
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΒΡΑΧΕΩΝ Intelect Shortwave 100 

Η διαθερμία Intellect shortwave 100 παρέχει τόσο θερμικό όσο και μη θερμικό αποτέλεσμα διαμέσου της 
δοσομετρηκής επιλογής.  Η ισχύς εξόδου πληρεί τις προϋποθέσεις για την πλειοψηφία των  εφαρμογών της 
διαθερμίας.  Η θεραπεία γίνεται είτε μέσω εγκατάστασης δοσιμετρίας είτε μέσω των ενδείξεων  γρήγορης 
σύνδεσης  είτε μέσω της επιλογή κάποιου κλινικού πρωτόκολλου της συσκευής.   

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 Πάνω από 200 θέσεις αποθήκευσης 
πρωτοκόλλων χρήστη 

 Πάνω από 90 αποθηκευμένα κλινικά πρωτόκολλα 
έτοιμα προς χρήση 

 Έγχρωμοι ανατομικοί χάρτες και ενδείξεις 
παθήσεων 

 Πάνω από 140 εικόνες εφαρμογής ηλεκτροδίων 
 Εμφάνιση αντενδείξεων 
 Δημιουργία ισχύος μέσω υψηλής απόδοσης 

μικροεπεξεργαστή και σταθερού ενισχυτή 
 Μέση ισχύς 64 Watt κατά την διάρκεια παλμικής 

θεραπείας 
 Πλήρης ρυθμιζόμενη κυματομορφή 
 Συνεχής 100 watt παλμική 200 watt ισχύ 

θεραπείας 
 Αρχείο αποθήκευσης πληροφοριών των ασθενών 

πριν και μετά τη θεραπεία 
 Κάρτα διαχείρισης ασθενών με ενδείξεις κλίμακα 

πόνου, τοποθέτηση ηλεκτροδίων 
 Έγχρωμη, περιστρεφόμενη LCD οθόνη αφής 
 Ελληνικό software και ποικιλία στην επιλογή 

γλώσσας 
 Ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης θεραπείας 
 Αυτόματη έναρξη συσκευής 
 2 κανάλια εξόδου 
 Δυνατότητα περιστροφής της οθόνης μέχρι 

και360° 
 Στιβαροί βραχίονες ηλεκτροδίων 
 Διακόπτης ασφαλείας ασθενούς 
 3 χρόνια εγγύηση 

 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Ισχύς ρεύματος: 100-240 VΑC, 50-60 Hz. 
 Output Frequency 27.12 MHz 
 Output power: 100 W  συνεχούς θεραπείας, 200 

W παλμικής θεραπείας. 
 Bάρος: 27  κιλά 
 Διαστάσεις:  42cm  μήκος Χ 41cm πλάτος Χ 97cm 

ύψος. 
 Πλάτος παλμού: 20- 400 μ second. 
 Πλάτος συχνότητας: 10-800 HΖ 
 Διάρκεια θεραπείας 1-60 minutes. 
 Ηλεκτρική ασφάλεια : class B. 
 Τεστ ασφαλείας: IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-

2-3, IEC/EN 60601-1-4  



 

 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Συσκευή με μονάδα ηλεκτροθεραπείας. Στη συσκευή μπορείς να διαμορφώσεις τις λειτουργίες της, 

επιλέγοντας ποιά από τις έξι plug-and-play μονάδες λειτουργιών, 1/2 κανάλια ηλεκτροθεραπείας, 1/2 κανάλια 

ηλεκτροθεραπείας με EMG, 3/4 κανάλια ηλεκτροθεραπείας, laser, υπέρηχο και αναρρόφηση καλύπτουν τις 

κλινικές σας ανάγκες. Επίσης η συσκευή Intelect Neo μπορεί να αναβαθμιστεί προσθέτοντας νέα λειτουργία σε 

μεταγενέστερο χρόνο. 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 Πολλαπλές λειτουργίες σε μια μονάδα 
θεραπείας, με δυνατότητα συνδυασμένης 
ηλεκτροθεραπείας με υπέρηχο 

 Πλήρως επεκτάσιμη με τη μορφή plug-and-play 
modules 

 Διαθέτει πάνω από 200 κλινικά πρωτόκολλα, 
με αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία 

 Clinical Protocol Setup (CPS), βοηθά τον 
θεραπευτή στην διαμόρφωση της θεραπείας 

