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Współpracuj z nami
Od 1994 r. importujemy i sprzedajemy
sprzęt i urządzenia dla branży medycznej,
rehabilitacyjnej i SPA, dokładając wszelkich starań by spełnić oczekiwania naszych
Klientów.

Ponad 30 specjalistów – starannie dobranych, odpowiednio wykwaliﬁkowanych pracuje, by spełnić Wasze potrzeby i zapewnić
100% satysfakcji.

Jesteśmy w Lublinie, Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Katowicach, Zielonej Górze i wszędzie tam, gdzie Państwo nas potrzebują.

Oferujemy produkty polskie, jak również
reprezentujemy renomowanych producentów zagranicznych. Niemcy, Słowacja, Słowenia, Włochy, Wielka Brytania, Szwecja,
Portugalia, USA to tylko część z kierunków,
z których sprowadzamy urządzenia.

Współpracę z Klientami rozpoczynamy od
doradztwa na etapie projektowania placówki, pomocy przy doborze sprzętu, poprzez
dostawę i montaż sprzętu, szkolenie personelu medycznego z obsługi urządzeń, na
serwisowej opiece gwarancyjnej i pogwarancyjnej kończąc.

Naszymi Klientami są m.in. prywatne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie POZ oraz specjalistyczne, DPS-y,
sanatoria, prywatne gabinety lekarskie,
przychodnie rehabilitacyjne, ośrodki SPA,
gabinety odnowy biologicznej, termy, aquaparki i inne.
2017
Producenci zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w konstrukcji urządzeń z zastosowaniem nowszych rozwiązań
technologicznych, poprawiających funkcjonalność wyrobu, a także w celu spełnienia indywidualnych wymagań użytkowników.
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Urządzenia do hydroterapii firmy Chirana Progress na naszym rynku
są znane od wielu lat. Tradycja ich produkcji w słowackim kurorcie
Piestany sięga kilkudziesięciu lat. Stale udoskonalane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb wymagających klientów, swą innowacyjnością wyprzedzają konkurencję. Wyróżniają się nowoczesnym
designem na miarę ekskluzywnych ośrodków, najwyższą jakością
wykonania, wyjątkowym komfortem dla fizjoterapeuty i pacjenta.
Doskonale prezentują się w placówkach służby zdrowia, sanatoriach,
jak i ośrodkach SPA i wellness.

Luksusowy design
Wanny marki Chirana Progress cechuje elegancki i nowoczesny wygląd.
Idealnie wpisują się w każde wnętrze, nadając im luksusowego charakteru.
Możliwość wyboru koloru wanny z dużej palety barw pozwala na idealne
dopasowanie urządzenia do estetyki otoczenia lub swoich upodobań,
oraz na nadanie tym pomieszczeniom odpowiedniego charakteru.

hydroterapia

Wytrzymały materiał
Skorupy wanien wykonane są z materiału kompozytowego III generacji
wzmacnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to
bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał.
Dzięki temu w wannach możliwe jest wykonywanie zabiegów balneoterapii
z zastosowaniem wód kwasowęglowych, termalnych, solanek i innych.

Komfort pacjenta
Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanien marki Chirana Progress
zapewniają komfort dla pacjenta. Tam, gdzie jest to potrzebne, wytłoczone zostały zagłówki, oparcia pleców, podparcia stóp, a również
przymocowane odpowiednio profilowane poręcze i uchwyty. Do wyższych
wanien dodawane są schodki z antypoślizgową powierzchnią, by ułatwić
pacjentowi wejście i wyjście z wanny.

Łatwe sterowanie wanną
Bez względu na to, czy wanna jest wyposażona w wyświetlacz elektroniczny, czy przystosowana do sterowania manualnego, obsługa jej jest
intuicyjna i bezproblemowa. Wszystkie przyciski i zawory umiejscowione
są tak, by maksymalnie ułatwić osobom prowadzącym zabieg pracę.
Kontrolę przebiegu kąpieli ułatwia elektroniczny pomiar i bieżący odczyt
temperatury wody nalewanej, temperatury wody w wannie oraz ciśnienia
wody w instalacji do hydromasażu. W niektórych wannach wbudowane
są gotowe programy masażu lub istnieje możliwość tworzenia własnych.
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Wyjątkowo trwałe dysze
Dysze ze stali nierdzewnej w wannach Chirana Progress o unikalnej,
opatentowanej, prawnie chronionej konstrukcji są praktycznie niezniszczalne. Dysze do hydromasażu posiadają regulację wydajności oraz
wyposażone są w funkcję napowietrzania strumienia wody. Dysze do
masażu perełkowego posiadają własny system osuszania.

Łatwa konserwacja
 prysznic do czyszczenia wanny z zaworem odcinającym
 system całkowitego odwadniania układu do hydromasażu
 funkcja przepłukiwania dysz do hydromasażu
 w opcji elektromagnetyczny zmiękczacz wody (zapobiega osadzaniu
się kamienia)

hydroterapia

Oszczędność kosztów
 Możliwość przyłączenia do sytemu recyclingu (możliwość napełniania
i wypuszczania wody z wanny do systemu recyclingu)
 Niecki wanien wyprofilowane są tak, by ograniczyć niepotrzebne
zużycie wody przy napełnianiu

Wysokie bezpieczeństwo
Wanny wykonane są z bezpiecznych nieszkodliwych dla zdrowia materiałów z odpowiednim certyfikatem.
Dla bezpieczeństwa pacjenta wanny wyposażone zostały w poręcze
i schodki z antypoślizgową powierzchnią wspomagające wchodzenie
i wychodzenie z wanny. Dodatkowo wszystkie wanny firmy Chirana
Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.

Szereg opcji dodatkowych:
 ozonoterapia
 chromatoterapia (punkty świetlne RGB LED)
 podświetlenie spodu wanny
 podświetlenie panelu sterowania
 hydromasaż pulsacyjny
 magnetoterapia
 komunikacja głosowa w 5 językach
Bezproblemowe serwisowanie
Sieć punktów serwisowych w całym kraju.

Standardowe wersje kolorystyczne:
W opcji pełna kolorystyka wanien.

+48 81 502 00 70
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LAGUNA

WANNA DO HYDROTERAPII

wanny do hydroterapii

Laguna to wanna balneologiczna do kąpieli mineralnych, solankowych, borowinowych, kwasowęglowych, jak i przy wykorzystaniu rożnego rodzaju olejków
kąpielowych, wyciągów ziołowych, alg.

Laguna Plus

posiada dodatkowo 25 dysz do masażu wirowego, umożliwiających masaż całego ciała. Dysze wyposażone są w funkcję napowietrzania
strumienia wody, pozwalającą regulować siłę masażu. Możliwość skorzystania
z chromatoterapii uprzyjemnia kąpiel w wannie.

25

opcja

Laguna Bubble wykorzystywana jest do kąpieli perełkowej dzięki wbudo-

wanym 180 dyszom do masażu powietrznego. Jakość kąpieli podnosi dodatkowe
wyposażenie - ozonoterapia oraz podświetlenie wody w wannie.

180

opcja

180

Laguna Plus Bubble to połączenie powyższych wersji, umożliwia ką-

piel z masażem wirowym oraz powietrznym z zastosowaniem chromatoterapii
i ozonoterapii.

25

opcja

Laguna Tornado to wanna do hydromasażu i masażu powietrznego sterowana elektronicznie. Posiada 28 wbudowanych programow masażu oraz dowolną
ilość programow własnych wybieranych za pomocą dotykowego wyświetlacza.
Zabieg realizowany jest za pomocą 124 dysz do hydromasażu rozmieszczonych
w 5 strefach oraz 180 dysz do masażu perełkowego.

180

125

opcja
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Parametry techniczne
Laguna

Laguna Plus

Laguna Bubble

Laguna Plus
Bubble

Strefy masażu
/ Dysze do masażu wirowego

-

1 / 25

-

1 / 25

5 / 124

5 / 124

W tym dysze do masażu
z napowietrzaniem

-

25

-

25

28

-

Dysze do masażu perełkowego

-

-

180

180

-

180

Laguna Tornado

Elektroniczne sterowanie za pomocą
7” wyświetlacza
Inteligentne napuszczanie wody
z regulacją temperatury wody w wannie
28 wbudowanych programów
Dowolna ilość programów własnych
Zabezpieczenie przeciw przelaniu wody w wannie
Automatczny start terapii po wejściu pacjenta
do wanny
Elektroniczny odczyt temperatury wody
napuszczanej do wanny i wody w wannie
Automatyczne dostosowywanie temperatury
wody w wannie w czasie trwania zabiegu

STANDARD:

Czas zabiegu 0-99 min.
Czas trwania i parametry zabiegu

System przepłukiwania
dysz

System przepłukiwania
dysz

Sterowanie za pomocą
przycisków
Analogowy pomiar wody napuszczanej do wanny

Automatyczne opróżnianie wanny z wody
System przepłukiwania dysz
Elektromagnetyczny zmiękczacz wody

Prysznic ręczny do czyszczenia wanny
Przyłącze wody dodatkowej
Podłączenie do systemu recyclingu
Podparcie nóg
Schodki niskie 2-stopniowe
Przyłącze do rusztu perełkowego
Chromatoterapia
Magnetoterapia
Ozonoterapia

OPCJE:

Wąż do hydromasażu z elektronicznym
pomiarem ciśnienia
Elektromagnetyczny zmiękczacz wody

wanny do hydroterapii

Sygnał dźwiękowy zakończenia terapii

Automatyczna dezynfekcja
Masaż pulsacyjny

E2 (elektroniczne sterowanie wanną za pomocą kolorowego ekranu
dotykowego 4,3”, elektroniczny pomiar wody napuszczanej do wanny i wody
w wannie, czas terapii 0-99min., sygnał dźwiękowy zakończenia terapii, wąż
do hydromasażu z elektronicznym pomiarem ciśnienia)

Podświetlenie spodu wanny
Podświetlenie panelu sterowania
Komunikacja głosowa

Parametry techniczne:
Wymiary (mm)
Waga

2200 x 870 x 790 mm
79 kg

114 kg

96 kg

Pojemność użytkowa

122 kg

140 kg

200 l

Czas napełniania wanny (do poj.
użytk.)

2,5 min.

Czas wypuszczania wody z wanny

2,2 min.

2,1 min.

Moc

-

2200 VA

450 VA

2650 VA

2300 VA

Zasilanie

-

3x400 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

3x400 V / 50 Hz

3x400 V / 50 Hz

Standardowe wersje kolorystyczne:
W opcji pełna kolorystyka wanien.

+48 81 502 00 70
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OCEAN

WANNA DO HYDROTERAPII

Ocean Economy służy do wykonywania masażu podwodnego całego

wanny do hydroterapii

ciała dzięki wbudowanemu wężowi do masażu. Z pełnego relaksu w wannie
można skorzystać dzięki masażowi perełkowemu (opcja) oraz poddać się terapii światłoleczniczej.

Ocean Standard rozbudowany jest o 24 dysze do hydromasażu. Sterowanie
masażem ułatwia klawiatura z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym.

opcja

180
opcja

24

40

Ocean Forte posiada zwiększoną liczbę dysz do hydromasażu – 40. W roz-

budowanej wersji posiada elektroniczne sterowanie, 80 lub 100 dysz, które zostały
ułożone w 2 lub 4 strefach, by zapewnić skuteczniejszy masaż. Za pomocą ekranu
dotykowego wybieramy jeden z 28 programów masażu lub tworzymy własne.

180
opcja

80/100

180
opcja

Ocean de Luxe to luksusowa wanna do hydroterapii. Intuicyjna obsługa,

którą zapewnia wbudowany wyświetlacz dotykowy i prosty interfejs oraz gotowe
programy, a także możliwość skorzystania w pełni z dobrodziejstw hydromasażu,
masażu powietrznego, masażu podwodnego wężem w wannie czynią Ocean de Luxe
PC urządzeniem pożądanym w każdym ośrodku rehabilitacyjnym i SPA. Możliwość
wyposażenia wanny w nowoczesne rozwiązania, tj. automatyczna dezynfekcja,
podświetlenie spodu wanny, podświetlenie panelu sterowania, komunikacja głosowa.

174

180
opcja
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Parametry techniczne
Ocean Economy

Ocean
Standard

Strefy masażu
/ Dysze do masażu wirowego

-

1 / 24

1 / 40

2 / 80

4 / 100

5 /174

5 / 174

W tym dysze do masażu
z napowietrzaniem

-

24

40

-

-

38

-

Ocean Forte

Dysze do masażu perełkowego

Ocean de Luxe

180 w dodatkowym wyposażeniu
Wąż do hydromasażu
Elektroniczne sterowanie wanną za pomocą 7” kolorowego ekranu dotykowego
Elektroniczne sterowanie wanną
za pomocą kolorowego
ekranu dotykowego 4,3”

28 wbudowanych programów
Dowolna ilość programów własnych
Inteligentne napuszczanie wody z regulacją temperatury wody w wannie
Zabezpieczenie przeciw przelaniu wody w wannie

Sterowanie za pomocą przycisków

Czas terapii 0-99 min.

Automatczny start terapii po wejściu pacjenta do wanny
Elektroniczny odczyt temperatury wody napuszczanej do wanny i wody w wannie
Automatyczne dostosowywanie temperatury wody w wannie w czasie trwania zabiegu

Sygnał dźwiękowy
po zakończeniu terapii

STANDARD:

Analogowy pomiar
wody napuszczanej
do wanny

Czas zabiegu 0-99 min.
Czas trwania i parametry zabiegu wyświetlane na bieżąco na ekranie
Sygnał dźwiękowy zakończenia terapii

Elektroniczny pomiar wody
napuszczanej do wanny
i wody w wannie

Automatyczne opróżnianie wanny z wody

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody
Prysznic ręczny do czyszczenia wanny
Podparcie nóg
Schodki 2-stopniowe
24 dysze do hydromasażu z systemem
napowietrzania
40 dysz do hydromasażu z systemem
napowietrzania

180 dysz do masażu perełkowego
z systemem osuszania
180 dysz do masażu perełkowego
z systemem osuszania

Automatyczna dezynfekcja
Masaż pulsacyjny

180 dysz do masażu
perełkowego z systemem osuszania
OPCJE:

180 dysz do masażu
perełkowego
z systemem
osuszania

Podświetlenie spodu wanny

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody

Podświetlenie panelu sterowania

Przyłącze wody dodatkowej

Komunikacja głosowa
Chromatoterapia
Ozonoterapia

wanny do hydroterapii

System przepłukiwania dysz

Magnetoterapia
Ruszt do masażu perełkowego
Podłączenie do systemu recyclingu
Parametry techniczne:
Wymiary (mm)
Waga

2500 x 960 x 920 mm
114-170 kg

137 kg

Pojemność użytkowa
Czas napełniania wanny (do poj.
użytk.)
Czas wypuszczania wody z wanny
Moc

137 kg

260 l

3,5 min.

3,2 min.

3,1 min.
1100 - 2200 VA

180 kg

280 l

2,7 min.

2200 VA

2500 VA

Zasilanie

2500 VA

3x400 V / 50 Hz

Standardowe wersje kolorystyczne:
W opcji pełna kolorystyka wanien.

+48 81 502 00 70
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HUBBARD

WANNA MOTYLKOWA
Tank Hubbarda to wanna do masażu wirowego i podwodnego oraz do
indywidualnych ćwiczeń w wodzie z pacjentem.

Standardowe wyposażenie:






Wąż do masażu podwodnego wyposażony w dyszę z regulacją siły masażu
Indywidualna kontrola każdej strefy hydromasażu
Napowietrzanie strumienia wody w wężu oraz w dyszach do hydromasażu
Prysznic do czyszczenia wanny zintegrowany z wężem do masażu podwodnego
Dwustopniowe schody

Wyposażenie dodatkowe:

wanny do masażu wirowego











12 dysz do hydromasażu z regulacją intensywności masażu
60 lub 140 dysz do masażu perełkowego
Chromoterapia:
Ozonoterapia
Podłączenie do systemu recyclingu
Elektromagnetyczny zmiękczacz wody
Dwustopniowe schody z poręczą
Oparcie pleców
Podparcie nóg

12
opcja

Parametry techniczne
Napięcie elektryczne
Częstotliwość
Pobór mocy
Pojemność użytkowa

3 x 400 V
50 Hz
1500 VA
700 l

Maksymalna pojemność wanny

1235 l

Waga

220 kg

Wymiary
Ciśnienie w wężu do masażu wodnego

2700 x 1930 x 980 mm
0 – 0,4 MPa

LASTURA PROFI

WANNA DO MASAŻU WIROWEGO
KOŃCZYN DOLNYCH
Lastura Profi umożliwia dokładny masaż łydki na całym jej obwodzie
oraz masaż stopy i stawu skokowego.







14 dysz do masażu wirowego z funkcją napowietrzania strumienia wody
regulacja stopnia napowietrzenia strumienia
dysze o unikalnej prawnie chronionej konstrukcji i dużej trwałości
regulacja wydajności dysz
system całkowitego odwadniania układu do hydromasażu
prysznic do mycia wanny

Parametry techniczne
Ilość dysz do hydromasażu
Pojemność użytkowa
Wymiary
Waga

14
45 l
880 x 760 x 790-815 mm
44 kg

Czas napełniania wanny

1,5 min.

Czas wypuszczania wody

0,8 min.

Zasilanie

230 V, 50 Hz
14

W sprzedaży również krzesło obrotowe do wanny.
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60/140
opcja

CASCADE

WANNA DO MASAŻU WIROWEGO
KOŃCZYN DOLNYCH I OBRĘCZY BIODROWEJ
Cascade to ergonomiczna wanna do masażu wirowego kończyn dolnych
i obręczy biodrowej .
 anatomicznie wyprofilowane siedzisko
 poręcze ułatwiające wchodzenie i wychodzenie z wanny
 sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą pulpitu z wyświetlaczem
elektronicznym, na którym kontrolujemy przebieg masażu
 elektroniczny pomiar temperatury wody nalewanej do wanny i wody w wannie
 23 dysze do masażu umieszczone w 3 strefach
 regulacja stopnia napowietrzenia strumienia
 dysze o unikalnej prawnie chronionej konstrukcji i dużej trwałości
 regulacja wydajności dysz
 funkcja przepłukiwania (dezynfekcja)
 system całkowitego odwadniania układu do hydromasażu
 2–stopniowe schodki w standardzie

Wyposażenie dodatkowe:

23

dysze do masażu perełkowego - 101
ozonoterapia
chromatoterapia
magnetoterapia
podłączenie do systemu recyclingu wody
elektromagnetyczny zmiękczacz wody
przyłącze wody dodatkowej

Parametry techniczne
Ilość dysz do hydromasażu
Pojemność użytkowa
Wymiary
Waga
Czas napełniania wanny
Czas wypuszczania wody
Zasilanie
Moc

101
opcja

wanny do masażu wirowego









23
poziom I – 60 l, poziom II – 165 l
1520 x 870 x 1035 – 1060 mm
94 kg
max 2 min.
max 1,8 min.
3 x 400 V, 50 Hz
1500 VA

CASCADE plus

WANNA DO MASAŻU WIROWEGO
KOŃCZYN DOLNYCH I OBRĘCZY BIODROWEJ
Cascade Plus to prostsza wersja wanny Cascade, w której pulpit z wyświetlaczem elektronicznym został zamieniony na sterowanie analogowe.
Pozostałe parametry i funkcje pozostały niezmienione.

23

+48 81 502 00 70

101
opcja
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CORAL

WANNA DO MASAŻU WIROWEGO
KOŃCZYN GÓRNYCH
Coral przeznaczona jest do leczniczego i relaksacyjnego masażu kończyn górnych.
 12 dysz do hydromasażu z regulacją wydajności ze stali nierdzewnej lub 44
dysze do hydromasażu i 46 dysz z systemem napowietrzania
 w opcji elektroniczne sterowanie, w którego skład wchodzi:
–– 4,3” kolorowy wyświetlacz dotykowy
–– czas terapii 0-99 min.
–– sygnał dźwiękowy zakończenia zabiegu
–– elektroniczny pomiar wody napuszczanej oraz wody
w wannie zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho

Parametry techniczne
Ilość dysz

44 dysze do hydromasażu
46 dysze z systemem
napowietrzania

12 dysz
do hydromasażu

wanny do masażu wirowego

Pojemność użytkowa

12

30 l

Wymiary

950 x 870 x 1050 mm

Waga

46

65 kg

Czas napełniania wanny

1 min.

Czas wypuszczania wody

0,5 min.

Zasilanie

230 V, 50 Hz

Moc

1500 VA

CORAL LYMFO

WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN
GÓRNYCH Z OBRĘCZĄ DO MASAŻU LIMFATYCZNEGO
Coral Lymfo przeznaczona jest do masażu wodnego kończyn górnych
oraz do masażu za pomocą dołączonej obręczy do drenażu limfatycznego.








12 dysz do hydromasażu z regulacją wydajności ze stali nierdzewnej
elektroniczne sterowanie za pomocą 4,3” kolorowego wyświetlacza dotykowego
czas terapii 0-99 min.
sygnał dźwiękowy zakończenia zabiegu
elektroniczny pomiar wody napuszczanej oraz wody w wannie
zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
obręcz do masażu limfatycznego z regulacją siły strumieni wody

Parametry techniczne
Ilość dysz
Pojemność użytkowa
Wymiary

12 dysz do hydromasażu
30 l
950 x 870 x 1050 mm

Waga

70 kg

Czas napełniania wanny

1 min.

Czas wypuszczania wody
Zasilanie
Moc

10

44

0,5 min.
3 x 400 V, 50 Hz
550 VA

info@eresmedical.com
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LASTURA HOBBY

WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN
GÓRNYCH I DOLNYCH O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI

18

 Lastura Hobby przeznaczona jest do masażu wirowego kończyn dolnych
i górnych dzięki możliwości regulacji wysokości przez elektryczny napęd
 wanna nie wymaga stałych przyłączy wodno – kanalizacyjnych
 kołka jezdne w podstawie wanny umożliwiają użytkownikowi łatwe jej przemieszczanie do pacjenta
 18 dysz do masażu wirowego z funkcją napowietrzania strumienia wody,
z regulacją wydajności

Parametry techniczne
Ilość dysz do hydromasażu
Pojemność użytkowa
Wymiary
Waga

18
40 l
1060 x 660 x 795-1445 mm
71 kg

Czas napełniania wanny

1,5 min.

Czas wypuszczania wody do kratki ściekowej

3,5 min.

Czas wypuszczania wody do umywalki

Moc

4,3 min.
230 V, 50 Hz

wanny do masażu wirowego

Zasilanie

800 VA

W sprzedaży również krzesło obrotowe do wanny.

LASTURA BABY
WANNA DO HYDROMASAŻU
DLA DZIECI I NIEMOWLĄT

 34 dysze dostosowane do wykonywania specjalistycznego masażu wirowego
na ciele małego dziecka lub niemowlęcia
 nie wymaga stałych przyłączy wodno – kanalizacyjnych
 kołka jezdne w podstawie wanny oraz poręczne uchwyty umożliwiają łatwe
jej przemieszczanie
 regulacja wysokości wanny przez elektryczny napęd - dzieki temu wykonywanie
zabiegu jest proste dla osoby obsługującej, która nie musi się pochylać i ma
dobry dostęp do dziecka

34

Parametry techniczne
Ilość dysz do hydromasażu
Pojemność użytkowa
Wymiary
Waga

34
30 l
1060 x 660 x 795-1445 mm
71 kg

Czas napełniania wanny

1,3 min.

Czas wypuszczania wody do kratki ściekowej

2,5 min.

Czas wypuszczania wody do umywalki
Zasilanie
Moc

3,2min.
230 V, 50 Hz
800 VA

+48 81 502 00 70
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ELECTRA

WANNA DO KĄPIELI GALWANICZNYCH

52
opcja

Electra to wanna czterokomorowa o nowoczesnym i praktycznym
wyglądzie, uwzględniająca ergonomię pacjenta i osoby obsługującej,
przeznaczona do aplikacji prądu galwanicznego w środowisku wodnym
na kończyny górne i dolne.







możliwość ustawienia całościowej długości procedury do 1 godz.
możliwość ustawienia prądu w jednej wanience max. 500 mA
możliwość ustawienia prądu między wanienkami max. 30 mA
możliwość ustawienia typu prądu: galwaniczny, monofaza, difaza, CP oraz LP
graficzne przedstawienie typu prądu oraz kierunku jego przepływu
nawigacja poglądowa i prosta obsługa za pomocą wyświetlacza graficznego
z panelem dotykowym
 możliwość wykorzystywania elektrody zewnętrznej
 możliwość programowania i ustawiania kombinacji elektrod i rodzajów prądu
w tzw. serie zgodnie z zaleceniami lekarza
Parametry techniczne
Możliwość wyboru polaryzacji źródła

wanny do kąpieli galwanicznych

Sygnalizacja polaryzacji
Rodzaje prądu
Jednodrożnie ukierunkowana sinusoida
Dwudrożnie ukierunkowana sinusoida

każda elektroda
przy każdej elektrodzie
jednokierunkowy
Monofaza (MF)
Difaza (DF)

1 sekwencja MF + 1 sekwencja DF

4,1 min.

5 sekwencja MF + 10 sekwencja DF

5,9 min.

Szybkość zmiany prądu w wanience max
Zakres prądu w jednej wanience
Zakres prądu krzyżowego
Ilość elektrod
Zasilanie
Maksymalne napniecie wyjściowe
Typ ochrony przed porażeniem prądem
Wymiary (dł. x szer. x wys.)

ok. 50 mA/s
25 – 500 mA
0 – 30 mA
9
230 V/50 Hz

Wyposażenie dodatkowe:

24 V

 dodatkowa elektroda zewnętrzna
 prysznic higieniczny
 masaż perełkowy – 4x13 dysz nawierconych w każdej wanience

klasa I
1280 x 950 x 950-975 mm

ELECTRA CG

WANNA DO KĄPIELI GALWANICZNYCH
CAŁEGO CIAŁA
 anatomicznie wyprofilowane wnętrze wanny
 nawigacja poglądowa i prosta w obsłudze za pomocą wyświetlacza graficznego z panelem dotykowym
 możliwość ustawienia typu prądu: galwaniczny, monofaga, difaza, CP oraz LP
 graficzne przedstawienie typu prądu oraz kierunku jego przepływu
 wielokrotne poziomy ochrony pacjenta
 możliwość programowania i przechowywania w pamięci urządzenia wybranych
rodzajów prądów i do 30 kombinacji elektrod
 możliwość programowania i przechowywania do 25 kombinacji elektrod
i rodzajów prądu w tzw. serie zgodnie z zaleceniami lekarza

180
opcja

24
opcja

opcja

Parametry techniczne
Sygnalizacja polaryzacji
Rodzaje prądu
Jednodrożnie ukierunkowana sinusoida
Dwudrożnie ukierunkowana sinusoida

przy każdej elektrodzie
jednokierunkowy
Monofaza (MF)
Difaza (DF)

1 sekwencja MF + 1 sekwencja DF:CP
5 sekwencja MF + 10 sekwencja DF zmiana 1
sekwencja LP
Sekwencja: LP
Ilość elektrod
Zasilanie
Maksymalne napniecie wyjściowe
Typ ochrony przed porażeniem prądem
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Pojemność użytkowa

12

9
230 V/50Hz
24 V
klasa I
2500 x 960 x 920-945 mm
320 l

Wyposażenie dodatkowe:
 wąż do masażu podwodnego:
–– zasilanie 3 x 400 V
–– częstotliwość 50 Hz
–– pobór mocy: 1150 VA
–– ciśnienie wody w wężu: 0,18 – 0,47 Mpa
 24 dysze do hydromasażu
 180 dysz do masażu perełkowego

info@eresmedical.com

NIAGARA

KATEDRA NATRYSKOWA
 wyposażona jest w dwie ruchome ergonomiczne dysze zabiegowe
 dysze posiadają możliwość ustawiania rożnej temperatury wody dla każdej
z nich, co umożliwia natychmiastową zmianę temperatury strumienia wody
(ciepła–zimna, zimna–ciepła) lub równoczesne stosowanie obu strumieni wody
 temperatura wody jest automatycznie regulowana do żądanej wysokości
bateriami termostatycznymi
 obydwie dysze są umieszczone na pulpicie sterowniczym, przy czym bezpośrednie otwieranie i zamykanie przepływu wody wykonywane jest przez osobę
obsługującą spustem ręcznym
 strumień wody wychodzący z dyszy można aplikować albo jako masaż punktowy (silny masaż uciskowy), albo jako masaż rozproszony (delikatny masaż)
 Wszystkie elementy niezbędne do odczytu i kontroli przeprowadzanej terapii
umieszczone w polu widzenia osoby obsługujące
 czytelny panel sterowania umożliwia odczyt temperatury wody kierowanej
do dysz.

