
	 Nizko	frekvenčna	magneto	terapija	v	obroču	s	posteljo

	 Spekter	frekvenc	do	100	Hz	in	jakost	magnetnega	polja	do	10	mT

	 Dva	popolnoma	neodvisna	kanala	omogočata	terapijo	dveh	pacientov	
istočasno

	 Sodobni	barvni	zaslon	na	dotik,	enostavna	in	uporabniku	prijazna	uporaba

	 Standardni	programi	za	različne	indikacije

	 Možnost	shranjevanja	lastnih	programov



Terapija z magnetnimi polji je verjetno ena najstarejših me-
tod, ki se uporablja v fizioterapiji. Že stari Grki in Kitajci so 
to terapijo omenjali v svoji medicinski literaturi. Prvi sodobni 
magneto aparati so bili patentirani pred približno 100 leti, kar 
je omogočilo številne klinične raziskave po vsem svetu. Re-
zultati so dokazali, da je magneto terapija enostavna, varna in 
uspešna metoda, ki se lahko uporablja na različnih področjih 
medicine. 

Magnetna polja vplivajo na propustnost celične membrane 
in uravnotežijo prenos ionov preko le-te. Poveča se vsebnost 
kisika v celicah, izboljša se metabolizem in normalizira krvni 
obtok, kar vodi v regeneracijo celotnega telesa.

Aparat Magneto PULSAR omogoča niz različnih terapij z 
nizko-frekvenčnim magnetnim poljem. Barvi zaslon na dotik, 
standar dni programi za različne indikacije in možnost shran-
jevanja lastnih programov, zagotavljajo enostavno in prijazno 
uporabo. 
Aparat nudi možnost priklopa treh različnih magnetnih aplika-
torjev. Veliki obroč s premerom 70 cm, ki je nastavljiv po celot-
ni dolžini lesenega ležišča, omogoča terapijo celotnega tele sa, 
medtem ko se obroča s premerom 30 cm in 55 cm uporabljata 
predvsem za lokalno terapijo okončin. 

Popolnoma neodvisna nastavitev terapevtskih parametrov na 
vsakem od dveh kanalov dovoljuje obravnavo dveh pacientov 
hkrati, kar bistveno poveča učinkovitost fizioterapevtske enote 
in prihrani dragoceni čas tako terapevtu kot pacientom. 

Tehnični podatki:
Tip aparata: Magneto PULSAR
Koda: 1800011
Jakost magnetnega polja: do 10 mT, nastavljiva
Frekvenca: 1 do 100 Hz
Trajanje terapije: 1 do 90 min
Število terapevtskih izhodov: 2 kanala, neodvisna

Dimenzije: 43 x 60 x 26 cm
Teža aparata: 14 kg
Teža obroča Ø 30 cm: 7 kg
Teža obroča Ø 55 cm: 11 kg
Teža obroča Ø 70 cm: 16 kg
Teža lesene postelje: 44 kg
Dimenzije lesene postelje: 200 x 53 x 64 cm

Napajalna napetost: 230 V, 50 Hz
Priključna moč: 1030 VA
Tip varovalk: 2xT10A 250V

Klasifikacija IEC 60601/1: razred I, tip BF
Klasifikacija MDD 93/42/EEC: IIa

Standarna oprema:
Testni magnet (Koda: 1501914) 1 kos
Priključni kabel (230V, Euro vtič) 1 kos
Navodila za uporabo

Opcije:
Obroč Ø 70 cm (Koda: 11501921)
Obroč Ø 55 cm (Koda: 11501926)
Obroč Ø 30 cm (Koda: 11501923)
Lesena postelja (Koda: 1800040)
Trolley green eco (Koda: 4900281)
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 d.o.o., Otoče 5a, 4244 Podnart, Slovenija
T: 04 53 25 760, 04 53 25 768, F: 04 53 25 718
M: 041 622 918, 041 719 060, 031 756 625
E: info@iskramedical.eu, W: www.iskramedical.eu

Obroč Ø 70 cm z 
leseno posteljo Trolley green eco

Magneto PULSAR


