mW z
z držalom za kasetni laserski aplikator CL1800
aplikator za optična vlakna, raven, Ø 6 mm
aplikator za optična vlakna, pod kotom 45 °, Ø 6 mm
aplikator z optičnimi vlakni, pod kotom 45 °, Ø 6 mm zožen za lasersko prebijanje

držalo za vlakna Ø 6 mm

vreča za enoto in dodatki
voziček namenjen enoti in dodatki

Impactis M
Naprava za terapijo udarnih
valov

Terapija z udarnimi valovi je ena izmed najučinkovitejših
metod za zdravljenje bolečine mišično-skeletnega sistema.
S prodiranjem valov globoko v telo, z ustrezno izbranimi
parametri postopka, je terapija učinkovita pri patoloških
procesih, ki se nahajajo tako v površnih kot v globljih tkivih.
Impactis M je sodobna naprava, namenjena boju proti
kronični bolečini. Postopek terapije z udarnimi valovi je
lahko izredno učinkovit pri zdravljenju lezij v kite, ligamentih,
artikularnih kapsulah, pa tudi v mišicah in kosteh.
Obravnava pogoje, ki tradicionalno zahtevajo kirurški poseg.
Ključna področja uporabe so rehabilitacija, športna medicina,
ortopedija in estetska medicina.

SHOCKWAVE TERAPIJA JE
• analgetična in protivnetna terapija z zaviranjem indukcije
in prenosom bolečinskih signalov. Energijski dražljaji
sprožijo presnovo celic in izboljšajo krvni obtok na območju
bolečine.
• dezintegrativno (vodi do odstranjevanja kalcificiranih
fibroblastov)
• regenerativno (poveča proizvodnjo kolagena)
• sproščujoče (lajša mišično napetost)
• izboljšanje mikrocirkulacije
Terapija udarnih valov z Impactis M zagotavlja:
• visoko klinično potrjeno učinkovitost
• neinvazivnost
• hitro izboljšanje kliničnega stanja: zadostujejo 3–4
postopki z enotedenskim premorom
• terapevtska seja traja samo 10 minut
• brez stranskih učinkov
• ni treba anestezirati in uporabljati farmakoloških snovi
• kombinacija simptomatskega in vzročnega zdravljenja
• dolgoročni terapevtski učinek
• največje možne nastavitvene vrednosti 5 barov / 25 Hz
PROBLEMI, KI JIH LAHKO ZDRAVIMO:
• kostne in sklepne razmere, vključno z izrastki na predelu
pege, teniški komolc, težave z Ahilovo tetivo in zdravljenjem
težav s kostno zvezo
• mišična stanja, vključno s kalcifikacijo mišic, kroničnimi
bolečinami v mišici, miofascialno bolečino sprožilnega toka,
sindromom golenice, kronično entezopatijo, prekomerno
utrujenostjo mišic, npr. adduktorske mišice kolka
• uporaba v estetski medicini, vključno z izboljšanjem
teksture kože in odstranjevanjem celulita, zglajevanjem
brazgotin in nepravilnosti na koži

TERAPIJA UDARNIH VALOV
• namenski oddajnik za estetsko medicino
• aplikator z integriranim vzmetnim sunkom
vibracije, ki absorbirajo absorber
• ergonomska silhueta oddajnika
pokrovček izboljšuje udobje držanja

• naprava v izvirni različici omogoča
za več kot 2 000 000 udarcev
• komplet za regeneracijo aplikatorja
omogoča še za nadaljnih 2 000 000 ali več
udarcev

Impactis M

tlak kompresorja

1 – 5 bar

frekvenca emisij impulzov (udarci)