NIAGARA PLUS to wersja wanny umożliwiająca podłączenie natrysku
płaszczowego z dwoma obwodami kontrolowanego z katedry oraz
natrysku nasiadowego.
Parametry techniczne
Katedra natryskowa Niagara
Ciśnienie robocze
Waga

40-46 kg

katedra natryskowa

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

0,3-0,5 MPa

500 x 100 x 1100 mm

Natrysk płaszczowy Niagara Plus
Waga
Wymiary (dł. x szer. x wys.)

18 kg
750 x 925 x 2200 mm

Natrysk nasiadowy Niagara Plus
Waga
Wymiary (dł. x szer. x wys.)

8,5 kg
450 x 460 x 420 mm

AKCESORIA DO WANIEN
KRZESŁA OBROTOWE DO WIRÓWEK

SCHODKI DO WANIEN

z podnożkiem lub bez

z poręczą lub bez

PŁYN
DO CZYSZCZENIA
WANIEN

Standardowe wersje kolorystyczne:

W opcji pełna kolorystyka wanien.

+48 81 502 00 70
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AQUAMOTION
bieżnia wodna

Bieżnie wodne serii AQUAMOTION to wyjątkowy i w pełni profesjonalny,
stworzony w Polsce produkt medyczny do rehabilitacji w wodzie.

Dlaczego bieżnia wodna?

 Terapia w wodzie może być stosowana tuż przed i szybko po zabiegu chirurgicznym. Pozwala na wczesną interwencję i szybszy czas regeneracji organizmu.
 Opór wody usprawnia cały narząd ruchu, zmniejsza sztywność stawów.
 Jednocześnie minimalizuje ból i zwiększa przepływ krwi.
 Z ćwiczeń na bieżni wodnej AQUAMOTION mogą korzystać osoby, u których
trening na bieżni suchej jest jeszcze przeciwwskazany lub niemożliwy.
Dostępne modele:

Aquamotion Junior

Aquamotion Junior / Aquamotion Junior Plus

Modele przeznaczone do rehabilitacji dzieci. Cechują się wyjątkowo kompaktową budową. Mogą być instalowane w pomieszczeniach już od 9m².
Najważniejszą zaletą dla terapeuty jest brak konieczności wchodzenia
do wody oraz praca z dzieckiem w pozycji wyprostowanej. Przy stałym
poziomie wody w zbiorniku głębokość zanurzenia pacjenta regulowana
jest poprzez opuszczanie ruchomej bieżni w głąb basenu.

Modele przeznaczone dla osób dorosłych.
Szerokie, szklane drzwi umożliwiają podjechanie do bieżni wózkom inwalidzkim.
Prędkość taśmy jest dostosowana do rehabilitacji lub treningu kondycyjnego sportowców.
Szklane ściany pozwalają na monitorowanie przebiegu terapii.
W standardzie instalowany jest przeciwprąd wodny, stwarzający dodatkowy
opór podczas chodzenia.
Dzięki napędowi hydraulicznemu nie ma ryzyka porażenia prądem w wodzie.

Aquamotion

bieżnie wodne

Aquamotion / Aquamotion Sport / Aquamotion Comfort

Parametry techniczne
Przeznaczenie

AQUAMOTION
Junior

AQUAMOTION
Junior Plus

AQUAMOTION

AQUAMOTION
Comfort

AQUAMOTION
Sport
sportowcy

dzieci młodsze

dzieci starsze

dzieci i dorośli

dzieci i dorośli

Maksymalny wzrost pacjenta (cm)

140

160

b.o.

b.o.

b.o.

Maksymalna waga pacjenta (kg)

50

50

135

135

135

Maksymalna prędkość (km/h)
Głębokość zanurzenia pacjenta w wodzie (cm)
Objętość użytkowa wody (l)

2

2

9

9

12

10- 65

30- 85

0- 120

0- 120

0- 120
1600

800

1000

1600

1600

Wejście od góry, ruchoma podłoga

S

S

-

-

-

Wejście otwieranymi drzwiami zewnętrznymi

-

-

S

S

S

Masa własna bez wody i szaf sterujących (kg)

400

450

550

550

550

Długość

1700

1700

1780

1780

1780

Szerokość

660

660

930

930

930

Wysokość

1070

1270

1580

1580

1580
12

Moc grzania (kW)

6

6

12

12

Zbiornik przepompowy wody

-

-

S

S

S

Przeciwprąd

S

S

S

S

S

Podłączenie do instalacji basenowej

o

o

o

o

o

Pulpit wodoodporny z panelem LCD

S

S

S

-

S

Pulpit wodoodporny z kolorowym dotykowym wyświetlaczem LCD

o

o

-

S

-

Sterowanie systemem grzania poprzez aplikację
(www, iPhone, Android)

o

o

o

o

o

Zasilanie 400V

S

S

S

S

S

Zasilanie 230V

o

o

-

-

-

S standard, - brak, o opcja
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Focus

bieżnia wodna
Bieżnia FOCUS to podstawowy model bieżni wodnej stosowany w rehabilitacji. Dzięki swojej funkcjonalności, bieżnia ta posiada wszystkie cechy
niezbędne do skutecznej rehabilitacji i ćwiczeń fitness, a jej uniwersalność
pozwala na korzystanie z niej wszystkich pacjentów, bez względu na
wiek czy umiejętności.
 Ekran z przyciskami lub ekran dotykowy dla użytkownika
 Wskaźnik długości kroku i wysokości wody
Parametry techniczne
Głębokość wody
Czas napełniania /wypuszczania wody
Zakres prędkości
Zakres temperatur
Zasilanie elektryczne

0-1200 mm
ok. 3,5 min. do max. głębokości wody
0.2 - 11 km/h

Opcje:

od temp. otoczenia do 35 °C

 rampa dla wózków inwalidzkich
 podwójne dysze oporu prędkości
 automatyczna kontrola poziomu wody

3 fazy 400 V

Focus Junior

bieżnia wodna dla dzieci

Fusion

bieżnia wodna
Bieżnia FUSION to wolnostojąca bieżnia do hydroterapii, umieszczana
w basenach znacząco poszerza ich możliwości terapeutyczne. Wyposażona w poręcze po bokach lub z przodu bieżni i panel sterowania.
Parametry techniczne
Wymiary (szer. x dł. x wys.)
Wymiary strefy treningowej (szer. x dł.)
Zakres prędkości
Wymagana głębokość wody w basenie

bieżnie wodne

FOCUS JUNIOR spełnia wszelkie potrzeby małych pacjentów. To specjalistyczna bieżnia wodna dla dzieci, znajdująca zastosowanie głównie
w szpitalach dziecięcych i klinikach pediatrycznych. Bieżnia ma szczególnie
korzystne działanie przy rehabilitacji kończyn dolnych - kostek kolan i bioder,
jak również przy zaburzeniach neurologicznych, zaburzeniach zachowania
równowagi lub koordynacji.
Głębokość wody została tu zmniejszona do 1000 mm.

935 x 1750 x 1780 mm
575 x 1170
0.2 - 11 km/h
1300 – 1500 mm

Opcje:
 podwójne dysze oporu prędkości
 podwodne niebieskie oświetlenie LED

Wellbeing

Basen do hydroterapii
WELLBEING to basen kąpielowy zapewniający idealne warunki zarówno do
rehabilitacji pacjenta, jak i czystej relaksacji. Takie cechy, jak kojące właściwości
ciepłej wody, podwodne oświetlenie, elegancki, a jednocześnie nowoczesny
design, miejsca do siedzenia bądź leżenia oraz dostateczna ilość miejsca do
ćwiczeń zaspokoją nawet najbardziej wymagającego pacjenta. Ponadto urządzenia posiadają dysze do masażu oraz system filtracji. Zakrzywione szklane
boki zapewniają panoramiczny widok na wnętrze basenu, a konstrukcja ze
stali nierdzewnej gwarantuje trwałość i niezawodność.
Parametry techniczne
Wymiary (szer. x dł. x wys.)

2200 x 3000 x 2040 mm

Zakres temperatury

Do 38˚C

Głębokość wody

800 mm

Pojemność

2000 l

+48 81 502 00 70
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CARBObed

Aparat do suchych kąpieli kwasowęglowych
CARBObed

to polskiej produkcji aparat do suchych kąpieli kwasowęglowych. zalecany szczególnie w problemach krążeniowych, tj.
nadciśnienie czy stopa cukrzycowa.

Kąpiele gazowe CO2 – wskazania:











nadciśnienie tętnicze
schorzenia reumatyczne
choroby układu krążenia
zaburzenia krążenia w peryferyjnych naczyniach tętniczych
oparzenia i odmrożenia
hipo- i hipertonia
owrzodzenia
gangreny cukrzycowe, arteriosklerotyczne i naczyniokurczowe
trudno gojące się rany

REHABILITACJA DIABETOLOGICZNA

Zalety suchych kąpieli kwasowęglowych w porównaniu
z kąpielami wodnymi:

 możliwość wykonywania zabiegu bez rozbierania pacjenta
 znacznie mniejsze zużycie gazu
 skrócenie czasu przygotowania zabiegu (brak konieczności napełniania
i opróżniania wanny)
 łatwiejsza instalacja urządzenia (niepotrzebne doprowadzenie i odprowadzenie wody)
 skuteczniejsze działanie w wybranych schorzeniach
 znacznie mniej przeciwwskazań
 udokumentowana wyższa skuteczność lecznicza
 zużycie CO2 kilkadziesiąt razy mniejsze niż w przypadku kąpieli kwasowęglowej mokrej.

Charakterystyka aparatu CARBObed:

 automatyzowany przebieg zabiegu
 skuteczne i szybkie uszczelnianie komory zabiegowej
 automatyczne uzupełnianie H2CO3 oraz cyrkulacja gazu pod kopułą aparatu
zapewnia wysokie skoncentrowanie gazu na obiekcie zabiegu
 możliwość uzyskania bardzo wysokiego stężenia H2CO3 niewielką ilością gazu
 automatyczne ogrzewanie CO2 zwiększa efektywność zabiegu od momentu
jego rozpoczęcia
 temperatura zabiegu regulowana w zakresie 30-40°C (+/- 1°)
 sygnalizacja dźwiękowa zakończenia zabiegu
 kontrolowane odprowadzenie czynnika leczniczego po zakończeniu zabiegu
 mobilna konstrukcja urządzenia
 komfort i bezpieczeństwo pacjenta
 regulowane pochylenie podgłówka
 wymiary (dł. x szer. x wys.) 2150 x 700 x 980 mm
 wysokość leżyska: 590 mm
 zasilanie 230 V/50Hz 800 VA.

AHA FLEX

KOMORA HIPERBARYCZNA
Miękka komora hiperbaryczna (przenośna komora) możliwa do zainstalowania bez specjalnego zaplecza technicznego AHA FLEX to pełny
system gotowy do pracy – komora, sprężarka i koncentrator. Komora
stosowana w szpitalach, klinikach, sanatoriach, ośrodkach SPA i wellness,
klubach sportowych oraz w domach pacjentów.
 ciśnienie operacyjne: 1,6ATA, 1,8ATA, 2,0ATA
 średnica wewn. komory: 85cm
 wbudowany system oddechowy (BIBS) umożliwiający wentylację pacjenta tlenem.
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ProfiSonic

Inhalator ultradźwiękowy
ProfiSonic to profesjonalny inhalator ultradźwiękowy, który znajduje
zastosowanie w szpitalach i innych placówkach medycznych.





intensywna nebulizacja
bezszmerowa praca
wyświetlacz LCD
zegar do ustawienia czasu w zakresie 1-100 minut
Parametry techniczne
prędkość inhalowania
częstotliwość ultradźwiękowa
rozmiar cząstki
przepływ powietrza max.

0-3ml/min
1,7 MHz
0,5-5,0 µm
20 l/min.

pojemność pojemnika na lekarstwo

150 ml

pojemność pojemnika na wodę

300 ml

poziom głośności
wymiary (szer. x dł. x wys.)
waga

35 dB (A)
260x250x200 mm
ok. 2 kg

Nebutur 310

Inhalator ultradźwiękowy






bezszmerowa praca
unikalne wyposażenie do inhalacji małymi ilościami leków
czterostopniowy przełącznik gęstości nebulizacji
zabezpieczenie przed pracą na sucho.

Parametry techniczne
częstotliwość ultradźwiękowa
przepływ powietrza
maks. wydajność roztworu
rozmiar cząstki
zabezpieczenie przed pracą na sucho
wymiary (szer. x dł. x wys.)
waga

1,7 MHz
ok. 30 l/min.

inhalatory

Inhalator ultradźwiękowy Nebutur 310 przeznaczony jest do pracy ciągłej
w klinikach, praktykach prywatnych, jak i do użytku domowego.
Inhalator dostosowany jest do inhalacji wodą, solankami i lekami oraz
do inhalacji ciepłym aerozolem.

8 ml/min.
0,5-6,0 µm
obwód przerywający
300x250x170 mm
ok. 1,85 kg

Salijet

Inhalator sprężarkowy elektroniczny
Inhalator SALIJET jest przeznaczony do leczenia inhalacji górnych i dolnych dróg oddechowych.
Inhalator posiada ergonomiczny panel sterowania. Wyposażony jest
w jedną fiolkę na roztwór soli i dwie na roztwory leku. Urządzenie można
łatwo zamontować na ścianie oraz w razie potrzeby łatwo przenosić.
Idealnie nadaje się do inhalacji wielostanowiskowych.
Za pomocą sprężonego powietrza i odpowiednich dysz tworzy aerozol
o dowolnej gęstości i wielkości cząstek w zależności od wybranego
programu i rodzaju leku.
Parametry techniczne
Ciśnienie pracy
Przepływ sprężonego powietrza
Temperatura aerozolu
wymiary (szer. x dł. x wys.)
waga

0,16 - 0,18 MPa
20 - 50 l / min.
do +39 °C
500 x 330 x 300 mm
12 kg

+48 81 502 00 70
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Pari

Inhalatory sprężarkowe

inhalatory

Inhalatory Pari to urządzenia produkowane przez
niemiecką firmę z ponad 100-letnim doświadczeniem
na rynku.
Wyróżnia je solidna jakość i niezawodność.
Inhalatory dostosowane są do różnych grup wiekowych.

Urządzenie

PARI SINUS

PARI COMPACT

PARI BOY SX

PARI JUNIOR BOY SX

PARI TURBO BOY SX

Grupa docelowa

Dla pacjentów od 6-go roku
życia

Dla dzieci i dorosłych

Dla niemowląt i dzieci
do 4 roku życia

Dla niemowląt i dzieci
w 1-szym miesiącu życia

Dla pacjentów powyżej 4-go
roku życia

CHARAKTERYSTYKA

Pulsujący aerozol dostarcza
lek bezpośrednio do zatok przynosowych.
Stosując razem z nebulizatorem PARI LC SPRINT,
odpowiedni również do terapii
dolnych dróg oddechowych

Jakość za rozsądną cenę.

Dwie różne wkładki nebulizacyjne umożliwiają wytworzenie różnych typów aerozoli
PIF- system kontrolowania
inhalacji
Przerywacz nebulizacji

Małe rozmiary kropli aerozolu
odpowiednie dla małych dróg
oddechowych niemowląt
i dzieci
Delikatna maska dziecięca
do inhalacji dziecka zarówno
w pozycji siedzącej, jak
i leżącej

Inhalator o wysokiej wydajności

WSKAZANIA

Zapalenie zatok (alergiczne,
wirusowe, bakteryjne)

Przewlekła obturacyjna
choroba płuc (POChP)
Astma i zapalenie oskrzeli

Astma oskrzelowa i alergiczna
Ostre i chroniczne zapalenie
oskrzeli
Actelectasis or bronchiectasis
Rozedma płucna
POChP

Astma oskrzelowa i alergiczna
Ostre i chroniczne zapalenie
oskrzeli
Actelectasis or bronchiectasis
Rozedma płucna
POChP

Astma oskrzelowa i alergiczna
Ostre i chroniczne zapalenie
oskrzeli
Actelectasis or bronchiectasis

KONFIGURACJA
URZĄDZENIA

Łącznik do nosa
Komora nebulizacyjna PARI
LC SPRINT SINUS
Zatyczka do nosa

Nebulizator PARI LC PLUS
Ustnik
Maska dla dzieci

Ustnik
Miękka maska dziecięca
Komora nebulizacyjna PARI
LC SPRINT
Z systemem PIF
Przerywacz LC
Dodatkowa czerwona wkładka nabulizacyjna

Ustnik
Maska dziecięca BABY nr 2
Komora nebulizacyjna PARI
LC SPRINT Junior

Ustnik
Maska dziecięca
Maska dla dorosłych
Komora nebulizacyjna PARI
LC SPRINT

PARAMETRY
TECHNICZNE

MMD: 3,2 µm
% < 5 µm: 71%
wydajność: 220 mg/min.
waga: 1,8 kg

MMD: 3,9 µm
%<5 µm: 64%
wydajność: 418 mg/min.
waga: 1,2 kg

MMD: 3.5/2.2 µm
% < 5 µm: 67%/89%
wydajność: 600/450 mg/min.
waga: 1,7 kg

MMD: 2.9 µm
% < 5 µm: 76%
wydajność: 370 mg/min.
waga: 1,7 kg

MMD: 3,5 µm
% < 5 µm: 67%
wydajność: 600 mg/min.
waga: 1,7 kg

Komory nebulizacyjne Pari do stosowania ze wszystkimi kompresorami Pari. Posiadają unikalne rozwiązania niespotykane w nebulizatorach innych
firm. Nadają się do wielokrotnej sterylizacji.
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Solano

System inhalacji wielostanowiskowych
/ zbiorowych / celkowych

System do inhalacji, który przy użyciu generatora aerozoli umożliwia
inhalację mgłą solankową o zakresie cząstek 0,5 do 30 mikronów.
W systemie za pomocą techniki hydrocyklonowania możemy uzyskiwać
wydajność 0,5-1,5 l/godz. solanki zamienionej na aerozol.
W generatorze można stosować roztwór różnych soli w zakresie stężenia do 5%.
Generator można wykorzystywać do maksymalnie 5 stanowisk inhalacyjnych.
Przeznaczony jest do inhalacji zbiorowej, celkowej lub w grotach solnych.
W skład systemu wchodzi:
 Stanowisko inhalacyjne SOLANO S dostępne w wersji 1-, 2-, 3-, 4- i 5-stanowiskowej.
 Generator aerozolu z oprzyrządowaniem SOLANO G

Wyposażenie standardowe:
obudowa
generator aerozolu
zbiornik na solankę
system sterowania
system rozprowadzenia aerozolu
wąż do inhalacji 60 cm
maska do inhalacji

Opcje:





ustniki do inhalacji
węże inhalacyjne z możliwością sterylizacji
sterowanie pilotem
wyłącznik czasowy

Parametry techniczne
Zasilanie

230 V / 50 Hz, 300 VA

Wymiary generatora (wys. x szer. x gł.)

830 x 500 x 640 mm

Wymiary stanowiska: (wys. x szer. x gł.)

1520 x 810 x 640 mm

krzesło pacjenta solano

k

INHALACJE WIELOSTANOWISKOWE









Celki

Kabiny do inhalacji
Inhalacje celkowe polegają na stosowaniu aerozolu
leczniczego w zamkniętej przestrzeni celki – kabiny
zabiegowej. Instalacja do inhalacji celkowych bazuje na
technologii wytwarzania aerozolu w oparciu o przetwornik ultradźwiękowy z systemem hydrocyklonowania.
Instalację wykonujemy w rożnych wariantach:
 jednokabinowe,
 wielokabinowe,
 zbiorowe.

+48 81 502 00 70
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Thermalator

Podgrzewacz okładów cieplnych
Thermalator to nowoczesny, niezawodny sprzęt do ciepłolecznictwa
oferowany w 5 wersjach o rożnej pojemności.
Aparat służy do podgrzewania okładów cieplnych typu HeatPack (podgrzewane w pionie na stelażu).
 specjalne wykończenie dna ograniczające rozwój flory bakteryjnej
 wbudowany termostat z możliwością regulacji temperatury, ukryty wewnątrz
urządzenia
 półprzewodnikowy wyłącznik termiczny
 wykonany ze stali nierdzewnej
 przystosowany do pracy ciągłej
 zabezpieczenie przed opadaniem pokrywy podczas wyjmowania okładów
 nie wymaga instalowania urządzeń wentylacyjnych
 moc grzałki - 1000 W
 urządzenie pobiera niewiele prądu, ponieważ posiada bardzo wydajną grzałkę - 3
godziny pracy grzałki na dobę utrzymuje stałą temperaturę przez 24 godziny
 zasilanie - 220 V, 50 Hz
 stelaż do okładów w wyposażeniu standardowym

ciepłolecznictwo

Modele urządzenia:
PARAMETRY TECHNICZNE:

ET-4-S

ET-6-S

ET-8-S

ET-8-M

rodzaj urządzenia (mobilność)

stacjonarne

stacjonarne

stacjonarne

jezdne

ET-12-M
jezdne

ścianki

pojedyncze

pojedyncze

podwójne z termoizolacją

podwójne z termoizolacją

podwójne z termoizolacją

ilość okładów
do jednorazowego podgrzania

4

6

8

8

12

wymiary (cm)

25 x 20 x 38

37 x 32 x 52

41 x 46 x 45

41 x 46 x 81

41 x 61 x 81

waga (kg)

9

11

22

32

39

Okłady do Thermalatora:

Okłady zawierają mieszankę mineralną. Są bezwonne i ich stosowanie
nie jest uciążliwe dla obsługującego personelu. Okłady w czasie terapii
nie dotykają skóry pacjenta (są aplikowane w ręczniku lub w pokrowcu).
Zapewniają do 30 min. terapii cieplnej głęboko penetrującej. Czas ogrzewania okładów - 15 min.

Rodzaje okładów:










TSL2 – okład na kręgosłup, wym. 25 x 60 cm
TCB1 – okład na kark, wym. 60 x 57 cm
TST1 – okład standard, wym. 25 x 30 cm
THF1 – okład półrozmiar, wym. 12 x 30 cm
TKS1 – okład kolano/ramię, wym. 25 x 50 cm
TOV1 – okład wielki, wym. 37 x 60 cm
TMY1 – okład na twarz, dł. 58 cm
TCV1 – okład szyjny, dł. 60 cm

PMB-1

Mieszalnik z podgrzewaczem
do borowiny
Urządzenie PMB-1 służy do podgrzewania, mieszania i utrzymywania
w zadanej temperaturze masy borowinowej służącej do wykonywania
okładów przy zabiegach ciepłoleczniczych.
Podgrzewacz wykonano w formie wolnostojącej stalowej szafy na kółkach.
Składa się ze zbiornika na masę borowinową o podwójnym płaszczu
wypełnionym wodą podgrzewaną grzałkami elektrycznymi sterowanymi regulatorem temperatury. Dla uzyskania równomiernego rozkładu
temperatury zastosowano elektryczne mieszadło obrotowe. Urządzenie
posiada zabezpieczenia przed pracą mieszadła przy otwartej pokrywie
oraz pracą grzałek na sucho i przegrzaniem masy borowinowej (ok 80°C).
Do sterowania funkcjami urządzenia służy pulpit sterowniczy umieszczony na ścianie czołowej.
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Parametry techniczne
zasilanie z sieci
trójfazowej
pobór mocy
temp. ogrzewania

400 V
4,5 kW
do 80 °C

maks. pojemność zbiornika

70 l

pojemność robocza

50 l

wymiary
(dł. x szer. x wys.)

info@eresmedical.com

650 x 600 x 1000 mm

TEP21

Parafiniarka
TEP 21 to urządzenie do ogrzewania parafiny i borowiny w kąpieli wodnej
oraz do ogrzewania okładów żelowych.
Woda jest ogrzewana przez grzejnik znajdujący się pod dnem urządzenia.
Na przedniej osłonie znajduje się panel zawierający elementy sterujące,
regulacyjne i sygnalizacyjne. Urządzenie wyposażone jest w wyłącznik
główny i termostat.
Parametry techniczne
materiał
pojemność
wymiary ( dł. x szer. x wys.)
zasilanie

stal nierdzewna
21 l
540 x 330 x 220 mm
230 - V/50 Hz

temp. robocza borowinowych nośników
ciepła

40 - 45 °C

temp. robocza parafiny

56 - 58 °C

zakres kontroli temperatury

do 90 °C

Urządzenie oferowane jest w 2 wersjach: TEP 21 oraz TEP 21 Plus.

Wyposażenie standardowe:

TEP21

TEP21 Plus







pojemnik 2/3
pojemnik 1/3
pokrywa 2/3
pokrywa 1/3
chochla 0,5 l

Zestaw Fango

Mieszalnik do masy fango
Mieszalnik przeznaczony jest do przygotowywania okładów fango. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej lub aluminium w zależności od
życzenia zamawiającego. Zakres temperatur podgrzewania Fango wynosi
30 ˚C - 110 ˚C/135 ˚C. Mieszadła pracują w trzech trybach wybieranych
przyciskiem: bez mieszania, mieszanie przerywane oraz mieszanie ciągłe.
Mieszadło rozpoczyna pracę, gdy temperatura w mieszalniku osiąga ponad 65 ˚C. Jeśli temperatura spada poniżej 65˚C mieszadło automatycznie
zatrzymuje się. Typowa temperatura przygotowania fango wynosi 80 ˚C.
Mieszalnik opróżnia się przy pomocy kranu. Mieszadła posiadają funkcję
sterylizacji wsadu w temp. 135 ˚C.

ciepłolecznictwo

 pokrywa
 ruszt
 łyżka (chochla do parafiny)

Mieszalnik Fango występuje w 2 wersjach:
PARAMETRY TECHNICZNE
pojemność
wymiary (szer. x głęb. x wys.)
silnik
grzanie
zasilanie

RW44E

RW64E

40 l

60 l

530 x 540 x 590 mm

620 x 620 x 655 mm

180 W

180 W

1000 W

1000 W

230V/50Hz

400 V/50 Hz
(w opcji 230 V/50 Hz)

Szafy termiczne

Szafy termiczne są przeznaczone do utrzymywania w odpowiedniej
temperaturze okładów cieplnych fango.
Szafy oferowane są w 2 wersjach:
Parametry techniczne
wymiary (szer. x głęb. x wys.)
zakres temperatur
zasilanie
ogrzewanie
ilość ogrzewanych okładów
wyposażenie

WS 6-6044 F

WS 14-6043 F

685 x 640 x 505 mm

685 x 640 x 800 mm

30-80˚C

30-80 ˚C

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

1,0 kW

1,0 kW

6

14

5 tac 60x40 cm

10 tac 60x40 cm

+48 81 502 00 70
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Medio Cryo

Aparat do krioterapii kontaktowej






Kombinacja krioterapii i terapii cieplnej w jednym urządzeniu
Regulowana temperatura krioterapii: - 4°C do 20°C
Regulowana temperatura terapii cieplnej: 30°C do 50°C
Dokładne i kontrolowane zabiegi w stałej temperaturze
Łatwa i przyjazna dla użytkownika obsługa

MEDIO CRYO łączy w jednym urządzeniu obie metody - ciepło i zimno.
Precyzyjne ustawienie temperatury ogrzewania lub chłodzenia pozwala
na leczenie różnych ostrych i przewlekłych stanów bez ryzyka oparzeń
lub odmrożeń. Dodatkowo stała temperatura podczas terapii zapewnia
lepsze i powtarzalne wyniki leczenia.
Parametry techniczne
Temperatura terapii cieplnej
Temperatura krioterapii
Czas terapii
Waga

Od 30 do 50°C, regulowana
Od 4 do 20°C, regulowana
1 do 90 minut
5,6 kg

Wymiary

430 x 600 x 260 mm

Zasilanie

230 V (+10 / -15%), 50/60 Hz

Moc

200 VA

krioterapia

Cryo-T Elephant
Aparat do krioterapii ciekłym
azotem (pneumatyczny)

Elektroniczny aparat w estetycznej obudowie z mobilną podstawą przystosowaną, w zależności od wersji, do umieszczenia 35-cio lub 60-cio
litrowego zbiornika z ciekłym azotem. Urządzenie posiada czujnik do
zdalnego pomiaru temperatury powierzchni skóry pacjenta.

