
A Soleo Galva elektroterápiás készülék alacsony és középfrekvenciás áramformák széles 
választékát kínálja Önnek! Soleo VacoS vákuumegységgel bővítve plusz funkciókat nyújt.
A készülék felhasználóbarát formatervezéssel készült, a magyar nyelvű, színes, 
érintőfelület segítségével az alapkészülék programjai és a vákuum is könnyen kezelhető.

Menürendszer 

 • felhasználóbarát, egyszerű, egyedi kialakítás - teljesen új felhasználói élmény

 • innovatív, logikus kijelző felület - érthető, letisztult, magyar nyelvű szoftver

 • kibővített memória a kedvencek számára, terápiás tanácsokkal kiegészített indikációs lista

Kijelző

 • kapacitív érintőképernyő az egyszerű működtetéshez - terápiaindítás akár egyetlen érintéssel

Tartozékok

 • többfunkciós elektródakábelpár, különböző elektródákhoz és/vagy vákuumharangokhoz

 • különböző elektródák széles választéka (EH, gumi, ón, pont, speciális elektródák)

Csatornaválasztás

 • 2 független csatorna, üzemmódok: monostim, duostim, twinstim

Programcsoportok

 • Galván áramok    • Diadinamikus áramok (DF, MF, CP, LP)

 • TENS (bifázis, váltakozó, APL, stb.)  • Traebert

 • Magasfeszültségű áramok   • Mikro-ingeráramok

 • Középfrekvencia    • Interferencia  

 • Bénulás kezelés és diagnosztika  • Izomrehabilitáció

 • Sportrehabilitáció    • Speciális programok

Soleo Galva és VacoS

Soleo Galva Soleo VacoS Soleo Galva + VacoS
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Alkalmazási terület
Terápiás rendszer alacsony és középfrekvenciás áramok alkalmazásához az ortopédia / fizioterápia és 
a sportgyógyászat területén.

Elektroterápia Csatornák száma 2, egymástól teljesen független (program, intenzitás és paraméter)

Csatorna választás
monostim: 1 program – 1 csatorna
ikerstim: 1 program – 2 csatorna
duostim: 2 program – 2 csatorna

Elektrostimuláció 2 csatorna-szinkronizáció: párhuzamos / alternáló
Működési módok CC / CV

Áramformák

Galván, diadinamikus, TENS, Traebert, nagyfeszültségű áramok, 
mikro-ingeráramok, négyszögáramok, iontoforézis, bénulás kezelés és 
diagnosztika (Lange innervációs teszt, Neofarád teszt, Fischgold teszt, 
Cronaxia/akkomodációs hányados), interferencia, stb.

Vákuumegység Felhasználási lehetőségek Folyamatos / pulzáló
Vezérlés Az érintőképernyőn keresztül
Vákuumerősség 1 - 60 kPa
Vákuum kezdés Előre programozott, 16 kPa

Nyelv Magyar nyelvű szoftver, magyar nyelvű beépített terápiás tanácsok és magyar nyelvű dokumentáció
Programok összesen Több, mint 110 beépített program
Protokollok összesen Több, mint 300 illusztrált, előre beállított terápiás javaslat
Vezérlés Színes érintőkijelző + forgókapcsolók  - egyszerű vezérelhetőség a terápia alatt is

Memória
SD kártya - 1 GB
120 programhely a memóriába, 120 programhely a kedvencekbe

Méret
Alapkészülék: 330 x 130 x 220 mm
Vákuum: 330 x 130 x 220 mm

Súly
Alapkészülék: 2 kg 
Vákuum: 3 kg

Szállítási terjedelem 
Soleo Galva

Alapkészülék, 2 db pácienskábel garnitúra csipeszekkel, elektródák, gumiszalagok
Opció: készülékkocsi, hordtáska

Szállítási terjedelem 
Soleo VacoS

Alapkészülék, 2 db összekötő kábel, 4 db vákuum elektródatömlő, vákuumharangok szivacsokkal.

Garancia 18 hónap

Műszaki paraméterek


