Soleo Sono
Bemutatás
A Soleo Sono egy rendkívül modern, innovatív
készülék, mely az ultrahang terápiát új alapokra
helyezi. A készülék korszerű formatervezéssel
készült, felhasználóbarát, magyar nyelvű kezelőfelülettel, színes, érintőképernyős kijelzővel.
A saját fejlesztésű SonoSwing ultrahangfej lehetővé
teszi a multifrekvenciás üzemeltetést, így egyénileg
választható meg a behatolási mélység.
Programok
Átlátható, értelemszerű menürendszerben
válogathat kedvére az előre betáplált programok
közül, melyeket igény szerint alakíthat, majd el is
menthet.
A készülék egyedi indikációs listával is rendelkezik,
mely konkrét problémához megfelelő paramétereket
ajánl és állít be.
Formatervezés
Menürendszer
• felhasználóbarát, egyszerű, egyedi
• megújult kialakítás- teljesen új felhasználói élmény
• innovatív, logikus kijelző felület
• érthető, letisztult, magyar nyelvű szoftver
• kibővített memória a kedvencek számára
• terápiás tanácsokkal kiegészített , grafikus indikációs lista
Kijelző
• kapacitív érintőkijelző - egyszerű működtetés és beállítás
• terápiaindítás akár egyetlen érintéssel
• terápia közben is szabályozható paraméterek
Fejek
• kontaktus ellenőrzés vizuális és akusztikus figyelmeztetéssel
• állítható kontaktus mérték az individuális használathoz
• vízfürdős kezelésre is alkalmas multifrekvenciás ultrahangfejek
• SonoSwing ultrahangfejek 2 méretben: 1 cm2 / 5 cm2
• Sonoforézis kezelésre is alkalmas fejek
Tartozékok
• biztonságos, üveg ultrahang kezelőfejtartó
• ultrahang géllel a kezdéshez
• biztonsági funkciók
Opció
• hordtáska
• készülékkocsi
• + 1 ultrahang fej

Műszaki paraméterek
Gyártó

Zimmer MedizinSysteme (Németország)

Alkalmazási terület

Ultrahang terápiás rendszer az ortopédia / fizioterápia és a sportgyógyászat területére.

Ultrahang frekvencia

0.8 / 2.4 MHz (SonoSwing - multifrekvenciás kezelőfejek)

Csatornák száma
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Ultrahangfej méretek

5 cm2 vagy 1 cm2 (opció)

Üzemmódok

Folyamatos és pulzáló
Impulzus frekvenciák: 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz
Működési periódus: 1:1 1:2 1:3 1:5 1:10

Maximális intenzitás
5 cm2-es ultrahangfej
1 cm -es ultrahangfej
2

Maximális teljesítmény
5 cm2-es ultrahangfej
1 cm2-es ultrahangfej
Intenzitási fokozatok
5 cm2-es ultrahangfej

3 W/cm²
1 W/cm²
0,8 MHz esetén
6.9 W
1.0 W

2,4 MHz esetén
7.1 W
6W

1 cm2-es ultrahangfej

0,1-től 3 W/cm² -ig 0,1 W/cm² -es lépésekben
0,1-től 1 W/cm² -ig 0,1 W/cm² -es lépésekben

Érintkezésjelzés

Akusztikus, optikai a kezelőfejen és a kijelzőn

Vízfürdős kezelés

✓

Programok

9 + 120 opció

Grafikus terápiás
enciklopédia

✓

Vezérlés

Színes érintőképernyő
Magyar nyelvű szoftver

Súly

3 kg

Méret

322 mm x 234 mm x 130 mm

Szállítási terjedelem

Alapkészülék
1 db 5cm2 ultrahangfej
1 db üveg ultrahangfej tartó
1 db ultrahang gél
hálózati kábel
magyar nyelvű dokumentáció
Opció: készülékkocsi, hordtáska

Garancia

18 hónap
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