GYMNA 400
Nová řada Gymna 400
představuje kombinaci
inteligentního řešení
s inovační - nadčasovou
technologií. Díky
celobarevné dotykové
obrazovce je přístroj
ovládán logickým
a jednoduchým
způsobem.

NOVINKA

GTS 2 – Guide Therapy System
– terapeutický průvodce druhé generace opět demonstruje přední pozici
v rehabilitačním odvětví a nabízí řadu nových funkcí a více léčebných protokolů.

GTS 2 má tři důležité funkce:
1. Lékařská E-kniha
Anatomická knihovna
Informační obrazovka
Pomocná obrazovka
2. Uživatelsky příjemná navigace
3. Evidence základních terapií

GYMNA 400
Design
Jedinečný design řady Gymna 400 je tvořen podle posledních
trendů a spojuje uživatelskou příjemnost a praktičnost:
• Velký celobarevný TFT dotykový displej
(10.4 inch, 600 × 800 pixelů, SVGA)
• Dokonalý pozorovací úhel pro obsluhu i pacienta

Funkčnost
Nová řada 400 byla navržena s inovačními prvky pro ulehčení
každodenní práce fyzioterapeuta. Přístroj symbolizuje kombinaci
dokonalého provedení, kvality, logického a snadného ovládání.
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přehledná a jednoduchá obsluha
celobarevný dotykový displej
více než 800 naprogramovaných protokolů
graﬁcké znázornění v 3D animaci
seznam indikací a cílů terapie
diagnostické programy (I-t křivka, rheobase, chronaxie, AQ)
USB port pro aktualizaci protokolů
500 volných míst v paměti (vlastní program, diagnostické
výsledky)
Integrovaný seznam s kontraindikacemi
Lékařská E-kniha – anatomická knihovna
Optická a akustická kontrola kontaktu
2 zcela nezávislé kanály, 2 a 4 pólová terapie
Guided Therapy Systém 2 – GTS 2

Proudy: stejnosměrné, diadynamické, TENS, NMES, interferenční
(2 a 4 pólová interference, dipólový vektor, koplanární vektorové
pole), diagnostické programy, iontoforéza, CC, CV, mikroproudy,
HVT (vysokonapěťová terapie)

Combi 400
elektroterapie, UZV a laserová terapie

Duo 400
kompletní elektroterapie

Pulson 400
UZV terapie , multifrekvenční 1 a 3 MHZ

Combi 400V
kombinovaná terapie s vakuovou jednotkou

Duo 400V
kompletní elektroterapie s vakuovou jednotkou

Vaco 400
vakuová jednotka s 2 nezávislými kanály

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!
Kardio-Line, spol. s r.o.
Antonínská 5, 602 00 Brno
tel.: +420 541 214 456
http://www.kardioline.cz

