
	 3	-	kanalni	aparat	za	terapijo	z	magnetnimi	polji	nizkih	frekvenc	

	 Nastavljiva	frekvenca	od	1	Hz	do	120	Hz

	 Jakost	magnetnega	polja	do	10	mT

	 Uporaba	v	različnih	medicinskih	in	terapevtskih	ustanovah

	 Magnetni	aplikatorji	različnih	velikosti	in	oblik

	 35	pred-nastavljenih	in	10	prostih	programov

	 Prenosljiv	aparat,	ki	nudi	uporabniku	prijazno	upravljanje
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Medio PULSAR 

Terapija z magnetnimi polji je verjetno najstarejša metoda, 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. Rezultati 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. 
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Učinki:
• Poveča se vsebnost kisika v celicah,
• izboljša se metabolizem in normalizira krvni obtok,
• izboljša se regenerativna sposobnost tkiva,
• pospeši se celjenje prelomov kosti in poškodbe mehkih tkiv,
• kolagena vlakna se uredijo in postanejo čvrstejša,
• zmanjša se vnetni proces.

Aparat Medio PULSAR omogoča terapijo z nizko-frekvenčnim 
pulznim magnetnim poljem in možnost uporabe magnetnega 
polja na več terapevtskih območjih. Aparat zagotavlja uporabniku 
enostavno uporabo, 35 pred-nastavljenih programov pa mu 
olajša izbiro parametrov za niz različnih indikacij.

Medio PULSAR je profesionalen aparat, ki je namenjen delu 
v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, zdraviliščih in zasebnih 
fizioterapijah. Ker je zaradi svoje velikosti in teže lahko prenosljiv, 
je primeren tudi za delo na terenu.

Tehnični podatki:

Tip aparata: Medio PULSAR
Koda: 1800020
Jakost magnetnega polja: do 10 mT (150 Gauss), 

nastavljiva
Frekvenca: 1 do 120 Hz, nastavljiva
Trajanje terapije: od 1 minute do 24 ur
Število izhodov: 3 
Št. pred-nastavljenih programov: 35
Št. prostih programov: 10
Napajalna napetost: 100 - 240V, 47-63 Hz
Izhodna moč: 45W max
Dimenzije [d, š, v]: 250 x 185 x 75 mm
Teža: 0,8 kg
Varnostni razred: I
Tip aplikacijskega dela: BF
Klasifikacija MDD 93/42/EEC: IIa

Standarna oprema:

Magnetni aplikator ∅ 11 cm (Koda: 1501901) 1 par
Pritrdilni elastični trak 10 x 80 cm (Koda: 1504311) 2 kosa
Zunanji napajalnik 1 kos
Navodila za uporabo 1 kos

Opcija:

1 Magnetna blazina 32 x 10 cm (Koda: 1501905) 
2 Magnetna blazina 35 x 37 cm (Koda: 1501906) 
3 Pritrdilni gumijasti trak 3,2 x 100 cm (Koda: 1504111)
4 Pritrdilni elastični trak 10 x 40 cm (Koda: 1504301)
4 Pritrdilni elastični trak 10 x 100 cm (Koda: 1504321)
4 Pritrdilni elastični trak 10 x 150 cm (Koda: 1504331)
5 Voziček Eco (Koda: 4900239)

Pritrdilni 
gumijasti trak 

Voziček Eco 

Magnetna blazina 

Pritrdilni 
elastični trak 

 d.o.o., Stegne 23, 1000 Ljubljana, PE: 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
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