 Βιβλιοθήκη με πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο θεραπείας και την παθολογία 

 Εκτεταμένη ανατομική βιβλιοθήκη 
που απεικονίζει μια σειρά από παθολογικές 
καταστάσεις 

 Δυνατότητα θεραπείας και 
παρακολούθησης πολλαπλών ασθενών 
ταυτόχρονα 

 Full-colour LCD 10.4” (26.4 cm) οθόνη αφής 
 Θύρα USB υψηλής ταχύτητας για ενημερώσεις 

λογισμικού και γρήγορη μεταφορά των 
δεδομένων ασθενών σε PC 

 Δυνατότητα χρήσης biofeedback και διέγερσης 
ταυτόχρονα 

 Έως και 4 ανεξάρτητα κανάλια 
ηλεκτροθεραπείας ( με προαιρετικό κανάλι 3/4 
module) 

 Οδηγός τοποθέτησης ηλεκτρόδιων με 
λεπτομερείς περιγραφές και εικόνες 

 3 χρόνια εγγύηση 

 Βελτιωμένο λειτουργικό για sEMG που παρέχει 
εκτός από γραμμικό γράφημα και γράφημα με 
μπάρες 

 Παρέχει ακριβή βιοανάδραση της μυϊκής 
δραστηριότητας με ευαισθησία μικρότερη από 
3 μικροβόλτς 

 Απομόνωση των μυών για την επανεκπαίδευση 
 Πάνω από 30 κυματομορφές  

o Διασταυρούμενα Τετραπολικά IFC ( 4 - 
Pole ) 

o Premodulated IFC ( 2 - Pole ) 
o VMS ™ 
o VMS ™ Burst 
o VMS ™ FR 
o Ασύμμετρα διφασικά TENS 
o Συμμετρικά διφασικά TENS 
o Ορθογώνια Εναλλασσόμενα 
o Μικρορεύματα 
o Han διέγερση 
o Ρεύμα υψηλής παλμικής τάσης 
o Ορθογώνια Μονοφασικά TENS 
o Ορθογώνια Μονοφασικά 
o Τριγωνικά Μονοφασικά: Παλμικό 
o Ορθογώνια Μονοφασικά: αυξητικό 
o Τριγωνικά Μονοφασικά: αυξητικό 
o Trabert ( Ultrareiz ) 
o Γαλβανικά : Συνεχές 
o Γαλβανικά : Διαλειπόμενα 
o Ρώσικα 
o Διαδυναμικά μονοφασικά ( MF ) 
o Διαδυναμικά διφασικά ( DF ) 
o Διαδυναμικά CP 
o Διαδυναμικά CP - iso 



 

 

o Διαδυναμικά CP - id 
o Διαδυναμικά LP 
o Διαδυναμικά MF + CP 
o Διαδυναμικά MF + CP - id 
o Διαδυναμικά DF + LP 
o Διαδυναμικά DF + CP 
o Ιοντοφόρηση 
o S / D Καμπύλη 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Ισχύς: 100 - 240 V AC-1,0 A, 50/60 Hz 

 Βάρος: 9,4 kg μόνο η κεντρική μονάδα 

 Βάρος: 0,5 kg μόνο η μονάδα 

 Διαστάσεις: 40 x 40 x 56 cm μόνο η 
κεντρική μονάδα  

 Διαστάσεις: 28 x 16 x 3 cm μόνο η μονάδα 

 Κατηγορία Ηλεκτρικής Ασφάλειας: Class 1, 
Τύπου BF 

 Δοκιμές ασφάλειας: IEC 60601-1, IEC 
60601-1-2 

   



 

 

 

 

3. ΥΠΕΡΗΧΟΙ 

Σταθερή και φορητή συσκευή Υπερήχου 1 & 3 MHz, 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 Υπέρηχος 1 & 3 MHz 
 Ένταση έως 2,5 W/cm 
 Διαλειμματική / συνεχής θεραπεία (10%, 20%, 

50% & 100%) 
 Διαφορετικοί κύκλοι (16 Hz, 48 Hz & 100 Hz) 
 Ένταση 0 έως 2.5 w/cm² σε συνεχή εκπομπή, 0-

