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			Ultrazvuk, elektroterapie
		 a simultánní terapie
Soleo Sono, Soleo Galva a Soleo SonoStim
Tyto tři přístroje řady Soleoline nabízí
inovativní technologii,silný výkon, jednoduchost v
užívání a výhodné,malé rozměry.
Díky hmotnosti 2 kg je ideální pro mobilní využití.
Ve Vaší praxi,při návštěvách u pacientů nebo
sportovních akcích,všude tam,kde jsou Vaši klienti.
Nejvyšší uživatelský komfort
- Velký barevný display s dotykovou obrazovkou
- Jednoduchá volba programů dle terapeutických cílů
- Jednoduchá obsluha s intuitivním ovládáním

Knowhow pro každou indikaci
Přehledná doporučení k terapii
lze kdykoli vyvolat přes indikační menu.
Vhodné pro Vaší praxi
- Individuální nastavení programů šetří cenný
terapeutický čas
- Přednastavené programy lze měnit,přizpůsobit
individuálním potřebám pacientů a ukládat do paměti
- Vaše vlastní nastavení jsou uložena na SD kartě
Komplexní design nové generace kombinuje estetiku s
funkčností,ergonomií a dlouhou životností.
Jednoduše krásný
Ve Vaší praxi upoutají přístroje SoleoSono,
SoleoGalva a SoleoSonoStim štíhlou skříňkou a
barevným dotykovým displayem na estetické
skleněné desce.
Krásně jednoduše
Uživatelské rozhraní nové generace Soleoline bylo
modernizováno novým designem a zpřehledněno.
Je to zábavné při každé aplikaci.

Inteligentní design
		přináší nové standardy
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Soleo Sono kombinuje klasické možnosti moderního
ultrazvuku s novým postupem SonoSwing.
Účinný v místě bolesti
Ergonomická multifrekvenční hlavice má dvě
frekvence 0,8 MHz (hluboký účinek) a 2,4 MHz
(povrchový účinek)
Unikátní
Pomocí patentovaného postupu SonoSwing lze
regulovat procentuální podíl obou frekvencí.
Díky nastavitelnému poměru obou frekvencí lze
volit optimální hloubku,kde vzniká teplo.
Šetří čas a poskytuje jistotu
-výběr terapie na základě symptomů
-doporučení k více než 50 indikacím
-120 míst pro paměť a uložení oblíbených programů

Nová dimenze
ultrazvukové terapie

Soleo Galva nabízí široké spektrum terapeutických
elektroléčebných proudů,jak základních,tak speciálních
pro sportovní rehabilitaci.
Dva kanály
Dva nezávislé kanály rozšiřují možnosti terapie.
Twinstim: 1 programy / 2 kanály
Duostim: 2 programy / 2 kanály
Sportovní terapie
Speciální typy proudů a programů ,které rozšiřují
možnosti terapie ve sportovní oblasti.
VacoS: Elektroterapie a pulzní masáže
VacoS umožňuje jednoduše aplikovat elektrody.
Vaši pacienti si příjemně užijí terapeutické efekty
podtlakové masáže během elektroterapie.
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Pro úplné spektrum
moderní elektroterapie

SOLEO SONOSTM

SOLEO SONOSTIM

Ultrazvuk v kombinaci
		s elektroléčbou
Soleo SonoStim nabízí stejné spektrum parametrů
jako SoleoSono a SoleoGalva s další možností
simultánní terapie - elektroléčby s ultrazvukem.
Přístroj pracuje s inovativními technologiemi,
poskytuje vice než 300 indikací,je mobilní a rozšiřuje
možnosti využití.

Simultánní terapie
Simultánní užití elektroléčby s ultrazvukem zvyšuje
efektivitu terapie u různých onemocnění.
Kombinace ultrazvuku a elektroterapie.
-Velmi efektivní ošetření u funkčních poruch a
jinak na terapii rezistentních onemocnění.

Velmi efektivní při využití
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Ultrazvuk
Ultrazvuková hlavice

Sono
Multifrekvenční hlavice se 2 frekvencemi

Frekvence
Maximální výkon
Indikační menu

0,8 MHz a 2,4 MHz
3 W/cm²
více než 50 doporučení k terapii

Elektroléčba
Počet kanálů
Indikační menu

Galva
2 nezávislé kanály (intenzita a parametry)
více než 120 doporučení k terapii

Kombinovaná terapie
Indikační menu

SonoStim = Sono + Galva
Technická data analogická jako Sono a Galva
více než 300 doporučení k terapii

Soleoline všeobecně
Ukládání “Oblíbených” do paměti
Rozměry/hmotnost

120 míst v seznamu “Oblíbené”
326 mm x 134 mm x 243 mm / 2,1 kg

Vako jednotka
Druhy provozu
Ovládání
Rozměry/hmotnost

VacoS lze spojit s přístrojem Galva a SonoStim
kontinuální/pulzní
přes dotykovou obrazovku
322 mm / 234 mm / 130 cm / 3 kg
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