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Vprašajte o ponudbi izdelka

PhysioGo
Mobilna fizioterapija
Gre za sodobno družino ekskluzivnih pripomočkov, namenjenih
stacionarni fizioterapiji in domači terapiji zdravstvenega varstva
okolja. Enote vam omogočajo izvajanje širokega izbora
tretmajev na področju elektroterapije, ultrazvočne terapije,
kombinirane terapije, laserske terapije in magnetoterapije.
Podrobne informacije www.PhysioGo.eu

Polaris HP
Laserska terapija z visoko
močjo
Laserska terapija z visoko močjo je najnovejša posebnost na
tem področjufizikalne terapije.Omogoča globoko penetracijo v
tkiva z uporabo velike moči laserskega sevanja v zelo kratkem
obdobju, kar vam omogoča doseganje odličnih terapevtskih
rezultatov, predvsem analgetičnega učinka.

Impactis M
Terapija z udarnimi valovi
Je sodobna naprava, namenjena boju proti kronični bolečini.
Postopek terapije z udarnimi valovi je lahko izredno učinkovit pri
zdravljenju lezij v tetivah, ligamentih, artikularnih kapsulah, pa
tudi v mišicah in kosteh. Obravnava pogoje, ki tradicionalno
zahtevajo kirurški poseg.
Detajlne informacije www.impactis.com.pl

Sodoben dizajn in napredna tehnologija

Vmesnik

Pet terapij

7-barvni barvni meni na dotik
in enostaven za branje.
Zahvaljujoč tem rešitvam je
delovanje enote zelo preprosto.

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

Enciklopedija

Trije neodvisni
kanali za zdravljenje

Enote so opremljene z
barvno terapevtsko enciklopedijo,
z ilustrirano metodologijo zdravljenja
vseh bolezni s seznama nastavljenih
programov zdravljenja.
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Programi zdravljenja,
razdeljeni na medicinska
področja
• Ortopedija

• Športna medicina
• Estetsko
• Revmatologija
• Nevrologija
• Urologija
• Dermatologija
• Angiologija

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

Mobilnost v praksi
Posebej zasnovana torba za prevoz
zelo olajša transport
visokokakovostna baterija pa omogoča
delovanje enote do osem ur.

Skupaj več let
PASION ZA USTVARJANJE
Astar se že vrsto let specializira za gradnjo

KAKOVOST LETA
2010 – ZLATO

in proizvodnjo najkakovostnejše medicinske
opreme. S strokovnjaki, katerih strast in
izkušnje so osnova našega uspeha, smo
svojim strankam že leta ponujali
instrumente, ki ustrezajo vrhunskim
svetovnim standardom.

BUSINESS GAZELLE 2010
BUSINESS GAZELLE 2014
BUSINESS GAZELLE 2015

Učinek? Razlog da smo ponosni je na
tisoče fizioterapevtov, ki nam zaupajo in
njihovo množico bolnikov, ki lahko spet
uživajo v polnosti življenja.

Aplikatorji magnetnega polja

.
.

i-NOVO AWARDS 2015

PhysioGo

Ultrazvočne glave

www.astar.eu
Vsebinska podpora
www.ephysiotechnology.com

Laserski aplikator z grozdni sistemom

V DOBRIH ROKAH

PRIJATELJSKA TEHNOLOGIJA

LOCAL SERVICE

Pri proizvodnji naše opreme sodelujemo s
svetovalci iz medicinske stroke. Vedno smo
odprti za njihove dragocene ideje, nenehno
izboljšujemo svojo opremo, tako da bo njena
uporaba postala bolj in bolj zadovoljujoča in
bo zagotovila največjo terapevtsko korist.

Astar se že od vsega začetka specializirala
za fiziotehnologijo, kar pomeni uporabo
naprednih tehnologij v fizioterapevtski
opremi.

Pomembno nam je, da so naši izdelki
enostavno dostopni po vsej Sloveniji, zato
lahko nenehno razvijamo svojo prodajno
mrežo, da sodelujemo z najboljšimi
podjetji, ki ponujajo medicinsko opremo.

ZAUPAMO
Odlično se zavedamo, kako pomembna je
zanesljivost naše opreme za naše stranke.
Zato proizvodni proces ustreza visokim
standardom - sprva v fazi načrtovanja in
nazadnje v strogih testih po proizvodnji.
V primeru okvar naš servis opravi hitro
popravilo. Nudimo tudi občasne preglede,
ki zagotavljajo varno in trajno uporabo
naše opreme.

Trenutno je naše področje proizvodnja
visokokakovostne opreme za
elektroterapijo, vakuumsko terapijo,
lasersko terapijo, ultrazvočno terapijo,
magnetoterapijo in svetlobno terapijo.
Vsi naši izdelki delujejo v dveh načinih
delovanja. Ročni način, ki ga priporočajo
izkušeni uporabniki, omogoča nastavitev
optimalnih parametrov glede na trenutno
bolnikovo stanje. Programski način temelji
na vnaprej določenih terapevtskih
programih.

Napredni uporabniki imajo tudi možnost,
da v napravi oblikujejo in shranijo svoje
programe ali celo celotne sekvence
znotraj naprave spomina
Najnovejše enote so opremljene z
berljivimi LCD zasloni, kar omogoča še
enostavnejšo in udobnejšo uporabo.
Na začetku, enote samodejno opravijo
preizkus osnovne komponente, da se
zagotovi varno delovanje.
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Njihove zaposlene nenehno izobražujemo,
tako da fizioterapevtom zagotavljajo
zanesljivo znanje o razpoložljivih izdelkih
in ustrezni opremi za izpolnjevanje
njihovih potreb.

Naš izvozni oddelek se hitro razvija.
Vsako leto več in več naših izdelkov
služi ljudem v evropskih, azijskih,
afriških in južnoameriških državah.

ELEKTROTERAPIJA

LASERSKA TERAPIJA

VACUUMSKA TERAPIJA

Fizioterapevtska metoda, ki temelji na
električnih tokovih, ki se nanašajo na telo.
Način, kako terapija vpliva na telo, je
odvisen od vrste uporabljenega toka in
nastavljenih parametrov.

Laserska svetloba je v nasprotju s
običajnim sevanjem monokromatska,
koherentna in polarizirana. Te lastnosti
predstavljajo biostimulacijske lastnosti
laserskega sevanja majhne moči. Med
biostimulacijo se temperatura tkiv ne
dvigne za več kot 0,5 ° C nad normalno
raven.