3 w/cm² σε παλμική εκπομπή 
 BNR 5:1 maximum 
 Εργονομικά σχεδιασμένες κεφαλές υπερήχου 1 

cm², 2cm², 5 cm² & 10² cm 
 Ακουστικό και οπτικό σήμα κακής επαφής 

κεφαλής υπερήχου 
 Δυνατότητα επιλογής θέρμανσης της κεφαλής 

υπερήχου 
 Δυνατότητα τοποθέτησής του σε τροχήλατη 

βάση 6 θέσεων 
 3 χρόνια εγγύηση 
 Δυνατότητα αναβάθμισης 

 

Εργοστασιακός Εξοπλισμός 
 27335 – 5 cm² κεφαλή Υπερήχου 
 4248 – Ζελέ Υπερήχου 
 2775 – Συρταριέρα 6 θέσεων 
 27979 – Οδηγίες χρήσης σε CD 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 Ισχύς: 120-240 VAC, 50-60 Hz 
 Βάρος: 2.5 kg 
 Διαστάσεις: (Μ x Π x Υ) 33 x 29 x 16.3 cm 
 Electrical Safety Class: Class 1, Type B 
 Test ασφαλείας: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, 

IEC 60601-2-5 

 



 

 

4. ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ 

Τροχήλατη λάμπα υπέρυθρων. 

 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 Εύκολη χρήση 
 Τροχήλατη 
 Εύκολη ρύθμιση ύψους 
 Εύκαμπτος σκελετός για εργονομική 

τοποθέτηση 
 Χρονόμετρο και 10 θέσεις έντασης 
 2 χρόνια εγγύηση 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Τροφοδοσία: 110-240 V ~ 50/60 Hz 
 Certifications: CE 

 

 

  



 

 

 

5. ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ 

Ανθεκτική ανοξείδωτη συσκευή, ιδανική για την θέρμανση των Hydrocollator HotPacs. 
  
Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 Επένδυση υαλοβάμβακα για διατήρηση της 
θερμοκρασίας 

 Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 
 Διαθέτει θερμοστάτη ρύθμισης θερμοκρασίας 
 Δεν απαιτείται υδραυλική εγκατάσταση 
 Διατηρεί τα HotPacs σε σταθερή θερμοκρασία 
 Χωρητικότητα 4 επιθεμάτων 
 Διατίθεται με 4 standar HotPac 
 2 χρόνια εγγύηση 

Εργοστασιακός Εξοπλισμός 

 4x Standard size HotPacs (1006) επιθέματα 

  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Τροφοδοσία: 110-240 V ~ 50/60 Hz 
 Βάρος: 7 kg 
 Διαστάσεις: 33 x 20 x 41 cm 
 Κατηγορία Ηλεκτρικής Ασφάλειας: Class 1, Type 

B 
 Certifications: EN 60601-1 

  



 

 

 

6. ΘΕΡΜΑ ΨΥΧΡΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 

Θερμά / Ψυχρά επιθέματα σε διάφορα μεγέθη (μικρό, μεσαίο, μεγάλο, αυχένα) 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 Χρήση για θεραπεία με ζέστη ή κρύο 
 Παραμένει μαλακό και εύκαμπτο στους  -20 ° C 
 Μεγάλη ελαστικότητα 
 Ειδικό για φούρνο μικροκυμάτων (καλυμμένο 

με νερό σε ένα δοχείο) / κατάψυξη 
 Διατήρηση θερμοκρασίας 30’ 
 Gel  μη τοξικό και βιοδιασπώμενο 

 

 

 

  



 

 

 

7. ΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

Ποδήλατο γυμναστικής στατικό, για άσκηση. Ρυθμιζόμενη αντίσταση και σέλα που προσαρμόζεται στο ύψος σας. 
Χωράει παντού χάρη στο μικρό του μέγεθος αποτελώντας έτσι ένα εύκολο και πρακτικό όργανο εκγύμνασης για 
αρχάριους χρήστες.   
Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 Computer προπόνησης με οθόνη LCD 
και πολλές λειτουργίες . 

 Ενδείξεις: απόσταση, χρόνος, θερμίδες, 
καρδιακοί παλμοί, ταχύτητα, αυτόματη 
επιλογή ενδείξεων. 

 Μέτρηση καρδιακών παλμών με αισθητήρες 
παλάμης. 

 Λειτουργίες computer προπόνησης: απόσταση, 
χρόνος, θερμίδες, καρδιακοί παλμοί, ταχύτητα, 
αυτόματη επιλογή ενδείξεων. 

