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TERAPIE

elektroterapia

terapia podciśnieniowa vacum

fala uderzeniowa drenaż limfatyczny stoły rehabilitacyjne trakcja

bieżnie rehabilitacyjne ciepłolecznictwo zimnolecznictwo

emg biofeedback diatermia krótkofalowa diatermia mikrofalowa

ultradŹwięki terapia skojarzona laseroterapia
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RODZAJE PRĄDÓW

interferencja 2-polowa 
premodulowany

tens burst asymetryczny

prąd wysokonapięciowy 
hv

prąd galwaniczny prąd faradyczny 
prostokątny

prąd faradyczny 
trójkątny

prąd traberta 
2-5

galwanizacja impulsowa 
jednofazowa

galwanizacja 
impulsowa

 dwufazowa

prąd wysokonapięciowy 
hv przemienny

mikroprądy mikroprądy 
przemienne

prądy diadynamiczne przerywany prąd stały 
średniej częstotliwości

tens burst asymetryczny 
przemienny

tens symetryczny 
dwufazowy 

tens burst symetryczny tens asymetryczny 
dwufazowy 

rosyjska stymulacja 
prądy kotz’a

interferencja 4-polowa  
wektor izopolarny

interferencja 4-polowa 
auto. dipol wektor  

interferencja 4-polowa  
manualny dipol wektor  

tens asymetryczny tens asymetryczny 
przemienny
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LASEROTERAPIA
aparat do laseroterapii z serii 4 jest urządzeniem nowoczesnym i kompaktowym. 
możliwości i funkcjonalności aparatu pozwalają na wykonywanie zabiegów zarówno w gabinetach 
medycznych, jak i w rehabilitacji środowiskowej. dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań aparat jest 
bardzo łatwy w obsłudze i pozwala na wykorzystanie wszystkich możliwych parametrów używanych 
w laseroterapii. urządzenie współpracuje z szeregiem punktowych i prysznicowych sond do laseroterapii, 
różniących sie między sobą długością wiązki oraz mocą diody laserowej.

TERAPIA PODCIŚNIENIOWA – VACUM
aparat do terapii podciśnieniowej (vacum) serii 4 jest nowoczesnym urządzeniem, wykorzystywanym 
w elektroterapii. zastępuje on tradycyjne elektrody silikonowo - gumowe nowoczesnymi elektrodami na 
podciśnienie. dzięki temu, zabieg jest szybszy, bardziej efektywny, nie wymaga dodatkowych podkładów 
i pasów podtrzymujących elektrody.

sonopuls   
endomed    
sonopuls
endolaser
vacotron     
  

492 
482 
490 
422
460 

produkty serii:

SERIA 4
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NAJWAŻNIEJSZE ZALETY APARATÓW SERII 4

programy/protokoły lecznicze oparte na badaniach naukowych,

czytelne menu z bogatą grafiką,

dotykowy, kolorowy wyświetlacz wykonany w  technologii tft - najwyższa jakość obrazu, odporny na zarysowania, 

nowoczesny wygląd i kształt,

ergonomiczne głowice i pokrętło nawigacyjne,

głowice do ultradźwięków wraz z kablem połączeniowym są w pełni wodoszczelne,

konfiguracja aparatu odbywa się w trzech, szybkich krokach, co wpływa na oszczędność czasu,

możliwość zapisania własnych programów/protokołów terapeutycznych,

pakiet mobilny: torba na aparat + bateria  - długi czas działania - aż do 5 godzin, 

opcjonalny pilot zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę podczas zabiegu,

waga: 2 kg bez baterii, 3 kg z baterią.
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aparat do terapii skojarzonej, elektroterapii i ultradźwięków

sonopuls 492 jest najbardziej zaawansowanym urządzeniem 
4 serii. aparat przeznaczony jest do terapii ultradźwiękowej, 
elektroterapii i terapii skojarzonej. 