Terapevtska metoda, pri kateri impulzni in

Najpogostejše koristi: zmanjšanje ali celo
izginotje bolečine, mišična stimulacija,
povečanje celičnega metabolizma,
resorpcija hematoma in izliva ter zastojni
učinki na tkiva.

sesalni učinek povzroči vakuumski val.
Povzroči vakuum, ki prizadene podkožja in ima
več učinkov, predvsem izboljšanje
krvnega in limfnega obtoka. Podpira zdravljenje
venostaze in limfostaze, celjenje ran in
brazgotin, izboljšuje elastičnost tkiv in pojavlja
se povečana hiperemija. Pospeši izgorevanje
odvečnega maščobnega tkiva in krčenje
ohlapne kože.
Zmanjšuje mišično napetost in lajša bolečine.

Laserska stimulacija svetlobe postaja vedno
bolj priljubljena iz naslednjih razlogov: izboljša
mikrovaskulaturo, spodbudi proces
angiogeneze, poveča število in aktivnost
encimov ter spremeni izločanje
nevrotransmiterjev in hormonov.

Elektroterapija dobro deluje tudi pri
transkutani uporabi zdravil, in sicer
ionoforeze.
Elektrodijagnostika živčno-mišičnega
sistema omogoča kvantitativno oceno
mišične funkcije.

Pri vakuumski terapiji v kombinaciji z
elektroterapijo se z utripajočim in sesalnim
delovanjem elektrod zmanjša občutljivost
pacienta, da čuti električni tok.

Zgoraj navedeni učinki so protivnetni in
analgetični. Pospešijo regeneracijske
procese tkiv in resorpcijo eksudata.

Ta tehnika je še posebej priporočljiva v
primerih, ko je treba zdravljenje z
električno stimulacijo izvajati na
pacientih z izjemno občutljivostjo za
električni tok.
Zaradi izboljšanega krvnega obtoka pod
elektrodami se izboljša prevodnost tkiv.
V impulznem načinu se pojavi dodaten
učinek mehanske masaže.

ULTRAZVOK TERAPIJA
Obstaja veliko število prednosti, kako
ultrazvočni val vpliva na človeško telo.
Med najpomembnejše prednosti
spadajo: izboljšana sinteza kolagena
in medcelične kalcijeve sinteze,
okrepljen postopek angiogeneze,
stimulacija oksidacijskih procesov v
celicah in spremembe v celičnih
membranah in hitrost prevodnosti
živčnih vlaken.

MAGNETOTERAPIJA
Magnetoterapija je metoda fizioterapije, ki
temelji na izmeničnem nizkofrekvenčnem
magnetnem polju, ki vpliva na telo.
Magnetno polje ustvarja učinek biostimulacije,
ki intenzivno izkorišča kisik in izboljša celično
dihanje, zato je rezultat izboljšana presnova v
tkivih. Poleg tega ta metoda poveča krvne žile
(vazodilatacijski in angiogenetski procesi).

Ultrazvočna terapija se široko
uporablja za zdravljenje vnetij,
bolečinskih sindromov, krvavitev, za
pospešitev regeneracije tkiva,
izboljšanje prožnosti vezivnega tkiva in
zmanjšanje napetosti v mišicah, žilah
in ligamentih

FOTOTERAPIJA
Človeška tkiva zlahka absorbirajo
infrardečo svetlobo. Tkiva segrejejo, tako
da oslabijo napetost v mišicah, povečajo
krvne žile in zvišajo prag bolečine in
izboljšajo presnovo.

Prednosti
magnetnega
polja
vključujejo tudi prodiranje v vsa tkiva,
kar olajša zdravljenje.

Fonoforeza je metoda transkutane uporabe
zdravila z ultrazvokom. Ultrazvočni valovi
spremenijo prepustnost kože, kar poveča
absorpcijo zdravila iz gela.
Plus

ELEKTROTERAPIJA

U

2

ULM

LM

ULTRAZVOČNA TERAPIJA
LASERSKA TERAPIJA

Etius

Sonaris Polaris Magner MagnerisEtius

Etius

Etius

Avaco

MAGNETOTERAPIJA
VACUUMSKA TERAPIJA
FOTOTERAPIJA
KOMBINIRANA TERAPIJA

osnovna funkcija

dodatna funkcija

Lumina

Vsebina
KOMBINIRANA TERAPIJA
znan tudi kot kombinirano ali sestavljeno zdravljenje.
Zdravljenje, uporabljeno v fizikalni terapiji, ki združuje
hkratno delovanje ultrazvočnih valov z elektrostimulacijo.
Med zdravljenjem enota ustvarja ustrezno modulirane
ultrazvočne valove in nizko- in srednjefrekvenčne
mikrotokove ali tokove TENS.

V kombinirani terapiji se reakcije telesa generirajo z
istočasno uporabljenimi ultrazvoki in elektroterapijo.
Kot rezultat tega se več krvi dovaja v tkiva zaradi
vazodilatacije in v žilah nastaja toplota.
S tem se tudi pospeši absorpcija tkiva, poveča se
prepustnost celičnih membran in kože. Zaradi slednjega
lahko transdermalno dajanje zdravila med sonoterapijo
prinese dobre kurativne učinke.

Fonoforeza - je sodobna metoda uvajanja
zdravila z uporabo ultrazvokov.
Za okrepitev delovanja ultrazvoka namesto
običajnega spenjača nanesemo gel, ki
vsebuje aktivne snovi, to je protivnetno,
analgetično, izboljšuje oskrbo s krvjo
ali snovi, ki elastirajo brazgotinsko tkivo.
Dajanje le-teh v tkiva s pomočjo ultrazvoka
zagotavlja hitrejšo in globljo penetracijo
zdravilnih snovi.

