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Myo 200, Cefar Peristim Pro Terapia 
nietrzymania moczu

• 2 kanały EMG feedback,
• niezależne określanie osiągniętego pułapu (automatycznie lub 

ręcznie): można określić wartość pułapu osiągniętego przez 
pacjenta na kanale A jak również na kanale B,

• funkcja skan służąca do określenia i zapisu max., min. oraz 
wartości średniej z dokonanego pomiaru,

• sygnał dźwiękowy (regulowany) po osiągnięciu wartości 
docelowej,

• tryb funkcji stymulacji i relaksacji.

Cechy charakterystyczne:

Myo 200 to 2-kanałowy, przenośny aparat do elektroterapii, EMG 
oraz feedback’u ciśnieniowego. Urządzenie jest bardzo często 
wykorzystywane przy leczeniu nietrzymania moczu.

EMGFeedback

• 1 kanał feedback'u ciśnieniowego w mmHg.

Feedback ciśnieniowy

Elektroterapia

• 2 niezależne kanały elektroterapii do rehabilitacji, wzmacniania 
mięśni, zwalczania bólu (m.in.: TENS, bramka kontrolna, HAN 
Stim), 4- polowej interferencji z wektorem rotacji, 2- i 4-polowej 
interferencji, jonoforezy, diagnostyki,

• 85 wskazań, 21 programów zabiegowych (programy 
sekwencyjne i konwencjonalne), 6 programów 
diagnostycznych,

• 103 cele terapii: w tym cele do rehabilitacji mięśni dna miednicy,
• możliwość utworzenia i zapisania 20 programów własnych,
• opcja: połączenie z aparatem do terapii podciśnieniowej  

Vaco 200.

Aparat można podłączyć do PC za pomocą gniazda USB 
(oprogramowanie dostarczane z aparatem).

Dane techniczne:

Pobór mocy [W]:

Zasilanie [V/Hz]:

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

Waga [kg]:

85

100-240/50

10 x 26,6 x 27,5

ok. 3,65

Urządzenie CefarPeristim Pro posiada 9 programów do leczenia 
nietrzymania moczu, bólu związanego z zaburzeniami takimi 
jak zapalenia pęcherza oraz do stymulacji nerwów krzyżowych 
lub stymulacji punktów akupunkturowych. Łatwe i proste  
w obsłudze urządzenie wykorzystujące symetryczny, dwufazowy 
impuls. Stosowane również w zaburzeniach defekacji i stymulacji 
przeciwbólowej.

Cechy charakterystyczne:

Sprawdź dostępne akcesoria i sondy dla urządzenia 
Cefar Peristim Pro na str. 119

• stymulacja przy wykorzystaniu sond waginalnych, analnych lub 
elektrod powierzchniowych,

• programowalność: urządzenie pozwala na dodanie  
3 spersonalizowanych programów,

• podświetlenie ekranu: urządzenie Cefar Peristim Pro posiada 
duży wyświetlacz, który jest podświetlany, polepszając tym 
samym czytelność w pomieszczeniach słabo oświetlonych,

• inne zalety: funkcja pauzy, blokada programu, blokada 
kluczem, autodiagnoza,

• wyposażony w plastikowy klips oraz w smycz pozwala 
pacjentowi na zawieszenie aparatu wokół szyi lub przy pasie, 
uwalniając jego dłonie podczas stymulacji,

• 2 lata gwarancji.

Dane techniczne:

Pobór mocy [W]:

Zasilanie [V]:

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

Waga [g]:

Natężenie [mA]: 

Częstotliwość [Hz]:

Dostępna stymulacja: 

85

2 x 1,5 V AA baterie jednorazowe 

2 x 1,2 V baterie AA wielokrotnego ładowania 

12 x 5 x 3

180

0-99,5

max. 120

ciągła, przerywana 
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