sonopuls 492 posiada rozwiązania terapeutyczne dla każdego 
rodzaju schorzenia, dzięki zintegrowanemu wytwarzaniu 
nowoczesnych rodzajów prądów oraz ultradźwięków 
o częstotliwości 1 mhz i 3 mhz przez różnej wielkości głowice 
(0.8 cm2 i 5 cm2).
w ten sposób wielofunkcyjny sonopuls 492 staje się niezbędnym 
asystentem terapeuty.

sonopuls 492 może być rozszerzony o moduł podciśnieniowy - 
vacotron 460, dzięki czemu aplikacja elektrod jest szybsza  
i łatwiejsza.

sonopuls 492: kompletny, łatwy w użyciu, 
szybki, odpowiedni wybór dla terapii 
ultradźwiękowej, elektroterapii i terapii 
skojarzonej!

starannie zaprojektowany ekran dotykowy z panelem 
sterowania sprawia, że obsługa jest bardzo prosta i szybka. 
wbudowane, oparte na dowodach naukowych protokoły 
lecznicze pomagają dokonać najlepszych wyborów. 
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sonopuls 492 może być używany jako urządzenie przenośne, dzięki zastosowaniu pakietu 
mobilnego, w skład którego wchodzi bateria i torba transportowa. 

głowice ultradźwiękowe są w pełni wodoszczelne wraz z kablem połączeniowym.
dzięki temu terapeuta ma możliwość wykonywania zabiegów w wodzie.

Sonopuls 492 z jedną głowicą Głowice do aparatu Sonopuls 492: 
0.8 cm2 i 5 cm2
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endomed 482 charakteryzuje się wysoką 
funkcjonalnością posiadając wygodny ekran 
dotykowy i obszerną bibliotekę protokołów 
leczniczych opartych na dowodach naukowych.

aparat do elektroterapii

endomed 482 to zaawansowane urządzenie do elektroterapii. 
elektroterapia posiada wiele zastosowań, m.in. w kontroli bólu 
i stymulacji mięśni. jest metodą nieinwazyjną, łatwą w użyciu oraz 
nieobciążającą pacjenta. 

ponadto, to doskonała alternatywa dla stosowania leków lub 
innych działań terapeutycznych.

endomed 482 może być rozszerzony o moduł podciśnieniowy 
vacotron 460, dzięki czemu aplikacja elektrod jest szybsza  
i łatwiejsza. 

endomed 482: kompletne, łatwe w użyciu, szybkie i bezpieczne 
urządzenie do elektroterapii!
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Kanały: 2 (w 100% niezależne) 
Rodzaje prądów: 36 (na kanał)

aparat posiada bazę 42 gotowych protokołów leczniczych opartych na dowodach naukowych wraz z anatomiczną lokalizacją oraz 
instrukcją do zabiegów.  

pacjent może być zaangażowany i kontrolować własne leczenie, dzięki zastosowaniu opcjonalnego „pilota”. 

dodatkowy pakiet mobilny, w skład którego wchodzi bateria oraz torba sprawia, że aparaty stają się urządzeniami przenośnymi.

ELEKTROTERAPIA

PROTOKOŁY LECZNICZE 

PILOT (OPCJONALNIE)

PAKIET MOBILNY

poza zaprogramowanymi protokołami terapeutycznymi aparat posiada możliwość ustawienia indywidualnych protokołów 
(łącznie z sekwencjami) odpowiednich dla własnych potrzeb i praktyk.