Cryo-T Duo

Aparat do krioterapii dwutlenkiem węgla
Cryo-T Duo to elektroniczny aparat z wózkiem lub mobilną obudową
mieszczącą 10-litrową butlę CO2.

 mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu
 dwie dysze nadmuchowe
 możliwość dowolnie długiego przechowywania dwutlenku węgla bez jego strat

Kriopol R Bryza II

APARAT DO KRIOTERAPII CIEKŁYM AZOTEM
Urządzenie dostępne jest w wersjach: ze zbiornikiem o pojemności
31,5 lub 50 dm3.
Urządzenie przeznaczone jest do miejscowego wychładzania tkanki.
Czynnikiem roboczym jest ciekły azot, dzięki któremu na wylocie dyszy
uzyskujemy temperaturę -160 °C, co zapewnia skuteczną i szybką stymulację bodźcową.
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Cryotur Stream

Aparat do krioterapii zimnym powietrzem
Nowa krioterapia z wykorzystaniem zimnego powietrza oferuje rozszerzone możliwości terapeutyczne bez konieczności kontaktu ze skórą.
Powietrze zasysane z pomieszczenia jest schładzane za pomocą sprężarki
do -35°C w specjalnym obiegu zamkniętym za pomocą przyjaznego dla
środowiska chłodziwa.
Nie są potrzebne żadne specjalistyczne gazy itp, dzięki czemu eksploatacja jest bardzo opłacalna.
Dwa dostępne tryby działania, stała dawka i stała temperatura czynią
Cryotur Stream efektywnym i wszechstronnym urządzeniem dającym
różne możliwości terapeutyczne.
Czujnik IR steruje parametrami terapeutycznymi aby uzyskać optymalne
wyniki w bezpieczny i kontrolowany sposób.
 tryb pracy: statyczny (automatyczny z użyciem ramienia) lub dynamiczny
(manualny)
 podwójny tryb działania – stała dawka i stała temperatura
 ergonomiczny, elegancki design rączki z uchwytem anti-frost
 duży, kolorowy dotykowy ekran
 wbudowane programy i możliwość tworzenia własnych
 baza danych pacjenta
 zapisywanie protokołów pod nazwiskami pacjentów lub w specjalnym menu
”ulubione”
 biblioteka patologii, w tym przyczyn i objawów
 zdalna aktualizacja rzez USB i rozwiązywanie problemów
 połączenie z PC (opcjonalne oprogramowanie musi być uwzględnione przy
składaniu zamówienia)

krioterapia

Parametry techniczne
Temperatura
Przepływ
Tryby działania
Czujnik temperatury
Typ chłodziwa
Wiadomości ostrzegawcze
Obsługa
Obudowa

-35°C
Do 1500 l/min. w 10 poziomach
Tryb stałej dawki
Tryb stałej temperatury
IR
Przyjazny dla środowiska z niskim ODP
(Ozone Depletion Potential)
Wizualne i audio dla wody, poziomu czyszczenia filtra
i rozmrażania
12,1” kolorowy wyświetlacz dotykowy
Physiotur
Wymiary 105 cm x 48 cm 48 cm

Cryo 6

Aparat do krioterapii zimnym powietrzem
 czynnik chłodzący: powietrze
 temperatura -30°C
 regulacja intensywności
nadmuchu

Kriokomory
Szczegółowa oferta i wycena na życzenie Klienta.

W ofercie posiadamy pełną gamę urządzeń do krioterapii. W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o Kontakt z działem handlowym.

+48 81 502 00 70
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Therma

Diatermia kontaktowa
Therma jest nowoczesnym urządzeniem terapii kierunkowej falami
elektromagnetycznymi wysokiej częstotliwości. Generuje z niesamowitą
skutecznością i bezboleśnie ciepło endogenne – energię potrzebną do
uelastycznienia tkanek, pobudzenia prawidłowych procesów metabolicznych i polepszania krążenia krwi we wszystkich częściach ludzkiego
ciała oraz bardzo skutecznego drenażu limfatycznego. Terapia wykazuje
wysokie działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.
Znakomicie sprawdza się w gabinetach fizykoterapeutycznych, terapii
manualnej, kosmetologii.
Therma posiada aplikatory oporowe i pojemnościowe do wybiórczej
stymulacji naturalnych i fizjologicznych reakcji organizmu na stany patologiczne. Przyspieszają one znacznie procesy regeneracyjne uszkodzonych tkanek. Aplikatory wykonane są w różnych technologiach i różnych
rozmiarach, by precyzyjnie dostarczyć odpowiednio dużą ilość energii
do konkretnych tkanek ciała ludzkiego.
Urządzenie jest krokiem w ewolucji, zarówno technologicznej, jak i terapeutycznej dla wszystkich, którzy szukają czegoś więcej niż zwykła
diatermia. Dzięki zastosowaniu bezpośredniego przepływu energii wyeliminowano niepożądany efekt „siania” pola elektromagnetycznego na
pacjenta oraz terapeutów.

diatermie

Cechy charakterystyczne:














Precyzyjna, szybka i skuteczna metoda leczenia i redukcji bólu
Brak efektu „siania”
Kompaktowa konstrukcja urządzenia
Wachlarz gotowych ustawień pracy
Własne programy na urządzeniu lub dostępne przez port USB
Tryb oporowy (rezystancyjny) do głębiej położonych tkanek o większej impedancji tj.: ścięgna, powięzie, stawy, kości, głębiej położone mięśnie…
Tryb pojemnościowy dla stymulacji biologicznej tkanek płytszych tj. skóra,
tkanka podskórna, tłuszczowa, naczynia krwionośne, limfatyczne…
Możliwość pracy ciągłej i impulsowej o regulowanym czasie pracy i przerwy
gdy niepożądany jest efekt termiczny
Możliwość kontroli parametrów w trakcie trwania terapii
Bieżący podgląd aktualnej energii przepływającej przez tkanki pacjenta
podany w cyfrach
Nowoczesny design urządzenia

W wyposażeniu standardowym:
 3 elektrody oporowe (srebrne) Ø 24, 48, 62 mm
 3 elektrody pojemnościowe (czarne) Ø 24, 48, 62 mm

Parametry techniczne
Obsługa
Maksymalna moc
Częstotliwość pracy
Tryby
Tryby pracy
Zasilanie
Pobór prądu
Waga
Wymiary
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Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD 7” + obsługa
opcjonalna za pomocą klawiatury i potencjometru
150W/250VA (maksymalna bezpieczna dla zdrowia ludzkiego)
500 kHz – 1 MHz
Oporowy (Resistive)
Pojemnościowy (Capactive)
Ciągły i impulsowy regulowany (atermiczny)
90-240 Vac, 50-60 Hz
300 VA
5 kg
170x315x390 mm
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THERMATUR 200+
DIATERMIA KRÓTKOFALOWA

Urządzenie do terapii krótkofalowej Thermatur 200+ wykorzystuje energię
elektromagnetyczną w zakresie krótkofalowym (3-30 MHz) w celach
terapeutycznych. Zapewnia zarówno emisję ciągłą, jak i impulsową,
oferując najbardziej kompleksowe zastosowanie terapeutyczne w dziedzinie terapii krótkofalowej.

Generator diatermii wytwarza promieniowanie elektromagnetyczne (EM) o wysokiej częstotliwości (27,12 MHz). Ta długość
fal i częstotliwość umożliwia absorpcję energii przez naskórek,
tkankę podskórną i głębiej osadzoną tkankę mięśniową.
Wskazania do stosowania diatermii:
 Urazy w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego: nadwerężenia i skręcenia w obrębie więzadeł, kurcze mięśniowe, sztywność stawów, przykurcze,
zmiany w obrębie torebki stawowej, choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle
mięśniowo-powięziowe.
 Zapalenia przewlekłe i infekcje: zapalenie pochewek ścięgien, zapalenie kaletki
maziowej, czyraki, ropienie, przewlekłe zapalenia w obrębie miednicy.

Parametry techniczne
Maksymalna moc wejściowa
Napięcie zasilania
Częstotliwość
Zabezpieczenie urządzenia
Zakres regulacji czasu
Częstotliwość

Aplikatory
Moc maksymalna (W)
Częstotliwość impulsu (Hz)
Szerokość impulsu (µs)
Waga urządzenia
z ekranem i wózkiem
Wymiary całkowite
(szer. x wys. x głęb.)
Ekran

230 V ~
50 Hz
Klasa ochrony I

Tryby emisji:

1-60 min.

 ciągły (do zastosowań, które wymagają stałego i jednolitego wzrostu temperatury w tkankach głębokich
 impulsowy (dostarcza energię w formie impulsów lub serii impulsów energii krótkofalowej)

27,12 MHz
Ciągły (0-200 W)
Impulsowy (0-400 W)
Aplikator cewkowy, Monode M Ø 12 cm
Aplikator kondensatorowy, Condenser M,
Ø 13 cm

IPS – Inteligentne ustawienie impulsu

Aplikator cewkowy, Monode M 90W
Aplikator kondensatorowy, Condenser M 80 W
10, 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800
20, 40, 65, 100, 200, 400
35 kg
1100 x 430 x 450 cm
Kolorowy ekran dotykowy 12.1″ (26,4 cm)

Impulsowa terapia krótkofalowa jest efektywna w leczeniu wielu chorób,
szczególnie na wczesnym poziomie powrotu do zdrowia. Ponieważ
emisja jest impulsowa, średnia moc wyjściowa może być bardzo niska
(poniżej 1 W) i nadal wywoływać efekt terapeutyczny. Ponieważ poziomy
mocy są niższe, niż w przypadku konwencjonalnej terapii krótkofalowej,
niektóre potencjalne zagrożenia związane z tą metodą w tym wypadku nie
stanowią problemu. Funkcja Inteligentnego ustawiania impulsu zapewnia
operatorowi wizualne wsparcie podczas wyboru odpowiedniego ustawienia parametru, dzięki czemu dawkowanie mocy jest skuteczniejsze.

diatermie

Tryb emisji

480 VA

Biblioteka programów, opracowana przez wyspecjalizowanych eks-

pertów, dostarcza informacje na temat zabiegów. Można ją wykorzystywać
jako narzędzie edukacyjne i dydaktyczne. Biblioteka dostarcza informacji
wizualnych na temat stosowania aplikatora i zalecanych ustawień.

Akcesoria standardowe
 2 x Aplikator kondensatorowy,
Ø 13 cm
 2 x Ramię
 2 x Przewód dla aplikatora kondensatorowego
 Przewód zasilający

BTL-6000 SHORTWAVE
DIATERMIA KRÓTKOFALOWA

 aparat typu „terapuls” do terapii polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości 27,12 MHz
 praca ciągła i impulsowa (efekt termiczny i atermiczny)
 jeden kanał pola kondensatorowego
 dwa kanały pola indukcyjnego
 możliwość jednoczesnej terapii dwoma aplikatorami indukcyjnym
 kolorowy ekran dotykowy 5,7”
 gotowe programy terapeutyczne, encyklopedia terapii

+48 81 502 00 70
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TESLA STYM

Aparat do głębokiej elektrostymulacji
magnetycznej
FUNKCJONALNA STYMULACJA MAGNETYCZNA
- INNOWACYJNA BEZDOTYKOWA METODA STYMULACJI

STYMULACJA ELEKTROMAGNETYCZNA

 umożliwia stymulację głębokich struktur mięśniowych i tkanek w sposób
nieinwazyjny
i bezbolesny
 pozwala na łatwe dotarcie do każdej części ciała bez skutków ubocznych
i ingerencji chirurgicznej
 metoda bezpieczna, nieinwazyjna
 łączy w sobie zalety elektroterapii i magnetoterapii intensyfikując efekty tych
terapii (pole elektromagnetyczne sięga do 10 cm w głąb ciała, a indukcja jest ok.
250 razy większa od najmocniejszych aparatów do magnetoterapii)

ELEKTROTERAPIA
(TRADYCYJNA STYMULACJA
ELEKTRYCZNA)

FUNKCJONALNA
STYMULACJA
ELEKTROMAGNETYCZNA

INNOWACYJNA METODA STYMULACJI TKANEK
DO WALKI Z BÓLEM
Bardzo wysoka skuteczność w leczeniu stawów i mięśni
 łatwa obsługa za pomocą ekranu dotykowego
 zabieg można wykonywać przez ubranie lub gips
 aplikator może być przymocowany do ciała pacjenta lub można przeprowadzać terapię ręcznie
 ręczne przesuwanie aplikatora umożliwia łatwe odnalezienie punktów motorycznych dla poszczególnych jednostek mięśniowych, co skutkuje efektywną
stymulacją
 terapeuta za pomocą innowacyjnych rozwiązań, tj. regulacja kształtu linii pola
magnetycznego i częstotliwości impulsów w zakresie 1-80 Hz, może znacznie
lepiej dopasować parametry do indywidualnych potrzeb pacjenta i jednocześnie
skuteczniej zwalczyć źródło bólu

WSKAZANIA:

 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, np.: zwyrodnieniowe zapalenie stawów,
reumatoidalne zapalenie stawów, bóle mięśni, zespół bolesnego barku
 Zaburzenia funkcjonalne kręgosłupa, np.: ostry lub przewlekły ból lędźwiowy, rwa
kulszowa, rozszczep kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe kręgów, bóle miejscowe
i pochodne odcinka szyjnego
 Zaburzenia nerwowe: uszkodzenie nerwów obwodowych
 Rozluźnianie napięcia mięśniowego
 Terapia bólu ostrego
 Rehabilitacja pourazowa mięśni lub nerwów
 Osłabienie mięśni, zaniki mięśniowe, przykurcze
 Urazy sportowe, odnowa biologiczna
 Złamania oraz trudno gojące się rany
 i owrzodzenia troficzne
 Terapia układu nerwowo-mięśniowego pacjentów w śpiączce

Aplikatory

Parametry techniczne:
Częstotliwość terapii:
Siła pola magnetycznego:

Standardowo 2,5 Tesla

Programy gotowe:

Tak

Programy własne:

Tak

Max. ilość etapów w programie:
Max. czas trwania
każdego etapu:
Opcje modulacji amplitudy:

20 min.
sinusoida, półsinusoida, trapez, ciągła szpilkowa,
prostokątna z regulowaną częstotliwością

Od 0 sek. do 240 sek.

Napięcie:
Moc:
Wymiary:
Waga:
Klasyfikacja: IEC 60601/1
Klasyfikacja MDD 93/42/EEC

1-60 min.
2 x T10A
100~240 V AC, 50~60 Hz
1000 VA
43 x 60 x 26 cm
8,5 kg
Klasa I, Typ BF
Klasa IIa

Podstawowe wyposażenie:





TESLA Stym/ Stym prestige
Duży aplikator
Mały aplikator
Przewód sieciowy 		
(230 V, wtyczka EURO)
 Instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe:
 Wózek Green Eco
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Tesla Stym prestige

Od 1 sek. do 20 sek.

Czas przerwy:

Bezpiecznik:

Statyw

8

Czas trwania impulsu fali:

Czas trwania zabiegu:

Wózek Green Eco

1 do 160 Hz

MagnetoSTYM

Urządzenie do funkcjonalnej
magnetostymulacji mięśni dna miednicy
NAJSKUTECZNIEJSZA BEZKONTAKOTWA TERAPIA
NIETRZYMANIA MOCZU
Dla kogo?

Urządzenie zostało opracowane przy użyciu nowej technologii FMS
(funkcjonalna stymulacja magnetyczna) z przeznaczeniem do leczenia
problemów z mięśniami dna miednicy, problemów pooperacyjnych
i poporodowych u kobiet, problemów z prostatą i zaburzeniami erekcji
u mężczyzn.

Jak wygląda zabieg?

Opcje:

 Fotel z dwoma aplikatorami wbudowanymi w fotel dla skuteczniejszej terapii
pęcherza nadreaktywnego i bólów kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego

Jak działa głęboka
stymulacja elektromagnetyczna?
Organizm ludzki z fizycznego punktu widzenia to zespół przewodników,
półprzewodników i izolatorów, na które mają wpływ różne typy zewnętrznej
energii, np. prąd, pole magnetyczne, światło, temperatura etc.
Charakterystyczną cechą pola magnetycznego jest przenikanie przez
wszystkie struktury ustroju. Cecha ta odróżnia pole magnetyczne od
innych postaci energii, które ulegają pochłonięciu na niewielkiej głębokości tkanek.
Głębokość efektywnej stymulacji polem elektromagnetycznym za pomocą
urządzenia sięga do 10 cm.
Indukcja ta jest około 150 razy większa od najmocniejszych stosowanych
do tej pory aparatów do magnetoterapii.

 Podest pod fotel

Terapia aparatem MagnetoSTYM korzystnie wpływa na krążenie obwodowe, natlenowanie krwi, wzmożenie wymiany jonów oraz stymulację
reakcji biochemicznych w organizmie. Dzięki temu znacznie przyspiesza
odbudowę i regenerację tkanek.
Parametry techniczne:
Częstotliwość terapii:

Dlaczego stymulacja elektromagnetyczna?







Siła pola magnetycznego:

Skuteczny i szybki powrót do sprawności fizycznej
Bezinwazyjne, bezbolesne zabiegi
Zabiegi na miejsca niedostępne dla innych terapii
Możliwość wykonywania zabiegów przez ubrania z tkanin naturalnych
Brak skutków ubocznych
Bardzo szybki i trwały efekt

Programy:
Max. ilość etapów w programie:

1 do 80 Hz
maks. 3 Tesle
100 programów gotowych
oraz 72 programy własne
8

Max. czas trwania
każdego etapu:

20 min.

Opcje modulacji częstotliwości:

1-80 Hz

Opcje modulacji amplitudy:

Urządzenie zostało wyróżnione Złotym
Medalem podczas targów „Rehabilitacja” w Łodzi w 2014 r.

Od 1 sek. do 20 sek.

Czas przerwy:

Od 1 sek. do 20 sek.

Czas trwania zabiegu:

1-60 min.

Bezpiecznik:

2 x T10A

Moc:
Wymiary:
Waga:
Klasyfikacja: IEC 60601/1
Klasyfikacja MDD 93/42/EEC

+48 81 502 00 70

sinusoida, półsinusoida, trapez, ciągła szpilkowa,
prostokątna z regulowaną częstotliwością

Czas trwania impulsu fali:

Napięcie:

STYMULACJA ELEKTROMAGNETYCZNA

Impulsowe pole magnetyczne emitowane przez urządzenie powoduje, że
mięśnie dna miednicy kurczą się bez konieczności mocowania elektrod.
Podczas terapii pacjent siedzi zupełnie ubrany na wygodnym fotelu. Każda
sesja terapeutyczna trwa około 20 minut i na ogół przeprowadza się ją
co drugi dzień. Poprawa jest odczuwalna już po około sześciu sesjach.
Stymulacja magnetyczna zwiększa siłę i wytrzymałość zwieracza i mięśni dna miednicy. Podczas stymulacji pacjent skupia się na skurczach
mięśni, co wspomaga aktywne wykonywanie ćwiczeń w tych partiach.
Zabieg jest bezbolesny.

100 ~ 240 V AC, 50~60 Hz
1500 VA
68 x 84 x 103 cm
19,5 kg
Klasa I, Typ BF
Klasa IIa

27

MAGNETRONIC MF-8
Aparat do magnetoterapii

 Niedrogi i poręczny aparat do wykonywania zabiegów magnetoterapii.
 Ergonomiczna konstrukcja pozwala na użytkowanie jako aparatu przenośnego,
np. przy wizytach w domu pacjenta.
 Dostępne są opcjonalnie trzy aplikatory - elastyczny, podwójny dysk na statywie oraz szpulowy.
 Oryginalne aplikatory znajdujące zastosowanie w terapii okolic głowy i małych
powierzchni ciała, jednocześnie zachowując kształty modulacji i parametry
analogiczne jak w większych aparatach.
Parametry techniczne:
Częstotliwość zmian pola magnetycznego

2 – 50 Hz

Zmiana indukcyjności pola magnetycznego

0 – 8 mT

Czas impuls/przerwa

0,5 – 8 s

Zasilanie
Masa aparatu

230 V / 50 Hz / 50 VA
2,5 kg

Magnetronic MF-12

MAGNETOTERAPIA

Aparat do magnetoterapii 1-kanałowy
 2 zabiegi niezależne w czasie - w aparacie zastosowano innowacyjny system
sterowania - każdy aplikator ma swój własny zegar zabiegowy i może być
włączany niezależnie od drugiego, umożliwia to wykonywanie 2 zabiegów
magnetoterapii w rożnym czasie –przy tych samych parametrach zabiegu
 podłączenie na 2 aplikatory
 gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
 programy własne – możliwość zapisywanie własnych programów zabiegowych przez terapeutę
 indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych
 kolorowy, dużych rozmiarów (4,3”) ekran graficzny z panelem dotykowym
 obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym

Parametry techniczne:

masa aparatu
rozmiar sterownika [wysokość, szerokość, głębokość]

 5 zabiegów jednocześnie - w aparacie zastosowano innowacyjny system
sterowania - każdy aplikator ma swój własny zegar zabiegowy i może być
włączany niezależnie od pozostałych, umożliwia to wykonywanie 4 zabiegów
magnetoterapii niezależnych w czasie (po 2 na kanał) oraz 1 zabiegu laseroterapii (łącznie 5 zegarów zabiegowych)
 2 niezależne kanały magnetoterapii z osobnymi ustawieniami parametrów,
w każdym podłączenie na 2 aplikatory
 niezależny kanał do laseroterapii - możliwość wykonywania zabiegów sondą
laserową
 gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
 programy własne – możliwość zapisywanie własnych programów zabiegowych przez terapeutę
 indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych
 kolorowy, dużych rozmiarów (5,7”) ekran graficzny z panelem dotykowym
 obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym

Parametry techniczne:
1 – 100 [Hz]
0 – 20 [mT]

czas impuls / przerwa
zasilanie
masa aparatu
rozmiar sterownika [wysokość, szerokość, głębokość]
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0 – 20 [mT]

zasilanie

Aparat do magnetoterapii i laseroterapii

zmiana indukcji pola magnetycznego

1 – 100 [Hz]

zmiana indukcji pola magnetycznego
czas impuls / przerwa

Magnetronic MF-24

częstotliwość zmian pola magnetycznego

częstotliwość zmian pola magnetycznego

0,5 – 8 [s]
230 V / 50Hz / 200 W
6,2 kg
142 x 283 x 335 [mm]

info@eresmedical.com

0,5 – 8 [s]
230 V / 50Hz / 200 W
4,7 kg
142 x 283 x 335 [mm]

Magner Plus/Magner Lt
Aparat do magnetoterapii

Aparaty do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości.
Urządzenia wytwarzają wszystkie podstawowe typy pola magnetycznego: sinusoidalny, trójkątny i prostokątny oraz ich wersje połówkowe.
Ponadto użytkownik ma możliwość zestawienia kilku rożnych typów
pola w jeden ciąg, który będzie cyklicznie powtarzany przez ustalony
czas zabiegu (tryb mieszany).
Pole magnetyczne wytwarzane jest przez sterownik w aplikatorach
o kształcie solenoidu o rożnych średnicach: 20, 35, 60 cm, dostosowanych
do różnych obszarow ciała poddawanych terapii. Aplikator o średnicy 60
cm jest zamontowany na aluminiowej leżance z łożyskowanymi prowadnicami pozwalającymi na komfortową zmianę położenia solenoidu
względem ciała pacjenta.
Aplikatory o średnicach 20 i 35 cm mogą być ustawione na stoliku
z dwiema półkami na różnych wysokościach, optymalnie dobranych do
terapii kończyn dolnych i górnych (opcja).
Urządzenie dostępne w dwóch wersjach:

Magner Plus wyposażony w dwa całkowicie niezależne kanały terapeutyczne, pozwalające na jednoczesną terapię dwóch pacjentów z rożnymi
parametrami zabiegowymi
Magner Lt wyposażony w jeden kanał terapeutyczny, z możliwością
szeregowego połączenia dwóch dowolnych aplikatorów, pozwalających
uzyskać dwa źródła pola magnetycznego o zależnych parametrach.

ZESTAW DO MAGNETOTERAPII MOBILNEJ
Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Urządzenie
współpracuje z innowacyjnym, dwuczęściowym aplikatorem płaskim.
Wytwarzane pole magnetyczne skupione jest pomiędzy częściami aplikatora, umożliwiając jego maksymalne wykorzystanie w miejscu objętym
zmianą chorobową, przy znacznym ograniczeniu jego oddziaływania na
personel obsługujący aparat i osoby postronne.
Magneris jest w pełni mobilnym aparatem do magnetoterapii w zakresach:
 możliwości zmiany położenia statywu dzięki zainstalowaniu kół jezdnych
regulacji wysokości położenia aplikatorów płaskich dzięki siłownikowi z nastawą wychylenia
 regulacji kąta pochylenia aplikatorów płaskich
 regulacji wzajemnego położenia aplikatorów płaskich od pozycji równoległej
do prostopadłej

MAGNETOTERAPIA

MAGNERIS

Przeprowadzanie zabiegów jest możliwe w dowolnym miejscu gabinetu lekarskiego czy sali szpitalnej, bez potrzeby stosowania specjalnie
przeznaczonych do tego celu stanowisk leczniczych. Opcjonalnie istnieje możliwość rozbudowy zestawu o tradycyjną leżankę z aplikatorem
szpulowym CSL o średnicy 60 cm.