Etius Družina
(Etius, Etius U, Etius LM, Etius ULM)
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Sonaris

20

Avaco

22

Polaris 2

24

Magner Plus

28

Magneris

30

Lumina

34

Versa, Versa X trolley

36

Garancija

38

Proizvajalec

39

Kombinirano ali povezano terapijo, ki se
uporablja pri rehabilitaciji, združuje vplive
ultrazvoka in elektroterapije na človeško telo.
Zlasti je znan po svojem analgetičnem, protivnetnem
in kemičnem reakcijskem delovanju. Pospeši
metabolizem v celicah in nudi takojšnjo olajšanje
z zmanjšanjem mišične napetosti, spodbudi živce
in mišice, poveča gibljivost sklepov, pospeši
metabolizem in ponovno tvorbo tkiv, poveča
trofičnost tkiva, zmanjša edem, izboljša krvni
obtok v tkivih, sprosti mišice , izboljša razteznost
kolagenih vlaken.
Osnovne indikacije za uporabo kombinirane
terapije v fizioterapiji.
Kombinirana terapija omogoča uporabo ultrazvočne
terapije v kombinaciji z električno stimulacijo mišic.
V kombinirani terapiji se ultrazvoki kombinirajo z
visokonapetostnim impulznim tokom,
predmoduliranimi ali TENS-tokovi, da se doseže
terapevtski učinek.
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Večnamenske enote

Etius Family
Vse enote se odlikujejo po tem, da imajo dva popolnoma
neodvisna kanala zdravljenja. Zahvaljujoč tej rešitvi je
mogoče izvajati sočasno zdravljenje z različnimi parametri na
enem ali dveh pacientih. Ta možnost omogoča ogromne
prihranke pri delovnem času terapevta.
Osnovno področje njihove funkcionalnosti je elektroterapija,
pri kateri enote zagotavljajo razpoložljivost vseh tipičnih in
pogosto uporabljenih tokov. Dodatna funkcionalnost je na
voljo z veliko ponudbo dodatne opreme. Ta koncept omogoča
postopno razvijanje enot skupaj z nastajajočimi potrebami.
Velika prednost je obsežna zbirka programov zdravljenja, ki je
kombinirana s povezanimi aplikatorji. To terapevtu omogoča
enostavno izbiro ustreznih parametrov glede na vrsto in
stopnjo bolezni.

Etius
Osnovna enota v družini. Njegova
uporaba je strogo usmerjena v
elektroterapijo in elektrodiagnostiko..

Etius U
Je namenjen uporabi v elektroterapiji,
ultrazvočni terapiji, kombinirani terapiji
in elektrofonoforezi.

Etius LM
Njegova uporaba je še posebej
namenjena elektroterapiji, laserski
terapiji in lokalno usmerjeni
magnetoterapiji.

Zaradi majhnosti in teže ter velike funkcionalnosti in
razpoložljivosti več vrst sond in glav je enota popolnoma
primerna za domačo zdravstveno terapijo.
Etius ULM je prva enota, ki omogoča izvajanje vseh
osnovnih zdravljenj v pacientovi hiši.

Etius ULM
Najbolj napredna enota v družini.
Ta enota je našla svojo uporabo v
elektroterapiji, laserski terapiji, lokalno
usmerjeni magnetoterapiji, ultrazvočni
terapiji in kombinirani terapiji.
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Elektroterapija
Etius Družina
•

dva neodvisna kanala zdravljenja (možnost izvajanja
različnih obravnav na enem ali dveh bolnikih)

•

vsi pogosto uporabljeni tokovi

•

dodatno: mikrotoki, TENS na terapijo spastične paralize,
unipolarni sinus

•

elektrodiagnostika z grafično predstavitvijo I / t krivulje

•

enostavno kombinirano zdravljenje (Etius U, Etius ULM)

•

59 nastavljenih programov za zdravljenje z elektroterapijo

•

30 nastavljenih zaporedij zdravljenja z elektroterapijo

•

priložnost za določitev priljubljenih programov (ločen seznam)

•

možnost ustvarjanja lastnih programov, ki jih določi uporabnik (ločen seznam)

•

pacientovo stikalo za ustavitev (za prekinitev zdravljenja v
primeru, da se slabo počuti ali neprijetno)
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Ultrazvočna terapija
Etius U, Etius ULM
•

uporaba ultrazvoka z uporabo ultrazvočnih glav 4 cm2 in 1 cm2.

•

delovna frekvenca 1 MHz

•

neprekinjeni in impulzni način delovanja

•

enostavno izvajanje kombinirane terapije

•

48 nastavljenih programov zdravljenja za ultrazvočno terapijo

•

77 prednastavljenih programov zdravljenja kombinirane terapije

•

možnost določitve priljubljenih programov (ločen seznam)

•

možnost ustvarjanja lastnih programov, ki jih določi uporabnik (ločen seznam)

•

pacientovo stikalo za ustavitev (za prekinitev zdravljenja v
primeru, da se slabo počuti ali neprijetno)

10

Laserska terapija
Etius LM, Etius ULM
•

biostimulacijska laserska terapija - aplikatorji razreda 3B

•

uporaba laserskega sevanja z uporabo točkovnih sond,
skeniranja in kasetnih laserskih aplikatorjev

•

sevanje R 660 nm in IR 808 nm

•

neprekinjeni in impulzni način delovanja

•

130 prednastavljenih programov zdravljenja za lasersko terapijo

•

44 prednastavljenih sekvenc zdravljenja s hkratno
uporabo R in IR sevanja

•

možnost določitve priljubljenih programov (ločen seznam)

•

možnost ustvarjanja lastnih programov, ki jih določi uporabnik (ločen seznam)

•

pacientovo stikalo za zaustavitev (za prekinitev zdravljenja v
primeru, da se slabo počuti ali neprijetno)
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Magnetoterapija
Etius LM, Etius ULM
•

lokalno usmerjena magnetoterapija

•

priročno pritrjevanje aplikatorjev z velcro pasovi

•

uporaba magnetnega polja z uporabo dveh sklopljenih aplikatorjev

•

aplikacija magnetnega polja z uporabo enega aplikatorja

•

emisija magnetnega polja v neprekinjenem in prekinjenem načinu

•

generirana frekvenca magnetnega polja 2 - 120 Hz

•

44 nastavljenih programov zdravljenja magnetoterapije

•

največja indukcija 10 mT

•

možnost določitve priljubljenih programov (ločen seznam)

•

možnost ustvarjanja lastnih programov, ki jih določi uporabnik (ločen seznam)

•

pacientovo stikalo za ustavitev (za prekinitev zdravljenja v
primeru, da se slabo počuti ali neprijetno)
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Etius
Lastnosti

