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Cégünk 1983 óta fejleszt és gyárt elektroterápiás eszközöket, figyelembe véve a jogi antenatal működését. Eszközeink sikeresen használhatók a TENS kezelésére, a fájdalomcsillapításra, a perifériás ideg- és izomsérülések kezelésére, a rehabilitációra, az izmok erősítésére, a vizelet inkontinenciájának kezelésére és fogyasztására, mivel a paraméterek számos korlátozásban
módosíthatók. NOVA LTD Nincs szállítási dátum raktáron: - Ft/DB ÁFA KS-1/A2 eszköz a KS-1/A1 típus továbbfejlesztett változata. Az A2 típus esetében az impulzusfrekvencia az A/1-el folyamatosan 05 Hz-ről 200 Hz-re változtatható, ahol az impulzusfrekvencia három pozícióra kapcsolható: 50100 vagy 200 Hz. KS-1/ A2 típusú. Corposano terápiás stimuláns négycsatornás
idegizom stimuláns 220 V/12 V hálózati adapter kimenetek eszközök készülnek vezető képes vezetőgumi, amely könnyen csatlakoztatható a test felületén (rugalmas pántok), hogy csatlakozzon a test felszínén a kezelés. Alkalmazás: A végtagok regenerációja és erősítése, amelyet véletlenül gyengített, perifériás bénulás, betegség, hatékony használat az inaktivitás-atrófia
megelőzésére. Javítja a vérkeringést, megakadályozza vagy megakadályozza a székrekedést, kellemes fáradtságérzést biztosít, mint a torna, amely fontos eszköz az egészség és a fitness fenntartásához. Egy speciálisan megrendelt rektális vagy hüvelyi elektróda, ez is alkalmas kezelésére széklet vagy vizelés / stressz-mix-kényszerítés / vizelet inkontinencia. A többcsatornás
növény lehetővé teszi egyidejű kezelése akár négy izomcsoportok kezelésére perifériás bénulás, miután gerinc sérv műtét lehet használni, hogy post-treat a végtagok abban a reményben, a siker. Az elektromos kezelés fájdalomcsillapító hatása is kimutatható.... Azt is fel lehet használni esztétikai célokra (izomfejlesztés, fogyasztás, elektro-kozmetikumok). Ellentmondások: -
gyulladásos bőrbetegségben, epilepsziában, / pszichomotoros betegségekben szenvedő embereknél - azokban, akik szívritmus-szabályozót viselnek. A terméket az OEP támogatja. Használat előtt olvassa el a használati utasítást, és forduljon orvoshoz. Indikációk: Végtagok rehabilitálni paretika, megbénult izmok, és a vizelet-inkontinencia. A szakmai képesítések követelményei:
ortopédiai trauma, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, sebészet, gyermeksebészet, idegsebészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, fizikai gyógyászat és rehabilitációs orvostudomány, nefrológia. Bruttó ár: Egyedi ár nettó ár: Egyedi ár nem stock cikk leírás tulajdonság letöltési csatorna no max. 4 független, elkülönített
kibocsátás monopoláris vagy bipoláris impulzusok ból és impulzuscsomagok Impulzus formában: téglalap vagy háromszög, impulzusszélesség: 0,4 ms Impulzusfrekvencia változó 0,5-200 Hz Pulse pack 1 sec, impulzusszüneti idő csomag: 1 másodperc/3 mp No/-60V, Channel 4 Operator No/-40V Power Forrás: 12 V DC Használat: Izomfejlődés, legyengült végtagregeneráció,
keringés, poszt-visszér megnagyobbodása, fogyasztás, elektrokozmetikumok, részleges bénulás kezelése, a műtét után a herniated gerinc kezelése, fájdalom alkalmazások: végtag lassú, Paric, bénult izmok rehabilitációja Végső inkontinencia inkontinencia szelektív stimuláció a jelenlegi kezelés a fájdalom fájdalom erősítő izmok, izomlazítás erősítése, szülés utáni hasfal
regeneráció, cellulit kezelés, hatékonyabb kezelése CORPOSANO 12 V hálózati adapter, dolgozik egy négycsatornás idegizom stimuláns. Elektróda gőz készült gumi vezetés, hogy lehet rögzíteni a felszínen a test pántok. és fontos eszköz az egészség és a fitnesz fenntartásában is. A többcsatornás üzem lehetővé teszi akár négy izomcsoport egyidejű kezelését is. A részleges
bénulás kezelése a stroke után hatékony lehet szakember felügyelete alatt. A perifériás bénulás kezelésére a herniated gerinc műtétje után a végtagok posztoperatív kezelésére használható a siker reményében. Egy speciálisan megrendelt hüvelyi vagy rektális elektróda is használható kezelésére széklet vagy vizelés / stressz / vizelet inkontinencia. Az elektromos kezelés