BTL-4920 SMART
APARAT DO MAGNETOTERAPII

 aparat 2-kanałowy do magnetoterapii z technologią FMF™
(Skoncentrowane Pole Magnetyczne)
 gotowe programy terapeutyczne
 encyklopedia terapii
 kolorowy ekran dotykowy 4,3”
 torba transportowa (opcja)

+48 81 502 00 70
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STIMUTUR 701

Aparat do elektroterapii
Innowacyjny aparat do elektroterapii:
 2 niezależne kanały
 Wszystkie prądy niezbędne do elektroterapii
 Ze względu na kompaktowy i ergonomiczny design, stimutur 701 można
stosować w szpitalach lub prywatnych praktykach, jak również w terapii
ambulatoryjnej.
 Protokoły kliniczne i leksykon terapii dostarczają informacji z pierwszej ręki
przed i w trakcie leczenia.
 Pacjent może zobaczyć liczne kliniczne ilustracje i zdobyć dodatkowe informacje, a tym samym aktywnie uczestniczyć w rekonwalescencji.
 Dla każdego pacjenta można przechowywać osobny protokół z określonymi
ustawieniami terapii. Ponadto ustawienia terapii można zapisywać jako
„ulubione”.
 Zapisane informacje są dostępne natychmiast i terapia może rozpocząć
się od razu.
 Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości 10,4 „zapewnia przejrzystą
i łatwą obsługę.
stimutur 701 - samodzielna jednostka elektroterapeutyczna z ekranem o wysokiej rozdzielczości 10,4 cala
stimutur [e] - moduł do elektroterapii, do połączenia z wieżą physiotur

Parametry techniczne:

ELEKTROTERAPIA

Dostępne prądy:
Galwaniczny
Jontoforeza
TENS
- TENS dwufazowa
- TENS jednofozawowa
- TENS zmienna
Impulsowy jednofazowy /dwufazowy/
zmienny
- Prostokątna
- Trapezoidalny I
- Trapezoidalny II
- Trapezoidalny III
- Trójkątny
- Eksponencjalny
- Prostokątny z MF
- Prądy Trabert
Mikroprądy
Prąd HV

Diadydamiczny
- MF
- DF
- CP
- RS
- LP
- MM
- CP
- ID
Interferencyjny
- Czterobiegunowy
- Dwubiegunowy wektorowy
- Izoplanarny wektorowy
Fale o średniej częstotliwości
Rosyjska stymulacja
Prąd Leduca
Neofaradyczne / Faradyczne
IG30, IG50, F1, FM

Wymiary

290 x 120 x 265 mm

Zasilanie

96-264 VAC / 50-60 Hz

Max. pobór mocy
Zasilanie akumulatorowe
Czas terapii
Sygnał akustyczny

Opcjonalnie
1-60 min
Tak

Baza danych pacjenta

10000

Baza danych „ulubione”

1000

Protokoły terapii

80

Aktualizacja EMG

Opcjonalnie

Blokada/zabezpieczenie przed kradzieżą

Opcjonalnie

Audionawigacja
Panel sterowania
Krzywa diagnostyczna IT

Opcjonalnie
Ekran dodytokowy: 10.4" VGA + USB
Tak

Stymulacja
Tryb pracy
Różnorodność fal

CC i CV
25

Zatrzymanie zabiegu przy otwartym obwodzie
elektrody

Tak

Wyświetlanie przebiegu terapii

Tak

Wyświetlanie aktualnie aplikowanego prądu

Tak

Zapisywanie bieżących ustawień

Tak

Automatyczna procedura startowa

Tak

BTL-4625 SMART
Aparat do elektroterapii

 2 x elektroterapia z pełną gamą prądów i elektrodiagnostyką (w tym 4-polowa
interferencja, tonoliza, impulsy IG, prądy VMS, EPIR)
 gotowe programy terapeutyczne
 encyklopedia terapii
 kolorowy ekran dotykowy 4,3”
 możliwość współpracy z aparatami podciśnieniowymi BTL-VAC, BTL-VAC II
 torba transportowa (opcja)
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75 VA
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MULTITRONIC MT-3

MULTITRONIC MT-4

APARAT DO ELEKTROTERAPII

Aparat do elektroterapii i laseroterapii

Uniwersalny dwukanałowy aparat do elektroterapii.
 Posiada wszystkie rodzaje prądów niezbędne w elektroterapii, łącznie z sekwencjami prądów diadynamicznych
 Gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń (ponad 100 pozycji)
 Indywidualna regulacja parametrów zabiegu
 Funkcja elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji
 Dwa obwody zabiegowe (niezależna regulacja amplitudy)
 Wyjątkowo funkcjonalne złącza typu Lemo
 Dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny
 Liczniki czasu i liczby zabiegów
 Możliwość doboru kolorystyki

Wersje kolorystyczne:

Nowoczesny aparat do dwukanałowej elektroterapii i biostymulacji laserowej.
 Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie
 Możliwość wykonywania zabiegów terapii skojarzonej
 Duży (4,3”) kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym
 Ergonomiczne i lekkie sondy zabiegowe
 Wygodny uchwyt na sondy przy aparacie
 Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
 Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa)
 Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych
 Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii
 Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
 Możliwość stosowania jako aparat przenośny

Funkcje elektroterapii
Dwa w pełni niezależne obwody zabiegowe
Tryb pracy CC lub CV
Tryb mikroprądów
Ustawianie fal różnego typu (elektrogimnastyki)
Ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych
Funkcja testowania elektrod
Przyjazna dla obsługi funkcja półautomatycznej elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej i/t, automatyczne wyliczanie wartości współczynników), wyniki
ostatnich 5 badań pozostają w pamięci aparatu

Funkcje laseroterapii





Praca ciągła i impulsowa
Funkcja powtórzeń dawki
Czujnik do pomiaru mocy lasera
2 lata gwarancji na sondy

ELEKTROTERAPIA









Aries S

Aparat do elektroterapii
Aries S to urządzenie, które generuje wszystkie najczęściej stosowane
w elektroterapii prądy:

ELEKTROTERAPIA – PRĄDY







galwaniczny
diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
impulsowe (prostokątne, trójkątne, UR wg Träberta)
interferencyjne (dynamiczny, statyczny, jednokanałowe)
Kotz’a/rosyjska stymulacja
TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, burst)

PROGRAMY ZABIEGOWE






ELEKTRODIAGNOSTYKA
 półautomatyczne wyznaczanie krzywej I/t
 automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji
 współczynnika akomodacji, ilorazu akomodacji

uproszczona obsługa aparatu
jednostki chorobowe wybierane po nazwie
50 wbudowanych programów zabiegowych
20 programów do ustawienia dla użytkownika
nadawanie własnych nazw programom

SEKWENCJE ZABIEGOWE

TRYB MANUALNY
 pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników

 uproszczona obsługa aparatu
 łączenie kilku programów w jedną procedurę zabiegową
 10 sekwencji wbudowanych wybieranych po nazwie

+48 81 502 00 70
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sonotur 701

Parametry techniczne:
Wymiary

Aparat do terapii ultradźwiękami

Waga
Zasilanie
Max. pobór energii
Zasilanie akumulatorowe
Czas terapii
Sygnał akustyczny
Baza danych pacjenta
Baza danych „ulubione”
Protokoły terapii
Blokada/zabezpieczenie przed kradzieżą
Panel sterowanie

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA

 Aparat do terapii ultradźwiękami o częstotliwości 1 i 3 MHz
 Wyposażony w zaawansowaną bibliotekę ustawień terapeutycznych oraz
klinicznych i opcjonalnie protokołów kosmetycznych, które dostarczają na
bieżąco informacje, materiał fotograficzny, ustawione wcześniej parametry
terapii i ilustracji oraz wskazówki dotyczące wzorców terapii.
 Indywidualne ustawienia terapii można przechowywać w bazie danych, a poszczególne terapie można zapisać w „ulubionych.
 Duży kolorowy ekran dotykowy z wygodnym kątem widzenia umożliwia
łatwą obsługę.

Krzywa diagnostyczna IT

3.6 Kg
96-264 VAC / 50-60 Hz
35 VA
opcjonalnie
1–30 min
tak
1000000
1000
80
opcjonalnie
Ekran dotykowy: 10.4" VGA + USB
Tak

ultradźwięki
Częstotliwość
Głowice ultradźwiękowe wodoodporne
Kombinacja z elektroterapią

1 / 3 MHz
1 cm2, 4 cm2
Tak

Natężenie US w trybie ciągłym

2 W/cm - 1 MHz
1 W/cm 3 MHz

Natężenie US w trybie impulsowym

3 W/cm - 1 MHz
2 W/cm - 3 MHz

sonotur 701 - Niezależna jednostka do terapii ultradźwiekami z ekranem
o wysokiej rozdzielczości 10,4 cala
sonotur [e] - Moduł do terapii utradźwiekami do połączenia z wieżą
physiotur

290 x 265 x 120 mm

Emisja łączona

Tak

Długość impulsu

2, 4, 6, 10, 20 ms

Interwał impulsu

20 ms

Wyświetlanie aplikowanej mocy i energii całkowitej

Tak

Sterowanie sprzężeniem

Tak

Sonora

Aparat do terapii ultradźwiękami
Aparat do terapii ultradźwiękowej klasy Premium o częstotliwościach od
1 do 3 MHz. Nowoczesny design, świetna jakość, dotykowy kolorowy
wyświetlacz podwyższają prestiż gabinetu.

Sonora przeznaczona jest do intuicyjnego wykonywania terapii ultradźwiękowej w zakresie od 1 do 3 MHz.

Sonora Combi dodatkowo wzbogacona została o możliwość aplikowania prądów elektroterapeutycznych.
Parametry techniczne:
moc maksymalna
częstotliwość ultradźwięków

3 W/cm2
1, 2, 3 MHz

maks. napięcie wyjściowe *

100 V

maks. natężenie prąd stały*

30 mA

maks. natężenie prąd impulsowy*

70 mA

zasilanie
pobór mocy

90-240 V / 50-60 Hz

Właściwości:
 praca w dwóch trybach: ciągłym oraz impulsowym, co w połączeniu z dostosowywaniem odpowiedniej intensywności oraz czasu terapii do danego
schorzenia, pozwala odpowiednio dopasować się do pacjenta.
 rękojeść aparatu Sonora jest wodoodporna.
 możliwość ustawienia sekwencji UD
 szeroka gama gotowych protokołów
 indywidualnie dostosowane programy zarówno na tym samym aparacie, jak
również przez wejście usb
 głowice o różnych częstotliwościach
 opcja automatycznego rozpoznawania podłączonych akcesoriów
 możliwość wzbogacenia aparatu o elektroterapię

70 VA

* w wersji z elektroterapią

Sonotronic US-2

Aparat do terapii ultradźwiękami
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Duży (4,3’) kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym
Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym
Głowice dwuczęstotliwościowe:
1MHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm2 lub 1cm2
Praca ciągła i impulsowa
Do wyboru dwie wygodne, ergonomiczne wersje głowic
Głowice wodoodporne
Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa
Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem
Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa)
Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów

Parametry techniczne:
moc ciągła
moc impulsowa w szczycie
częstotliwość ultradźwięków
częstotliwość impulsów
wypełnienie impulsów

info@eresmedical.com

2,5 W/cm2
3W/cm2
1 MHz lub 3,3 MHz
10-150 Hz
płynnie: 5 – 100%, krok 5%
skokowo: 6,25%; 12,5%; 25%; 50%

MEDIO SONO ECO

Medio Uni SONO Mini

Aparat do terapii ultradźwiękami

Samodzielna głowica
do terapii ultradźwiękami

 przenośne, przyjazne dla użytkownika urządzenie, które mimo swych niewielkich
rozmiarów posiada wszystkie parametry profesjonalnej terapii ultradźwiękami
 tryb pracy: ciągły i impulsowy
 ergonomiczne głowice o podwójnej częstotliwości emitują ultradźwięki o częstotliwości 1 i 3 MHz z możliwościąregulacji czasu i intensywności terapii
Parametry techniczne:
Częstotliwość

1 MHz, 3 MHz
ciągły / pulsacyjny

Cykl pracy

10 do 100% w 10% stopniach

Głowice
Intensywność
Czas terapii
Wymiary
Waga
Napięcie zasilania
Moc







Głowica US 1 MHz 4 cm2
Terapia ultradźwiękami i terapia skojarzona
Wodoodporna głowica
Małe i ergonomiczne urządzenie w etui
Do terapii domowej i ambulatoryjnej
Parametry techniczne:

duża 1/3 MHz, 5 cm2
mała 1/3 MHz, 1 cm2

Częstotliwość

0 do 2 W/cm2 w trybie ciągłym
0 do 3 W/cm2 w trybie pulsacyjnym

Wielkość głowicy
Moc ultradźwięków

do 30 minut

Czas terapii:

305 x 185 x 150 mm
1 kg

Elektryczna stymulacja

100 V - 240 V

Wymiary:

50 W

Waga:

1 MHz, wypełnienie impulsów 30%, 40%, 50%
4 cm2
2,4 W/cm2
5 min, 10 min, 15 min
Dolna częstotliwość modulacji: 1 Hz, 5 Hz, 80 Hz
Górna częstotliwość modulacji: 10 Hz, 120 Hz
209 x 53 x 89 mm
235 g bez zasilacza

Sonaris

Aparat do terapii ultradźwiękami
Aparat do klasycznej sonoterapii i fonoforezy.
Urządzenie jest wyposażone w specjalnie zaprojektowane głowice umożliwiające pracę z częstotliwościami 1 MHz oraz 3,5 MHz, dzięki czemu
możliwe jest selektywne oddziaływanie na tkanki powierzchniowe, jak
również położone głębiej.
Dwa rozmiary głowic, 1 cm2 i 4 cm2, umożliwiają pracę z małymi i dużymi
obszarami terapeutycznymi.
Aparat posiada precyzyjny pięciopunktowy wskaźnik poziomu obciążenia
głowicy z sygnalizatorem dźwiękowym.
Urządzenie dostępne w dwóch wersjach:

Sonaris S – dwugłowicowa,
Sonaris M – jednogłowicowa, współpracująca wyłącznie z głowicą
1 MHz/4 cm2

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA

Tryb pracy

Przenośne urządzenie do terapii ultradźwiękami lub terapii skojarzonej
i stymulacji elektrycznej do szybkiej i skutecznej relaksacji tkanek i eliminacji bólu.

Właściwości:










głowice dwuczęstotliwościowe 1 MHz/3,5MHz
dwa rozmiary głowic: 1cm2 i 4cm2
emisja ciągła – efekt termiczny
emisja pulsująca – mikromasaż
kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym
stabilizacja emitowanej mocy
jednostki chorobowe wybierane wg nazwy
52 programy dla terapii ultradźwiękowej (42 dla wersji M)
10 programów do ustawienia dla użytkownika

BTL-4710 SMART

Aparat do terapii ultradźwiękami
 podgrzewana głowica ultradźwiękowa 5 cm2 (1 MHz, 3 MHz, zmienne – auto
1/3 MHz)
 gotowe programy terapeutyczne
 encyklopedia terapii
 kolorowy ekran dotykowy 4,3”
 możliwość współpracy z bezobsługowymi głowicami HandsFree SonoTM
 torba transportowa (opcja)

+48 81 502 00 70
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Solatronic SL-3

Aparat do terapii
ultradźwiękowej i laserowej










Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie
Duży (4,3”) kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym
Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym
Ergonomiczne głowice
Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
Programy własne
Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych
Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii
Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów

Funkcje terapii
ultradźwiękowej:
 Praca ciągła i impulsowa
 Głowice dwuczęstotliwościowe:
 1 MHz i 3,3 MHz o powierzchni 5 cm2
lub 1 cm2
 Głowice wodoodporne
 Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
sprzęgania głowicy z pacjentem

Funkcje laseroterapii:





Parametry techniczne ultradźwieków
moc ciągła

Praca ciągła i impulsowa
Funkcja powtórzeń dawki
Czujnik do pomiaru mocy lasera
2 lata gwarancji na sondy

moc impulsowa w szczycie
częstotliwość ultradźwięków
częstotliwość impulsów
wypełnienie impulsów
zegar sterujący czasem zabiegu

klasa urządzenia laserowego

LASEROTERAPIA

3 W/cm2
1 MHz lub 3,3 MHz
10-150 Hz
5 – 100%, krok 5%
30 sec. – 30 min.

Parametry techniczne laseroterapii
zegar sterujący czasem zabiegu

3B
1 sec. - 99 min.

Lasertronic LT-3
Biostymulator laserowy







Wózek pod aparat EM-3






Sterowany mikroprocesorem nowoczesny biostymulator laserowy
Kolorowy, dużych rozmiarów (4,3”) ekran graficzny z panelem dotykowym
Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym
Ergonomiczne sondy
Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę
(klawiatura ekranowa)
Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych
Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
Funkcja powtórzeń dawki
Czujnik do pomiaru mocy lasera

Sondy laserowe współpracujące z aparatem
Typ sondy

Parametry

Tryby pracy

S-1N

50 mW / 905 nm

impulsowy - duża moc impulsu (50W)

S-2N

40 mW / 660 nm

ciągły i impulsowy z regulacją mocy

S-3N

400 mW / 808 nm

ciągły i impulsowy z regulacją mocy

SP-1

360 mW / 660 nm

ciągły i impulsowy z regulacją mocy

SP-2

840 mW / 660 nm i 808 nm

ciągły i impulsowy z regulacją mocy

SP-3

1440 mW / 808 nm

ciągły i impulsowy z regulacją mocy

SK1 - skaner laserowy

BTL-4110 SMART
APARAT DO LASEROTERAPII
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2,5 W/cm2

gotowe programy terapeutyczne
encyklopedia terapii
kolorowy ekran dotykowy 4,3”
torba transportowa (opcja)
szeroki wybór sond laserowych punktowych oraz prysznicowych.

info@eresmedical.com

Polaris 2

Aparat do laseroterapii

Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej. Urządzenie współpracuje
z sondami punktowymi oraz aplikatorami: skanującym i prysznicowym.

LASEROTERAPIA
współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi
regulacja mocy
tryby emisji: ciągły i impulsowy
regulacja wypełnienia lub czasu impulsu
automatyczne przeliczanie czasu zabiegu na podstawie pola zabiegowego
dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowym
dwie pary okularów ochronnych w standardzie

SONDY PUNKTOWE

APLIKATOR SKANUJĄCY
 duża moc źródeł promieniowania mierzona na wyjściu (do 450 mW)
 dwie wersje o dużych mocach
 trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta
 regulacja wysokości ramienia 60 – 140 cm
 regulacja położenia głowicy w dwóch płaszczyznach
 automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola
zabiegowego
 siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię
 wysokiej jakości kółka z hamulcami
 półka na sterownik i okulary

 zróżnicowane moce w zależności od potrzeb 20 mW i 40 mW dla 650 nm i 660
nm, 200 mW i 400 mW dla 808 nm
 czterostopniowa regulacja mocy laserowej
 stabilizacja mocy promieniowanej wiązki laserowej
 wskaźnik gotowości do pracy i sygnalizacji pracy

APLIKATOR PRYSZNICOWY
 możliwość pracy w różnych trybach: klaster R 5×40 mW, klaster IR 4X400
mW, klaster R+IR 5×40 mW+4×400 mW
 regulacja parametrów zabiegowych

LASEROTERAPIA









Terapus 2

Aparat do laseroterapii
Laser biostymulacyjny TERAPUS 2 to zaawansowany, wydajny i uniwersalny laser o nieograniczonych możliwościach dalszej rozbudowy, aż do
najpełniejszej opcji, tj. kompletnego zestawu laserowego z 2 sondami
punktowymi, ze skanerem i sondą prysznicową włącznie.
Sondy skanujące mogą być podłączone do któregokolwiek z 3 dostępnych
gniazd wejściowych, umieszczonych w tylnej części obudowy i odkładane
na dwóch uchwytach mocujących. Daje to użytkownikowi pełną swobodę
przy konfigurowaniu własnego zestawu, a także zapewnia najwyższy
poziom komfortu w codziennej pracy.

+48 81 502 00 70
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K-Laser CUBE

Laser wysokoenergetyczny
do 15 W (CW) / 20 W (ISP)

LASEROTERAPIA WYSOKOENERGETYCZNA

K-Laser Cube to wysokoenergetyczne, lekkie i przenośne urządzenie do
laseroterapii. Jest pierwszym wysokoenergetycznym laserem oferującym
tak szeroką gamę terapii dzięki nowoczesnej technologii, która od zawsze
charakteryzowała markę K-Laser. Innowacyjność urządzenia polega na
możliwości zastosowania do 4 długości fal: 660 nm, 800 nm, 905 nm
i 970 nm, zapewniając idealnie zoptymalizowany zakres długości fal
stosowanych w konkretnych jednostkach chorobowych.
Za pomocą jednego włókna światłowodowego uzyskano możliwość
łączenia działania biostymulacyjnego, naczyniowego i przeciwbólowego,
dając początek prawdziwej, nowoczesnej terapii laserowej.
Najnowsza literatura pokazuje, że K-Laser Cube daje znaczące, pozytywne
skutki biologiczne, dzięki bardzo dużej ilości energii dostarczanej w głąb
ciała, poprawiając i przyspieszając procesy regeneracji komórek i tkanek.
K-Laser Cube oferuje trzy tryby pracy:
1. praca ciągła
2. praca impulsowa modulowana - częstotliwość w odstępach co 1 Hz
z regulacją od 1-20000 Hz
3. ISP (Intense Super Pulse) - praca impulsowa w tym samym zakresie częstotliwości z automatyczną regulacją szerokości impulsu do
osiągnięcia znacznie wyższej żądanej mocy średniej
K-Laser Cube, jako jedyny laser na rynku, dzięki unikalnemu trybowi
ISP (Intense Super Pulse) pozwala wybrać odpowiednią częstotliwość
modulacji oraz średnią moc. Dzięki temu możliwe jest wybranie zarówno
najniższej częstotliwości impulsu dla terapii przeciwbólowej, jak i wyższych
częstotliwości dla biostymulacji, jednocześnie pozwalając na niezależne
kontrolowanie średniej mocy i dostarczanie właściwej ilości energii dla
konkretnego typu tkanki. Różne długości fal i tryb ISP zapewniają wyższą
penetrację tkanki i pozwalają energii wnikać głębiej bez nadmiernego
podgrzewania skóry i tkanki podskórnej.
Oprogramowanie zastosowane w K-Laser Cube gwarantuje bezpieczne
i szybkie sterowanie aparatem przy pomocy kolorowego dotykowego
ekranu LCD. Urządzenie posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę gotowych
programów zabiegowych oraz podpowiedzi odnośnie metodyki wykonania
zabiegu, zapewniając lekarzom i terapeutom pracę z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i niezawodności terapii, jak również daje możliwość
tworzenia własnych niestandardowych sekwencji dostosowanych do
indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.
K-Laser Cube jest wyposażony w ergonomiczną wielofunkcyjną sondę
laserową z możliwością dezynfekcji i sterylizacji końcówki mającej kontakt
ze skórą pacjenta. Rękojeść ZOOM umożliwia regulację wielkości plamki
światła na skórze od 1-5 cm2. Laser nie wymaga dodatkowych kosztów
eksploatacyjnych, dioda praktycznie nie ulega zużyciu.
Dzięki wbudowanemu akumulatorowi (bardzo wydajna bateria wykonana
w technologii stosowanej w Formule1 w systemach KERS) i niewielkiej
wadze K-Laser Cube jest aparatem przenośnym. Transportowanie aparatu
ułatwia również zintegrowany z aparatem uchwyt oraz wysokiej jakości
aluminiowa walizka.

% absorpcja
cieplna

Najbardziej zaawansowany na świecie laser wysokoenergetyczny.
 Proste i czytelne menu
 Intuicyjna obsługa
 Nawigacja za pomocą ekranu dotykowego
 Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
 Bank gotowych procedur terapeutycznych oraz możliwość tworzenia własnych
 Czytelna instrukcja obsługi
 Podręcznik i Atlas Badań na temat laseroterapii wysokoenergetycznej
 Aplikacja wideo do natychmiastowej pomocy
 Łącze USB umożliwiające aktualizację oprogramowania
 Wysoka moc
 Pojedyncze lub wielokrotne długości fal do wyboru: 660 nm, 800 nm, 905 nm
i 970 nm
 Wbudowany akumulator

Zastosowanie:










fizykoterapia
schorzenia mięśniowo–szkieletowe
schorzenia kostno–stawowe
uszkodzenia tkanek miękkich,obrzęki
odleżyny, martwica skóry, oparzenia, blizny itp.
reumatologia
leczenie bólu
laseroakupunktura
medycyna sportowa

KRZYWA ABSORPCJI ŚWIATŁA
woda
hemoglobina
melanina

dł. fali
światła
(nm)
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Parametry techniczne laserów K-laser Cube
Model

CUBE

CUBE 2

CUBE 3

CUBE 4

660, 970

660, 905

660, 800, 970

660, 800, 905,
970

Moc szczytowa w trybie ISP [W]

10

10

15

20

Moc średnia w trybie ISP [W]

6

6

8

12

Moc max. pracy ciągłej [W ± 20%]

8

8

12

15

Moc szczytowa w trybie chirurgicznym [W]

—

—

12

20

Długość fali [nm ±15 nm]

Moc średnia w trybie chirurgicznym [W]
Moc max. dla fali 660 nm [mW]
Tryby emisji

—

—

12

15

120

120

120

120

praca ciągła CW, modulowana od 1-20 kHz, ISP (Intense Super Pulse)

Systematyka lasera

Klasa IV (zgodna z IEC 60825-1)

Klasa produktu

Klasa IIb (zgodnie z dyrektywą 93/42/CEE)

Wiązka prowadząca

650 nm ±15 nm, max. 1mW

Zasilanie

100-240 V AC, 47-63 Hz, akumulator

Wyświetlacz

kolorowy ekran dotykowy LCD

Wymiary

(szerokość, długość, wysokość) 180 x 200 x 190 mm

Waga

1300 g (z baterią i sterownikiem)
X

X

X

X

Regulacja parametrów zabiegowych

X

X

X

X

Programy zabiegowe użytkownika
z możliwością przypisania do pacjenta

X

X

X

X

Rękojeść ZOOM

X

X

X

X

Wymienna optyka

X

X

X

X

Tryb chirurgiczny

—

—

X

X

Opcjonalny przewód ENT (dla stomatologii)

O

O

O

O

Aktualizacja oprogramowania
Okulary ochronne
Kombinacje wyboru długości fali

złącze USB umożliwiające aktualizację oprogramowania
2 pary

2 pary

2 pary

2 pary

3

3

7

15

X - standard, O - opcja, — niedostępne

Wyposażenie:





aparat z wbudowanym akumulatorem
sonda leserowa
aluminiowa walizka
okulary ochronne – 2 szt.

CUBE EXTEND
SKANER DO LASERA

LASEROTERAPIA WYSOKOENERGETYCZNA

Wbudowane programy zabiegowe

Skaner umożliwia stałe naświetlanie powierzchni zabiegowej światłem bezpośrednim (bez systemu zwierciadeł).

Zobacz więcej na www.k-laser.com

+48 81 502 00 70
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Lumina V 5.0
Lampa sollux

Lampa służy do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A.