Etius U

Etius LM

A-UE-AST-EEWH
AST-ELMWH A-UE-AST-EULMWH

Etius ULM
A-UE-AST-EUWH A-UE-

Kobinirana terapija
grafični LCD zaslon

Elektroterapija
aplikacijski kanali
CC/CV način

2

2

2

2

prekinjeni način za unipolarne tokove

preizkus elektrod

Ultrazvočna terapija
natančen indikator stika z glavo
stabilizacija moči glave

Laserska terapija
regulacija izhodne moči sonde
načini točkovne sonde::
impulz in neprekinjena frekvenca in dolžnost
faktorska regulacija v pulznem načinu
načini sevanja v aplikatorju za skeniranje

3

avtomatski izračun časa zdravljenja

Magnetoterapija
sinus, pol sinus
trikotnik, pol trikotnik
pravokotnik, pol pravokotnik
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Etius
Programski načini

Etius U

Etius LM

Etius ULM

A-UE-AST-EEWH A-UE-AST-EUWH A-UE-AST-ELMWH A-UE-AST-EULMWH

nastavljeni postopki zdravljenja

89

237

301

449

nastavljeni programi zdravljenja

59

207

153

301

30

30

natančnejši frekvenčni programi
polnofrekvenčni programi
nastavljena zaporedja zdravljenja za
elektroterapijo

30

30

ponastavite zaporedja zdravljenja za skeniranje
aplikatorja
nastavljena zaporedja zdravljenja aplikatorja grozda

20

80

najljubši programi

Tokovi
interferenčna dinamika
interferenčni isoplanar
interferenčni enokanalni (AMF)
TENS simetrična
TENS asimetrična
TENS izmenično
TENS izbruh
TENS do terapije s spastično paralizo
Kotzova / ruska spodbuda
tonoliza
diadinamična (MF, DF, CO, CP-ISO, LP)
pravokotni impulz
trikotni impulz
trabertov impulz
Leduc
neofaradic
unipolarni prekat sinusa
galvanski
mikrotokovi
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8

8

30

30

25

25

55

55

100

160

Tehnični parametri

Etius

Etius U

A-UE-AST-EEWH

A-UE-AST-EUWH A-UE-AST-ELMWH

Etius ULM
A-UE-AST-EULMWH

30x23x11 cm

dimenzije WxDxH
teža
omrežno napajanje

Etius LM

max 6 kg
230 V/50 W

230 V/70 W

Elektroterapija
max intenzivnost interferenčnih, Kotz,
unipolarnih sinusnih tokov

100 mA

max intenzivnost TENS-tokov

140 mA

max intenzivnost diadinamičnih, impulznih
tokov

60 mA
40 mA

galvanska intenzivnost

1000 uA

največja intenzivnost -

100 V

mikrotokov
max napetost

Ultrazvočna terapija
max intenzivnost ultrazvoka
valovnoimpulzni način -

3 W/cm2

3 W/cm2

16,48,100 Hz

16,48,100 Hz

10, 25, 50, 75 %

10, 25, 50, 75 %

frekvence
duty factor

Laserska terapija
1 – 5000 Hz
točkovne sonde
regulacijski impulzni način

25, 50, 75%, pulse 50 us
0,5 – 100 min, step 0,5 min

frekvenčni faktor delovnesile
timer za obdelavo impulza

2 - 120 Hz

Magnetoterapija

1 s/0,5–8 s
frekvenca

1 – 30 min, step 1min

impulzni način (impulz / prekinitev)

10 mT(100 Gs)

timer za zdravljenje
indukcija
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Etius
Standardna dodatna oprema Koda

Etius U

A-UE-AST-EEWH
AST-ELMWH

Etius LM

Etius ULM

A-UE-AST-EUWH

A-UE-

A-UE-AST-EULMWH

napajalni
kabel

H-AW-BIN-LI3

bolnikov kabel

H-AE-AST-KPET2M

2

2

2

2

elektrode 6x6 cm

H-AE-AST-EL6060R

4

4

4

4

elektrode 7,5x9 cm

A-AE-AST-EL7590R

2

2

2

2

viskozna elektroda pokriva 8x8 cm

A-AE-AST-PW8X8

8

8

8

8

viskozna elektroda pokriva 10x10 cm
Za
vezni
pritrd
trakovi
itev 40x10
Za
pritr
vezni trak ditev 100x10

A-AE-AST-PW10X10

4

4

4

4

A-AE-SPM-PR40X10

2

2

2

2

A-AE-SPM-PR100X10

2

2

2

2

Blokirni čep DOOR

A-AL-AST-ZLDOOR

1

1

rezervna varovalka WTA-T 1A / 250V

H-AW-TME-ZKT1000MA

2

2

2

2

gel 0,5 l

H-AS-CEM-ZEL500G

1

ultrazvočna glava 1 MHz, 4 cm2 z držalom A-AS-AST-GS4WH

1

1

Etius
Dodatni dodatki

Koda

elektrode za enkratno uporabo 32x40
mm

H-AE-ELE-EL32X40 H-

elektrode za enkratno uporabo 56x56
mm
elektrode za enkratno uporabo 56x126
mm

AE-ELE-EL56X56 HAE-ELE-EL56X126 AAE-AST-ELPT6V2 AAE-AST-ELPT10V2 A-

točkovna elektroda premer 6 mm

AE-AST-ELPT15V2 A-

točkovna elektroda premer 10 mm

AE-AST-ELPT20V2 H-

točkovna elektroda premer 15 mm

AE-SEM-ADAEP H-AE-

točkovna elektroda premer 20 mm

SEM-SAGK4K A-AE-

adapter za točkovne elektrode

AST-WPIAS21X14 A-

krokodilje sponke

AE-AST-WPIAS21X28

vreča napolnjena s peskom 21x14 cm

A-AS-AST-GS1WH H-

vreča napolnjena s peskom 21x28 cm

AS-CEM-ZEL500G H-

ultrazvočna glava 1 MHz 1cm2 z držalom

AL-AMC-AST A-AL-

gel 0,5 l

AST-80RDV2BK

varnostna očala za biostimulacijsko lasersko
terapijo

A-AL-AST-400IRV2BK

točkovna sonda R 660 nm /
80 mW z držalom

A-AL-AST-SK400V2WH

točkovna sonda IR 808 nm /
400 mW z držalom

A-AL-AST-SK450V2WH

aplikator za skeniranje R + IR
50 mW + 400 mW

A-AL-AST-CL1800WH

aplikator za skeniranje R + IR
100 mW + 450 mW

A-AL-AST-ASP6MMV2

kasetni laserski aplikator
5Rx40 mW + 4IRx400 mW

A-AL-AST-ASP6MMV2
A-AL-AST-ASK6MML2V2

aplikator za optična vlakna, raven, Ø 6 mm
aplikator za opt. vlakna, kot 45°, Ø 6 mm