1 – 25 Hz

razpon udarcev

1–10000

maks. gostota energije na oddajniku

3 mJ/mm2

življenjska doba površinskega projektila

> 2 millijona ciklov

napajanje z omrežjem

100‐240 V, 47‐63 Hz, 24VDC 6,25A

dimenzije naprave
teža regulatorja
teža z aplikatorjem in napajalno enoto

36,1 x 30,4 x 15,1 cm
7 kg
9 kg

Standardna dodatna oprema
napajalni kabel

1 kos

stikalo za napajanje

1 kos

aplikator za udarne valove

1 kos

oddajnik 10 mm

1 kos

oddajnik 15 mm

1 kos

oddajnik 20 mm

1 kos

oddajnik iz titaniuma 15 mm

1 kos

PROGRAMI ZDRAVLJENJA

rezervna tesnila 8x3; 12x3; 13x3

2 kosa

• 43 nastavljenih programov zdravljenja

rezervna vzmet iz elastomera

2 kosa

ultrazvočni gel 500 g

1 kos

varovalka z zakasnitvijo

1 kos

držalo za aplikator

1 kos

ključ izstrelitvene komore

1 kos

modoli udarnih valov
-

posamični
neprekinjen
naraščujoč

izvijač za pritrditev držala

Lastnosti

prikazovalna krpa
pisava zaslona

MOBILNOST

navodila

kompaktna velikost, majhna
teža, transportna torba

Optional accessories

1 kos
1 kos
1 kos
1 kos

oddajnik iz titaniuma 35 mm

PRIJAVNIK-Aplikator SW
ergonomska silhueta,
tesnjenje in majhna teža

oddajnik iz titaniuma 10 mm
oddajnik 20 mm
zaščitni ščitnik za regeneracijo
(projektilni sistem)

INTERFACE
preprostost

vreča za enoto in dodatki
voziček namenjen enoti in dodatki
SW aplikator z namenskimi oddajniki
10 mm, 15 mm, 20 mm, 35 mm,
oddajnik iz titana 20 mm

Detajlne informacije
www.impactis.com.pl

Impactis M

Tehnične
Lastnosti

Tehnični parametri

PhysioGo
Mobilna fizioterapija

Gre za sodobno družino ekskluzivnih pripomočkov, namenjenih
stacionarni fizioterapiji in domači terapiji zdravstvenega varstva okolja.
Enote omogočajo izvajanje širokega nabora zdravil na področju
elektroterapije, ultrazvočne terapije, kombinirane terapije, laserske
terapije in magnetoterapije.
Udobno in funkcionalno, s 7 '' zaslonom na dotik, tremi neodvisnimi
kanali zdravljenja in enciklopedija.
Baterija lahko deluje do 8 ur.
Ta kompaktna enota vključuje 20 let izkušenj podjetja Astar.

Programi zdravljenja,
razdeljeni na medicinska
področja
• Ortopedija
• Športna medicina
• Estetsko
• Revmatologija
• Nevrologija
• Urologija
• Dermatologija
• Angiologija

Detajlne informacije
www.PhysioGo.eu

Enote so opremljene z barvno
terapevtsko enciklopedijo z
ilustrirano metodologijo
zdravljenja vseh bolezni s
seznama nastavljenih
programov zdravljenja.

Vmesnik
• 7-palčni barvni zaslon na dotik
• Meni, ki ga je enostavno prebrati
• Napredna baza nastavljenih
podatkov programov zdravljenja
• Možnost shranjevanja
uporabniško definiranih sekvenc
zdravljenja
Zahvaljujoč tem rešitvam je
delovanje enote zelo preprosto.

Trije neodvisni
kanali zdravljenja

*

200A

*

300A

*

400C

*

500I

*

PhysioGo

Enciklopedija

100A

Enota, razširjena z dodatnim
terapevtskim kanalom,
omogoča istočasno delovanje
do treh neodvisnih postopkov
zdravljenja.

Pet terapij
Vsak od osmih modelov, ki so na
voljo, ponuja drugačno kombinacijo
terapij, ki ustrezajo individualnim
potrebam fizioterapevtov.

601C

701C

Drsna stopala
Konstrukcija naprave omogoča
spreminjanje višine za enostavno
upravljanje.

Mobilnost v praksi
Zaradi svoje široke funkcionalnosti
je enota popolnoma primerna za
terapijo domačega zdravstvenega
varstva.
Posebej oblikovana torba močno
olajša transport, kakovostna
baterija pa omogoča delovanje
enote do osem ur.

701I

* baterijske opcije

PhysioGo 100A
Je sodobna enota za elektroterapijo z 2 neodvisnima kanaloma zdravljenja.
Omogočajo diagnostiko z l / t krivuljo ali postopek z enim od 23 razpoložljivih tokov. Ima obsežno bazo 69
nastavljenih programov zdravljenja, dopolnjenih z 38 zaporedji zdravljenja. Kot možnost ocene obrabe
preizkus elektrode zagotavlja varnost postopkov.

l/t

PhysioGo 200A
Je funkcionalna enota za ultrazvočno terapijo. Podpira vodno odporne večfrekvenčne
glave z efektivnimi območji sevanja 1 cm2 in 4 cm2. Programski način ponuja
58 prednastavljenih programov zdravljenja, ki so opisani in prikazani v barvni
enciklopediji.
Poleg tega lahko terapevt ustvari 50 uporabniško definiranih programov.

