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V oblasti HILT laserové terapie je firma Zimmer
MedizinSysteme pionýrem na trhu – jako první již v
devadesátých letech představila vysokovýkonný laser.
Od té doby neustále pracujeme na vývoji této formy
terapie spolu s experty z výzkumu a programování.
Do terapie přinášíme nové standardy,jak ve výkonu
tak ve vlnových délkách,bezpečnosti a jednoduchosti obsluhy.
S 20 letými zkušenostmi a více než 10 000
prodanými přístroji je Zimmer Medizinsysteme v
současnosti vedoucím výrobcem.Nemocnice,fyzioterapeuté a lékaři užívají naše HILT lasery každý
den a potvrzují jejich terapeutický efekt.

Zimmer MedizinSysteme
		
Made in Germany

Laserová terapie –
dosažení terapeutického
úspěchu rychlostí světla
Terapie laserovým světlem je rozšířená metoda ve
fyzikální terapii.
Laserová terapie je léčba vysoce energetickým
světlem,jehož velké množství je přenášeno do tkáně.
Uzdravení je pak dlouhodobé.
Zvláště pak HILT terapie při vysokých intenzitách
výkonu získává na významu.
U laserového systému o výkonu 25 W je užita
nejmodernější technologie, Zimmer Medizinsysteme
tak přináší nové parametry v oblasti laserové terapie.

Nejvyšší komfort obsluhy
Nejvyšší komfort obsluhy
Ergonomická sonda vydává laserové světlo a je vybavena blokovacím tlačítkem.
Jednoduchým dvojitým kliknutím se začne vyzařovat
laserové světlo.Pro uživatele to znamená nejvyšší
komfort při obsluze.

Distanční nástavce
2 různé distanční nástavce,rychle a jednoduše vyměnitelné,zajišťují definovanou vzdálenost aplikátoru od
kůže

Měření teploty kůže
Teplotní sensor integrovaný do laserové sondy
umožňuje kontrolu teploty kůže během terapie.
To přináší více bezpečnosti při ošetřování různých
kožních typů a pomáhá zabránit nežádoucí vysoké
teplotě tkáně.

Profesionální obrazovka
Obrazovka umožňuje rychlý a přímý přístup k terapeutickým paramerům.

OptonPro
25 Watt
810 nm | 980 nm | 1064 nm

OptonPro
15 Watt
810 nm | 980 nm | 1064 nm

OptonPro
10 Watt
810 nm | 980 nm

VARIABILITA

Různé kombinace terapeutických parametrů dovolují uživateli
přizpůsobit terapii individuálním potřebám pacientů a dosáhnout tak
nejlepších možných výsledků léčby.

OPTONPRO

Individuální požadavky
na terapii

CHARAKTERISTIKA

OPTON PRO
3 vlnové délky
Terapie se 3 vlnovými délkami umožňuje stimualci v různých cílových místech: jak receptory na povrchu,tak hluboké
tkáňové struktury ve stejném čase. Zejména vlnová délka 1064 nm,která má nejnižší rozptýlení ve tkáních, podporuje
penetraci záření do hlubokých vrstev.
Výhody laserové terapie s vysokým výkonem
Výšší intenzita laseru zvyšuje koncentraci výkonu ve tkáni,čímž je zvýšen termální efekt i v hluboko uložených vrstvách. V důsledku toho OptonPro zvyšuje hloubku průniku do tkání a radius léčené oblasti.To znamená i významnou
úsporu času pro uživatele.
Široké terapeutické spektrum
Současné využití tří vlnových délek otevírá široké pole terapeutických možností pro uživatele.

Nejmodernější uživatelské rozhraní

Vizuální analogická škála
Integrovaná VAS škála poskytuje informace o
vnímání bolesti pacientem

Provozní filozofie na nejvyšší
úrovni
Velký ,barevný display a nejmodernější
obsluha přináší zábavu a motivaci pro
uživatele

Terapie - asistence
V přístroji jsou uloženy doporučené parametry
pro terapii.Celkové množství energie bude doporučeno v závislosti na ošetřované
oblasti,stavu bolesti a kožním typu.
•
•
•
•
•
•

komfortní intuitivní
umožňuje individualizaci pro pacienta
díky parametrům terapie
podpora pro uživatele v
dosažení úspěchu terapie
dává uživateli více jistoty
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OPTON PRO

Technická data
OptonPro 10 W
Laserové diody
Vydávaný výkon
Příkon

810 nm / 980 nm
Max. 10 W
1.0 A

OptonPro 15 W
Laserové diody
Vydávaný výkon
Příkon

810 nm / 980 nm / 1064 nm
Max. 15 W
1.2 A

OptonPro 25 W
Laserové diody
Vydávaný výkon
Příkon

810 nm / 980 nm / 1064 nm
Max. 25 W
1.8 A

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 (0) 7 31. 97 61-291
Fax +49 (0) 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de
www.zimmer.de

Ošetřované pole

Min. Ø 10 mm

Provozní napětí

100 – 240 V~, 50 Hz / 60 Hz

Ochranná třída

II

Užití

Typ B dle EN60601-1

Rozměry

H 30 cm, W 35 cm, L 20 cm

Hmotnost

3.8 kg

Třída laseru

4,zvláštní předpisy vyhrazeny
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