PROGRAMOWANIE

wyświetlacz jest odporny na zarysowania oraz w sposób perfekcyjny prezentuje wszystkie parametry i obrazy. 
KOLOROWY, DOTYKOWY WYŚWIETLACZ TFT
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aparat do ultradźwięków

sonopuls 490 jest urządzeniem do terapii ultradźwiękami. aparat 
posiada rozwiązania terapeutyczne dla każdego rodzaju schorzenia, 
dzięki wytwarzaniu ultradźwięków o częstotliwości 1 mhz i 3 mhz 
przez różnej wielkości głowice (0.8 cm2 i 5cm2). 
 
sonopuls 490 ma stylową obudowę i łatwy w obsłudze ekran dotykowy. 

sonopuls 490 może być używany jako urządzenie mobilne, dzięki 
zastosowaniu baterii i torby transportowej (opcjonalnie). 

sonopuls 490: kompletny, łatwy w użyciu 
i szybki - odpowiedni wybór dla terapii 
ultradźwiękowej. 
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PROTOKOŁY LECZNICZE
aparat posiada 25 gotowych protokołów leczniczych opartych na dowodach naukowych. protokoły zawierają anatomiczną lokalizację 
aplikacji oraz instrukcję do zabiegu.

GŁOWICE
inteligentne i ergonomiczne głowice lecznicze pokryte są specjalną powłoką, która sprawia, że są one wygodne w użyciu oraz łatwe  
do utrzymania w czystości.
głowice ultradźwiękowe są w pełni wodoszczelne wraz z kablem połączeniowym.
dzięki temu terapeuta ma możliwość wykonywania zabiegów w wodzie.

ZASILANIE BATERYJNE
aparat może być podłączony do zasilania elektrycznego lub pracować na baterii, co daje możliwość leczenia zarówno w domu 
pacjenta, jak i w terapii środowiskowej. 

ERGONOMICZNA BUDOWA
głowica lecznicza jest komfortowo dopasowana do dłoni. konstrukcja urządzenia opiera się na  funkcjonalności, pozwalając na łatwą 
obsługę.

KOLOROWY, DOTYKOWY WYŚWIETLACZ TFT
wyświetlacz jest odporny na zarysowania oraz w sposób perfekcyjny prezentuje wszystkie parametry i obrazy.
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promieniowanie laserowe dostarczane jest do określonych obszarów 
ciała za pomocą sond laserowych. aplikacja może być statyczna 
w przypadku zlokalizowanego obszaru lub dynamiczna w przypadku 
większych regionów. na ogół leczenie trwa tylko kilka minut. 

leczeniu bólu, 
gojeniu ran, 
leczeniu urazów tkanek miękkich, 
regeneracji nerwów, 
leczeniu skóry (szczególnie trądziku), 
regeneracji w kosmetyce.

aparat do laseroterapii

endolaser 422 to zaawansowane i nowocześnie zaprojektowane 
urządzenie do laseroterapii z możliwością podłączenia różnych sond 
laserowych. laseroterapia, znana również jako fotobiomodulacja, terapia 
laserowa małej mocy (lllt), terapia zimnym laserem lub biostymulacja 
laserowa jest skuteczną metodą w: 

skuteczność i krótki czas aplikacji sprawia, że 
endolaser 422 jest wartościowym urządzeniem 
do kompleksowej terapii.
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2 KANAŁY 
endolaser 422 to urządzenie dwukanałowe, które pozwala na jednoczesne leczenie dwóch obszarów u pojedynczego pacjenta, 
a nawet prowadzenie równoczesnej terapii u dwóch pacjentów.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU SOND LASEROWYCH
w leczeniu małych powierzchni za pomocą lasera o jednej długości fali dostępne są sondy 25, 100 i 500 mw. dla większego 
obszaru możliwe jest zastosowanie sondy w postaci prysznicowej (400 mw). 

PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 
program leczenia może być tworzony lub regulowany w kilku krokach. endolaser 422 jest wyposażony w szeroką liczbę protokołów 
leczniczych (ponad 80). można także tworzyć własne programy, co sprawia, że endolaser 422 to bardzo skuteczne narzędzie 
w praktyce terapeutycznej.

