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A készülék főbb jellemzői: 

 CE tanúsított készülék 

 Alacsonyfrekvenciás jelalakok széles 

választéka 

 Programozható jelalak paraméterek 

 Diagnosztikai funkció 

 Nagyméretű folyadékkristályos 

kijelzőfelület kék háttérvilágítással 

 Alapfunkciókban egyszerű kezelhetőség 

 Egyszerű és szekvenciális 

programtárolási lehetőség 

 Automatikus működés 

 Áttekinthető kezelőfelület 

 Egyszerű tisztíthatóság 
 Csatlakoztatható OE-127 Vacuther 

vákuumterápiás készülékhez 

 

Alacsonyfrekvenciás jelalakok: 

 Galvánáram (Iontoforézis, Kowarscik 

kezelés stb.) 

 Diadynamikus áramok: MF, DF, LP, CP 

 URS: Träbert (143 Hz, 2:5) 

Módosíott Träbert (183 Hz, 1:10) 

 Szelektív ingeráramok: négyszög, 

háromszög, trapéz, exponenciális 

 Modulált jelformák: négyszög, 

háromszög, trapéz, exponenciális 

 TENS: Ko-Tens, Alp-Tens, Burst-Tens 

(minimum 5-féle) 

 Diagnosztika: I/T görbe felvétel 

A készülék kórházakban, fizioterápiás 

rendelőkben, orvosi magánrendelőkben és 

minden olyan helyen kiválóan alkalmazható, 

ahol a fizioterápiás kezelésfajták széles 

választéka előfordul. A készülékkel 

megvalósítható galvánáramú kezelés, és a 

diadynamikus kezelések közül a gyakorlatban 

használt valamennyi változat. Alkalmazható 

Träbert hullámformájú kezelések esetén. 

Széleskörű szelektív ingeráramú 

hullámalakok találhatók a készülékben, - 

négyszöghullám, háromszöghullám, 

trapézhullám, exponenciális hullám valamint 

ezen jelformák modulált változatai -  ezek 

paraméterei széles tartományban 

programozhatóak. A készülék ellátja a 

MIOTEST SCOPE nevű készülék közkedvelt 

funkcióját, vagyis a trapéz jelalak fel/lefutási 

idejének szinte folyamatos változtatását. A 

készülékben TENS hullámalak választék 

található. Diagnosztikai funkciója alkalmas   

I-T görbe felvételére. A készülék kezelése a 

sokféle összetett funkció ellenére egyszerű, 

mivel a kijelzőn csak az éppen használt 

funkcióhoz tartozó elemek jelennek meg. Az 

alkalmazott grafikus kijelzések szemléletessé és 

áttekinthetővé teszik a készülék használatát. A 

rugalmasan kezelt billentyűfunkciókból 

adódóan mindössze négy billentyű elegendő a 

készülék teljes kezeléséhez. 

 

Műszaki adatok 
 
Hálózati feszültség: 230V 50/60 Hz 

Teljesítményfelvétel: 40 VA 

Érintésvédelmi osztály: II. B 

Kezelőáram intenzitás: 0 - (25) 50 mA 

Bázisáram: 0 - 3.5 mA 

Kezelési idő: 1...59 perc 

Tömeg: cca. 3 kg 

Méretek: 335 x 250 x 110 mm 
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Orvostechnikai Gyártó, Fejlesztő és Ker. Kft 

Cím: 1081 Budapest, Kenyérmező u. 6. 

Telefon: 333-9756, 333-9757 Fax: 314-4776 

Internet: http://www.omszov-medic.hu 
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