Funkcjonalność








zegar zabiegowy
filtry (czerwony, niebieski)
regulacja jasności świecenia
wyświetlacz jasność/czas
programowanie sekwencji jasność /czas
uproszczona obsługa sterownika
10 programów do ustawienia dla użytkownika

Promieniowanie

TERAPIA ŚWIATŁEM







promieniowanie podczerwone IR-A
zmniejszenie napięcia mięśni
rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawa ukrwienia
podwyższenie progu odczuwania bólu
wzmożenie przemiany materii

Parametry techniczne:
maksymalna moc żarówki
regulacja jasności
zegar zabiegowy
zasilanie, pobór mocy
wymiary
masa

375 W
10 – 100 %, krok 10 %
1 – 30 min.
230 V, 50 Hz, 450 W

Filtry do lampy

60x70x130 cm
12,8 kg

Okulary ochronne
do lampy sollux

LS-3

LAMPA SOLLUX
Lampy sollux przeznaczone są do stosowania w zabiegach ciepło-leczniczych. Efekt ogrzania skóry (minimum o 1°C ) wywoływany jest
promieniowaniem podczerwonym typu IR-A i w małym zakresie typu IR-B.
Zjawisko ogrzania wywołuje odczyny ogólne, korzystnie wpływające na
leczenie miejscowe w termoterapii płytkiej i głębokiej.
Lampy sollux znajdują zastosowania w szpitalach, przychodniach, gabinetach fizykoterapeutycznych, kosmetycznych oraz w domu pacjenta
do rehabilitacji bezpośredniej.
Parametry techniczne:
Promiennik

230 V, 50 Hz

Chłodzenie

wymuszone

Regulacja mocy naświetlania
Automatyczne odmierzanie czasu
naświetlania
Gęstość mocy promieniowania
Zalecane odległości
naświetlań
Mocowanie
Waga
Wymiary

Wyposażenie
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IR-1 375 W

Zasilanie

płynna
10, 15, 20, 25 minut
≥0,3W/cm2
bez filtrów 40-50 cm, z filtrami 10-30 cm
Statyw z podstawą jezdną i hamulcem
Wersja stołowa
Wersja statywowa - 10 kg
Wersja stołowa - 4 kg
Wersja statywowa: 155×42×16 cm
Wersja stołowa: 32×32×16 cm
Okulary ochronne operatora
Okulary ochronne pacjenta
Filtr czerwony
Filtr niebieski
Siatka zabezpieczająca

info@eresmedical.com

Bioptron

Lampa do terapii światłem
spolaryzowanym
Urządzenia BIOPTRON są urządzeniami medycznymi stosowanymi
w domu, jak również w warunkach profesjonalnych – w szpitalach,
specjalistycznych ośrodkach, centrach sportowych.
Terapia Światłem BIOPTRON w sposób naturalny wzmacnia regeneracyjne i utrzymujące równowagę zdolności organizmu, przez co pomaga
organizmowi wyzwalać jego własny potencjał leczniczy. Dlatego lampy
Bioptron cechują się wysoką skutecznością w leczeniu ran, stanów
bólowych, niektórych schorzeń skóry (owrzodzenia, odleżyny).
Do każdego urządzenia dostępne są statywy, które pozwalają na dogodne
ustawienie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.
Parametry techniczne:

BIOPTRON 2

Bioptron Pro 1

5 cm

11 cm

15 cm

100-230 V~, 50/60 Hz

100-230 V~, 50/60 Hz

100-230 V~, 50/60 Hz

Moc żarówki halogenowej

Bioptron 2

20 W

50W

90W

480 - 3400 nm

480 - 3400 nm

480 - 3400 nm

>95% (590 - 1550 nm)

>95% (590 - 1550 nm)

>95% (590 - 1550 nm)

40 mW/cm2

40 mW/cm2

40 mW/cm2

Długość fali
Stopień polaryzacji

BIOPTRON Pro 1

Bioptron MedAll

Średnica filtra
Zasilanie

BIOPTRON MedAll

Średnia gęstość mocy

BIOPOLAR

LAMPA DO TERAPII ŚWIATŁEM SPOLARYZOWANYM

TERAPIA ŚWIATŁEM

Lampa Biopolar posiada specjalny zespołu optyczny emitujący światło,
które jest podobne do części widma elektromagnetycznego wytwarzanego
naturalnie przez słońce, ale bez promieniowania UV. Światło to w naturalny
sposób wspiera zdolności regeneracyjne, tym samym pomaga organizmowi
przywrócić własny potencjał gojenia i powrotu do równowagi.
Po dostarczeniu do tkanek, energia świetlna sprzyja procesowi biostymulacji.
Parametry techniczne:
Długość fali
Temperatura barwowa
Stopień polaryzacji
Waga
Nominalna długosc życia żarówki

380-2500 nm
2700 K
96 %
0.8 kg
2000 h

Moc wyjściowa

35 mW/cm2

Zasilanie

230 V/50 Hz

Pobór mocy

20 W

TGS

Lampa na podczerwień
Lampy TGS za pomocą promieniowania podczerwonego wspomagają
terapię zespołów bólowych i zwyrodnień poprzez ekspansję ciepła do
naczyń krwionośnych.










uchwyt sufitowy

statyw jezdny

zegar elektroniczny, maks. czas naświetlania: 60 min.
model TGS 6.2: 6 promienników podczerwonych, każdy po 150 W
model TGS 4.2: 4 promienniki podczerwone, każdy po 150 W
model TGS 3.2: 3 promienniki podczerwone, każdy po 150 W
każdy promiennik posiada osobny wyłącznik, dodatkowo lampa wyposażona
jest w w(y)łącznik główny
kratka bezpieczeństwa
kompatybilne gniazdo z dźwignią i podłączeniem elektrycznym do ramienia
lub statywu
w wyposażeniu dodatkowym elektroniczny regulator mocy 0-100%
dostępne kolory uchwytów: czerwony, niebieski, żółty, zielony i czarny

+48 81 502 00 70
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curatur 701

Aparat do elektroterapii
i terapii ultradźwiękowej
 Wszechstronne urządzenie zapewniające wygodę i wiele możliwości terapeutycznych: elektroterapia, terapia ultradźwiękami, terapia skojarzona.
 Curatur 701 jest wyposażony w zaawansowaną bibliotekę terapii i protokołów
klinicznych.
 Zapewnia maksymalny komfort dzięki połączeniu kontrolowanych ultradźwięków
1 i 3 MHz oraz 2-kanałowej elektroterapii z wszystkimi dostępnymi prądami.
 Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości 10,4 „zapewnia łatwą obsługę.
 Jednocześnie mogąbyć przeprowadzone dwa oddzielne zabiegi indywidualnymi
prądami i jeden zabieg ultradźwiękami lub terapia skojarzona.

curatur 701 - niezależna jednostka terapii skojarzonej z ekranem
o wysokiej rozdzielczości 10,4 cala.		
curatur [e] - moduł do terapii skojarzonej, do połączenia z wieżą physiotur.

Parametry techniczne:

APARATY TYPU COMBI

Wymiary
Waga
Zasilanie
Max. pobór energii
Zasilanie akumulatorowe

290 x 265 x 120 mm
3,6 Kg
96-264 VAC / 50-60Hz
95 VA
opcjonalnie

Czas terapii (elektroterapia)

1 - 60 min

Czas terapii (US+Kombi)

1 - 30 min

sygnał akustyczny

tak

Baza danych pacjenta

10000

Baza danych „ulubione”

1000

Protokoły terapii

80

Aktualizacja EMG

opcjonalnie

Blokada/zabezpieczenie przed kradzieżą

opcjonalnie

Audionawigacja

opcjonalnie

Panel sterowanie
Krzywa diagnostyczna IT

Ekran dotykowy : 10.4" VGA + USB
tak

Elektroterapia
Tryb pracy

CC i CV

Różnorodność fal

25

Zatrzymanie zabiegu przy otwartym obwodzie
elektrody

tak

Wyświetlanie przebiegu terapii

tak

Wyświetlanie aktualnie aplikowanego prądu

tak

Zapisywanie bieżących ustawień

tak

Automatyczna procedura startowa

tak

Ultradźwięki
Częstotliwość
Głowice ultradźwiękowe
wodoodporne
Kombinacja z elektroterapią
Natężenie US w trybie ciągłym
Emisja łączona 1/3 MHz
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1 i 3 MHz
1 cm2
4 cm2
Tak
2 W/cm - 1 MHz
1 W/cm 3 MHz
Tak

Długość impulsu

2, 4, 6, 10, 20 ms

Interwał impulsu

20 ms

Wyświetlanie aplikowanej mocy i energii całkowitej

Tak

Sterowanie sprzężeniem

Tak

Dostępne prądy:
Galwaniczny
Jontoforeza
TENS
- TENS dwufazowa
- TENS jednofozawowa
- TENS zmienna
Impulsowy jednofazowy /dwufazowy/
zmienny
- Prostokątna
- Trapezoidalny I
- Trapezoidalny II
- Trapezoidalny III
- Trójkątny
- Eksponencjalny
- Prostokątny z MF
- Prądy Trabert
Mikroprądy
Prąd HV

info@eresmedical.com

Diadydamiczny
- MF
- DF
- CP
- RS
- LP
- MM
- CP
- ID
Interferencyjny
- Czterobiegunowy
- Dwubiegunowy wektorowy
- Izoplanarny wektorowy
Fale o średniej częstotliwości
Rosyjska stymulacja
Prąd Leduca
Neofaradyczne / Faradyczne
IG30, IG50, F1, FM

Etius

Rodzina aparatów do fizykoterapii
Etius – podstawowy aparat w rodzinie. Jego zastosowanie zorientowane

jest ściśle na pełną elektroterapię oraz elektrodiagnostykę.
Etius U – przygotowany do stosowania w elektroterapii, sonoterapii,
terapii skojarzonej oraz elektrofonoforezie.
Etius LM – ma zastosowanie w elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii miejscowej.
Etius ULM – najbardziej rozbudowany aparat w grupie. Może być
wykorzystany zarówno w elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii
miejscowej, sonoterapii, terapii skojarzonej oraz elektrofonoforezie.
Wszystkie aparaty wyposażone zostały w dwa całkowicie niezależne kanały terapeutyczne. Dzięki temu możliwe jest równoczesne wykonywanie
różnych zabiegów u jednego lub nawet dwóch pacjentów. Możliwość ta
pozwala na ogromne oszczędności czasu terapeuty i znaczne ograniczenie przestrzeni zabiegowej.

Solatronic SLE

aparat do elektroterapii,
terapii ultradźwiękowej laserowej
Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie
Możliwość wykonywania zabiegów terapii skojarzonej
Duży (4,3”) kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym
Ergonomiczne i lekkie sondy zabiegowe
Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa)
Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych
Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii
Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
Możliwość stosowania jako aparat przenośny

Aparat Solatronic SLE umożliwia wykonywanie zabiegów elektroterapii
wszystkimi rodzajami prądów terapeutycznych.
Parametry ultradźwięków

Funkcje laseroterapii

moc ciągła

 Praca ciągła i impulsowa
 Funkcja powtórzeń dawki
 Czujnik do pomiaru mocy lasera

moc impulsowa w szczycie
częstotliwość ulktradźwięków
częstotliwość impulsów

Funkcje terapii ultradźwiękowej

wypełnienie impulsów

 Praca ciągła i impulsowa
 Głowice: 1 MHz i 3,3 MHz o powierzchni 5 cm2 lub 1 cm2, wodoodporne
 Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem

zegar sterujący czasem zabiegu

Funkcje elektroterapii

zegar sterujący czasem zabiegu

2,5 W/cm2
3 W/cm2
1 MHz lub 3,3 MHz
10-150 Hz
5 – 100%, krok 5%
30 sec. - 30 min.

Parametry lasera
klasa urządzenia laserowego

 Ustawianie fal różnego typu (elektrogimnastyki)
 Ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych
 Przyjazna dla obsługi funkcja półautomatycznej elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej i/t, automatyczne wyliczanie wartości współczynników), wyniki
ostatnich 4 badań pozostają w pamięci aparatu

APARATY TYPU COMBI












3B
1 sec - 99 min.

Pozostałe parametry
zasilanie

sieć jednofazowa ~230V 10%, 50Hz, 70VA

wymiary

335 x 270 x 125 mm

masa sterownika

3.5 kg

BTL-5818 SLM COMBI

APARAT DO ELEKTROTERAPII, TERAPII
ULTRADŹWIĘKAMI, LASEROTERAPII
I MAGNETOTERAPII

 elektroterapia z pełną gamą prądów i elektrodiagnostyką 		
(w tym 4-polowa interferencja i tonoliza)
 ultradźwięki z głowicą 5 cm2 1/3 MHz
 laser z sondą punktową podczerwoną − sonda IR GRATIS
 magnetoterapia z technologią FMF™ 			
(Skoncentrowane Pole Magnetyczne) − dowolny aplikator GRATIS
 możliwość współpracy z aparatami podciśnieniowymi BTL-VAC, BTL-VAC II
 kolorowy ekran dotykowy 5,7”
 gotowe programy terapeutyczne
 encyklopedia terapii
 możliwość rozbudowy o terapię falami uderzeniowymi

+48 81 502 00 70
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PHYSIOGO

RODZINA APARATÓW DO FIZYKOTERAPII
STACJONARNEJ I ŚRODOWISKOWEJ
Mobilność w praktyce
Dzięki wielofunkcyjności urządzenie znakomicie sprawdza się w terapii środowiskowej.
Wysokiej klasy akumulator pozwala na pracę aparatu nawet do ośmiu godzin.
Specjalnie zaprojektowana torba sprawia, że transport urządzenia staje
się wygodny i prosty.
Pięć terapii
Każdy z siedmiu modeli urządzenia oferuje inną kombinację terapii,
odpowiadającą indywidualnym potrzebom fizjoterapeutów.
ELEKTROTERAPIA
Aparaty oferują wszystkie typowe prądy stosowane w fizykoterapii, nowoczesne mikroprądy i specjalnie opracowane TENSy na potrzeby terapii porażeń
spastycznych, wykonywanie półautomatycznej elektrodiagnostyki układu
nerwowo‐mięśniowego.
SONOTERAPIA
Może być wykonywana głowicą z częstotliwością równą 1 MHz, bądź 3.5 MHz.
Dostępne głowice o powierzchni roboczej 1 cm2 oraz 4 cm2.
TERAPIA SKOJARZONA
Aparat pozwala na przeprowadzenie terapii skojarzonej. Podczas zabiegu
głowica do sonoterapii pełni rolę elektrody czynnej jednocześnie emitując
ultradźwięki, zaś klasyczna elektroda pełni funkcję elektrody biernej.

APARATY TYPU COMBI

LASEROTERAPIA
Urządzenie ma możliwość obsługiwania wszystkich dostępnych w ofercie
sond punktowych, aplikatora prysznicowego oraz skanera.
MAGNETOTERAPIA
Aparat dostosowany jest do generowania pola magnetycznego niskiej częstotliwości. Urządzenie współpracuje z działającymi miejscowo aplikatorami
płaskimi, dzięki którym wpływ pola magnetycznego jest skupiony w obszarze zabiegowym.

Trzy niezależne kanały zabiegowe
Rozbudowanie aparatu o kolejny kanał, umożliwia jednoczesne wykonywanie do trzech niezależnych zabiegów.
Encyklopedia zabiegów
Każdy z modeli urządzenia PhysioGo posiada bogatą encyklopedię
wszystkich jednostek chorobowych z listy programów wbudowanych
z ilustrowaną metodyką wykonywania zabiegów. Dzięki temu praca
z aparatem jest niezwykle prosta i przyjemna.

Dostępne aparaty:
PhysioGo 701l

PhysioGo 701C

PhysioGo 601

PhysioGo 500

PhysioGo 400C

PhysioGo 300

PhysioGo 200

PhysioGo 100

Elektroterapia

+

+

-

+

-

+

-

+

Magnetoterapia

+

-

+

-

-

-

-

Sonoterapia

+

+

+

-

+

+

-

Laseroterapia

+

+

+

+

+

-

-

-

Terapia kombinowana

+

+

+

-

-

-

-

-

Polyter Evo

Wielofunkcyjne mobilne urządzenie
fizjoterapeutyczne
Polyter Evo to modułowe urządzenie fizjoterapeutyczne z możliwością
skomponowania idealnego zestawu z następujących modułów:
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 ultradźwięki
 elektroterapia
 magnetoterapia
 laser
 laser wysokiej mocy (opcja)
 T-Care (opcja)
Moduły są łatwe do samodzielnego zamontowania z możliwością rozbudowy
urządzenia o dodatkowe w każdej chwili.
Do obsługi urządzenia służy ekran LCD’7.
Praca urządzenia na baterii do 10 godzin.
Wózek z wysokiej jakości pianki poliuretanowej - lekki, łatwy w transporcie,
wyposażony w kółka.
Akumulatory do wielokrotnego ładowania

info@eresmedical.com

Kimatur

Aparat do terapii falą uderzeniową
Kimatur to zaawansowane technologicznie urządzenie klasy Premium
do terapii falą uderzeniową renomowanej niemieckiej firmy z tradycjami.
Aparat wykorzystuje najnowsze osiągnięcia naukowe w tej dziedzinie.
Precyzyjnie sterowany system pneumatyczny generuje terapeutyczne
fale uderzeniowe o energii sięgającej nawet 0,68 mJ/mm2.
Terapia falami uderzeniowymi jest jednym z najefektywniejszych zabiegów
fizykoterapeutycznych. Daje natychmiastowe efekty: szybkie i długotrwałe
zniesienie bólu, zwiększenie ruchomości, a ponadto normalizuje trofikę
tkanek, przyspiesza produkcję kolagenu, rozpuszcza zwapniałe fibroblasty.

Zastosowanie:
Potwierdzono terapeutyczne właściwości aparatu Kimatur w dziedzinach:
rehabilitacja, ortopedia i medycyna sportowa do leczenia schorzeń m.in.:







ostroga piętowa, zapalenie powięzi podeszwowej stopy
ból ścięgna Achillesa
zespół mięśnia piszczelowego przedniego
ból ścięgien rzepki (kolano skoczka)
ból w okolicy pachwiny
bóle stawów barkowych ze zwapnieniami lub bez / wapniejące zapalenie
ścięgien stawu barkowego
 zapalenie nadkłykcia (łokieć tenisisty, łokieć golfisty)
 ból po wewnętrznej stronie nadgarstka

Wyświetlacz

Graficzny kolorowy ekran dotykowy
12.1 "/ 30.7 cm

Baza Danych Pacjentów

Z możliwością rozszerzenia pamięci

Encyklopedia terapii

Z indeksem patologicznym, obrazkami anatomicznymi
i przykładowymi zdjęciami

Aktualizacja oprogramowania
Wyjścia
Maks. ciśnienie
Maks. częstotliwość

Zdalny dostęp lub poprzez USB

22 Hz (w opcji 35 Hz)
do 0,72mJ/mm2
0 - 9999 uderzeń

Waga urządzenia głównego i wózka
Waga rękojeści

MT 15 mm

terapia bólu, punkty
spustowe, zwapnienia

500 x 1027 x 460 mm

Mm 15 mm

terapia bólu, głęboko
położone punkty
spustowe

290 x 220 x 365 mm

LP 20 mm

tkanka łączna, blizny,
duże obszary bólowe,
powierzchowne grupy
mięśniowe

maks. 50 kg
0,8 kg

Maksymalne zasilanie urządzenia głównego

420 VA

Maksymalne zasilanie sprężarki

408 VA

Napięcie sieci

220...240 V ~

Częstotliwość

50-60 Hz

Klasa bezpieczeństwa

MP 15 mm

bóle powierzchowne
średnich mięśni,
ostroga piętowa,
górna powierzchnia stopy

6,9 bar

Czas trwania terapii

Wymiary urządzenia
głównego (szer. x wys. x głęb.)

SM 12 mm

terapia bólu, punkty
spustowe, zwapnienia

1 w standardzie, opcja - 2

Przepływ energii

Wymiary całego urządzenia
(szer. x wys. x głęb.)

SP 12 mm

terapia bólu, skurcze, bóle
powierzchniowe małych
mięśni

FALA UDERZENIOWA

Dostępne aplikatory:

Parametry techniczne:

LM 20 mm

terapia dużych
grup mięśniowych,
powierzchniowe urazy,
cellulit

Klasa ochrony I / Stopień ochrony
IP10

XL 28 mm

cellulit, rozstępy

XL 28 mm

cellulit, skórka
pomarańczowa, rozstępy
– drenaż limfatyczny przy
wysokiej częstotliwości
i małym ciśnieniu

Wyposażenie standardowe:






sterownik z wózkiem i kompresorem
kabel zasilający
aplikatory: SM, MM, MT, XXL
zestaw regeneracyjny
żel sprzęgajacy

+48 81 502 00 70
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DL1200H

MK400 Professional

APARAT DO DRENAŻU LIMFATYCZNEGO

Aparat do drenażu limfatycznego

DL1200H to wysokiej klasy profesjonalne urządzenie do masażu limfatycznego do zastosowań w medycynie i odnowie biologicznej.
 Mankiety 12-komorowe z komorami zachodzącymi na siebie. Każda komora
posiada własny zawór. Możliwa praca na 1 lub 2 mankietach jednocześnie.
 Wszystkie ustawienia aparatu widoczne są na wyświetlaczu dotykowym.
Aparat posiada 8 programów masażu.
 Ciśnienie można ustawić osobno w każdej z 12 komór mankietu w zakresie
20-200 mm Hg
 Czas pozostawania powietrza w mankiecie ustawiany funkcją HOLD w zakresie 1-90 min.
 Czas przerwy pomiędzy jednym napełnieniem mankietu a następnym ustawiany funkcją INTERVAL.

DRENAŻ LIMFATYCZNY

Wyposażenie standardowe:






12-komorowy mankiet na rękę – 1 szt.
pas rozszerzający mankiet na rękę – 1 szt.
12-komorowy mankiet na nogę – 2 szt.
pas rozszerzający mankiet na nogę – 2 szt.
przewód powietrzny – 2 szt.







6-komorowe mankiety
w zależności od potrzeb można podłączyć 1 lub 2 mankiety jednocześnie
możliwość ustawienia ciśnienia i czasu zabiegu
trzy tryby pracy (A, B, A+B)
czas pozostawania powietrza w mankiecie ustawiany jest za pomocą wbudowanego czujnika
 aparat posiada możliwość wyłączania poszczególnych komór mankietu

Dostępne wyposażenie:







6-komorowy mankiet na rękę
6-komorowy mankiet na nogę
pas poszerzający mankiet na rękę
pas poszerzający mankiet na nogę
6-komorowy mankiet na pas biodrowy
przewód powietrzny pojedynczy w formie taśmy
do podłączania 1 mankietu
 Zakres ciśnienia: 10-200 mmHg
 Czas pracy: 5-90 min.

Wyposażenie dodatkowe:
 12-komorowy mankiet na pas biodrowy

Anycare

Lympha-sys 9

APARAT DO DRENAŻU LIMFATYCZNEGO
ANYCARE to proste w obsłudze przenośne urządzenie o nowoczesnym
wyglądzie przeznaczone do użytku domowego, mające na celu poprawę
funkcjonowania układu limfatycznego.
Aparat ANYCARE współpracuje z 4-komorowymi mankietami. W zależności od potrzeb można podłączyć 1 lub 2 mankiety. Istnieje możliwość
ustawienia ciśnienia i czasu drenażu.









Dostępne wyposażenie:








4-komorowy mankiet na rękę
4-komorowy mankiet na nogę
pas poszerzający mankiet na rękę
pas poszerzający mankiet na nogę
4-komorowy mankiet na pas biodrowy
przewód powietrzny pojedynczy
przewód powietrzny podwójny

APARAT DO DRENAŻU LIMFATYCZNEGO
Aparat do masażu uciskowego LX9 przeznaczony jest do użytku domowego współpracuje z 4-komorowymi mankietami, posiada 4 tryby pracy,
do aparatu można podłączyć 1 lub 2 mankiety jednocześnie.





Nowoczesny wygląd i prosta obsługa urządzenia
Obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów
Wygodna regulacja ciśnienia i czasu drenażu za pomocą pokręteł
Ergonomiczny uchwyt z rączką do przenoszenia aparatu
Solidna sprężarka
Zakres ciśnienia: 10-240 mmHg
Zakres czasu pracy: 0-30 min.
Niewielkie wymiary i waga (330×180× 230 mm, 2,5 kg)





Urządzenie dostępne również w wersji Anycare Premium z innowacyjną
funkcją regulacji ciśnienia oddzielnie w każdej z 4 komór mankietu.
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MK400 Professional to aparat do masażu uciskowego do zastosowań
profesjonalnych w medycynie i odnowie biologicznej.




Cztery tryby pracy do wyboru (A,B,C,D)
Użytkownik może wybrać komorę którą chce użyć do masażu
Ekran dotykowy umożliwiający ustawienie parametrów
Cyfrowy czujnik dostosowuje odpowiednio ciśnienie bez względu na obwód
kończyny
Cyfrowy zegar z możliwością ustawienia dokładnego czasu
Funkcja zapisu dzięki której w przypadku braku zasilania powietrze będzie
odprowadzane automatycznie
Praktyczne pokrętło do sterowania umożliwiające ustawienie ciśnienia, czasu
i prędkości pracy
Zakres ciśnienia: 10-180 mmHg
Czas pracy: 5-90 min.

Dostępne wyposażenie:








4-komorowy mankiet na rękę
4-komorowy mankiet na nogę
pas poszerzający mankiet na rękę
pas poszerzający mankiet na nogę
4-komorowy mankiet na pas biodrowy
przewód powietrzny pojedynczy
przewód powietrzny podwójny

info@eresmedical.com

Aquavibron

Urządzenie do masażu leczniczego
Aquavibron to urządzenie do masażu leczniczego, w którym wykorzystywanym źródłem energii jest woda wodociągowa pod normalnym ciśnieniem.
Istotną zaletą aparatu jest możliwość wykonywania masażu zarówno
w wodzie, jak i na sucho. Masaż odbywa się za pomocą jednej z dziesięciu różnych membran masujących wykonanych ze specjalnej gumy.
Wykorzystuje się w nim drgania gumowej membrany spowodowane przepływającą pod normalnym ciśnieniem wodą. Efektem takiego
masażu jest regeneracja tkanki, wzrost sprężystości mięśni, poprawa
ruchliwości stawów.
 aparat może być instalowany do kranów o różnych kształtach i wymiarach
o średnicy od 12 do 45 mm
 aparat może pracować dowolnie długo bez konieczności stosowania przerw
 częstotliwość drgań membrany, od bardzo delikatnych do bardzo silnych,
można regulować kranem wodociągowym regulując ilość wody przepływającej do głowicy
 energia napędowa pod normalnym ciśnieniem użytkowym od 1 atmosfery wzwyż

Parametry techniczne:
Ciężar

0,4 kg

Długość węży przy aparacie

1,5 m

Zużycie wody

1-5 l/min., w zależności od intensywności drgań

głowica wibracyjna (A)
dwa węże (B)
tulejka z rozdzielaczem (C)
10 membran gumowych:
1 - płaska z krążkiem,
2 - płaska z kolcami,
3 - jednokulkowa,
4 - w kształcie smoczka,
5 - grzebień dwurządowy,

6 - grzybek,
7 - z gąbką,
8 - grzebień trzyrzędowy,
9 - pięciokulkowa,
10 - stożkowa do akupresury)

MASAŻ WIBRACYJNY

W wyposażeniu:





ZOW

Zamknięty obieg wody do Aquavibronu
Zamknięty obieg wody ZOW to urządzenie przeznaczone do współpracy
z Aquavibronem.
Daje ono możliwość przeprowadzania masażu w sposób ekonomiczny
i ekologiczny (mniejsze zużycie wody, mniejsza ilość ścieków) dzięki
cyrkulacji wody w zamkniętym obiegu wywołującej wibracje.
Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie różnicowo-prądowe.

Parametry techniczne:
Wymiary
(wys. x głęb. szer.) w cm:

74 x 49 x 73

Napięcie

230 V 50 Hz

Pobór mocy
Pojemność zbiornika

370 VA, Klasa I, Typ B
20 l

Wyłącznik elektropneumatyczny

✓

4 kółka jezdne

✓

+48 81 502 00 70
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W ofercie posiadamy pełną gamę urządzeń treningowych:

ROWERY TRENINGOWE / ERGOMETRY

CYCLE M

ERGO C10

R60

Monark 927E

URZĄDZENIA TRENINGOWE

CROSSTRAINERY

STEPPERY

WIOŚLARZE

Skylon 3

VITO m FUN

mini stepper

Coach M

46

Montana

Kadett

info@eresmedical.com

bieżnie

G799 SK7990
SMART

TRACK 9

ATLASY, SIŁOWNIE, ŁAWKI TRENINGOWE

DELTA XXL

OLIMP 04 G085

URZĄDZENIA TRENINGOWE

HECTOR

MULTIGYM

+48 81 502 00 70
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ASTER BETA SYSTEM XXL
system rehabilitacji kardiologicznej

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

Wielostanowiskowy system przeznaczony do prowadzenia rehabilitacyjnych treningów monitorowanych współpracujący z bieżniami B612
– model C oraz/lub z cykloergometrami CRG 200. Każde stanowisko
treningowe traktowane jest indywidualnie. Programy treningowe pozwalają na prowadzenie treningów sterowanych obciążeniem lub częstością
rytmu. Po zakończeniu treningu dla każdego stanowiska generowany
jest raport. Dodatkowo system AsTER wyposażono w moduł oceny
wydolności pozwalający na wykonanie elektrokardiograficznego badania
wysiłkowego w celu oceny przebiegu rehabilitacji.