aplikator za
optična
vlakna, pod
kotom 45 °,
Ø 6 mm,
zožen

A-AL-AST-GA6MMV2
A-AG-AST-CPE1WH
A-AG-AST-CPE2WH
A-AE-AST-PSTOP AAV-AST-PRO A-AMAST-VSA

držalo za
vlakna Ø
6 mm
Aplikator
magnetnega
polja, tip
CPE1

aplikator
magnetnega
polja, tip
CPE2
pacientovo stikalo za zaustavitev
PRO vreča
Versa, voziček Versa X

Etius U

A-UE-AST-EEWH
AST-ELMWH

Etius LM

Etius ULM

A-UE-AST-EUWH
A-UE-AST-EULMWH

A-UE-

Sonaris
Ultrazvočna terapija in fonoforeza
Enota je opremljena s posebej zasnovanimi ultrazvočnimi glavami s
frekvenco 1 MHz in 3,5 MHz, ki omogočajo selektivno obdelavo površinskih
in globokih tkiv.
Dve velikosti glave - 1 cm2 in 4 cm2 - sta primerni za manjša in večja
področja zdravljenja.
Sonaris ima natančen petstopenjski indikator za stik glave z zvočno signalizacijo.

Enota je na voljo v dveh različicah::

S

za dve večfrekvenčni glavi,

M za eno, enofrekvenčno
glavo 1 MHz / 4 cm2
Majhne dimenzije enote in njegova
lahka teža olajšajo prevoz in uporabo
zunaj namenskega mesta delovanja.
Kot dodatna oprema je za enoto na
voljo torba za prevoz..
Možno je kombinirano zdravljenje z
zdravilom Etius in Etius ULM.
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Sonaris S

Sonaris M

A-UE-AST-SMSWH

A-UE-

AST-SMMWH

Lastnosti
natančen indikator kontaktne
glave

grafični prikaz
stabilizacija moči glave

Programski načini
nastavljeni programi

52

42

zdravljenja

10

10

uporabniško definirani
programi

2,5 W/cm2

Tehnični parametri
max intenzivnost ultrazvočnega
vala

16, 48, 100 Hz
10, 25, 50, 75 %
230V/40W

frekvenca impulznega
načina

30x23x11 cm

faktor dolžnosti

max 3 kg

napajanje
dimenzije HxDxW
teža

Standardna dodatna oprema

koda

napajalni kabel

H-AW-BIN-LI3

ultrazvočna glava 1 MHz, 4 cm2 z držalom

A-AS-AST-GS4WH

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

A-AS-AST-GS4WH
H-AW-TME-ZKT800MA

rezervna varovalka WTA-T 1A / 250V
gel 0,5 l

H-AS-CEM-ZEL500G

A-AS-AST-GS1WH

Dodatna oprema

A-AE-AST-SMTS

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

A-AW-AST-PRO

A-AM-AST-VSA

kabel kombinirane terapije
PRO vreča
Voziček Versa
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A-UE-AST-SMSWH

2

A-UE-AST-SMMWH

2

Avaco
Vakuumska terapija
Avaco kot enota za vakuumsko terapijo je popoln dodatek
za elektrostimulatorje. Uporablja se lahko za nanašanje
tokov s sesalnimi posodami z integriranimi elektrodami.

Zahvaljujoč vakuumski namestitvi elektrod je obdelava
občutno olajšana, zlasti na območjih, kjer je težko
postaviti ravninske elektrode.
Poleg tega se v impulznem načinu pojavi učinek
mehanske masaže, kar daje dodatno prednost povečanje krvnega pretoka in metabolizma.
Sinhroniziran način z ustvarjenim tokom je inovativna
funkcija. Vakuum se poveča v fazi stimulacije in
zmanjša čas počitka. Ta način je namenjen programom
usposabljanja.
Sesalne skodelice se samozatesnijo, s tem bistveno
večje udobje delovanja, zlasti v primeru enokrožnega
delovanja.
Možnost izbire različnih velikosti sesalnih posod
učinkovito vpliva na optimizacijo terapije - odvisno od
vrste in kraja uporabe.
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Avaco
A-UV-AST-VCWH

Lastnosti
• dva

tokokroga

neodvisno

vodena

sesalne skodelice

(enostavno upravljanje v enokrožnem

dva neodvisna vezja

načinu)

možnost regulacije sesalne moči

• načini:
– neprekinjen
– impuzni
– impulz s spremenljivimi impulzi
– sinhroniziran s tokom
(za delo s programi usposabljanja)
– impulz s povečanim spodnjim vakuumom

odkrivanje visokega vodostaja v posodi

Načini delovanja
neprekinjen
impulzno
impulz s spremenljivimi impulzi

• 2 dimenzije sesalnih posod: 60 mm
(standardno) in 90 mm (neobvezno)

sinhroniziran s tokom
impulz s povečanim spodnjim vakuumom

• sesalne posode za samotesnjenje (pri enokrožnem
delovanju pokrovčki niso potrebni)

• delovanje z elektrostimulatorji
proizvajalca Astar

Tehnični parametri
6, 12, 20, 40, 60 imp/min

frekvenca impulza

500 mbar

max vakuumski tlak

4

sesalniki
napajanje z omrežjem

230V/20W
30x26x12 cm

dimenzije WxDxH
teža

Standardna dodatna oprema

max 3,5 kg

kode

napajalni kabel

H-AW-BIN-LI3

priključni kabel za elektroterapijo

A-AV-AST-ECC

2

sesalna cev (črna)

A-AV-KPA-SHCA

1

sesalna cev (rdeča)

A-AV-KPA-SHCE

1

sesalna cev (bela)

A-AV-KPA-SHBI

1

sesalna cev (modra)