PhysioGo 300A
Trije neodvisni kanali zdravljenja omogočajo elektroterapijo, ultrazvočno terapijo in
postopke kombinirane terapije. Terapevt lahko uporablja integrirano enciklopedijo in
obsežno bazo 204 nastavljenih programov zdravljenja in 38 zaporedja zdravljenja, kar
pomeni kombinacijo več tokov v enem postopku.
Naprava omogoča določitev l / t krivulje in preizkus elektrode.

l/t

204

PhysioGo 400C
Je 3-kanalna enota laserske terapije z nizko stopnjo. Sodeluje z R, IR sondami,
aplikatorjem za grozd in aplikatorjem za skeniranje. V enoti je na voljo 137 nastavljenih
programov, 200 uporabniško določenih programov, pa tudi programa za akupunkturo
Voll in Nogier.
7-palčni barvni zaslon na dotik, vgrajen v enciklopedijo ali drsne noge, zagotavlja
ergonomsko delovanje.

137

200

PhysioGo 500I
Je napredna dvokanalna enota za elektroterapijo, lasersko terapijo in
magnetoterapijo. Na voljo je kar 285 prednastavljenih programov zdravljenja,
vključno z akupunkturnimi programi Voll in Nogier ter 38 sekvenc
elektroterapije. Možnost Priljubljeni ponuja hiter dostop do seznama
najpogosteje izbranih programov in zagotavlja ergonomsko delovanje.

l/t

285

300

PhysioGo 601C
To je model, ki omogoča zdravljenje z ultrazvokom in lasersko terapijo po 2
neodvisnih kanalih zdravljenja. Terapevt lahko uporabi kar 233 nastavljenih
programov zdravljenja. Poleg tega lahko terapevt ustvari 250 uporabniško določenih
programov.
Zaradi kompaktnih dimenzij, majhne teže okrog 6 kg in integrirane baterije v
standardni različici je popolnoma mobilna naprava, ki jo lahko uporabljamo v terapiji
zdravja na domu.

233

250

PhysioGo 701C
Gre za drugo enoto s 3 neodvisnimi kanali za zdravljenje elektroterapije, ultrazvočne
terapije, kombinirane terapije in laserske terapije. Ogromna baza 379 prednastavljenih
programov zdravljenja in 38 sekvenc zdravljenja za elektroterapijo, 350 uporabniško
definiranih programov in berljiva enciklopedijska oblika omogočajo terapevtu, da
izkoristi svoj potencial.
Baterija, ki omogoča delo do 8 ur brez ponovnega polnjenja, je standardna funkcija.

l/t

379

350

PhysioGo 701I
To je 3-kanalna enota, ki ponuja odlične terapevtske možnosti. Glede na njegove lastnosti lahko naprava
uporabi kar 5 terapij, ki so na voljo, tj. Elektroterapijo, ultrazvočno terapijo, kombinirano terapijo, lasersko
terapijo in magnetoterapijo. Obsežna baza s kar 420 nastavljenimi programi zdravljenja, 38 zaporedji
elektroterapije in 400 uporabniško definiranih programov kaže na možnosti tega modela. Kategorizacija toliko
nastavljenih programov zdravljenja po medicinskih področjih močno poveča njegovo ergonomsko delovanje.
Baterija, ki omogoča delo do 8 ur in majhna teža približno 6 kg, je popolnoma mobilna.

l/t

420

400

PhysioGo
100A
Elektroterapija
Delovanje v CC (stabiliziran izhodni tok)
In CV načini (stabilizirana izhodna napetost)
preizkus elektrod

Tokovi
interferenčna (dinamična, izoplanarna,
enokanalna (AMF)
TENS (simetrično, asimetrično, izmenično, izbruh)
TENS terapije s spastično paralizo
Kotzova / ruska spodbuda
Tonoliza
diadinamična (MF, DF, CP, CP‐ISO, LP)
impulz (pravokoten, trikoten)
Trabertov utrip, Leducov utrip
unipolarni prekat sinusa
galvanski
mikrotokovi

Electrodiagnostics
elektrodijagnostika z grafično
predstavitvijo I / t krivulje
avtomatski izračun reobase, kronaxie
in nastanitvenega koeficienta

200A

300A

400C

500I

601C

701C

701I

PhysioGo
100A
Ultrazvočna terapija
delovna frekvenca 1 MHz / 3,5 MHz
učinkovito območje sevanja 1 in 4 cm2
kontinuirana emisija - toplotni učinek
oddajanje impulza - učinek mikro
masaže
ultrazvočne glave, zagotovljene s stikom
krmiljenje priključeno na merilnik časa

natančen nadzor nad ultrazvočnim
valom emisije med izvajanim
zdravljenjem
umerjanje občutljivosti glave
avtomatski nadzor oddajne moči