 Ρύθμιση σέλας: κάθετα. 
 Ρύθμιση αντίστασης: χειροκίνητη με 8 επίπεδα 

ρύθμισης.   
 2 χρόνια εγγύηση  

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Σύστημα αντίστασης: μαγνητικό με 8 επίπεδα 
ρύθμισης 

 Βάρος τροχού: 4 kg 
 Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 Kg 
 Καθαρό βάρος: 20 Kg 
 Διαστάσεις όταν στηθεί: 73 x 53 x 115,5 cm 
 Βάρος συσκευασίας: 23 Kg 
 Διαστάσεις συσκευασίας: 66 x 23 x 53 cm 
 Πιστοποιήσεις: CE-ROHS 



 

 

 

8. ΚΡΕΒΑΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Σταθερό μεταλλικό κρεβάτι θεραπείας 2 τμημάτων 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 Μεταλλική κατασκευή 
 Ανθεκτική επένδυση δερματίνης 
 Ανάσπαση πλάτης 0º έως 70º 
 Διαθέτει υποδοχή για τοποθέτηση ρολού 

χαρτιού 
 Αφαιρούμενο μαξιλάρι στο προσκέφαλο 
 Μέγιστο βάρος 250 kg 
 Διαθέτει τάπες στήριξης στα 3 πόδια και 

ρυθμιστή στήριξης σε ένα σε περίπτωση κλίσης 
του δαπέδου  

 3 χρόνια εγγύηση (σκελετός) 

 

Εργοστασιακός Εξοπλισμός 

 Εξάρτημα τοποθέτησης χαρτιού 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Διαστάσεις 76 cm x 185 cm (215 cm με το 
προσκέφαλο) 

 Βάρος 43 kg 
 Ανεκτό βάρος 250 kg  
 Ρυθμιζόμενο τμήμα κεφαλιού 0/+90 

  



 

 

 

9. ΠΑΡΑΦΙΝΟΛΟΥΤΡΟ 

Υψηλής ποιότητας παραφινόλουτρο. 
Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 Επιτραπέζια συσκευή, εύκολη στη μεταφορά 
 Ενσωματωμένος θερμοστάτης με συνεχή 

ρύθμιση θερμοκρασίας 
 Ισχύς: 200W 
 Σημείο τήξης: 70 ° C 
 Θερμοκρασία λειτουργίας: 60 ° C 
 Χωρητικότητα: 2,8 lt 
 Χρόνος προθέρμανσης: 1 ώρα  
 Χωρητικότητα 3 kg παραφίνη 
 2 χρόνια εγγύηση 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Τροφοδοσία: 110-240 V ~ 50/60 Hz 
 Ισχύς: 200W 
 Σημείο τήξης: 70 ° C 
 Θερμοκρασία λειτουργίας: 60 ° C 
 Χωρητικότητα: 2,8 lt 
 Certifications: CE 

 



 

 

10. ΤΡΟΧΟΣ ΩΜΟΥ 

 

 

Μεταλικός τροχός ώμου τοίχου για θεραπευτική άσκηση στον ώμο. Διαθέτει ξύλινο χερούλι για πιο ευχάριστη 

αφή με ρυθμιζόμενο ύψος. Ρύθμιση της αντίστασης. 

 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Διαστάσεις: διάμετρος 80cm 

Περιλαμβάνονται υλικά στήριξης. 

 

 

  



 

 

11. ΚΑΜΨΗ ΚΑΡΠΟΥ 

 

Χρησιμοποιείται για ασκήσεις κάμψης / έκτασης του καρπού.  

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 Ξύλινος  κύλινδρος σε τρεις διαφορετικές 

διαμέτρους.  

 Η αντίσταση μπορεί να ρυθμιστεί.  

 Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή πάνω σε 

τραπέζι. 

 Περιλαμβάνονται υλικά στήριξης. 

 

 

  



 

 

12. ΠΡΗΝΙΣΜΟΣ- ΥΠΤΙΑΣΜΟΣ 

Χρησιμοποιείται για ασκήσεις υπτιασμού / πρηνισμού του καρπού. 
Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 Η αντίσταση ρυθμίζεται με περιστρεφόμενο 
διακόπτη.  