BEZPIECZEŃSTWO
endolaser 422 jest wyposażony w test-laser, który pozwala na łatwe sprawdzenie sondy laserowej. zapewnia to prawidłowe 
funkcjonowanie urządzenia oraz gwarantuje bezpieczne i dokładne dawkowanie energii lasera w czasie zabiegów. w celu 
ochrony siatkówki przed intensywną energią wiązki laserowej, endolaser 422 jest standardowo wyposażony w dwie pary okularów 
ochronnych, po jednej dla terapeuty i pacjenta. 

KRÓTKI CZAS LECZENIA 
endolaser 422 pozwala na uzyskanie skutecznych rezultatów terapeutycznych w krótkim czasie leczenia.

Punktowa 25 mW, 
905 nm 

Dostępne sondy laserowe:

Punktowa 100 mW, 
905 nm

Punktowa 500 mW, 
808 nm

Prysznicowa IR o mocy 
4 x 100 mW, 905 nm
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vacotron 460 może być używany tylko w połączeniu 
z urządzeniem sonopuls 492 lub endomed 482.

Vacotron 460 + Endomed 482  

Vacotron 460 + Sonopuls 492 

aparat do terapii podciśnieniowej (vacum) 

vacotron 460 to moduł przeznaczony dla serii 4. 
dzięki niemu można stosować elektroterapię za pomocą elektrod 
podciśnieniowych, przez co jest ona szybsza i łatwiejsza, a także 
nie wymaga dodatkowych podkładów i pasów mocujących 
elektrody. 
vacotron 460 jest wartościowym uzupełnieniem aparatów 
do elektroterapii z 4 serii.

vacotron 460 jest modułem do aparatów z serii 4 i stanowi ich 
podstawę, 
zastosowanie elektrod próżniowych sprawia, że zabieg jest 
szybszy oraz bardziej efektywny, 
pozwala na precyzyjny dobór podciśnienia w elektrodach.

Zalety:
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Zasilanie: 100-240 v ± 10% (50/60 hz)
Wymiary urządzenia: 24 x 32 x 12 cm
Urządzenie z podstawką: 24 x 30.5 x 18.2 cm
Urządzenie z Vacotron:  24 x 30.5 x 21.6 cm
Waga: 2 kg
Waga łącznie z dodatkową baterią:  3 kg 
Menu w języku polskim

Kanały: 2 (w 100% niezależne) 
Rodzaje prądów: 36 (na kanał)

Wstępnie zaprogramowane protokoły 
lecznicze: 2
Programy do ustawiania: 1000 pozycji 

Częstotliwość ultradźwięków: 1 i 3 mhz
Ultradźwięki: emisja ciągła i impulsowa  
Cykl pracy (współczynnik wypełnienia): 5, 10, 20, 
33, 50, 80%
Częstotliwość impulsów: 16 hz, 48 hz i 100 hz
Moc:  0-2 w/cm2 dla emisji ciągłej, 0-3 w/cm2 dla 
emisji impulsowej 
Kanały ultradźwiękowe:  2
ERA dużej głowicy ultradźwiękowej: 5 cm2

ERA małej głowicy ultradźwiękowej: 0.8 cm2

Wstępnie zaprogramowane protokoły lecznicze: 25
Programy do ustawiania: 1000 pozycji 

DANE TECHNICZNE:

ELEKTROTERAPIA

TERAPIA SKOJARZONA

ULTRADŹWIĘKI

Sonopuls 492

Napięcie sieciowe: 100 – 240 v ± 10% / 50 / 60 hz
Wymiary urządzenia: 24 x 32 x 12 cm
Urządzenie z podstawką: 24 x 30.5 x 18.2 cm
Urządzenie z Vacotron: 24 x 30.5 x 21.6 cm
Waga: 2 kg
Waga łącznie z dodatkową baterią: 3 kg
Menu w języku polskim

Kanały: 2 (w 100% niezależne) 
Rodzaje prądów: 36 (na kanał)