Laserska terapija
emisija laserskega sevanja: neprekinjen
in impulzni način
avtomatska moč laserja
merilni test
aplikatorji za optična vlakna za lasersko
punkcijo in posebne aplikacije
(laringologija, zobozdravstvo itd.)
regulacija frekvence in delovnega
faktorjav impulznem načinu za točkovne
sonde in kasetni laserski aplikator
načini obsevanja za skeniranje laserskih
aplikatorjev
avtomatski izračun časa zdravljenja
na podlagi parametrov zdravljenja odmerjanje, moč, delovni faktor,
območje zdravljenja

Magnetoterapija
neobvezno - uporaba magnetnega polja
z uporabo enega ali dveh sklopljenih
aplikatorjev
priročno pritrjevanje aplikatorjev
z velcro pasovi
vrsta polja: sinus, trikotno, pravokotno,
napol sinus, pol trikoten, na pol
pravokoten
neprekinjeno in impulzno oddajanje
širok razpon frekvenc

200A

300A

400C

500I

601C

701C

701I

PhysioGo
701C

701I

100A

200A

300A

400C

500I

601C

nastavljeni programi zdravljenja

69

58

204

137

247

195

341

382

uporabniško definirani programi

50

50

150

200

300

250

350

400

30

30

30

30

30

8

8

8

8

8

Programi zdravljenja

programi s frekvenco Voll
programi z frekvenco Nogier

Zaporedja zdravljenja
nastavljena zaporedja zdravljenja za
elektroterapijo

38

38

38

38

38

uporabniško definirane sekvence za
elektroterapijo

10

10

10

10

10

40 mA

40 mA

40 mA

40 mA

Tehnična specifikacija
regulator - največji konstantni tok v pacientovem vezju (način CC)
galvanski
diodinamična, pulzna
interferenčna, Kotz, unipolarna sinusna
napetost

TENS
tonololiza
mikrotokovi
največja napetost v bolnikovem vezju
(način CV)

40 mA
60 mA

60 mA

60 mA

60 mA

60 mA

100 mA

100 mA

100 mA

100 mA

100 mA

140 mA

140 mA

140 mA

140 mA

140 mA

100 mA

100 mA

100 mA

100 mA

100 mA

1000 μA

1000 μA

1000 μA

1000 μA

1000 μA

140V

140V

140 V

140 V

140 V

2/3 W/cm2 2/3 W/cm2

2/3 W/cm2 2/3 W/cm2 2/3 W/cm2

največja intenzivnost
ultrazvočnega vala v
neprekinjenem / pulznem
načinu

16 Hz,
48 Hz,
100 Hz

16 Hz,
48 Hz,
100 Hz

5–75%,
step 5 %

5–75%,
step 5 %

16 Hz,
48 Hz,
100 Hz

16 Hz,
48 Hz,
100 Hz

16 Hz,
48 Hz,
100 Hz

frekvenca pulza
faktor dela za impulzni način

razred laserskih naprav
maks. indukcija magnetnega polja

baterija
zmogljivost baterije

napajanje z omrežjem
dimenzije
teža

5–75%, 5–75%, 5–75%,
step 5 % step 5 % step 5 %
3B

3B
10 mT
(100 Gs)

Li‐lon
58 Wh
230 V, 50/60 Hz, max 75 W, 90 VA

34 x 28 x 11‐16 cm
6 kg

3B

3B

3B
10 mT
(100 Gs)

PhysioGo
100A

200A

300A

400C

500I

601C

701C

701I

Standardna dodatna oprema
bolnikov kabel

2

ultrazvočna glava 1 / 3,5 MHz, 4 cm2 z
držalom

elektrode za elektroterapijo 6 x 6 cm
elektrode za elektroterapijo 7,5 x 9 cm
viskozna elektroda - pokriva 8 x 8 cm
viskozna elektroda - pokriva 10 x 10 cm
trakovi za pritrditev na velkro 40 x 10 cm
trakovi za pritrditev na velkro 100 x 10 cm

2
1

1

1

4

4

4

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Daljinski konektor DOOR
pisalo za zaslon na dotik
krpa za čiščenje zaslona na dotik
maskiranje pokrovov z izrezom
navodila
baterija
zaščitna očala