 Η ξύλινη σανίδα μπορεί είτε να τοποθετηθεί σε 
έναν τοίχο σε ένα σταθερό ύψος ή σταθερό σε 
ένα τραπέζι.  

 Περιλαμβάνονται υλικά στήριξης. 
 

  



 

 

13. ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

Τροχήλατο τραπέζι με σκελετό από χρώμιο και 2 ράφια από μελαμίνη και ένα συρτάρι. 

 

Διαστάσεις: 40 x 50 x 90 cm 

 

  



 

 

14. ΣΚΑΜΠΩ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 

Ανατομικά σκαμπό με πλάτη, ψηλό αμορτισέρ και θέση για τα πόδια.Τροχήλατο με επιλογή ταπετσαρίας από 

μεγαλη γκάμα δερματινών και υφασμάτων σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.Εύκολη συναρμολόγηση. 

 

Μέγιστο αποδεκτό βάρος 158 κιλά. 

 

Κάθισμα πάχους 6 εκ. και διαμέτρου 41 εκ. για 

άνετη χρήση πολλών ωρών. 

 

Δυνατότητα ανύψωσης (45-58 εκ ή 60-85 εκ).  

  



 

 

 

15. ΠΟΛΥΖΥΓΟ  

Πολύζυγο ξύλινο με ύψος 250 cm και πλάτος 90 cm.  

Περιλαμβάνει 14 μπάρες η μία προτεταμένη με 
απόσταση 15 εκ. περίπου.  

Περιλαμβάνονται υλικά στήριξης.  

 

 

  



 

 

16. ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΟ ΜΙΚΡΟ 

 

Δινόλουτρο για την θεραπεία των άνω και κάτω άκρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τροχήλατη βάση του ή 
τοποθετημένο στο έδαφος. 

Διαστάσεις: 60 x 32 x 31cm 

  



 

 

 

17. ΣΚΑΜΠΩ ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΟΥ 

 

  



 

 

18. ΣΚΑΛΑΚΙ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 

Σκαλοπάτι μονό. 

Διαστάσεις: 26 x 45 x 26 cm 

 



 

 

19. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΛΞΗ 

Συσκευή έλξης της Chattanooga, Tru-Trac Traction.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 Στατική, διαλείπουσα, και κυκλική έλξη 

 Ξεχωριστός έλεγχος χρόνου έλξης, παύσης 

και συνολικού χρόνου θεραπείας . 

 10 θέσεις αποθήκευσης πρωτοκόλλων 

χρήστη. 

 Μονόχρωμη περιστρεφόμενη οθόνη αφής. 

 Ελληνικό software. 

 Κάρτα διαχείρισης ασθενών. 

Αποθηκεύονται πληροφορίες για το 

πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε, το 

σημείο και το μέγεθος πόνου του ασθενή. 

 3 χρόνια εγγύηση 

Εργοστασιακός Εξοπλισμός 

 27465    Patient data cards 

 48082    Patient Interrupt Switch 

 48079    User Manual on CD 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Ισχύς: 100 - 240 V, 50/60 Hz 

 Power Consumption: 75W 

 Current Consumption: 3.2  Amps  Max 

 Βάρος: 14 kg. 

 Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος).: 45 x 

24 x 45 cm. 

 Ηλεκτρική ασφάλεια: Class 1, Τύπου B 

 Τεστ ασφαλείας: IEC/UL/EN 60601-1, 

IEC/EN 60601-1-2, CAN C22.2 No. 601.1-

M90 w/A2 Meets MDD 93/42/EEC, CE 

0413 

  



 

 

20. ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΛΞΗΣ 

Κρεβάτι έλξης 2 τμημάτων TTET-200, πλάτους 71 cm με ρυθμιζόμενο ύψος από 48 cm- 96 cm και μέγιστο βάρος 181 
κιλά.  

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 Διατήθετε και με αναδιπλούμενες ρόδες. 

 Η συσκευή έλξης και το σκαμνί έλξης 

πωλούνται ξεχωριστά. 

 Διαθέσιμο σε 6 χρώματα ταπετσαρίας.  

 3 χρόνια εγγύηση (σκελετός) 

Επιπλέον Εξοπλισμός 

 66898    Foot Switch 

 86016    Retractable Casters 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Διαστάσεις 71 cm x 196 cm x 48-96 cm 

 Βάρος 64 kg 

 Ανεκτό βάρος 180 kg  

 

21.  