B612 - model C
bieżnia z modułem EKG

Zaawansowana technologicznie rehabilitacyjno-wysiłkowa bieżnia zawiera
szereg innowacyjnych rozwiązań w skali światowej, które umożliwiają
skuteczną i bezpieczną rehabilitację oraz przeprowadzanie badań wysiłkowych:
 wbudowany w bieżnię moduł EKG zapewniający bieżący monitoring
pracy serca,
 system kontroli nachylenia (inklinometr) pozwalający na precyzyjne
zadawanie obciążenia poprzez zmianę pochylenia bieżni,
 trzy wyłączniki bezpieczeństwa (w tym jeden zewnętrzny), co zwiększa
kontrolę nad pracą bieżni i bezpieczeństwem pacjenta.

CRG200 v.312

cykloergometr rehabilitacyjny
Cykloergometr diagnostyczno-treningowy z wbudowanym modułem EKG.

METALYZER®3B R3
Ergospirometr

METALYZER®3B R3 jest ergospirometrem przenośnym przeznaczonym
do prowadzenia badań w gabinetach, szpitalach i w ośrodkach treningowych. Umożliwia kompleksowe badanie metabolizmu komórkowego,
funkcji płuc i serca w spoczynku, a przede wszystkim w czasie wysiłku.
Współpracuje z zestawami prób wysiłkowych EKG różnych producentów.
Pozwala na rozbudowę o dodatkowe moduły sprzętowe i programowe. To
rozszerza zakres jego zastosowań. Może być używany jako pojedyncze
urządzenie np. do oceny wydolności lub jako kompletny system sercowo-płucnych testów wysiłkowych.
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siłownia zewnętrzna
Urządzenia przeznaczone do ćwiczeń plenerowych dla
dzieci, młodzieży oraz dorosłych, pozwalają na zachowanie sprawności fizycznej oraz modelowanie sylwetki
poprzez ruch na świeżym powietrzu.
 występują pojedynczo lub w zestawach dwu- lub trzystanowiskowych
 wykonane z wysokiej jakości surowców
 bezpieczne, posiadają niezbędne certyfikaty, potwierdzające zachowanie polskich i europejskich norm bezpieczeństwa
 odporne na warunki atmosferyczne
 objęte 2-letnią gwarancją producenta.

URZĄDZENIA TRENINGOWE

Wybrane dostępne modele:

+48 81 502 00 70
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URZĄDZENIA
TRENINGOWE DLA DZIECI

TRENING DLA DZIECI

Urządzenia treningowe dla dzieci w prostej, ale zarazem
kolorowej i interesującej formie motywują do ruchu
i zabawy najmłodszych pacjentów.
Linia Kids jest stworzona tak, aby ćwiczenia były bezpieczne i efektywne. Instruktor ustala ilość cykli, jakie
dziecko powinno wykonać, programuje urządzenie i blokuje możliwość zmian. Każde urządzenie wyposażone
jest w specjalne czujniki kontrolujące pozycję dziecka
z alarmującym sygnałem dźwiękowym.
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Max – urządzenie do ćwiczeń klatki piersiowej. Wymaga od rąk ru-

Kito – urządzenie do ćwiczeń mięśni motylkowych. Wymaga on od rąk

Luiz

– urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg. Pozwala na zginanie nogi
(wykonanie przysiadów) w pozycji leżącej, bez przeciążania kręgosłupa
i stawów kolanowych. Z tego powodu jest szczególnie polecane dla
dzieci z nadwagą. Obecność regulowanych podnóżek pozwala również
na stymulację propriocepcji stawów (nieświadome pojmowanie ruchu
i orientacji przestrzennej w oparciu o samo ciało) podczas ćwiczeń.

Pang – urządzenie do ćwiczeń mięśni barku.

Yumi – Rower treningowy dla dzieci.

Alex – bieżnia dla dzieci

chów przed siebie, zginania i napinania mięśni przedniej części tułowia
i klatki piersiowej. Obecność dwóch oddzielnych dźwigni pozwala na
ruch naprzemienny.

ruchów w górę, a co za tym idzie, zmusza do zginania i napinania mięśni
tylnej części tułowia i klatki piersiowej. Wariant z ruchem naprzemiennym
jest pomocny w korygowaniu wszelkich asymetrii w łopatkach.

Wymaga on od rąk ruchów w dół, zginania i napinania mięśni przedniej części tułowia przez
co stabilizuje pozycję łopatek. Naprzemienny ruch ręką może być także
użyty do korekcji ewentualnego braku równowagi mięśniowej.

info@eresmedical.com

dostosowaną odpowiednio niewielką prędkością.

RehaFloor

Interaktywna podłoga
Interaktywna Podłoga to zintegrowany system czujników
ruchu, komputera i projektorów, które wyświetlają na
podłodze gry i animacje interaktywne na powierzchni
o wymiarach około 200 cm x 270 cm
Interaktywna Podłoga to nowoczesna forma rehabilitacji,
która w innowacyjny sposób łączy ruch człowieka ze
stworzoną na podłodze projekcją.
Interaktywna Podłoga to wrażenia wejścia w wyświetlany
obraz i interakcji z nim.
Jak działa?

Na podłożu wyświetlany jest obraz, który sprzężony jest z detektorem
ruchu umieszczonym nad nim. Dzięki temu osoba poruszająca się
w obszarze Interaktywnej Podłogi może wpływać swoimi ruchami na
wyświetlone animacje.
Zestaw animacji na Interaktywną Podłogę zawiera różnego rodzaju
wizualizacje i gry, które polegają na wykonywaniu zadań ruchowych
o różnym stopniu trudności.
Animacje stworzone są tak aby pacjent był zmotywowany, przez zdobycie
jak największej liczby punktów, do wykonywania ruchów wspomagających rehabilitację.

Dlaczego Interaktywna Podłoga?

 ponieważ to atrakcyjna, nowoczesna forma rehabilitacji.
 jest to wszechstronny system w zakresie usprawnienia osób z dysfunkcją narządu ruchu.
 jest to produkt rozwojowy z możliwością rozbudowy lub stworzenia
nowych animacji.
 posiada możliwość dostosowania stopnia trudności gier do etapów
leczenia, w których jest pacjent.
 pacjent skupia się bardziej na przyjemności z gry, niż na procesie
rehabilitacji, dzięki czemu chętniej wykonuje ćwiczenia.
 atrakcyjna forma przekazu mobilizuje pacjenta do wykonywania kolejnych ćwiczeń.

Do czego służy?

NEUROFORMA

Komputerowy program do ćwiczeń
Neuroforma to program komputerowy do samodzielnych ćwiczeń

TRENING DLA DZIECI

 do rehabilitacji ruchowej chorych z dysfunkcjami ruchowymi.
 do ćwiczeń szybkości reakcji i zwiększania tempa uczenia się schematów ruchowych.
 do rozwoju koordynacji wzrokowo ruchowej w zakresie motoryki.
 do rozwijania orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie ciała.

ruchowych i poznawczych oraz ćwiczeń kontroli równowagi, tworzony
przez ekspertów z dziedziny fizjoterapii i neuropsychologii.

Neuroforma jest dostępna w trzech wersjach:
 Neuroforma dla pacjentów – daje możliwość wykonywania różnorodnych ćwiczeń przy użyciu własnego komputera wyposażonego
we wbudowaną lub zewnętrzną kamerkę internetową.
 Neuroforma dla terapeutów – łatwy w obsłudze program komputerowy
do ćwiczeń ruchowych i poznawczych, który możesz zainstalować na
własnym komputerze i pracować z pacjentami w Twoim gabinecie.
Program działa we współpracy z wbudowaną lub zewnętrzną kamerą internetową.
 Neuroforma dla ośrodków – nowoczesne stanowisko do ćwiczeń,
składające się z dużego wyświetlacza, systemu komputerowego oraz
systemu optycznego 3D, umożliwiającego precyzyjną obserwację
aktywności pacjentów. Możliwość rozszerzenia o moduł ćwiczeń kontroli równowagi z platformą posturograficzną i barierką asekuracyjną.

Jak działa Neuroforma?
1.
2.
3.

4.

Zajmujesz miejsce przed monitorem komputera lub stanowiska.
Po uruchomieniu programu Neuroforma, widzisz na ekranie swoje
lustrzane odbicie.
W zależności od ćwiczenia kierujesz swoim odbiciem by złapać,
przesunąć, uderzyć pojawiające się na ekranie przedmioty lub zrobić
przed nimi unik.
Kamera rejestruje Twoje ruchy, a komputer monitoruje postępy
Twoje lub Twoich pacjentów.

+48 81 502 00 70
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ELEPHANTI

TYLNY BALKONIK DZIECIĘCY
Tylny balkonik dziecięcy ELEPHANTI wspomaga chód u dzieci i pomaga
w kształtowaniu jego poprawnego wzorca. Daje stabilną podporę i zapewnia bezpieczeństwo podczas przemieszczania się dzieciom w przedziale
wzrostu 75-90 cm (około 3-5 lat), z lekką niepełnosprawnością ruchową.
W odróżnieniu od tradycyjnego pchacza dla małych dzieci, wpływa na
utrwalenie poprawnego wzorca postawy.

SKOL-AS

Trójpłaszczyznowa terapia skolioz

KINEZYTERAPIA

 stymulacja biernego i czynnego układu stabilizacji kręgosłupa przez
odpowiednie aktywowanie funkcji ruchowych
 dla skrzywień kręgosłupa od 4 do 60 stopni w skali Cobba
 wspomaganie pracy terapeuty
 nauka autokorekcji
 stymulacja struktur układu nerwowego w celu redukcji wzorców
ruchowych
 prowadzenie rehabilitacji w płaszczyznach: czołowej, strzałkowej
i poprzecznej
Metodyka SKOL-AS jest jedną z nielicznych opisanych form terapeutycznych, oddziałujących kompleksowo na bierny i czynny mechanizm
stabilizujący kręgosłupa,a także na układ nerwowy sprawujący kontrolę
nad tymi strukturami. Korekcja przy użyciu metody i aparatu SKOL-AS
wskazana jest dla dzieci i młodzieży, u których skrzywienie zawiera się
między 6o a 40o (kąt wg. Cobba). Aparat SKOL-AS umożliwia zastosowanie i wykorzystanie postępowania treningowego w metodyce korekcji
skolioz - co pozwala wypracować u dziecka utrwalone zmiany adaptacyjne
i zmienić możliwości, nawyki i funkcje ruchowe w kierunku reedukacji
wzorców ruchowych z nieprawidłowych na prawidłowe.

ERGOTRAINER

URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ W OBCIĄŻENIU
Ergo Trainer to urządzenie do ćwiczeń w odciążeniu, zapewniające
niepowtarzalny i indywidualny proces rehabilitacji oraz poprawiające
funkcje motoryczne pacjentów.
Poprzez ćwiczenia z odciążeniem wagi, pacjent jest częściowo uwalniany
od swojej masy ciała, umożliwiając rozpoczęcie procesu rehabilitacji we
wczesnej fazie, bez ryzyka wysiłku fizycznego.
Zwiększona mobilność oraz poczucie bezpieczeństwa i pewności jest
motywującym czynnikiem dla pacjenta i sprawia, że proces rehabilitacyjny
staje się bardziej efektywny.

Parametry techniczne:
Odciążenie
Zasilanie

230 V

Zużycie energii

350 W

Wymiary
Poziom hałasu
Maksymalny udźwig
Wysokość sufitu
Akcesoria
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0-85 kg (około)

390 x 1318 x 336 mm
60 dB
200 kg
Min. 3 m
Szeroki wybór podwieszek do ćwiczeń w chodzeniu,
w wielu rozmiarach

info@eresmedical.com

Avior

Urządzenie do rehabilitacji stawu
skokowego i kolanowego
Urządzenie AVIOR umożliwia rehabilitację poprzez wykonywanie ćwiczeń
biernych oraz czynno-oporowych i funkcjonalnych w obrębie stawu
skokowego. Uzupełnione jest również o możliwość rehabilitacji stawu
kolanowego w postaci zginania i prostowania, zarówno z oporem, jak i bez.
Możliwości wykonywania ćwiczeń biernych pozwala na odciążenie rehabilitanta przy pracy, który jednocześnie może poświęcić czas kilku pacjentom.
Pacjent natomiast, pracując sam, samodzielnie określa granice bólowe,
dopasowując zakresy ruchu do swoich możliwości.





Rehabilitacja czynna, bierna, oporowa oraz funkcjonalna
Odwzorowanie osi anatomicznych stawu skokowego
Możliwość stosowania biofeedback
Skuteczność, komfort, mobilność

Pictor

Urządzenie do rehabilitacji stawu
nadgarstkowego







Skuteczność, precyzja i komfort rehabilitacji
Rehabilitacja bierna, czynna i oporowa
Odwzorowanie osi anatomicznych stawu nadgarstkowego
Adaptacja do różnego typu schorzenia
Możliwość stosowania biofeedback

Draco

Urządzenie do rehabilitacji
stawu skokowego
Urządzenie DRACO umożliwia wykonywanie ćwiczeń biernych oraz
czynnych i oporowych w obrębie stawu skokowego.
Możliwość wykonywania przez pacjenta ćwiczeń biernych pozwala na
stopniowe i bezpieczne przywracanie sprawności, zwiększając zakres
ruchów rehabilitowanej kończyny. To również odciążenie rehabilitanta przy
pracy, który jednocześnie może poświęcić czas kilku pacjentom. Pacjent
natomiast, pracując sam, samodzielnie określa granice bólowe, dopasowując
zakresy ruchu do swoich możliwości. W kolejnej fazie rehabilitacji, możliwe
są ćwiczenia czynne oraz czynne z oporem.
W DRACO zostały precyzyjnie odwzorowane osie anatomiczne ruchów
w stawach oraz duże zakresy ruchu w celu przywrócenia pełnej sprawności.

Zakresy ruchów:

 Rehabilitacja czynna, bierna, oporowa oraz funkcjonalna
 Odwzorowanie osi anatomicznych stawu skokowego
 Pełne zakresy ruchów

 Zgięcie podeszwowe 47˚
 Zgięcie grzbietowe 40˚
 Pronacja i supinacja po 34˚ w każdą
ze stron

ARTROMOT® S3
SZYNA CPM

Zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawu
barkowego, umożliwiająca wykonywanie
ćwiczeń zgodnych z koncepcją PNF (ruch fizjologiczny).

KINEZYTERAPIA

Urządzenie PICTOR umożliwia wykonywanie ćwiczeń biernych oraz
czynno-oporowych w obrębie stawu nadgarstkowego, a także ćwiczeń
biernych ruchów obrotowych przedramienia.
Dzięki swojej adaptacyjności urządzenie umożliwia wykonywanie trzech
niezależnych przemieszczeń w anatomicznych osiach stawów: zginania i prostowania, przywodzenia oraz odwodzenia, a także nawracania
i odwracania stawu łokciowego.
Możliwości wykonywania ćwiczeń biernych pozwala na odciążenie
rehabilitanta przy pracy, który jednocześnie może poświęcić czas kilku
pacjentom. Pacjent natomiast, pracując sam, samodzielnie określa granice
bólowe, dopasowując zakresy ruchu do swoich możliwości.

ARTROMOT® E2
SZYNA CPM

Zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawu
barkowego, umożliwiająca wykonywanie
ćwiczeń zgodnych z koncepcją PNF (ruch fizjologiczny).

+48 81 502 00 70
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APT-1

rotor elektryczny
Rotor elektryczny do ćwiczeń czynnych i biernych kończyn górnych
i dolnych.
Przenośne urządzenie o wadze jedynie 10kg możemy ustawić na podłodze
lub na blacie w zależności od tego, które kończyny ćwiczymy.
Duzy wybór akcesoriów, łatwych do zamontowania i zdemontowania
sprawiają, że urządzenie ma bardzo szerokie zastosowanie.

DWA TRYBY PRACY:

APT-1

APT-1 Plus Hi-Lo

Tryb bierny:
 5 prędkości
 Funkcja operacyjna, która w przypadku zatrzymania ruchu rotora spowodowanego wzmożonym napięciem mięśni odwraca kierunek ruchu tzn. aplikuje
ruch w przeciwną stronę.
 Możliwość dobrania mocniejszego lub słabszego treningu kończyn również
dla niepełnosprawnych pacjentów.
 Poprawia krążenie, napięcie mięśni i zakres ruchu.
 Zmniejsza skurcze i obrzęki.
 Normalizuje napięcie mięśni kończyn dolnych.

Tryb czynny:





5 poziomów oporu ćwiczeń.
Aktywny trening dla kończyn górnych i dolnych.
Regulowany promień wykonywanego ruchu.
Poprawia krążenie krwi, zwiększa wytrzymałość mięśni.

APT-5
KINEZYTERAPIA

rotor elektryczny
Rotor elektryczny do ćwiczeń czynnych i biernych kończyn górnych
i dolnych.
 APT-5 umożliwia pełny pomiar i kontrolę prędkości, oporu, liczby obrotów
i poziomów obciążenia.
 Pilot zdalnego sterowania ułatwia korzystanie z urządzenia pacjentom
ograniczonym ruchowo.
 W akcesoriach dodatkowo dostępny monitor tętna.
 Różnorodność prędkości o obciążeń dla ćwiczeń biernych.
 W trybie biernym umożliwia stosowanie siły fizycznej.
 10 poziomów oporu dla trybu czynnego
Parametry techniczne APT-1 / APT-5:
Regulacja prędkości
Promień obrotu
Pozycje ćwiczeń
Maksymalne obciążenie
Waga

DOSTĘPNE AKCESORIA:

37,5 / 75 / 112,5 / 150 mm
15 / 30 / 45 / 60
150 W (skala 5-stopniowa)
10 kg
100 – 240 V

Wymiary

72 X 46 X 15 cm

uchwyty
proste

Szeroki wybór podwieszek do ćwiczeń w chodzeniu,
w wielu rozmiarach

podnóżek
prosty

podnóżki
o wysokim
podparciu

uchwyty
wygięte

rękawice

wersja
Hi-Lo

W standardowym wyposażeniu rotor zawiera uchwyty proste dłoni oraz proste podnóżki.

BTL CPMOTION

SZYNA RUCHOWA DO MOBILIZACJI STAWÓW
KOŃCZYNY DOLNEJ
Urządzenie CPMotion wykonuje powtarzalny ruch stawu w sposób ciągły,
w ramach kontrolowanego zakresu ruchu. Terapia gwarantuje bezpieczne
ćwiczenia w trakcie całej fazy regeneracji tkanki poprzez zapewnienie
biernego ruchu, tym samym redukując ból pooperacyjny i minimalizując
powstanie stanu zapalnego.

BTL-CPMotion K Easy - urządzenie do terapii dwóch stawów

kończyny dolnej, pilot START/STOP ułatwiający obsługę terapii, regulacja
prędkości ruchu, regulacja ustawień w czasie rzeczywistym

BTL-CPMotion K Pro - urządzenie do terapii wszystkich trzech

stawów kończyny dolnej, pilot z kolorowym ekranem dotykowym ułatwiający obsługę terapii, 13 gotowych programów terapeutycznych
(50 programów użytkownika), regulacja prędkości ruchu, moduł stawu
skokowego (opcja), regulacja ustawień w czasie rzeczywistym
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APT-5 PluS

20 – 60 obrotów na minutę (skala 5-stopniowa)

Zasilanie

Akcesoria

APT-5

info@eresmedical.com

I-MOTION

TRENAŻER DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN GÓRNYCH
I DOLNYCH
Inteligentny aktywny i pasywny trenażer do ćwiczeń górnej i dolnej
partii ciała.

INNOWACYJNE FUNKCJE












I-MOTION to nowoczesny, elektryczny rotor z funkcją biofeedback.
Możliwość ćwiczeń wszystkich kończyn jednocześnie.
Pozwala na połączenie aktywnego i pasywnego treningu.
Automatyczne dopasowanie oporu w momencie zwiększenia się prędkość obrotowej.
Funkcja ćwiczeń synergistycznych.
W trybie pasywnym pozwala biernie ćwiczyć kończyny dolne jednocześnie
aktywnie ćwicząc kończyny górne i odwrotnie, umożliwiając silniejszym
kończynom wspieranie słabszych
10 poziomów oporu dla aktywnych ćwiczeń i 10 prędkości do ćwiczeń pasywnych
Funkcja auto reverse (anty-skurcze) zapewnia rozluźnienie napiętych mięśni
w trybie pasywnym.

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

RB-1
ROTOR DO ĆWICZEŃ
BARKU

RD-1
ROTOR DO ĆWICZEŃ
KOŃCZYN DOLNYCH

Czytelny ekran LCD
Przyciski funkcyjne
Programy z biofeedbackiem
10 poziomów oporu i 10 prędkości
Wyświetlane dane: czas, tętno, MET / kalorie, odległość (mile / km), RPM,
moc (W)
 4 programy ćwiczeń z możliwością dostosowania trybu schładzania
 Możliwość ustawienia stałej mocy w Watach, aby obciążenie pozostało stałe
poprzez cały program

Parametry techniczne:
Pobór prądu (dla jednostki zasilającej)
Waga całkowita
Wielkość urządzenia
(dł. x szer. x wys.)

RS-1
ROTOR DO ĆWICZEŃ
PRZEDRAMIENIA

RDW
ROTOR DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN
DOLNYCH WOLNOSTOJĄCY

110/230 VAC
75.5 kg
150 x 74 x 150 cm

RG-1
ROTOR DO ĆWICZEŃ
KOŃCZYN GÓRNYCH

KINEZYTERAPIA

 Zintegrowane mobilne kółka oraz odpowiedni montaż siedziska sprawia, że
urządzenie jest łatwe do transportu.
 Możliwość bezpośredniego przystawienia wózka inwalidzkiego, dzięki opcji
wysuwanego siedziska.
 Łatwa regulacja odległości i wysokości siedziska.
 Ergonomiczna konstrukcja, która podczas ćwiczeń zapewnia użytkownikowi
maksymalny komfort, istnieje możliwość regulacji kąta nachylenia korpusu
I-Motion.
 Platforma dla wózków inwalidzkich zapewnia większa stabilność.
 4 regulowane zakresy ruchu rączek i podnóżków.

INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ







RG-1s
ROTOR DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN
GÓRNYCH WOLNOSTOJĄCY

Rotory do zamocowania do ściany lub kabiny UGUL. Płynna regulacja oporu za pomocą pokrętła.

+48 81 502 00 70
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WSC-4

Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL
Podstawowe urządzenie Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego UGUL wykonane z osiatkowanych elementów. Kabina przeznaczona jest do kinezyterapii indywidualnej w podwieszeniach, wyciągach
pośrednich, ćwiczeniach czynnych wspomaganych, wolnych i z oporem.
Usprawnianie w kabinie może się odbywać wyłącznie z użyciem stołu
rehabilitacyjnego i osprzętu, tj. (linek, podwieszek, obciążników i innych akcesoriów).
W celu poszerzenia możliwości terapeutycznych, do kabiny można dodać
przewieszkę z podporą, lub zwielokrotnić ilość kabin w gabinecie.

wsc-4

Wymiary kabiny: 197 x 200 cm
Kabiny wykonywane są także w wersjach





podwójna - WSC-4/2
z drabinką – WSC-4/D
z przewieszką – WSC-4/C
z drabinką – przewieszką WSC-4/C/D.

Osprzęt UGUL

Komplet linek, podwieszek, obciążników i drobnych akcesoriów, potrzebnych do prawidłowego prowadzenia kinezyterapii w kabinie UGUL WSC-4
i na stanowisku PUR

KINEZYTERAPIA

KC-25
KC-26

wsc-4/C

Linki ze stylonowego sznura, w zależności od przeznaczenia,
posiadają kausze, skracacz, zblocza, karabińczyk i uchwyty.
1. do ćwiczeń i zawieszeń KC-01
2. do ćwiczeń i zawieszeń KC-02
3. do ćwiczeń samowspomaganych KC-03
4. do ćwiczeń oporowych pasa barkowego KC-04
5. do ćwiczeń oporowych i wyciągów KC-05

9
KC-27
OS-34

PAS SKÓRZANY
SE-03
FC-03

Podwieszki wykonane z tkaniny, pikowane. Każda podwieszka
posiada przynajmniej dwa zaczepy dla podwieszeń kończyn,
tułowia lub stabilizacji na stole.
6. dla przedramion i podudzi KC-06
7. dla ramion i ud KC-07
8. pod miednicę KC-08
9. pod klatkę piersiową KC-09
10. pod głowę KC-10
11. wąska za stopę KC-11
12. dwustawowa, niezaciskająca KC-12
13. pas do wyciągu za miednicę KC-13
14. kamaszek (skórzany / płócienny) KC-14

13

FC-02
FC-01
PAS NA RZEPY

14
US-02

Obciążniki woreczki ze skóry z określoną wagą i półkółkiem
do zawieszeń, wypełnione śrutem.
15. o wadze 1,0 kg KC-18
16. o wadze 1,5 kg KC-19
17. o wadze 2,0 kg KC-20
18. o wadze 2,5 kg KC-21
19. o wadze 3,0 kg KC-22

UP-02
6

1
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Akcesoria dodatkowe:
 esik-hak do zawieszeń KC-24
 mankiet nadgarstkowy ze skory KC-25,
 mankiet nadgarstkowy ze skory KC-26
 mankiet udowy ze skory KC-27
 pętla Glissona z orczykiem US-02
Pasy do stabilizacji:
 pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego SE-03
 pas do stabilizacji ud FC-03
 pas do stabilizacji ramienia i przedramienia FC-02
 pas do stabilizacji klatki piersiowej FC-01
 opaska na udo OS-34
 pas do stabilizacji na rzepy
 pas do stabilizacji skórzany

REDCORD – Therapy Master
SYSTEM LINEK I PODWIESZEK

System REDCORD to podwieszane urządzenie z linkami zakończonymi
miękkimi uchwytami. Terapeuta mocuje do linek różnego rodzaju podwieszki, zależnie od rodzaju przeprowadzanej za pomocą Redcord terapii.
Ćwiczenia z użyciem systemu Redcord odciążają układ kostno-mięśniowy
pacjenta umożliwiając wykonywanie ćwiczeń w odciążeniu, zalecanych
do poprawy stanu zdrowia. Aparat składa się z różnych, konfigurowalnych
elementów, które można łączyć w zestawy. Jako uzupełnienie systemu
oferujemy także dodatkowe konstrukcje i linki Redcord.

Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne
PUR jest stanowiskiem do
indywidualnych ćwiczeń i zawieszeń na łóżku chorego.
Osiatkowany segment sufitowy, wsparty jest na dwóch
lub trzech segmentach podporowych, stwarza więc podobne
możliwości terapeutyczne jak
kabina WSC-4.
PUR może być wyposażony
w blokowane koła jezdne.

KO/K

Kolumna ścienna z ławeczką
Kolumna powinna być przytwierdzona do ściany. Możliwość wykonywania ćwiczeń
poz. stojącej siedzącej i leżącej. Regulacja obciążenia
– wkręcenie śruby blokującej
w wybranym obciążeniu. Do
wyboru kolor tapicerki.

KINEZYTERAPIA

PUR

Wymiary:
wys. × szer. × dł.:
2000×700×2350 mm,
rozstaw podpór:
1800 - 2100 mm

US-1

Wyciąg szyjny
do pętli Glissona

UP-1

Przyrząd do trakcji podudzia
Przystosowany do zamontowania i wykonywania zabiegów w kabinach WSC-4.
Tapicerowana półka pod podudzia oraz miękkie pufki stabilizujące kończyny poprawiają
komfort podczas zabiegu.

Przystosowany do zamontowania i wykonywania zabiegów w kabinach WSC-4.

+48 81 502 00 70
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T/U

P/U

TOR DO NAUKI CHODZENIA

PORĘCZE DO NAUKI CHODZENIA

Bieżnia ze ścianami bocznymi z rzędami po 6 otworów wykonana ze
sklejki. Poprzeczne przeszkody (6 szt.) w postaci pałek 2,5 cm mogą być
umieszczone na pięciu różnych wysokościach. Poręcze stalowe malowane proszkowo można dopasować do wysokości i postury ćwiczącego.

