
OptonPro 10, 15 vagy 25 W

Applikátor
A lézerfény leadását egy kapcsoló 
gombbal ellátott ergonomikus fej 
végzi. Kettős kattintással a lézerfényt
a fej folyamatosan bocsájtja ki, így
a felhasználó számára a legnagyobb 
kényelmet biztosítja használat közben.

Felhasználói támogatás
A terápiás terület nagyságától, a fájdalom 
mértékétől és a bőrtípustól függően 
automatikusan kiszámolja és menti 
a szükséges energiamennyiséget.

VAS skála és extrák
Az integrált vizuális analóg fájdalomskála 
tájékoztatást nyújt a páciens aktuális 
fájdalomérzetéről, a javulás mértékéről. 
Igény szerint nyomtatható.

Bővítő egységek
A két különböző méretű mágneses  
betét gyorsan és egyszerűen  cserélhető, 
segítségükkel az applikátor meghatározott 
távolságra tartható a bőrfelülettől. 
Alkalmazásuktól függően 7-9 cm2 felület 
kezelhető.

Minőségi kiegészítők
Az Opton termékcsalád minden tagját 
a prémium minőség jellemzi. A tartozékok 
(például készülékkocsi, védőszemüveg, 
fogyóanyagok, stb.) rendkívül szép 
kialakításuk mellett időtállók és 
maximális biztonságot nyújtanak.

810 nm 980 nm 1064 nm

Biztonság és mérőfunkciók
Az applikátor hőmérséklet érzékelője és 
a különböző árnyalatú bőrtípusok 
felismerése jelentős biztonsági funkciók 
a túlmelegedéssel szemben.

Az új dimenziós OptonPro nagyteljesítményű lézerterápiás eszközök 
típustól függően két vagy három különböző hullámhosszal és magas 
energiaszintekkel állnak az Ön rendelkezésére!

Ezen szabványok új lehetőségeket, hatásosabb terápiás eredményeket 
kínálnak a fájdalomcsillapítást célzó lézergyógyászat során. 

A speciális, modern kialakítás, a szoftverben és a segédprogramokban 
rejlő lehetőségek, és a verhetetlen technikai paraméterek mind 
a felhasználó támogatását célozzák. 

Ismerje meg a szenzációs funkciókat, gyógyítsa pácienseit hatékonyan, 
majd fogadja büszkén a pozitív visszajelzéseket! 

OptonPro 10 Watt

OptonPro 15 vagy 25 Watt



Gyártó Zimmer MedizinSysteme (Németország)

Alkalmazási terület Nagy teljesítményű terápiás rendszer magas energiájú lézerfény előállítására az 
ortopédia / fizioterápia és a sportgyógyászat területén

Verziók Lézerdiódák Teljesítmény Bemenet

OptonPro 10 Watt 810 nm / 980 nm Max. 10 Watt 1,0 A

OptonPro 15 Watt 810 nm / 980 nm / 1064 nm Max. 15 Watt 1,2 A

OptonPro 25 Watt 810 nm / 980 nm / 1064 nm Max. 25 Watt 1,8 A

Kezelési terület Min. 10 cm átmérő

Üzemi feszültség 100 – 240 V~, 50 Hz / 60 Hz

Védelmi osztály II

Alkalmazás B típus az EN 60601-1 szerint

Méret 300 x 350 x 200 mm

Súly 3,8 kg (kocsi nélkül)

Lézer osztály B

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

Garancia 18 hónap

Műszaki paraméterek
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