fájdalomcsillapító hatása is kimutatható.... Azt is fel lehet használni esztétikai célokra (izomfejlesztés, fogyasztás, elektro-kozmetikumok). Ellentmondások: Gyulladásos bőrbetegségben, epilepsziában, pszichomotoros betegségben, - szívritmus-szabályozókban. Konzultáljon orvosával, mielőtt a készülék orvosi célokra. Az eszközt szakemberhez/ reumatológushoz, neurológushoz,
urológushoz, idegsebészhez, ortopédorvoshoz, nőgyógyászhoz/ közegészségügyi vagy VÉNYKÖTELES támogatáshoz is hozzárendelheti, mivel az eszköz a THEEP által sok éven át támogatott orvosi ellátás. Az eszköz összefoglalása: Az impulzusfrekvencia 3 pozícióra kapcsolható: 50 Hz, 100 Hz és 200 Hz. Rugalmas, jól vezetett gumi elektródák lehet használni, hogy
csatlakozzon a test felszínén, a kimenet a négycsatornás eszköz. Legfeljebb négy izomcsoport végezhető el a készülékel egy időben. A készülékhez külön csatlakoztatható tartozékok listáját külön rendelheti meg. Az izomstimuláció önállóan kombinálható az egyes csatornákkal. A készülék segítségével a helyreállítás időtartama, valamint a mozgásszervi agy szerveinek
betegségei, az atrófia kiküszöbölhető. Az impulzusok frekvenciája folyamatosan 0,5 Hz-ről 200 Hz-re változhat. A rehabilitációs masszázs szerepéből eddig kikerülő 30 Hz feletti frekvenciákat az orvostudomány bizonyos területein, például a reumatológia, az ortopédia, a rehabilitáció, a gyermekgyógyászat, az idegsebészet, a geriátria, a fiziotrika, a traumatológia és nem
utolsósorban a neurológiában a fájdalom csökkentésére használják. A készülék egyfázisú üzemmódjában kábítószer-használatra is használható. Az előhatás-inset szekvencia eredete egy potenciaszámlálóval módosítható, így a nem szelektív ingeráramú kezelés végezhető/ téglalap alakú trapéz-háromszög-HÁROMSZÖG UMP/ A 6V DC korábbi tápegysége helyett a készüléket
8 V-os stabilizált tápellátással látja el, amelyet egy 12 V-os hálózati adapter biztosít. Így egy négycsatornás művelet biztonságosan feloldja a megadott impulzusfeszültséget maximális terhelés mellett. /4x 45 V terhelésnél 510 om/Elektróda csatlakozik egy kábel csatlakozó villa, / annak lehetőségét, monopoláris alkalmazás / felületi elektródák készülnek téglalap méretű 1.8, 4.5,
8.5 cm, vagy 5x 10 és 10x13 cm téglalap, de speciálisan rendelt rekális vagy hüvelyi elektródák lehet használni a kezelés. Ne használja a készüléket a következő esetekben: a terhesség negyedik hónapjától a pszichomotoros betegségben szenvedő emberek a terhesség negyedik hónapjától kopnak szívritmus-szabályozók Konzultáljon orvosával, mielőtt orvosi célokra használná
az eszközt. A csomag tartalma: eszköz. 12 V-os DC hálózati adapter. 1 pár 8 cm-es kerek áramvezető gumielektródák. 3 pár 4,5 cm-es kerek áramvezető gumielektródák. 4 x 4 kábel elektródákhoz. 1 x 30 cm tépőzáras gumipánt. 2 50 cm tépőzáras gumipántok. 2 65 cm tépőzáras gumipántok. használati utasítást. Figyelmeztetés! Az üzletünkben vásárolt termékek megfelelő
használatának biztosítása érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a termékhez mellékelt használati utasításokat. Ha orvosi ellátást kap, forduljon kezelőorvosához a termék használatának kockázatairól. Nem lehet helyettesíteni a higiéniai termékeket (olyan termékeket, amelyek közvetlenül érintkeznek a testtel és a testnedvekkel, mint például a nyál, a vér, az anyatej, a vizelet, a
széklet, az izzadság stb.). Ezek a termékek közé tartozik a talpbetét, lapok, vércukorszint-mérők, tesztcsíkok, végtagmellékletek, harisnyák, orvostechnikai eszközök, fehérneműk stb. Terápiás stimuláns Corposano Ks-1/A1 és Ks-1/A2 megvásárolható a honlapunkon: 2000 Szendentre Vasendre Pel u. 41/C Tel: (No36 30) 431 0426 vagy rendelhető a következő e-mail címek
egyikéről: novakft@gmail.com, info@corposano.hu vagy a következő ügyfél: Recept vagy támogatás nélkül a termékek a következő áron kaphatók: Ár: 39.000 Ft és ÁFA Bruttó: Ár: 42.000 Ft és ÁFA - Bruttó: 53.340 Ft OEP által támogatott orvosi ellátás, ellátás, Vagy támogatással. Az Ön utasítását követően munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot. Üdvözlettel,
NOVA Kft.
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