S/U

S/U-S

SCHODY DO NAUKI CHODZENIA

SCHODY DO NAUKI CHODZENIA DWUSTRONNE

KINEZYTERAPIA

Schody z pochylnią wykonane są z kształtowników stalowych, stopnie
i pochylnia ze sklejki pokrytej wykładziną antypoślizgową łatwo zmywalną.
Poręcze stalowe malowane proszkowo można dopasować do wysokości
i postury ćwiczącego.

FRT

FOTEL DO ĆWICZEŃ STAWU KOLANOWEGO
Jego podstawowe cechy, takie jak 3 pasy stabilizacyjne czy pokrętła
z przodu fotela umożliwiające regulację jego długości to tylko niektóre
z funkcji, dzięki którym możliwa jest komfortowa praca rehabilitanta
i skuteczne leczenie pacjenta. Fotel posiada również regulację kąta
oparcia od 0 do nawet 85 stopni, która wykonywana jest przy pomocy
sprężyny gazowej. FRT wyposażony jest także w dwie głowice, których
wysokość może być regulowana z przodu fotela. Warto też zaznaczyć, że
fotel rehabilitacyjny tego typ wyposażony jest w ciężarki – dwa o wadze
2, 5 kilograma i cztery o wadze 1, 25 kilograma.
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Poręcze stalowe malowane proszkowo, można dopasować do wysokości
i postury ćwiczącego.

Schody wykonane są z kształtowników stalowych, stopnie i pochylnia
ze sklejki pokrytej wykładziną antypoślizgową łatwo zmywalną. Poręcze stalowe malowane proszkowo można dopasować do wysokości
i postury ćwiczącego.

FRT-B

FOTEL DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN DOLNYCH,
GÓRNYCH I STAWU BARKOWEGO
Fotel do ćwiczeń konczyn dolnych, górnych i stawu barkowego wyposażony w dwie głowice i pasy do stabilizacji Regulacja długości siedziska za
pomocą pokręteł po obu stronach fotela. Regulacja kąta oparcia (0 do 85
stopni) za pomocą sprężyny gazowej. Ustawienie wysokości osi obrotu
głowic za pomocą pokręteł z przodu fotela. Ustawienie kąta pomiędzy
ramionami głowicy za pomocą sprzęgła zębatego blokowanego przy
pomocy pokrętła. Wyposażenie: 3 pasy stabilizacyjne, ciężarki (2x2,5 kg
i 4x1,25 kg). Fotel ma zamontowane w ramie po obu stronach oparcia
specjalne uchwyty do usadowienia głowic do ćwiczeń kończyn górnych
i barku w pozycji leżącej. Uchwyty ramienia głowic są regulowane do
długości ramienia pacjenta.

info@eresmedical.com

PS-4

KRZYŻAK
Umożliwia wykonywanie ćwiczeń stawu skokowego wokół osi poziomych
wzdłuż i prostopadle do stopy. Istnieje możliwość niezależnej blokady
ruchu w każdej z w/w osi. Cztery obciążniki o wadze 1,25 kg odpowiednio
zakładane na zasobniki pozwalają na intensyfikowanie ćwiczeń.

PS-W

PS-K

WALEC Z SANDAŁAMI

WYCINEK KULI Z SANDAŁAMI

Umożliwia ćwiczenia stawu skokowego wokół osi poprzecznej (zgięcie
grzbietowe i podeszczowe). Do wykonywania ćwiczeń na przyrządzie
PS-W niezbędne jest umożliwienie ćwiczącemu trzymanie się stabilnej
poręczy/drabinki etc.
Dostępna opcja bez sandałów: PS-W2

TABLICA DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH DŁONI
BEZ OPORU
Blat tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni bez oporu TB/B
wykonany jest ze sklejki, drobne przyrządy z litego drewna.
Całość zamontowana jest na
stalowej podstawie lakierowanej proszkowo, umożliwiającej
regulację wysokości. Stopki
z olejoodpornej gumy pozwalają eliminować wpływy
nierówności podłogi.

TB/O

TABLICA DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH DŁONI
Z OPOREM
Blat tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem TB/O
wykonany jest ze sklejki, drobne przyrządy z litego drewna.
Całość zamontowana jest na
stalowej podstawie lakierowanej proszkowo, umożliwiającej
regulację wysokości. Stopki
z olejoodpornej gumy pozwalają eliminować wpływy
nierówności podłogi. Tablica
TB/O wyposażona jest w cztery obciążniki o wadze 0,25 kg
oraz esy i pięć linek zamontowanych do przyrządu.

KINEZYTERAPIA

TB/B

Przyrząd PS-K – wycinek kuli z sandałami (przy zamówieniu należy
podać rozmiar sandała: 23; 25,5; 29; 32 cm) umożliwia wykonywanie
ćwiczeń stawu skokowego w obu osiach. Do wykonywania ćwiczeń na
przyrządach PS-K niezbędne jest umożliwienie ćwiczącemu trzymanie
się stabilnej poręczy/drabinki etc. Dostępna opcja bez sandałów: PS-K2

MANUS

STÓŁ DO KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI RĘKI
Urządzenie przeznaczone jest dla osób ze schorzeniami ręki. Stosuje się
go w przypadkach niedowładów i deformacji ręki, w wyniku przebytych
chorób: gośćcowych, reumatycznych, neurologicznych, po urazach ortopedycznych. Zestaw umożliwia wykonywanie ćwiczeń czynnych chorej
ręki, poprawia kondycję wzrokowo-ruchową, doskonali precyzję chwytu.
W zestawie wózek jezdny z trzeba rozkładanymi blatami oraz 4 dowolnie
wybrane tablice terapeutyczny. Opcjonalnie istnieje możliwość dowolnej
konfiguracji stołu z wybranymi tablicami TM-1-TM13.
Tablica nr 1-metalowa płyta z gwintowanymi otworami różnych rozmiarów do
wkręcania śrub imbusowych i krzyżakowych.
Tablica nr 2-drewniane kołki różnych rozmiarów do umieszczania w otworach.
Tablica nr 3-metalowa płyta z otworami do umieszczania metalowych kulek.
Tablica nr 4-wałki z rzepem do mobilizacji ręki.
Tablica nr 5-podkładki i dystanse metalowe różnych rozmiarów do nakładania
na pręty metalowe.
Tablica nr 6-tablica do wykonywania ruchów po wyznaczonej trasie.

Tablica nr 7-tablica z metalowymi uchwyty do ćwiczeń palców.
Tablica nr 8-zestaw do funkcjonalnej rehabilitacji ręki.
Tablica nr 9-kołki drewniane różnych rozmiarów do umieszczania w odpowiednich
otworach oraz linki do przeplatania.
Tablica nr 10-śruby różnych rozmiarów do skręcania we właściwych otworach.

+48 81 502 00 70
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Pełna gama przyrządów niezbędnych do ćwiczeń rehabilitacyjnych i fitness

Materace rehabilitacyjne 1-, 2- i 3-częściowe o grubości 5 i 10 cm,

Maty

Drabinki rehabilitacyjne pojedyncze i podwójne

Ławki gimnastyczne na nogach drewnianych lub stalowych

Lustra korekcyjne wyposażone w koła, jedno-dwu- lub trzyskrzydłowe

Kształtki: wałki, półwałki, kliny z pianki poliuretanowej

Piłki gimnastyczne

Hantle o różnym obciążeniu

WYPOSAŻENIE SALI DO ĆWICZEŃ

wykonane z pianki poliuretanowej pokrytej zmywalnym materiałem,
składane w poręczną „walizkę” na rzepy
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w ramie stalowej albo drewnianej z siatką posturograficzną.
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Trenery dłoni

Trenery równowagi

Trampoliny

Dyski sensoryczne i korekcyjne do ćwiczeń sensomotorycznych,

Taśmy elastyczne do kinesiotapingu

TRX - zestaw profesjonalnych lin do ćwiczeń w podwieszeniu

Stepy do aerobiku

korekcji wad postawy, do ćwiczeń wytrzymałościowych

WYPOSAŻENIE SALI DO ĆWICZEŃ

Taśmy o różnych oporach

….i wiele innych przyrządów i akcesoriów gimnastycznych.
W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt.

+48 81 502 00 70
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N’RUN

stoły rehabilitacyjne
N’RUN to kolekcja ekskluzywnych stołów rehabilitacyjnych, wyróżniająca
się nowoczesnym wzornictwem.







Wyjątkowy i niekonwencjonalny design
Funkcjonalne i wygodne dla fizjoterapeuty i pacjenta
Wszechstronne i wytrzymałe
Zaawansowana technologicznie konstrukcja
Dbałość o każdy szczegół
Inspirowane budową ciała człowieka

STOŁY REHABILITACYJNE

3-sekcyjny zagłówek – oparcia rąk o regulowanej
mechanicznie wysokości.

Wykończenie stołu winylową tapicerką Spradling©
zapewnia najwyższą jakość, odporność i trwałość
w warunkach medycznych.

Podgrzewane leżysko podnosi
maksymalnie komfort pacjenta
podczas zabiegu.

Wieszak na ręcznik papierowy wkomponowany
w design stołu, przystosowany do rolek 60 cm.

Ergonomiczne składane uchwyty zwiększające komfort pacjenta
leżącego w pozycji
twarzą w dół.

Wytrzymałość - wyjątkowo stabilna
konstrukcja stołów N’RUN i solidna
podstawa zapewniają pewną i bezpieczną
pracę fizjoterapeuty.

Elektryczna regulacja wysokości stołu za pomocą
nożnych przycisków góra / dół umieszczonych
z przodu i z tyłu stołu oraz za pomocą modułu
sterującego w ramie stołu po obu jego bokach.

Mobilność stołu zapewniają 4 schowane pod ramą
kółka jezdne oraz system wysuwania ich za pomocą
dźwigni w podstawie stołu umieszczonych po
obu stronach.
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N’RUN 301
Podstawowy 2-sekcyjny
stół rehabilitacyjny

N’RUN 302
Pozycja Pivot

N’RUN 304
Pozycja Trendelenburga

N’RUN 303
Opuszczane podłokietniki

N’RUN 304
Pozycja siedząca - fotel

Ilość sekcji
Regulacja za pomocą siłowników elektrycznych
Wymiary (cm)

N’RUN 301

N’RUN 302

N’RUN 303

N’RUN 304

N’RUN 305

N’RUN 308

2

3

4

3

4

2

Wysokość stołu

Wysokość stołu
Kąt oparcia pleców
Sekcja nożna

Wysokość stołu

Wysokość stołu
Sekcja nożna

Wysokość stołu
Kąt oparcia pleców
Sekcja nożna

Wysokość stołu

197 x 68

198 x 68

197 x 55

200 x 68

200 x 68

197 x 68

-65 - 40°

Regulacja wysokości
Kąt regulacji zagłówka

54-95 cm
0 - 75°

-

-85 - 40°

-85 - 40°

-85 - 40°

Kąt regulacji części środkowej (pivot)

-

0 - 20°

-

-

-

Kąt regulacji sekcji nożnej

-

-20 - 70°

-

0 - 90°

0 - 20°

Gęstość pianki
Tapicerka

40 g/cm3
M2 Spradling© vinyl coating, o bezszwowych zaokrąglonych krawędziach, antybakteryjna przeciwgrzybiczna powierzchnia

Waga

125-135 kg ( w zależności od opcji)

Maksymalne obciążenie

STOŁY REHABILITACYJNE

Parametry techniczne

N’RUN 305
4-sekcyjny stół rehabilitacyjny

300kg
Otwór na twarz
Uchwyty dla pacjenta
4 koła 360°
Sterownik nożny do regulacji wysokości
Blokada bezpieczeństwa przed niepożądana zmianą ustawień stołu

Wyposażenie standardowe

Opcje
Podgrzewanie leżyska

•

•

•

•

•

•

Składane podłokietniki

-

-

•

przy szer. stołu
55 cm

-

-

Zwężona szerokość do 58 cm

-

-

-

•

-

-

3-sekcyjny zagłówek

-

-

-

•

•

•

Zwiększona gęstość pianki do 70 g/cm3

-

-

•

•

-

-

Wieszak na ręcznik papierowy
Pokrycie leżyska

Akcesoria

Kolory standardowe:

Kolory opcjonalne:

+48 81 502 00 70
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sr

stoły rehabilitacyjne
Solidne stoły rehabilitacyjne polskiej produkcji zapewniające komfortową
pracę fizjoterapeuty.
Dobierz model odpowiadający Twoim potrzebom:
 stół rehabilitacyjny 2-lub 3-sekcyjny
 regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem
ręcznym ((opcja – pilot nożny lub rama sterująca), siłownika hydraulicznego
sterowanego dźwigniami nożnymi po obu stronach stołu, poprzez korbę lub
za pomocą ręcznego podnośnika śrubowego
 regulacja kąta nachylenia zagłówka zawsze za pomocą sprężyny gazowej
 możliwość wyposażenia stołu w 3-segmentowy zagłówek
 łamanie leżyska za pomocą korby
 wersje z regulowanym podnóżkiem (rp)
 2 typy podstaw stołu
 Modele stołów rehabilitacyjnych do ćwiczeń z dziećmi metodami neurorozwojowymi o lekkiej konstrukcji

STOŁY REHABILITACYJNE

PRZYKŁADOWE MODELE:
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sr-3e
Stół rehabilitacyjny 2-sekcyjny
z elektryczną zmianą wysokości leżyska

sr-3h
Stół rehabilitacyjny 2-sekcyjny z trzysegmentowym zagłówkiem
z regulacją wysokości za pomocą podnośnika śrubowego

sr-3ł
Stół rehabilitacyjny 3-sekcyjny z łamanym leżyskiem

sr-1e-ł
Stół rehabilitacyjny 3-sekcyjny SR-1E-Ł
z elektryczną zmianą wysokości oraz łamanym leżyskiem

sr-3h-ł rp
Stół rehabilitacyjny 3-sekcyjny z hydrauliczną zmianą wysokości
leżyska i regulacją podnóżka

sr-3e-b
Stół rehabilitacyjny z ręczną zmianą wysokości leżyska do
i regulacją podnóżka ćwiczeń z dziećmi metodą Bobath i Vojt’y

info@eresmedical.com

sm

stoły do masażu
Starannie wykonane polskiej produkcji stołu do masażu o stabilnej
konstrukcji i łatwej obsłudze. Większość z nich nadaje się zarówno do
masaży suchych, jak i sprawnej rehabilitacji.
Terapeuta może wybrać sobie stół, w zależności od takich elementów jak:
 pięcio- lub siedmiosegmentowe leżysko
 regulacja wysokości i kąta łamania za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym ((opcja – pilot nożny lub rama sterująca) lub siłownika
hydraulicznego sterowanego dźwigniami nożnymi po obu stronach stołu

Kąt pochylenia zagłówka oraz kąt dolnej części leżyska regulowany jest
za pomocą sprężyny gazowej. Część lędźwiowa leżyska regulowana jest
ręcznie za pomocą korbki pod leżyskiem.

PRZYKŁADOWE MODELE:

sm-2
Stół do masażu 7 segmentowy z ręczną zmianą wysokości leżyska

sm-2e
Stół do masażu 7-segmentowy
z elekryczną zmianą wysokości leżyska

sm-2h-ł
Stół do masażu 5-segmentowy
z hydrauliczną zmianą wysokości leżyska (łamany)

STOŁY REHABILITACYJNE

sm-w
Stół do masażu suchego i terapii manualnej 5-segmentowy
z elektryczną zmianą wysokości leżyska

SZEROKI WYBÓR KOLORU TAPICERKI:

Wzornik dotyczy stołów
ze str. 62, 63, 64

+48 81 502 00 70
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SP-I, SP-I/E

SP-2

STOŁY REHABILITACYJNE

Pionizator

Stół do pionizacji

Pionizator przeznaczony dla dzieci i dorosłych poruszających się na
wózku inwalidzkim do nauki przyjmowania pozycji stojącej na twardym
podeście ze stabilizacją kolan i klatki piersiowej.
Stała wysokość leżyska. Zmiana pochylenia kąta leżyska - ręcznie poprzez
pokręcanie korbą podnośnika śrubowego SP-I lub przy pomocy siłownika
elektrycznego, sterowanego pilotem ręcznym SP-I/E.

Przeznaczony jest dla pacjentów leżących w szpitalu, w zakładzie opieki
lub w domu do stopniowego przemieszczania chorego z pozycji leżącej
do pionizowanej.
Zmiana wysokości i kąta pochylenia leżyska przy pomocy siłowników
elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym.

Wyposażenie standardowe:

3 płócienne pasy stabilizujące (klatka piersiowa, biodra, nogi), drewniane uchwyty
zamontowane na szynach
W opcji: 2 pufki z paskiem do stabilizacji głowy, mocowane do szyn po obu
stronach leżyska, 2 pufki z paskiem płóciennym na rzepy (do stabilizacji bioder
lub stawu skokowego), mocowane do szyn po obu stronach leżyska, podest
z sandałami do stabilizacji stóp, stolik mocowany na szynach z możliwością
regulacji wysokości.

2 płócienne pasy stabilizujące (klatka piersiowa, biodra), 2 małe pasy płócienne na
kończyny, pufka stabilizująca pacjenta w kroczu (gniazda w leżysku umożliwiają
regulację zależnie od wzrostu pacjenta), 2 pufki z paskiem do stabilizacji głowy
mocowane do szyn po obu stronach leżyska, stolik mocowany na szynach po obu
stronach leżyska umożliwiających regulację wysokości. Pokrętła w uchwytach
umożliwiają szybki demontaż stolika lub zmianę wysokości, drewniane uchwyty
zamontowane na szynach.

SP-1/R, SP-1/E
Stół do pionizacji

Stała wysokość leżyska. Zmiana pochylenia kąta leżyska - ręcznie poprzez pokręcanie korbą podnośnika śrubowego SP-1/R lub przy pomocy
siłownika elektrycznego, sterowanego pilotem ręcznym SP-1/E.

Wyposażenie standardowe:
3 płócienne pasy stabilizujące (klatka piersiowa, biodra, nogi), drewniane uchwyty zamontowane na szynach. W opcji: 2 pufki z paskiem do stabilizacji głowy,
mocowane do szyn po obu stronach leżyska, 2 pufki z paskiem płóciennym na
rzepy (do stabilizacji bioder lub stawu skokowego), mocowane do szyn po obu
stronach leżyska, oraz podest z sandałami do stabilizacji stóp.

SR-II

SR-I

Stół do terapii manualnej

Stół do terapii manualnej
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Wyposażenie standardowe:

Leżysko pięciosegmentowe. Regulacja wysokości przy pomocy elektrycznego siłownika sterowanego pilotem ręcznym. Kąt pochylenia zagłówka,
części środkowej i części dolnej leżyska regulowany za pomocą sprężyn
gazowych. Dodatkowo dolna część ma możliwość obrotu w płaszczyźnie
poziomej (bez oporu) i unieruchamiana jest za pomocą hamulca ciernego.

Leżysko ośmiosegmentowe. Regulacja wysokości przy pomocy elektrycznego siłownika sterowanego pilotem ręcznym. Kąt pochylenia zagłówka,
części środkowej i części dolnej (oraz osobno 4 jej elementów) leżyska
regulowany za pomocą sprężyn gazowych. Dodatkowo dolna część ma
możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej (bez oporu) i unieruchamiana
jest za pomocą hamulca ciernego.

Standardowe wyposażenie:

Standardowe wyposażenie:

5 pufek stabilizujących (bananów). Opcjonalnie stół może być wyposażony
w pasy stabilizacyjne.

5 pufek stabilizujących (bananów). Opcjonalnie stół może być wyposażony
w pasy stabilizacyjne.
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JSR

Stół rehabilitacyjny
JSR jest prostym, dwuczęściowym modelem stacjonarnego stołu rehabilitacyjnego.










blat dwuczęściowy
regulacja wysokości elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego
podgłówek regulowany sprężyną gazową
uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
biały kolor stelaża
4 regulowane stopki
korba do manualnej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR)
pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR E)
pedały nożne do hydraulicznej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR H)

JSR 1b

Stół rehabilitacyjny









STOŁY REHABILITACYJNE

JSR 1 B jest stołem, który znajduje zastosowanie podczas rehabilitacji
dzieci oraz pacjentów z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. Cechą
charakterystyczną tego modelu jest wielkość blatu. Stół ten jest doskonałym rozwiązaniem dla prowadzenia na nim ćwiczeń oraz stymulacji
metodą Vojty i Bobatha.
blat jednoczęściowy
biały kolor stelaża
4 regulowane stopki
szerokość blatu do wyboru 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm
korba do manualnej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 1 B)
pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 1 B E)
pedały nożne do hydraulicznej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 1 B H)

JSR 3 L

Stół rehabilitacyjny
JSR 3 L jest trzyczęściowym modelem stacjonarnego stołu do rehabilitacji
z łamaną, środkową częścią leża. Środkowa część blatu regulowana jest
w standardzie za pomocą korbki.












blat trzyczęściowy
regulacja wysokości elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego
otwór z zatyczką w podgłówku
podgłówek regulowany sprężyną gazową
środkowa część regulowana korbą
uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
biały kolor stelaża
4 regulowane stopki
korba do manualnej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 3 L)
pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 3 L E)
pedały nożne do hydraulicznej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 3 L H)

SZEROKI WYBÓR KOLORU TAPICERKI
KOLORY STANDARDOWE:

+48 81 502 00 70
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Vario XXL

Stół do masażu wzmocniony
Vario XXL to wzmocniona wersja stołu rehabilitacyjnego Vario przeznaczona dla pacjentów o większej wadze.







obciążenie do 280 kg
podwójny siłownik
elektryczna regulacja wysokości
wzmocniona konstrukcja dla ciężkich pacjentów
grubsza tapicerka
wymiary leża: 195 x 80 cm

Vario XXL jest standardowo wyposażony w dwuczęściowe leże z elektryczną regulacją wysokości.

do masażu

Dostępne wersje kolorystyczne:

1

20

2

21

53

31

13

3

32

56

30

25

54

22

8

17

27

7

9

16

52

23

12

55

29

15

SRK-RE

Stół rehabilitacyjny
Stół rehabilitacyjny krzyżakowy z elektryczną regulacją wysokości
ustawienia leżyska
Stoły rehabilitacyjne krzyżakowe typu SRK-R z regulacją wysokości leżyska
znajdują zastosowanie zarówno na oddziałach lecznictwa zamkniętego jak i w prywatnych gabinetach rehabilitacyjnych. Wykorzystywane
są w kinezyterapii indywidualnej. Dają możliwość wykonania ćwiczeń
biernych, czynnych, redresji, manipulacji; u pacjentów ze schorzeniami
ortopedycznymi, neurologicznymi, reumatycznymi itp.

Prestige-reh
krzesło do masażu

Prestige-Reh to wygodne i funkcjonalne krzesło rehabilitacyjne o specjalistycznej konstrukcji, popularne wśród masażystów. Prestige-Reh idealnie
sprawdza się podczas masażu kręgosłupa i pozostałych partii pleców.
Krzesło pozwala na wielopłaszczyznową regulację podgłówka i półki
pod ramiona, a także szeroką regulację wysokości siedziska i kąta jego
pochylenia. Możliwość dopasowania krzesła do postawy każdego pacjenta
ułatwia dostęp do odpowiednich partii mięśni, zwiększając skuteczność
zabiegu i komfort pacjenta. Konstrukcja krzesła umożliwia wykonywanie
masażu niemal w każdych warunkach. Instalacja urządzenia jest łatwa
i wygodna a zabiegi wymagają niewielkiej przestrzeni. Specjalistyczne
kółka transportowe zapewniają sprawny transport, a dokupienie dedykowanego pokrowca pozwala dodatkowo chronić je podczas przewozu.
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FOCUS MEDICAL
FOTEL MASUJĄCY

Focus to stylowy i zaawansowany technologicznie fotel masujący
o nowoczesnym wyglądzie.
Mechanizm masujący doskonale przylega do pleców i podąża za ich
kształtem oferując jakość masażu znaną z najdroższych modeli.
Teraz, nie wydając fortuny, można cieszyć się doskonałym masażem
i samopoczuciem przez wiele lat.

Charakterystyka:
 3 programy automatyczne skoncentrowane na masażu całych pleców i ich
górnym lub dolnym odcinku.
 5-cio stopniowa regulacja maksymalnej wysokości masażu.
 5 rodzajów masażu pleców, 5 prędkości i 3 stopnie szerokości rozstawu rolek.
 Masaż pneumatyczny ud i łydek – aż 15 poduszek powietrznych z 3 stopniową
regulacją siły uciskania.
 Jednoczesny masaż ostukujący i ugniatający – w tym trybie równoległa praca
3 silników zapewnia możliwie najbardziej intensywne doznania.
 Automatyczne rozkładanie do pozycji leżącej.

Medi Stream 3000
do masażu

Łóżko wodne masujące

Terapia Medi Stream 3000 łączy w sobie zarówno elementy stymulującego
masażu podwodnego, tradycyjnego masażu, jak i kojące działanie ciepła.

Medi Stream 3000 dedykowane jest do masażu całej tylnej części ciała,
bądź masuje tylko jej poszczególne części. Dostępne są następujące
możliwości masażu:
1. ruchy wzdłużkręgowe
2. ruchy poprzeczne
3. ruchy okrężne
4. ruchy dośrodkowe
5. w przeciwnych kierunkach
Medi Stream 3000 to łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą 10-calowego
obrotowego ekranu dotykowego:

Parametry techniczne
Wersja pokryta tkaniną:
dł.: 2465 mm, szer.: 1255 mm,
wys.: 600 mm,
pow. leża: 1950 mm x760 mm

 Prosta wizualizacja możliwości wyboru zapewniająca intuicyjną obsługę
 Poprzez dotknięcie ikon na ekranie dotykowym można wybrać obszary masażu:
całe ciało, tułów, nogi, ramiona i lędźwie.
 Ciśnienie i czas masażu można ustawić indywidualnie
 Możliwość tworzenia własnych programów masażu dla poszczególnych
pacjentów i zapisywania ich w bibliotece pacjentów
 Duża biblioteka z gotowymi programami

Wymiary

Waga
obciążenie podłogi
Maksymalne dopuszczalne obciążenie maty zabiegowej
Zasilanie elektryczne
Maksymalny pobór mocy
Zabezpieczenie
Klasa bezpieczeństwa
Maksymalny przepływ pompy
Maksymalne ciśnienie wody
Objętość wody
Temperatura wody

+48 81 502 00 70

Wersja z akrylu:
dł.: 2200 mm, szer.: 1025 mm,
wys.: 600 mm,
pow. leża: 1950 mm x 760 mm
610 kg (z wodą)
380 kg / m²
200 kg
1 x 230 V / 50 Hz
3680 VA
1 x 16 A (wymaga osobnej instalacji)
I
400 l / min.
5,0 bar
430 l
20°C - 40°C (regulowana)
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Wieloosobowe wanny SPA
wanny spa

Posiadamy szeroką ofertę wanien SPA różnych producentów w wielu
wersjach i możliwościach wyposażenia. By uzyskać konkretną ofertę,
skontaktuj się z naszym Działem Handlowym.