A-AV-KPA-SHNB

1

sesalne čaše Ø 60 mm

A-AV-KPA-60MM

4

viskozne blazinice Ø 60 mm

A-AV-KPA-VP60MM H-

8

rezervna varovalka WTA-T
1A / 250 V

AW-TME-ZKT800MA

2

A-AV-KPA-STOPER

2

priključek sesalne cevi

Dodatna oprema
A-AV-KPA-90MM

sesalne čaše Ø 90 mm
viskozne blazinice Ø 90 mm
Voziček Versa
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A-AV-AST-VP90MM

A-AM-AST-VSA

Polaris 2
Lasersko zdravljenje z nizko stopnjo
biostimulacije
Polaris 2 deluje z dvema točkovnima sondama - z eno infrardečo in eno
rdečo sondo z možnostjo nastavitve moči in izbire načina delovanja (zvezni
in impulzni).
Na voljo sta dva aplikatorja za skeniranje z dvema svetlobnima viroma infrardeča in rdeča svetloba z različnimi viri moči, ki sta popolnoma uporabni
v primeru izvajanja tretmajev na večjih površinah tudi brez prisotnosti
fizioterapevta.
Z izbiro enega od treh načinov sevanja lahko terapevt optimalno uporabi vir
svetlobe, odvisno od značilnosti tretiranega območja.
Če je enota opremljena z dvotočkovnimi sondami, lahko terapevt operira z
dodatno skupino zaporedij. V tem primeru se zdravljenje lahko izvaja v dveh
fazah - najprej se uporabi stimulacija rdeče svetlobe, nato pa sledi
stimulacija infrardeče svetlobe.
Polaris 2 je kot nalašč za lasersko akupunkturo, saj je zdravljenje mogoče
ponoviti brez dotika enote. Poleg tega ima terapevt v programskem načinu
dostop do frekvenc Nogier in Voll.
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Možno je priključiti kasetni laserski aplikator, ki ima
5 virov rdečega in 4 vire infrardečega sevanja.
Laserski aplikator z grozdnim sistemom lahko
deluje v načinih z enim virom sevanja ali v grozdih.
Možno je povezati dve točkovni sondi in en laserski
aplikator za skeniranje / grozd.
Za delovanje s skenirnimi in kasetnimi laserskimi
aplikatorji so razvili posebne zaporedje zdravljenja
z istočasno stimulacijo rdeče in infrardeče svetlobe.
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Polaris 2
Optična glava

APLIKATOR ZA PREGLED
Pomembna prednost je samodejni izračun časa
zdravljenja, odvisno od oblike in velikosti območja
obdelave. Terapevt mora določiti samo razdaljo od
aplikatorja za skeniranje do bolnikovega telesa.
Uporaba naprave je izboljšana s plinsko vzmetjo, ki
uravnava težo glave za skeniranje. Glavo za skeniranje
je mogoče nastaviti v dveh oseh, tako da se njen položaj
enostavno prilagodi obdelanemu območju.
Aplikator za skeniranje je dodatno opremljen s polico za
enoto in zaščitnimi očali.
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Sample shapes:
line, rectangle, ellipse

Polaris 2

Polaris 2

A-UL-AST-PM2WH

A-UL-AST-PM2WH

Točkovne sonde

Standardna dodatna oprema

code

regulacija moči

napajalni kabel

H-AW-BIN-LI3 H-AL-

načini delovanja: impulzni in neprekinjeni

varnostna očala za biostimulacijsko lasersko
terapijo

AMC-AST A-AL-

frekvenca in faktor dela v impulznem
načinu

opozorilne nalepke
Blokirni čep DOOR
rezervna varovalka WTA-T 1A / 250V
3

Dodatna oprema

avtomatski izračun časa zdravljenja

Laserski aplikator z grozdnim sist.
lahko delujejo v načinih z enim virom sevanja ali v
grozdih
Prilagajanje parametrov obdelave

Kontroler
grafični prikaz
vtičnice za aplikator

3

točkovna sonda R 660 nm / 80 mW z nosilno

A-AL-AST-80RDV2BK A-

sonda IR 808 nm / 400 mW z držalom

AL-AST-400IRV2BK A-

aplikator za skeniranje R+IR 50 mW + 400mW

AL-AST-SK400V2WH A-

aplikator za skeniranje R+IR 100 mW+450mW

AL-AST-SK450V2WH A-

kasetni laserski aplikator 5Rx40

AL-AST-CL1800WH A-

mW+4IRx400mW

AE-AST-ASP6MMV2 A-

aplikator za optična vlakna, raven, Ø 6 mm

AE-AST-ASK6MMV2

aplikator za opti vlakna,pod kotom 45°,Ø 6 mm

H-AE-AST-ASK6MML2V2

aplikator za optična vlakna, pod
kotom 45 °, Ø 6 mm, zožen

A-AL-AST-GA6MMV2

držalo za vlakna Ø 6 mm

A-AW-AST-PRO

PRO vreča

A-AM-AST-VSA

Voziček Versa

Programski načini
nastavljeni programi zdravljenja

50

nogier frekvence programov

8

voll frekvenčni programi

30

uporabniško definirani programi

50

nastavljena zaporedja zdravljenja za
točkovne sonde

10

nastavljena zaporedja zdravljenja
za skeniranje aplikatorja

25

nastavljena zaporedja zdravljenja
za laserski aplikator z grozdom

55

Tehnični parametri
regulacija izhodne moči sonde
frekvenca
delovni faktor v impulznem načinu
timer za zdravljenje
napajanje
dimenzije HxWxD
teža

ZLDOOR H-AWTME-ZKT800MA

Aplikatorji za skeniranje
načini sevanja

AST-EO A-AL-AST-

25-50-75-100 % rated power

1 - 5000 Hz
25-50-75 %, pulse 50 us
max 99 : 59 min, 1 s step

230V/40W
30x23x11 cm
max 2,5 kg
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Magner Plus
Magnetna terapija z nizko frekvenco
Enota generira vse osnovne vrste magnetnega polja: sinus, trikotno,
pravokotno in tudi polovično, pol trikotno, pol pravokotno. Poleg tega lahko
uporabnik nastavi različne vrste magnetnega polja v eno zaporedje, ki se
bo ciklično ponovilo v določenem času (način mešanja).
Magnetno polje nastaja v magnetnih aplikatorjih različnih premerov:
35 in 60 cm je primerno za določene dele telesa, ki se zdravijo.60 cm aplikator je
nameščen na aluminijasti vagon z nosilnimi drsnimi mehanizmi, ki olajšajo njegovo
nastavitev glede na telo pacienta.