Izbirna dodatna oprema
samolepilne elektrode za enkratno
uporabo 3 x 4 cm; 5,5 x 5,5 cm; 5,5 x
12,5 cm
točkovne elektrode 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20
mm

krokodilje sponke
vreča s peskom 21 x 14 cm, 21 x 28 cm
ultrazvočna glava 1/ 3,5 MHz, 1 cm2 z držalom

točkovna sonda R660 nm/80 mW +držalo
točkovna sonda IR808nm/400mW + držalo

aplikator za skeniranje R + IR
50 mW + 400 mW s stojalom
aplikator za skeniranje R + IR
100 mW + 450 mW s stojalom
kasetni laserski aplikator CL1800 5R
x 40 mW + 4IR x 400 mW z držalom
aplikator za optična vlakna, raven, Ø 6 mm
aplikator za optična vlakna kot - 45°, Ø 6 mm

aplikator z optičnimi vlakni,kot 45 °,
Ø6 mm zožen za lasersko prebijanje
držalo za vlakna Ø 6 mm
stojalo za kasetni laserski aplikator
aplikator z magnetnim poljem - CPE s pokrovi

magnet
pacientovo stikalo za zaustavitev
PRO vreča za enoto in dodatki
voziček namenjen enoti in dodatki

baterija
zaščitna očala

1

2

4

1

1

2

4

gel 500 g
laserske opozorilne nalepke (komplet)
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Vprašajte o ponudbi rednih izdelkov

Etius Družina
Večnamenske enote

elektrode

ultrazvok
terapevtske
glave
l/t

Elektrodijagnostika
Enote omogočajo uporabo elektrodiagnostike z
grafično predstavitvijo I / t krivulje

Dva neodvisna kanala zdravljenja
Možnost izvajanja različnih obravnav na enem ali
dveh pacientih hkrati

sonde za lasersko terapijo
na nizki ravni, aplikator z
grozdnim sistemom

Etius
ULM

Etius
LM

Etius U

Etius

Zdravstvo na domu
Zaradi majhnosti in teže je enota
popolnoma primerna za domačo
zdravstveno terapijo.
aplikator za
skeniranje

elektroterapija
biostimulacij. laser
ultrazvočna terapija
magnetoterapija

magnetno polje
aplikatorji CPE

Sonaris S
Ultrazvočna
terapija in
fonoforeza

Polaris 2
Biostimulacija
laserska terapija na nizki
ravni

Avaco
Vacuumska terapija

detajlne informacije astar.eu

OPOMBE

NA NASLEDNJI STRANI , ZARADI OBLIKE BESEDILA PREVAJAM , ZADNJIH 8 IKON TUKAJ

1. (1; 3,5 MHz) ultrazvočne glave
ki jih naprava podpira
2. Število laserskih aplikatorjev
ki jih naprava podpira
3. Število magnetnih terenskih aplikatorjev,
ki jih naprava podpira
4. Število nastavljenih
programov zdravljenja
5. Število programov,
ki jih bodo nastavili uporabniki
6. Število nastavljenih
sekvence zdravljenja
7. Število zaporedij
ki jih bodo nastavili uporabniki
8. Elektrodijagnostika živčno-mišičnega
sistema (I / t)

Legenda
7” barvni zaslon na dotik

Test elektrode

Delovanje s gumbom

Število tokov
ki jih ustvari naprava

Upravljanje s tipkovnico
(1; 3,5 MHz) ultrasound heads
which the device supports
Enciklopedija
Number of laser applicators
which the device supports
Baterija v izbiri
Number of magnetic
field applicators which
the device supports
Baterija je standardna
Number of preset

285
Teža naprave,
namenska torba

Number of programs

300

Največje možno:
nastavljene vrednosti 5
barov / 25 Hz

Trije popolnoma
neodvisni kanali
zdravljenja

to be set by the users
Number of preset
treatment sequences

Enojni kanal za
zdravljenje

Dva popolnoma
neodvisna kanala
zdravljenja

treatment programs

Number of sequences
to be set by the users

l/t

Electrodiagnostic
of the nervous-muscle
system (I/t)

AS-KAT/P/EN-18/19-V1

43-382 Bielsko-Biała
33 Swit Street
Poland
Dominika Pagacz
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sales@astar.eu
t +48 33 827 18 69
m +48 725 50 80 50

Maciej Nalewajski
Key Account Manager

export@astar.eu
t +48 33 827 18 56
m +48 695 50 40 80
Ewelina Lichna
Key Account Manager

elichna@astar.eu
t +48 781 709 070
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Substantive support
www.ephysiotechnology.com
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