NeoQI Mediq
Kapsuła SPA

Profesjonalna kapsuła SPA do zastosowań kosmetyczno – rehabilitacyjnych. Oferuje szeroki zakres funkcji do wykorzystania nie tylko
w kosmetyce, ale także w przypadku terapii niektórych schorzeń. Oferuje
wysoki komfort zabiegów, przestronność oraz wysoką funkcjonalność.
Umożliwia przeprowadzanie zabiegów na całym ciele. Daje możliwość
wykorzystania preparatów kosmetycznych (algi, błota, itp.), które umożliwiają zwiększenie efektywności zabiegów.
W wyposażeniu:

SPA I WELLNESS

Część górna:








2 emitery promieniowania podczerwonego IR
funkcja sauny parowej
koloroterapia 4 lampy LED
prysznic Vichy z 4 dyszami
aromatoterapia
przeszklona pokrywa otwierana do góry
chłodzący nawiew na twarz

Parametry techniczne

Część dolna:













leżanka do masażu wibracyjnego
prysznic ręczny
wąż do masażu podwodnego
ergonomicznie profilowana 190 litrowa akrylowa wanna
wszystkie dysze chromowane
wanna ma 4 strefy masażu: 8 mini dysz na plecy, 2 super dysze na stopy, 6
super dysz na boki ciała, 10 dysz magic na spodzie wanny
pompa 1,1 kW do hydromasażu dająca ciśnienie 2,3 bara,
kolorowe podświetlenie wanny RGB LED
podgrzewanie wody
funkcja automatycznej dezynfekcji
2 panele sterowania
system MP3 z dwugodzinną sesją muzyki relaksacyjnej

Wymiary

233 x 111 x 139 (240) cm

Zasilanie

230 V, 50/60 Hz, 20 A, 4,5 kW

Przyłącze wody ciepłej

3/4”

Przyłącze wody zimnej

3/4”

Ciśnienie wody
Odpływ

2-4 bara
75 mm

FJORD

WANNA DO TERAPII ZIMNEM
FJORD jest wanną, w której zastosowano schładzanie ciała zimną wodą.
Za pomocą pomp cieplnych możemy obniżyć temperaturę wody w wannie do 10-15 C°, dzięki czemu nawet krótka kąpiel może dać pozytywne
efekty zdrowotne. Nagłe obniżenie temperatury jest korzystne dla pracy
serca, szczególnie przy problemach z krążeniem i wpływa pozytywnie
na stymulowanie cyrkulacji krwi.

Parametry techniczne
Wymiary

Terapeutyczny potencjał wanny można zwiększyć poprzez uzupełnienie
wyposażenia o wytwornicę lodu. Dzięki niej jest możliwe uzyskanie kilku
stopniowej temperatury wody.
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1 osobowa

Pojemność

994 l

Zasilanie

Opcja: Wytwornica lodu

Oczyszczanie wody
Osłona termiczna
Drabinka ze stali nierdzewnej z uchwytem

info@eresmedical.com

1500x1600x980 mm

Ilość miejsc

1x16A 230V/50HZ
Filtr przeciwbakteryjny
Tak
Opcjonalnie

SAUNY
SZEROKI WYBÓR SAUN WYKONYWANYCH NA ZAMÓWIENIE WEDŁUG INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA.

SAUNA mokra

SAUNA INFRARED

Sauna fińska charakteryzuje się wysoką temperaturą dochodzącą od 90 °C do 110 °C, przy
niskiej wilgotności, zaledwie od 15% do 20%.
Polewając kamienie wodą z ulubionym olejkiem
zwiększamy wilgotność nawet do 30-40% przy
temperaturze dochodzącej do 80 °C.

Temperaturę ok. 65-85 °C oraz wilgotność
30-50% uzyskujemy w saunie parowej przy
użyciu pieca z wytwornicą pary. Takie warunki
są odpowiednie dla większości osób a nawet
dla małych dzieci.

Sauna bez pary i z niską temperaturą powietrza
(40 - 65 °C), gdzie zamiast tradycyjnych pieców
wykorzystywane są ceramiczne promienniki
podczerwieni.

NATRYSK WRAŻEŃ

DOTYK LODU

ŁAŹNIA PAROWA

Panel sufitowy z oświetleniem LED, z którego
w zależności od wybranego programu, pada
ciepły lub zimnu deszcz połączony z efektami świetlnymi.

Stanowisko do schładzania ciała po zabiegach w saunie i łaźni poprzez nacieranie się
skruszonym lodem. W uproszczeniu złożone
z wytwornicy lodu oraz szklanej misy na lód.

Cechą charakterystyczną łaźni parowej jest
łagodna temperatura 43-50°C oraz wysoka
wilgotność dochodząca do 100% zapewniona
przez generator pary.

SPA I WELLNESS

SAUNA SUCHA / SAUNA FIŃSKA

BANIA RUSKA

AKCESORIA DO SAUN

Bania ruska to domek drewniany, składający
się z dwóch pomieszczeń. Jedno z nich to
sauna ogrzewana piecem opalanym drewnem
z gorącymi kamieniami. Drugie pomieszczenie
służy do relaksu, wyposażone jest w leżaki
drewniane, stół, ławę.

+48 81 502 00 70
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B1/3S

Łóżko rehabilitacyjne
 leże czterosegmentowe z regulacją segmentów przy pomocy siłowników
elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym
 regulacja wysokości leża następuje przy pomocy siłownika elektrycznego
sterowanego pilotem przewodowym
 obudowa łóżka z drewna i płyty meblowej w komplecie z poręczami bocznymi
 pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga
 indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych
 łatwy montaż

Parametry techniczne
całkowita długość

2140 +/- 5 mm

szerokość z poręczami

1050 +/- 5 mm

szerokość leża
długość leża

2020 +/- 5 mm

kąt odchylenia oparcia pleców

0°÷ 75° +/- 5°

kąt odchylenia segmentu uda

0°÷ 40° +/- 5°

wysokość podnoszenia leża
pozycja Trendelenburga i anty
zasilanie

OPIEKA NAD PACJENTEM

890 +/- 5 mm

400 ÷ 800 mm
0 ÷ 25° +/- 5°
~ 230 V, 50 Hz

GRANO

ŁÓŻKO DO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ







Intuicyjne elementy sterujące
Podwójna autoregresja
Elektryczny Trendelenburg i funkcja krzesła kardiologicznego
Dwie szerokości leża do wyboru
Szeroka gama dostępnych modyfikacji
Pilot ręczny ze zintegrowaną lampą nocną

NS-21

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM
Dwustronna szafka przyłóżkowa z blatem bocznym. Wyciąganie blatu
bocznego wspomagane sprężyną gazową. 4 koła jezdne z indywidualną blokadą.
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TWIST

ŁÓŻKO REHABILITACYJNE OBROTOWE
TWIST jest innowacyjne i bardzo zaawansowane łóżko rehabilitacyjne,
które ułatwia siedzenie i wstawanie oraz pozwala to na większą mobilizację chorego do codziennej aktywności ruchowej.

Funkcje łóżka TWIST:
 elektryczna regulacja oparcia, zgięcia i podnoszenia umożliwia ustawienie
dowolnej pozycji osoby niepełnosprawnej w łóżku od leżącej na wznak do
siedzącej ze zgięciem nóg
 innowacyjna elektryczna lub manualna funkcja obrotu całego leża w poprzek
łóżka, aż do pozycji siedzącej ze spuszczonymi nogami na brzegu łóżka pomaga
samodzielnie wstać z łóżka i ponownie położyć się
 płynna zmiana wysokości całego łóżka pozwala wstać z wyższej pozycji
siedzącej lub samodzielnie przesiąść się dopasowują wysokość łóżka do
wysokości siedziska wózka.

Zalety łóżka:

OPIEKA NAD PACJENTEM

 poprawia aktywność pacjenta - ułatwia wstawanie z łóżka i samodzielny
powrót do łóżka
 częsta zmiana pozycji i aktywność ruchowa wzmacnia serce, układ oddechowy
i ruchowy osoby niepełnosprawnej, a przez to przyspiesza rehabilitację pacjenta
 pozwala na pozostanie w domowym otoczeniu i dalsze, samodzielne i niezależne funkcjonowanie,
 zwiększa samodzielność pacjenta, odciąża w zajęciach osoby opiekujące
się. Pacjent może samodzielnie siadać, jeść, czytać, oglądać TV, przyjmować
gości i bez pomocy wychodzić z łóżka. Pielęgnacja chorego ogranicza się do
asekuracji podczas wstawania bez fizycznych obciążeń kręgosłupa opiekuna.
 wyposażone w maszt z uchwytem dla pacjenta
 istnieje możliwość zakupu łóżka z funkcją Trendelenburga

Parametry techniczne
wymiary łóżka

211×103 cm

wymiary leża

200×90 cm

regulowana wysokość

45 – 85 cm

max uniesienie oparcia

70°

max obciążenie

120 kg

20PCV

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY
Do prewencji odleżyn, krótkoterminowo, do indywidualnej opieki doraźnej,
wyłogi stabilizujące.
Dostępny również w wersji długoterminowej PU .
Tak zwany niski materac pęcherzykowy przeznaczony jest do opieki nad
chorym z ryzykiem powstania odleżyn, o masie ciała do: max. 100 kg - PCV
oraz max. 110 kg - PU.
Wysokość materaca nie zabezpiecza chorego przed kontaktem z konstrukcją łóżka, należy go układać na elastycznych podkładach (np. materacach gąbkowych lub wersalkach). Materac posiada dwa przewody
powietrza łączące go z pompą.







PCV medyczne
kolor beżowy
6,5 cm wysokości
wymiary dostosowane do leża łóżka 200 x 90 cm
skuteczność medyczna wg masy pacjenta < 100 kg (powyżej tej wagi należy
stosować materace podwyższone)
 wytrzymałość mechaniczna < 130 kg

STOLIK PRZYŁÓŻKOWY
typu przyjaciel

+48 81 502 00 70
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WPC 300/220

Wanna pielęgnacyjna z hydromasażem
WPC 300/220 to wanna podnoszona do kąpieli osób niepełnosprawnych
i obłożnie chorych. Występuje w kilku odmianach wyposażenia, a skonfigurowana z innym współpracującym sprzętem daje wiele zestawów i systemów
do higieny, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów.
Wanna jest urządzeniem wolnostojącym. Dwie długości niecki.

Wyposażona w:








hydrauliczny mechanizm podnoszenia
baterię wody mieszalną lub termostatyczną
prysznic
termometr
instalację hydromasażu podwodnego z dyszą do masażu miejscowego
system dezynfekcji wanny i instalacji hydromasażu
system osuszania wanny

 poręcze do podtrzymywania i podpory pod stopy
 zawór do mechanicznego opuszczania wanny

WPB 200

OPIEKA NAD PACJENTEM

Wanna pielęgnacyjna z hydromasażem
Wanna WPB 200 łączy w sobie zalety wanny domowej o niewielkich
wymiarach i profesjonalnego urządzenia. Nowatorska konstrukcja sprawia, że osoba niepełnosprawna może samodzielnie lub przy niewielkiej
pomocy wykonywać czynności higieniczne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne.
Szczególna zaletą jest możliwość korzystania z zabiegu hydroterapii.
Boczne podnoszenie pozwala na ustawienie przy ścianie (wanna wolnostojąca).

Wyposażona w:





baterię wody, mieszalną lub termostatyczną
prysznic
termometr
instalację hydromasażu podwodnego z dyszą do masażu miejscowego

 system dezynfekcji wanny i instalacji hydromasażu
 system osuszania wanny
 leżak z materacykiem i podgłówkiem

WLH/E 140

Wózek kąpielowo - transportowy
Wózek do kąpieli WLH/E 140 służy do przewozu pacjentów w pozycji leżącej.
Regulowana wysokość wózka ułatwia podejmowanie pacjenta w rożnych
sytuacjach. Zwarte podwozie znacznie usprawnia manewrowanie na sali
chorych i w łazience. Wózek może być również wykorzystywany do mycia
pacjenta pod prysznicem.

Wyposażony w:






materacyk
podgłówek
pasy mocujące lub odchylane poręcze
podkład ułatwiający przesuwanie pacjenta (łatwoślizg)
zmienna wysokość leżaka

•• cztery koła z hamulcem

WSH/E 140

Wózek kąpielowo - sanitarny
Wózek kąpielowo-sanitarny WSH/E 140 do mycia osób w pozycji siedzącej to mobilne podnoszone i opuszczane krzesło, w którym pacjent
jest bezpiecznie, przy znikomym wysiłku obsługi, umieszczany w wannie
(również stacjonarnej po pewnym jej przygotowaniu). Bardzo praktyczny
do mycia pod prysznicem.

Wyposażony w:
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mechanizm podnoszenia – hydrauliczny lub elektryczny
odchylane poręcze i podporę pod nogi
naczynie sanitarne
cztery koła z hamulcem

info@eresmedical.com

8

ZERO-G

9

FOTEL PACJENTA
10

7

 wygodny i bezpieczny transport pacjenta
 funkcja wypoczynkowa w optymalnej dla ciała pozycji ZERO-G
 dzięki szerokiej gamie akcesoriów umożliwia wykonywanie wielu zabiegów,
tj. pobieranie krwi, podawanie płynów infuzyjnych, dializowanie, spożywanie posiłków.

12
11

POZYCJA ZERO-G – według badań naukowych
najbardziej optymalna pozycja dla ciała ludzkiego,
redukująca do minimum napięcie fizyczne przez
najlepsze rozłożenie masy mięśniowej pacjenta.

5
6

4
13
3
2

Elementy fotela ZERO-G:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teleskopowy podnóżek wykonany z ABS (opcja).
Blokada kierunku jazdy.
Metalowa rama malowana proszkowo.
Regulacja unoszenia i opuszczania podłokietników.
Dźwignia regulacji pochylenia
dostępna z obu stron.
Koła o średnicy 100 mm
z blokadami.
Uchwyt transportowy z tyłu
oparcia pleców.

708D

Wózek inwalidzki
Wózek wykonany ze stali precyzyjnej przeznaczony dla osób z dysfunkcją
narządów ruchu. Bogata gama kolorystyczna, różne szerokości oraz konstrukcja modułowa umożliwiająca rozbudowę standardu wózka o wiele
dodatkowych opcji zapewnia pacjentowi możliwość dostosowania go do
swoich potrzeb i upodobań.
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Odejmowany wysięgnik kroplówki z możliwością montażu
po obu stronach.
Regulowany i odejmowany podgłówek.
Ergonomiczne wysokie oparcie pleców.
Podkładka do pobierania
krwi wykonana z poliuretanu
(opcja).
Tapicerowane opuszczane podłokietniki.
Synchronicznie uchylny segment nóg.

OPIEKA NAD PACJENTEM
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nowoczesny bardzo funkcjonalny wózek
możliwość odchylania za oparcie i wyciąganie
płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego
6 punktów mocowania płyty do ramy podłokietnika gwarantuje, że nie ulega
ona wyginaniu i pękaniu
 bardzo skuteczne hamulce oparte na systemie sprężynowym
 zablokowanie hamulca i odblokowanie go nie sprawia trudności
 obręcze kół – plastikowe lub szprychowe

W-02

Wózek do transportu chorych








regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej
regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową
leże wykonane z płyty HPL
zdejmowany materac z uchwytami do przenoszenia
prowadnica na kasetę RTG (opcja)
cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu
barierki boczne chromowane składane wzdłuż ramy leża

Dane techniczne:





długość leża całkowita: 2075 mm
szerokość leża całkowita: 850 mm
regulacja wysokości: 490-940 mm
kąt odchylenia wezgłowia: 0°-70°
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Elegant

Leżanka lekarska
Leżanka lekarska na stalowym stelażu z uchwytem. Leże i wezgłowie
z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem
skóropodobnym zmywalnym. Stół wyposażony w regulację kąta pochylenia wezgłowia.
 Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1880 x 550 x 500 mm
 Regulacja kąta odchylenia zagłówka: 0 - 30 stopni
 Dopuszczalne obciążenie: 120 kg

Primo

Leżanka drewniana
Dwusegmentowa leżanka o stałej wysokości, wykonana z selekcjonowanego naturalnego drewna bukowego. Oszczędną formę leżanki urozmaica
zagłówek regulowany w zakresie 0-30°. Leżanka przeznaczona jest
zarówno do gabinetów lekarskich jak i gabinetów masażu.
Charakter leżanki określają zaokrąglone rogi blatu oraz elegancka konstrukcja ze starannie wyselekcjonowanego drewna bukowego. Wygodę
podczas zabiegu zapewnia pacjentowi sprężysta tapicerka o dużej
odporności na odkształcenia.
 Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1840 x 680 x 650 mm
 Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

RELAX
meble

LEŻANKA DREWNIANA
Leżanka RELAX ma szerokie zastosowanie zarówno w gabinetach masażu jak i placówkach medycznych. Posiada lekką drewnianą konstrukcję
i wygodny materac. Ruchoma część leżyska pozwala na ułożenie pacjenta
nie tylko w pozycji leżącej, ale również w pozycji półleżącej.
Blat obity jest materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokich
parametrach wytrzymałościowych, dostępnym w szerokiej gamie kolorystycznej.






Długość: 200 cm
Szerokość: 70 cm
Wysokość: 55 cm lub 65 cm
Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do + 35 °
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

TABORETY / KRZESŁA

AMIGO Click

AMIGO

(krzesła łączone w rzędy
za pomocą metalowych uchwytów)

bingo

omega

Alfa
sgk z podnóżkiem
sgk
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delta

polo

info@eresmedical.com

EM-3

STOLIK NA APARATY
 Stabilna i trwała konstrukcja - wykonany z profili aluminiowych i półek stalowych, aluminiowych malowanych proszkowo.
 Mobilny – 4 nowoczesne kółka medyczne, w tym 2 przednie z hamulcami.
 3-, 4- lub 5-półkowy w zależności od wersji (EM-3, EM-4, EM-5).
 Przeznaczony pod urządzenia medyczne oraz aparaty fizykoterapeutyczne
(aparaty EKG, kardiomonitory, defibrylatory, ssaki, aparaty do fizykoterapii
i szereg innych).
 Ergonomiczny kształt ułatwiający obsługę personelowi medycznemu, łatwy
w utrzymaniu w czystości, prosty w dezynfekcji, trwały.
 Płynna regulacja wysokości półek stolika na różnych wysokościach w zależności od potrzeb użytkownika.
 Półki mogą być pochylane pod kątem do 10°.

wymiary
Wysokość stolika
Wysokość półek

EM-3: 80 cm
EM-4: 90 cm
EM-5: 115 cm
Płynna regulacja

Podstawa

46 x 46 cm

Półka

40 x 36 cm

Półka z wycięciami

56 x 41 cm

EM-4

meble

Półka z wycięciami
pozwalająca na zawieszenie
głowic lub innych elementów
urządzeń oraz przeprowadzenie przewodów.

EM-5

Półka boczna służąca do zawieszenia oprzyrządowania
aparatów oraz uporządkowania przewodów.

Pojemnik na akcesoria mały.

Pojemnik na akcesoria duży.

Uchwyt na kable EKG.

Listwa zasilająca.

+48 81 502 00 70
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Szafy lekarskie
Szafy lekarskie stanowią doskonałe wyposażenie gabinetów lekarskich
i innych pomieszczeń medycznych.
Drzwi szafy są metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego. Szklane
półki – przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach.
Istnieje możliwość wykonania szaf na kółkach, co ułatwia przesuwanie
szafy wraz z zawartością. Posiadają kółka antystatyczne, skrętne – w tym
dwa z hamulcami, nie brudzące posadzki.

sml104

sml102

sml101

Szafki kartotekowe
Szafki kartotekowe na formaty A5, B5, A6 są najczęściej używane w medycynie na karty chorych. Szuflady zamontowane są na prowadnicach
kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem
i centralnym ryglowaniem. Do opisania każdej szuflady służą szyldziki
z taśmą samoprzylepną w ilości odpowiadającej liczbie szuflad – do
samodzielnego naklejania.

meble

szk306

szk101

szk302

PARAWANY MEDYCZNE
Parawany metalowe lub drewniane wyposażone w kółka ułatwiające ich
przemieszczanie. O różnych szerokościach i kolorach tkanin.

W ofercie pełna gama mebli biurowych do gabinetów lekarskich oraz
mebli socjalnych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z działem handlowym.
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SILENTIA

PARAWANY MEDYCZNE
Parawany Silentia to OPATENTOWANY SKANDYNAWSKI SYSTEM stworzony po to, aby uczynić bardziej przyjaznym zarówno dla pacjentów
jak i pracowników miejsca takie jak szpitale, sanatoria, prywatne kliniki
i gabinety lekarskie.
Parawany idealne do pomieszczeń z hydroterapią, na oddziały kardiologiczne, do sal szpitalnych, do gabinetów ginekologicznych.

Wyjątkowe cechy parawanów harmonijkowych SILENTIA:
 parawany dostępne w trzech wysokościach: 1450 mm, 1650mm oraz 1850
mm - niższy parawan nie zasłania światła dziennego, umożliwia jednocześnie
personelowi nadzór nad pacjentami, a pacjentom gwarantuje zachowanie
prywatności w czasie terapii;
 konfiguracja w zależności od potrzeb od 5 do 15 modułów skrzydeł parawanu;
 na podstawie jezdnej lub montowane do ściany;
 można je z powodzeniem instalować w pomieszczeniach, gdzie są podnośniki sufitowe;
 parawany Silentia zbudowane są z kolorowych płyt umieszczonych w metalowych ramach, ramy na całej długości połączone są jednym zawiasem aluminiowym przypominającym z wyglądu listwę, konstrukcja zawiasu jest patentem
firmy SILENTIA i nie jest wykorzystywana w żadnych innych parawanach na
całym świecie - cechuje ją wyjątkowa trwałość, zawiasy są nie do zużycia;
 parawany umieszczone są na kółkach, które niwelują nierówności podłogi;
 ciągnąc delikatnie za uchwyt jedną ręką parawan rozkłada się je na całą jego
długość i podobnie składa;
 po złożeniu zajmują niewiele miejsca;
 można go ustawić pod kątem i umocować w wielu rożnych pozycjach;
 by poszerzyć możliwości parawanów SILENTIA zaprojektowany został dla
nich również wózek, dzięki któremu jedna osoba może przewieźć parawan
do dowolnego miejsca;
 antystatyczna powierzchnia, nadają się do czyszczenia w całości.

®

Birch

White

Savannah

Mandarin

Lime

Forest

Daylight

Tropical

Ocean

meble

Dostępne kolory:

Wersje dla dzieci

By poznać pełne możliwości parawanów harmonijkowych SILENTIA,
zapraszamy na stronę producenta:
www.silentia.eu

+48 81 502 00 70
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Zaufało nam tysiące zadowolonych Klientów.

TERMY w Bolesławcu – rehabilitacja

Centrum Medyczne PANORAMA w Radzyminie
– gabinet lekarski

MADAMED Centrum Zdrowia
w Piasecznie – gabinet fizykoterapii

Zakład Rehabilitacji Leczniczej
w Szpitalu Pediatrycznym WUM
– gabinet rehabilitacji

TERMY w Bolesławcu – gabinet fizykoterapii

Przychodnia Ortopedyczno – Rehabilitacyjna,
filia nr 5 CKR Warszawa – sala fizykoterapii

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza
w Lublinie – gabinet fizjoterapii

Szpitale Tczewskie S.A.
– wyposażenie meblowe

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza
w Lublinie – sala do ćwiczeń

SAWIMED – Centrum Opieki i Rehabilitacji
Medycznej – sala do kinezyterapii

Centrum Medyczne Alpejska w Warszawie
– sala do ćwiczeń w systemie podwieszeń

SAWIMED – Centrum Opieki i Rehabilitacji
Medycznej – gabinet kinezyterapii

I Ty możesz do nich dołączyć.

Centrum rehabilitacyjno-sportowe MEDISPORT
w Lublinie – sala do ćwiczeń

Zakład Rehabilitacji Leczniczej
w Szpitalu Pediatrycznym WUM – gabinet rehabilitacji

Centrum rehabilitacyjno-sportowe MEDISPORT
w Lublinie – siłownia

TERMY w Bolesławcu – hydroterapia

Medyczne Centrum Rehabilitacji JOLLYMED
w Popielówku – hydroterapia

Centrum Medyczne w Radzyminie,
Przychodnia dla dzieci chorych

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej - hydroterapia

Medyczne Centrum Rehabilitacji
JOLLYMED w Popielówku – pokój

Uzdrowisko Busko Zdrój – pokój wypoczynkowy

TERMY w Bolesławcu – sauna

TERMY w Bolesławcu – sauna

Medyczne Centrum Rehabilitacji JOLLYMED w Popielówku – jacuzzi

serwis urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych

Firma Eres Medical Sp. z o.o. posiada wykwalifikowany zespół serwisantów z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami, dysponujący nowoczesnymi urządzeniami i przyrządami pomiarowymi. Pozwala nam to na świadczenie
najwyższej jakości usług serwisowych.

oferujemy:

• Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń
medycznych
• Kontrola bezpieczeństwa aparatów zgodnie z normą
PN-EN 60601
• Ocena i wydawanie orzeczeń technicznych na
aparaturę i sprzęt medyczny
• Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych
• Wystawianie paszportów technicznych
• Pomoc w zakresie tworzenia oddziałów i pracowni
rehabilitacyjnych
• Montaż, demontaż i modernizacja aparatury
rehabilitacyjnej oraz medycznej
• Szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu

Prowadzimy autoryzowany serwis urządzeń wielu zagranicznych oraz krajowych producentów, m.in.:

Gwarantem stałej wysokiej jakości jest świadczenie usług serwisu zgodnie
z najwyższymi standardami jakościowymi potwierdzonymi certyfikatem ISO 9001: 2008.

Zgłoszenia serwisowe przyjmujemy:
poprzez formularz na stronie internetowej
faxem pod numer: 81 50 21 032
e-mailem: serwis@eresmedical.com.pl
telefonicznie: 81 50 20 070 wew. 19

NOTATKI

NOTATKI

Kompleksowo wyposażamy:
przychodnie rehabilitacyjne • gabinety ﬁzykoterapii • sanatoria
domy opieki • szpitale • gabinety lekarskie
siłownie i centra sportowe • gabinety masażu • ośrodki SPA i wellness

profesjonalne
doradztwo

oferta
dopasowana
do potrzeb
Klienta

dogodne
warunki
płatności

dostawa
do Klienta

montaż
i szkolenie
z urządzeń

opieka
posprzedażowa

serwis
urządzeń

Współpracuj z nami
Od 1994 r. importujemy i sprzedajemy
sprzęt i urządzenia dla branży medycznej,
rehabilitacyjnej i SPA, dokładając wszelkich starań by spełnić oczekiwania naszych
Klientów.

Ponad 30 specjalistów – starannie dobranych, odpowiednio wykwaliﬁkowanych pracuje, by spełnić Wasze potrzeby i zapewnić
100% satysfakcji.

Jesteśmy w Lublinie, Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Katowicach, Zielonej Górze i wszędzie tam, gdzie Państwo nas potrzebują.

Oferujemy produkty polskie, jak również
reprezentujemy renomowanych producentów zagranicznych. Niemcy, Słowacja, Słowenia, Włochy, Wielka Brytania, Szwecja,
Portugalia, USA to tylko część z kierunków,
z których sprowadzamy urządzenia.

Współpracę z Klientami rozpoczynamy od
doradztwa na etapie projektowania placówki, pomocy przy doborze sprzętu, poprzez
dostawę i montaż sprzętu, szkolenie personelu medycznego z obsługi urządzeń, na
serwisowej opiece gwarancyjnej i pogwarancyjnej kończąc.

Naszymi Klientami są m.in. prywatne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie POZ oraz specjalistyczne, DPS-y,
sanatoria, prywatne gabinety lekarskie,
przychodnie rehabilitacyjne, ośrodki SPA,
gabinety odnowy biologicznej, termy, aquaparki i inne.
2017
Producenci zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w konstrukcji urządzeń z zastosowaniem nowszych rozwiązań
technologicznych, poprawiających funkcjonalność wyrobu, a także w celu spełnienia indywidualnych wymagań użytkowników.

rehabilitacja

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE
ERES MEDICAL Sp. z o.o.

HYDROTERAPIA
REHABILITACJA UZDROWISKOWA

Płouszowice Kol. 64B
21-008 Tomaszowice
+48 81 502 00 70
Sekretariat: wew. 11
Dz. handlowy: wew. 13, 14, 17, 18
Dział faktur: wew. 30
Logistyka: wew. 24
Księgowość: wew.21
Serwis: wew.19
Import i marketing: wew. 16

+48 81 502 10 32
info@eresmedical.com.pl
www.eresmedical.com.pl

FIZYKOTERAPIA
MASAŻ
TRENING SIŁOWY
KINEZYTERAPIA
SPA I WELLNESS
OPIEKA NAD PACJENTEM
MEBLE MEDYCZNE