Częstotliwość ultradźwięków: 1 i 3 mhz
Ultradźwięki: emisja ciągła i impulsowa  
Cykl pracy (współczynnik wypełnienia):  5,10, 20, 
33, 50, 80%
Częstotliwość impulsów:  16 hz, 48 hz i 100 hz
Moc:  0-2 w/cm2 dla emisji ciągłej, 0-3 w/cm2 dla 
emisji impulsowej 
Kanały ultradźwiękowe:  2
ERA dużej głowicy ultradźwiękowej:  5 cm2

ERA małej głowicy ultradźwiękowej:  0.8 cm2

Wstępnie zaprogramowane protokoły lecznicze: 25
Programy do ustawiania: 1000 pozycji 

DANE TECHNICZNE:

ELEKTROTERAPIA

Endomed 482

Zasilanie: 100-240 v ± 10% (50/60 hz)
Wymiary urządzenia: 24 x 32 x 12 cm
Urządzenie z podstawką : 24 x 30.5 x 18.2 cm
Waga: 2 kg
Waga łącznie z dodatkową baterią: 3 kg
Menu w języku polskim

DANE TECHNICZNE:

ULTRADŹWIĘKI

Sonopuls 490

DANE TECHNICZNE:

ENDOLASER 422

Napięcie sieciowe: 230 v ac 50-60 hz ±15% 
115 v ac 50-60 hz ±15%
Maks. pobór mocy: 15 va
Bezpiecznik dwubiegunowy: 250 ma rit 5x20 mm 
Wtyczka do blokady/klucz bezpieczeństwa (styki 
normalnie zamknięte): wtyczka złącze 6 din
Wyświetlacz LCD: graficzny 240 x 128 pikseli
Regulacja czasu terapii: do 60 minut
Długość promieniowania laserowego dla diody 
impulsowej o mocy 25, 100, 400 mW:  905 nm
Długość promieniowania laserowego dla diody ciągłej
o mocy 500 mW: 808 nm
Klasa lasera według EN-60825-1: 3b
MPE (Maksymalna dopuszczalna ekspozycja): 
5032.06j/m2 
AEL (Dopuszczalny poziom promieniowania):
77.1 mw (granica dla klasy 3bt)
Rozbieżność: 107 mrad
NOHD (nominalna odległość zagrożenia dla oka) 
bezpośrednie światło: 2.89 m
NOHD światło rozproszone: 0.00 m
Czujnik promieniowania IR dla sondy zewnętrznej: 
na panelu przednim
Regulacja częstotliwości: 10-10.000 hz 
Współczynnik wypełnienia, dostępny tylko dla pracy 
ciągłej diody laserowej: 10-9900 hz
Niezależne kanały: 2
Zaprogramowane protokoły: 82
Wolne pozycje do programowania: 50
Wymiary urządzenia: 29 x 28 x 11.5 cm
Waga: 3.2 kg

Wymiary urządzenia: 24 x 28.6 x 9.3 cm 
Waga:  2 kg
Podciśnienie: ciągłe, impulsowe 

DANE TECHNICZNE:

VACOTRON 460
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TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA
urządzenia serii 1 do terapii przy pomocy fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości, 
które mogą powodować efekt mechaniczny i termiczny w tkance. terapia ultradźwiękowa 
wspomaga zdolności organizmu do samoleczenia oraz naprawy tkanek.

ELEKTROTERAPIA
urządzenie stosowane w celu uśmierzania bólu, stymulacji mięśni i/lub diagnostyki. 
pobudza mięśnie, by usprawnić funkcje tkanek miękkich. elektroterapia może być stosowana 
w celu mierzenia reakcji tkanek pobudliwych na stymulację, co pozwala 
na określenie zmian pobudliwości w układzie nerwowo-mięśniowym.

