
SoleoGalva Soleo SonoStim PhySys

Alkalmazás Ingeráram
Opció: vákuum

Ingeráram + ultrahang
Opció: vákuum

Ingeráram + ultrahang
Opció: vákuum

Csatornák száma 2 független 2 független 2 független

Elektrostimulációs 
csatornaválasztás

MonoStim: 1 program - 1 csatornán
TwinStim: 1 program - 2 csatornán

DuoStim: 2 különböző program - 2 csatornán

MonoStim: 1 program - 1 csatornán
TwinStim: 1 program - 2 csatornán

DuoStim: 2 különböző program - 2 csatornán

MonoStim: 1 program - 1 csatornán
TwinStim: 1 program - 2 csatornán

DuoStim: 2 különböző program - 2 csatornán

Elektrostimulációs 
hullámformák

Diadinamikus áramok, Monofázisú négyszögáramok, 
Bifázisú aszimmetrikus négyszögáramok, 

Bifázisú szimmetrikus négyszögáramok, TENS, Középfrekvencia, 
Interferencia, Izomrehabilitáció, Sportrehabilitáció

Diadinamikus áramok, Monofázisú négyszögáramok, 
Bifázisú aszimmetrikus négyszögáramok, 

Bifázisú szimmetrikus négyszögáramok, TENS, Középfrekvencia, 
Interferencia, Izomrehabilitáció, Sportrehabilitáció

Galvanikus, diadinamikus- DF, MF, CP, CP-i, LP, TENS 
(szimmetrikus, asszimetrikus + állítható frekvencia, pulzus, szünet, 

hossz), URS, Szelektív áramok, Pulzáló áramok (háromszög, négyszög), 
Träebert 2-5, modulált (sweep, burst), 

Isoplanar és vektor interferencia, mikroingeráramok, 
magasfeszültség, orosz stimuláció, szekvenciális programok

Diagnosztikai programok

közepes frekvencia-innervációs teszt Lange szerint
Neofarád teszt

cronaxia / akkomodációs hányados
Fischgold teszt

közepes frekvencia-innervációs teszt Lange szerint
Neofarád teszt

cronaxia / akkomodációs hányados
Fischgold teszt

közepes frekvencia-innervációs teszt Lange szerint
Neofarád teszt

cronaxia / akkomodációs hányados
Fischgold teszt

IT görbe

Bénulásterápia

bénulásterápia háromszögárammal (váltakozó)
kisfokú vagy közepes bénulás kezelése

szenzoros izommintázat (bifázisos)
izomrehabilitáció erő vagy kitartás (bifázisos)

bénulásterápia háromszögárammal (váltakozó)
kisfokú vagy közepes bénulás kezelése

szenzoros izommintázat (bifázisos)
izomrehabilitáció erő vagy kitartás (bifázisos)

petyhüdt bénulások terápiája
bénulásterápia kétirányú vagy háromszög (váltakozó) árammal

kisfokú vagy közepes bénulás kezelése
funkcionális izomstimuláció (bifázisos)

szenzoros izommintázat (bifázisos)
izomrehabilitáció erő, kitartás vagy erő/kitartás (bifázisos)

görcsös bénulások terápiája
Programok 100 100 fölött 100 fölött
Protokollok 120 300 300
Memória 1 GB SD: 120 programhely + 120 kedvenc 1 GB SD: 120 programhely + 120 kedvenc 4 GB SD: 120 programhely + 120 kedvenc + 120 diagnosztika
Grafikus terápiás 
enciklopédia ✓ ✓ ✓

Vezérlés Színes érintőképernyő
Magyar nyelvű szoftver

Színes érintőképernyő
Magyar nyelvű szoftver

Színes érintőképernyő
Magyar nyelvű szoftver

Súly 3 kg 3 kg 5,4 kg kocsi nélkül
Méret 322 mm x 234 mm x 130 mm 322 mm x 234 mm x 130 mm 300 mm x 350 mm x 200 mm kocsi nélkül

Elektroterápiás készülékeink

MEDICOPROJECT
Fizioterápiás készülékek forgalmazása

H-2890 Tata, Stransky János utca 13.
Papp Mária: +3620/943-8297
Szalay Barbara: +3630/982-3161
www.medicoproject.hu
info@medicoproject.hu


