
Bemutatás
A második generációs ThermoTK egy nagyfrekvenciás 
elektroterápiás rendszer, mely mélyen fekvő szövetek 
részére történő hő leadására képes. Az áram különböző 
méretű applikátárok segítségével fájdalommentesen áramlik 
a szövetekbe, és hővé alakul a megfelelő, célzott helyeken.
 
A direkt, valamint az alacsonyfrekvenciás áramokkal ellen-
tétben a nagyfrekvenciás áramok képesek a bőrfelszín több 
rétegén keresztülhatolni energiaveszteség nélkül, és a  
célzott szövetrétegekbe leadni a termelt hőenergiát. 

Az eszköz az elvárt hatást több rétegen áthatolva fejti ki,  
így a mélyen fekvő szövetek körül, mint például az inak,  
ínszalagok és csont körüli területeken megfelelő  
hőmennyiség tud termelődni. 

Működési módok
Kapacitív: felszínközeli szerkezetekhez (zsír, izomszövet)
Rezisztív: mélyebb rétegekhez (csontok, inak, ínszalagok)

Terápiás hatások
• A hőreceptorok stimulációja a szövetek melegítése által
• Értágulás: véráram és a vérkeringés helyi fokozása
• Az ízületi nedv áramlásának helyi növekedése
• A kötőszövet rugalmasságának és a tropizmus javulása
• Relaxáció és fájdalomcsillapítás
• A gyógyulási folyamatok felgyorsulása
• A rezorpció növekedése

Formatervezés
Menürendszer

• felhasználóbarát, egyszerű, egyedi tervezés
• innovatív, logikus kijelző felület
• érthető, letisztult, egyszerű szoftver
• terápiás tanácsok, indikációs lista

Vezérlés
• érintőkijelző - egyszerű működtetés
• terápia közben is módosítható paraméterek

Applikátorok
• 3 különböző méret, kibővített terápiás lehetőségek
• gyors, egyszerű szerszám nélküli cserélhetőség
• mágneses, önműködő kialakítás

Elektródák
• Több méretben, különböző felületekhez
• EH elektróda - handfree működtetés

ThermoTK TECAR terápia - nagyfrekvencia



Gyártó Zimmer MedizinSysteme (Németország)

Alkalmazási terület Terápiás rendszer, fájdalommentes magasfrekvenciás áram leadásához az ortopédia / 
fizioterápia és a sportgyógyászat területén.

Indikációk

Nyaki fájdalmak, például gerinc és idegbántalmak (Cervicalgia, Cervicobrachialgia)
Arthrosis különböző területeken
Kar-, váll-, és kézfájdalmak (Rotátor köpeny sérülés, Epicondylitis)
Különböző törések következményeinek rehabilitációja
Carpalis alagútszindróma
In és ínhüvelygyulladás
A hát alsó szakaszának fájdalmai (Lumbosciatica, Arthrosis, Lumbalgia, Spondylarthrosis)
Derékfájdalmak (Piriformis szindróma)
Farizmok gyulladása (Bursitis Trochanterica)
Ágyéksérülések, kifejezetten sportbaleseteknél (Pubalgia)
Csípőkopás (Coxarthrosis)
Lábfájdalmak (Plantar fasciitis, Achilles-gyulladás)
Izomkopás, izomsérülés, ficam, rándulás
Talp-, és térdfájdalmak (Elülső keresztszalag helyreállítása, Gonarthrosis, Tendinitis)

Felvett teljesítmény max. 300 VA

Kimenő teljesítmény
500 Ω- nál

120 W (kapacitív mód)
250 W (rezisztív mód)
60 W (handfree mód)

Frekvencia 460 kHz (kapacitív mód)
540 kHz (rezisztív mód)

Protokollok
Előre beállított, illusztrált terápiás javaslatok
A kijelzőn testtájék vagy ABC lista alapján választható ki
Azonnali terápiaindítási lehetőség

Vezérlés Színes érintőkijelző + forgókapcsolók  - egyszerű vezérelhetőség a terápia alatt is

Méret 322 x 234 x 135 mm

Súly 3,5 kg (tartozékok nélkül)

Energiafogyasztás 100 / 240 VAC / 50 / 60 Hz, 5 / 2,5 A

Szállítási terjedelem

1 db alapkészülék, 2 db kezelőfej kábellel, 3 db rezisztív elektróda, 3 db kapacitív elektró-
da, 1 db neutrális elektróda, 2 db adhezív elektróda, szilikonsapka, 1 db elektróda és app-
likátor tartó, 1 db konduktív gél, 1 db hálózati kábel, 1 db használati utasítás, 1db terápiás 
tanácsok. Opció: gurulós, állványos kivitel

Műszaki paraméterek
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