Aplikator s premerom 35 cm lahko namestite na namenski voziček z dvema
policama na različnih višinah, optimalno prilagojen spodnjim in zgornjim
okončinam (neobvezno).
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Magner Plus je opremljen z dvema
popolnoma neodvisnima kanaloma
zdravljenja, ki omogočata hkratno
zdravljenje z različnimi parametri
pri enem ali dveh bolnikih.
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Magneris
Mobilna magnetoterapija
Vsebuje enoto in aplikator za ploščo z dvema elementoma s stojalom in
polico za enoto. Kompaktna konstrukcija omogoča izvajanje tretmajev ne
samo na namenskih območjih.
Enota je opremljena z inovativnim dvoelektričnim aplikatorjem plošč, ki
ustvarja magnetno polje ravno med temi elementi.
Druga prednost, ki izhaja iz te rešitve, je magnetno polje, ki ne vpliva na
osebje, ki deluje, in ljudi, ki so v najbližji okolici generatorja.

Award
for innovation 2009
for Polish Manufacturer
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Prednosti aplikatorja vključujejo tudi
sistem, ki signalizira meje in prisotnost
magnetnega polja, pa tudi neodvisno
prilagajanje položaja v dveh oseh, kar
povzroča, da postavitev položaja na
območje, ki je obdelano, postane
izjemno enostavno.
Indukcija v 2,5–10 mT na območju
zdravljenja je primerljiva z značilnostmi
stacionarnih
naprav
za
magnetoterapijo

Omeniti velja, da enota Magneris s
ploščatnim aplikatorjem porabi precej
manj energije in oddaja manj toplote.
Poleg tega je bila uporaba enote
izboljšana zaradi plinske vzmeti, ki
uravnava težo aplikatorja.
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Examples of magnetic field application
– induction distribution during the treatment
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Magner Plus Magneris
A-UG-AST-MP

A-UG-AST-MMWH

Sodelovanje z aplikatorji
magnetni aplikator CSP 60
magnetni aplikator CSP 35
magnetni aplikator CSL 60
CP aplikator

Lastnosti
dva neodvisna kanala zdravljenja

vtičnice za aplikator

4

2

nastavljeni programi

80

50

zdravljenja

50

50

prikaz 2x24 znakov
grafični prikaz

Programski modeli

uporabniško definirani
programi

Vrste polja
sinus, pol sinus
trikotnik, pol trikotnik
pravokotnik, pol
pravokotnik
način mešanja

Tehnični parametri
Frekvenčni razpon
impulzni način (impulz /
prekinitev)

timer za zdravljenje
napajanje
dimenzije WxDxH
teža

Možna regulacija aplikatorjev plošč

2 - 60 Hz

2 - 120 Hz
1 s/0,5-8 s

1 - 30 min., 1 min. step
230 V/450 W

230V/250W

35x45x16 cm

30x30x14 cm

13 kg

5 kg

Magner Plus Magneris
A-UG-AST-MP

Standardna dodatna
oprema

kode

napajalni kabel

H-AW-BIN-LI3

CP aplikator s podporo stojala

A-AG-AST-CPWH

zaščitna očala

H-AO-PEM-OKPACJ

rezervna varovalka T3,15
A / 250 V

H-AW-TME-ZKT3150MA

A-UG-AST-MMWH

2

H-AW-TME-ZKT2A

2

rezervna varovalka T2
A/250 V

Dodatna oprema
magnetni aplikator CSP60

A-AG-AST-CSP60

magnetni aplikator CSP35

A-AG-AST-CSP35

magnetni aplikator CSL60

A-AG-AST-CSL60

voziček za aplikator 35 cm

A-AG-AST-SAP

kavč s polico, modro oblazinjen

A-AG-AST-KOZ_NBP

Indukcijska
predstavitev

Po želji obstaja možnost razširitve
kompleta s tradicionalnim kavčem
s solenoidnim aplikatorjem s
premerom 60 cm.

referenčna indukcija

max indukcija

magnetni aplikator CSP60

4,0 mT

10,0 mT

magnetni aplikator CSP35

10,0 mT

15,0 mT

magnetni aplikator CSL60

2,5 mT

5,0 mT

CP aplikator

2,5 mT

10,0 mT

Lumina
Je nova, funkcionalna in privlačna oblika že znanih terapevtskih svetilk, zasnovanih
za ogrevalne postopke z uporabo toplotne energije, ki jo oddaja radiator. Žarnica
uporablja infrardeče sevanje v območju IR-A in IR-B. Željeno sevanje lahko dobimo
z uporabo ustreznega filtra.
Ta svetilka se običajno uporablja tako v klasični fizioterapiji kot tudi v športni medicini.
Poleg tega je našla svojo uporabo v lepotnih salonih.

Zahvaljujoč priloženemu namiznemu stojalu lahko uporabnik Lumino
enostavno pretvorimo v mizo.

Funkcionalnost

Popolnoma nastavljiv

By Z vgrajenim krmilnikom je svetilka
Zahvaljujoč dodatnim nastavitvam stranskih
nosilcev je enostavno dostopna.
na posebnih tečajih se lahko
svetilka nastavi v katero koli smer.
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Enostavnost uporabe
Filtri se lahko spremenijo praktično
v enem gibanju. Poleg tega je vsak
od njih zaščiten pred poškodbami s
kovinsko mrežico.

