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Combi 200 Aparaty do terapii skojarzonej

Combi 200 to dwukanałowy aparat do elektroterapii (2 i 4 polowy), terapii 
kombinowanej, terapii ultradźwiękowej i jonoferezy oraz elektrodiagnostyki, 
wyposażony w standardowy zestaw akcesoriów. Wytrzymały, dotykowy wyświetlacz 
prosta obsługa, klawisze szybkiego dostępu i obrazy graficzne sprawiają, że  
Combi 200 to optymalny wybór dla użytkowników ceniących funkcjonalny design, 
prostą obsługę oraz efektywność terapii.

Możliwości zabiegowe:

• elektroterapia (2 niezależne kanały),
• terapia ultradźwiękowa (1 i 3 MHz), jono- i fonoforeza,
• terapia skojarzona, 
• jednoczesne leczenie dwóch pacjentów.

Cechy charakterystyczne:

• dotykowy wyświetlacz z podpowiedziami graficznymi umiejscowienia elektrod,
• ponad 20 różnych typów prądów,
• pamięć zabiegowa z wbudowanymi programami standardowymi (143 cele, 207 

wskazań, 12 programów),
• możliwość wprowadzenia 50 własnych programów zabiegowych,
• prosta obsługa,
• czytelne menu: wybór pożądanego typu zabiegu z menu poprzez wybór z listy 

celów terapeutycznych, z listy wskazań lub poprzez wybór konkretnego numeru 
programu,

• graficzne przedstawienie wykresów poszczególnych prądów, a w programach 
sekwencyjnych poszczególnych faz zabiegowych,

• ultradźwięki - fala ciągła i pulsacyjna,
• elektrodiagnostyka: automatyczne określanie reobazy, chronaksji, krzywej  

I/t oraz pomiar współczynnika akomodacji,
• dostępne dwie wersje kolorystyczne: biała i czarna.

Dostępne prądy:

• prąd prostokątny średniej częstotliwości,
• prąd impulsowy prostokątny,
• prąd impulsowy trójkątny,
• prąd impulsowy wg. Träberta,
• prądy diadynamiczne: LP, CP, MF, DF,
• konwencjonalny TENS, symetryczny,
• konwencjonalny TENS, asymetryczny,
• konwencjonalny TENS, przemiennie 

symetryczny,
• konwencjonalny TENS, przemiennie 

asymetryczny,
• TENS uderzeniowy,
• TENS uderzeniowy, przemienny,
• TENS modulowany,
• prąd niskiej częstotliwości, dwukierunkowy, 

symetryczny (czas impulsu 10-650 µs, 
częstotliwość 1-150 Hz),

• prąd 2-biegunowy średniej częstotliwości,
• prąd 4-biegunowy interferencyjny  

(4000 Hz),
• interferencyjny tetrapolarny ze zmiennym 

wektorem,
• NMES przebieg prostokątny,
• NMES przebieg trójkątny,
• NMES przebieg bifazowy,
• NMES przebieg z przerwą między 

impulsami,
• NMES 2-biegunowy modulowany przebieg 

średniej częstotliwości,
• prąd faradyczny,
• sekwencyjne przebiegi prądów,
• jonoforeza,
• reedukacja mięśni dna miednicy, stymulacja 

HAN Stim,
• Rosyjska stymulacja.

Sprawdź również model Combi 200 L – wyposażony dodatkowo 
w moduł do laseroterapii na:

www.meden.com.pl/oferta

   11 900,00 zł brutto 7 992  zł brutto

5 lat gwarancji 
(również na aplikator zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji)

MEDEN-INMED Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska
www.meden.com.pl
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