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Hloubkové prohřívání pomocí vysokofrekvenční elektroterapie je  
mezinárodně užívaná a osvědčená metoda ve fyzioterapii.

Neustále pracujeme s experty v návaznosti na vývoji této formy terapie.

Výsledkem je schopnost přicházet s novými standardy,ať už ve 
výkonnosti,bezpečnosti během užití nebo jednoduchosti obsluhy.
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ThermoTK generuje regulovatelné ,do hloubky penetrující teplo.

Teplo ,které vzniká v hloubce tkání umožňuje zlepšení cirkulace a dilataci 
cév.Tato léčebná technika má pozitivní efekt na elasticitu pojivových tkání.

Díky tepelnému efektu se snižuje svalový tonus,což má pozitivní účinek a 
vede k úlevě od bolesti .

Inspirováno 
      nejvyššími standardy

     Hloubkové prohřívání pomocí  
    vysokofrekvenční elektroterapie

                Práce společně s pacientem 



     Hloubkové prohřívání pomocí  
    vysokofrekvenční elektroterapie

Specifické využití pohybu během terapie může dodatečně relaxovat tkáně. ThermoTK 
má široké spektrum indikací a může být užíván jak pro akutní tak chronická onemocnění.
Hluboké prohřívání kombinované s manuální terapií nabízí vynikající terapeutické možnosti.
Rozšiřte takto své služby a můžete pacientům poskytnout efektivnější terapii.

Oblasti aplikace
Tradičně fyzioterapeutické rehabilitační praxe. ThermoTK lze užít pro všechna akutní a 
chronická onemocnění pohybového aparátu.

Možnosti aplikace
Varianty aplikačních možností -pasivní,aktivní,asistenční - umožňují adaptovat se na  
stav pacienta

ThermoTK- součást Vašeho terapeutického konceptu
Unikátní možnost kombinovat terapeutické efekty aktivní terapie se stimulačním 
a analgetickým účinkem a příjemným faktorem masáže.

                Práce společně s pacientem 

Kvalita ve všech detailech

Indikační seznam,navigace k terapii & 
profesionální uživatelské informace

Kompaktní systém vhodný též 
pro transport

Kapacitivní elektroda pro terapii 
povrchových struktur jako jsou svaly

Resistivní elektrody pro terapii 
hluboko uložených struktur,
jako jsou úpony,šlachy nebo vazy

Rychlá,jednoduchá výměna 
hlavic,zajišťuje optimální adaptaci 
na ošetřované oblasti
 

Common elektroda se 
zástrčkou pro jednoduché 
užití

Ergonomický ruční aplikátor

Intuitivní obsluha s 
minimálními provozními nároky
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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm
Tel. +49 (0)7 31. 97 61-291
Fax +49 (0)07 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de

Technická data
Síťové napětí

En.spotřeba

Výstupní energie

Frekvence

Přesnost

Ochranná třída 

Provozní mody

Mody

Rozměry

Hmotnost

100-240V ~/50/60 Hz

300 VA max

150 W efektivní při 500Ω v resistivním modu

250 VA efektivní při 500Ω v kapacitivním modu

60 W efektivní při 500Ω v hands free modu

460 kHz / 540 kHz

± 20 % 

I

Kontinuální/pulzní

Resistive / capacitive

š 322 mm /d 234 mm / v 135 mm

3,5 kg bez příslušenství

Detaily/možnosti

Ergonomický ruční aplikátor Držák elektrod Common elektroda se zástrčkou
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