Lumina
A-UO-AST-LUMINA -V5PS

Tehnični parametri
Elementi konstrukcije (standardni):

timer za zdravljenje

• stojalo s kakovostnimi kolesi
• namizno stojalo

max oddajna moč
napajanje z omrežjem
poraba energije
visoko stojalo
velikost osnove stojala Š x D
teža stojala z žarnico
velikost stola za mizo
(brez svetilke) Š x D x V

velikost namiznega stojala z
žarnico Š x D x V
teža namiznega stojala z žarnico

1 – 30 min.
375 W
230 V ±10 %, 50/60 Hz
max 450 W
min 1,2 m, max 1,9 m
max 0,5x0,6 m
13,7 kg (with bulb and filter)

30,0x31,5x6,0 cm
30,0x39,0x41,0 cm
5,5 kg (z žarnico in filtrom)

Standardna dodatna
oprema
napajalni kabel
375 W radiator
modri filter
rdeči filter
rezervna varovalka T 3,15 A /
250V
zaščitna očala za pacienta
zaščitna očala za terapevta

nastavitev
kota grablje

hitra in enostavna
montaža
do podstavka stojala

Mobilnost
Filtri, zaščitna očala za pacienta
in za terapevta

Žarnica je nameščena na posebej
zasnovanem mobilnem stojalu. Za
lažje delo fizioterapevtov so kolesa
opremljena z zaklepnimi zavorami.
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blazinice, ki
ščitijo mizo

Versa, Versa X
Najnovejša linija vozička je zasnovana posebej za kupce izdelkov
ASTAR.
Z nastavitvijo višine police je mogoče postaviti do tri enote. Oprema vam
omogoča, da obdržite vse ustrezne dodatke in namestite dodatna
posebna držala za papirnate brisače in gel. Predali za dodatno opremo
se lahko enostavno namestijo na police. Ti elementi ustvarijo možnost
poljubne konfiguracije.
Široka in estetska kolesa omogočajo mobilnost vozičkov, zavore pa
zagotavljajo stabilnost in varnost med zdravljenjem.
Sodobni in trpežni vozički morajo izpolnjevati zahteve vseh
fizioterapevtskih omar.
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ERGONOMIKA
• moderni dizajn
• namenjen izdelkom ASTAR
• mobilnost (estetska kolesa z
zavorami)
• možna konfiguracija
– držalo za elektrode /
sesalne skodelice / gel /
papirnato brisačo
– predal za dodatke
• nastavitev višine police (druga
in tretja)

Versa trolley Versa X trolley
A-AM-AST-VSA

A-AM-AST-VSX

Tehnični parametri
zgornja nosilnost zgornje police
spodnja nosilnost
(skupaj s predalom in njegovo
vsebino)

območje regulacije spodnje
police
zunanja dimenzija zgornje police
(ŠxD)
notranja dimenzija zgornje police
(ŠxD)

dimenzija spodnje police (ŠxD)
zunanja dimenzija predala (ŠxDxV)
notranja dimenzija predala (ŠxDxV)

max 10 kg

max 10 kg

max 7 kg

max 7 kg

approx. 60 cm

approx. 50 cm

58,0 x 34,0 cm

58,0 x 39,0 x cm

39,5 x 30,0 cm

39,5 x 35,0 cm

40,0 x 26,0 cm

40,0 x 26,0 cm

39,0 x 33,0 x 9,0 cm 39,0 x 33,0 x 9,0 cm
28,5 x 18,5 x 8,0 cm 28,5 x 18,5 x 8,0 cm
58,0 x 49,0 x 87,5 cm

58,0 x 49,0 x 89,0 cm

13,9 kg

23 kg

dimenzije vozička (ŠxDxV)
teža

Standardni dodatki
police

2

2

stabilizator,namenjen z ImpactisM
enota držala napajanja gel
2

predal za dodatke
držalo za papirnate brisače

standardna oprema
dodatna oprema

Versa

Voziček

Versa X

voziče

Garancija
Enote

leta

Dodatna oprema zunaj obsega garancije

Etius

2

napajalni kabel

Etius U

2

bolnikov kabel

Etius LM

2

kabel kombinirane terapije

Etius ULM

2

silikonske elektrode 6x6 cm

Polaris 2

2

silikonske elektrode 6x12 cm

Sonaris S

2

silikonske elektrode 7,5x9 cm

Sonaris M

2

viskoza pokriva 8x14 cm

Magner Plus

2

viskoza pokriva 8x8 cm

Magneris

2

viskoza pokriva 10x10 cm

Avaco

2

velcro pritrdilni pas 40x10 cm

Lumina

2

velcro pritrdilni pas100x10 cm
lepilne elektrode 3x4 cm
lepilne elektrode 5,5x5,5 cm
lepilne elektrode 5,5x12,5 cm

Dodatki
točkovna laserska sonda R 660 nm / 80
mW
točkovna laserska sonda IR 808 nm /
400 mW
aplikator za skeniranje R + IR 50 mW + 400
mW
aplikator za skeniranje R + IR 100 mW + 450
mW
kasetni laserski aplikator 5Rx40 mW + 4IRx400
mW

točkovna elektroda 6 mm

2*

točkovna elektroda 10 mm
točkovna elektroda 15 mm

2*

točkovna elektroda 20 mm

2*

točkovni adapter
aplikator za optična

2*
2*

enofrekvenčna glava 1 MHz, 4 cm2
dvofrekvenčna glava 1 / 3,5 MHz, 4
cm2
dvofrekvenčna glava 1 / 3,5 MHz, 1
cm2

2

vlakna,naravnost
aplikator za optična vlakna, pod
kotom 45 °

zoženo držalo vlaken

2

vreča napolnjena s peskom 21x14 cm

2

vreča napolnjena s peskom 21x28 cm

magnetni aplikator CSP60

2

krokodilje sponke

magnetni aplikator CSP35

2

375 W radiator

magnetni aplikator CSL60

2

modri filter

CP aplikator

2

rdeči filter

aplikatorji magnetnega polja CPE

2

Pro vreča

Voziček Versa

2

Torba za opti

Voziček Versa X
voziček za aplikator magnetnega polja 35
cm

2

dodatne varovalke

2

ultrazvočni gel 0,5 l

kavč s polico, modro oblazinjenja

2

pacientovo stikalo za zaustavitev

zaščitna očala z lasersko terapijo

2

sesalne posode Ø 60/90 mm

zaščitna očala za pacienta

2

viskozne skodelice Ø 60/90 mm

zaščitna očala za terapevta

2

sesalne cevi

Blokirni čep DOOR

priključek sesalne cevi
*

Viri laserskega sevanja zajemajo enoletno garancijsko obdobje
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Proizvajalec
ASTAR
Świt 33 Street
43-382 Bielsko-Biała
Poland
tel. +48 33 829 24 40
fax +48 33 829 24 41
astarmed@astar.eu
www.astar.eu

export/import manager

Dominika Pagacz tel.
+48 827 18 69 mobile
+48 725 508 050
sales@astar.eu

key account managers

Maciej Nalewajski tel.
+48 33 827 18 56
mobile +48 695 504
080 export@astar.eu
Ewelina Lichna
tel. +48 781 709 070
mobile + 420 605 979
289 elichna@astar.eu
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