sonopuls   
endomed    

190 
182 
 

produkty serii:
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NAJWAŻNIEJSZE ZALETY APARATÓW SERII 1

najmniejsze aparaty do ultradźwięków i elektroterapii na rynku,

kompaktowe i mobilne,

dotykowy, kolorowy wyświetlacz wykonany w technologii tft – najwyższa jakość obrazu,
odporny na zarysowania – sonopuls 190,

czytelne menu,

nowoczesny wygląd, 

gotowe programy/protokoły lecznicze oraz możliwość zapisu własnych ustawień.
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PROGRAMOWANIE
poza 25 zaprogramowanymi 
protokołami terapeutycznymi aparat 
posiada możliwość ustawienia 
20 protokołów według własnych 
wytycznych.

głowica lecznicza komfortowo dopasowuje się do dłoni. 
konstrukcja aparatu zapewnia funkcjonalną i łatwą obsługę. 

zwarta i ergonomiczna konstrukcja, wyraźny, 
ciekłokrystaliczny ekran dotykowy tft oraz interfejs 
sprawiają, że to małe, przenośne urządzenie staje 
się bardzo wartościowe dla terapeuty. 

głowice ultradźwiękowe są 
w pełni wodoszczelne wraz 
z kablem.
dzięki temu terapeuta ma 
możliwość wykonywania 
zabiegów w wodzie.

WAGA APARATU 
tylko 0,760 kg z 1 głowicą. 
tylko 0,838 kg z 2 głowicami.

aparat do ultradźwięków 

sonopuls 190 to szybki i łatwy w obsłudze aparat. sprawne 
uruchamianie urządzenia oraz ustawianie parametrów zabiegów, 
powoduje szybkie rezultaty terapeutyczne. 

terapia ultradźwiękowa jest sprawdzoną i skuteczną metodą 
leczenia wielu schorzeń. w celu uproszczenia wyboru terapii, 
wstępnie zaprogramowane protokoły są przechowywane 
w pamięci aparatu. dostarczają one jasnych instrukcji 
i automatycznie ustawiają parametry leczenia.
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BEZPIECZNE, NIEZAWODNE I TRWAŁE 
urządzenie wykonane jest ze szczególnym 
uwzględnieniem jakości, trwałości 
i bezpieczeństwa.

MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA DWÓCH 
GŁOWIC ULTRADŹWIĘKOWYCH
dostępne głowice ultradźwiękowe: 
0.8 cm2 i 5 cm2.

PROTOKOŁY LECZNICZE OPARTE NA 
DOWODACH NAUKOWYCH
aparat posiada bazę gotowych protokołów 
leczniczych opartych na dowodach naukowych 
wraz z atlasem anatomicznym oraz jasnymi 
wytycznymi do terapii. 

KONTROLA PRZYLEGANIA
pełna kontrola przylegania głowicy odbywa się 
dzięki widocznemu pierścieniowi światła, który 
wyraźnie wskazuje efektywny transfer energii, 
pozwalając na skuteczne prowadzenie terapii.

BARDZO SZYBKIE URUCHAMIANIE
aparat jest gotowy do użycia bezpośrednio po 
włączeniu. brak opóźnienia startu i ładowania 
systemu operacyjnego, powoduje natychmiastową 
dostępność wszystkich funkcji urządzenia.

KOLOROWY, DOTYKOWY WYŚWIETLACZ TFT
wyświetlacz odporny jest na zarysowania oraz 
w sposób perfekcyjny prezentuje wszystkie 
parametry i obrazy.

ELASTYCZNY KABEL
kabel pomiędzy aparatem, a głowicą 
ultradźwiękową jest elastyczny i w pełni 
dostosowuje się do ruchów terapeuty, 
nie utrudniając poruszania się głowicy 
leczniczej.

struktura menu jest dostosowana 
do szybkiego działania. 
w większości przypadków można 
rozpocząć leczenie konkretnych 
patologii w zaledwie 3 krokach! 
łatwe, szybkie i proste.

Zalety:
protokoły oparte na badaniach, 
możliwość tworzenia własnych protokołów,
sprawne uruchamianie,
kolorowy wyświetlacz, 
dotykowa obsługa interfejsu,
szybkie efekty terapeutyczne, 
ergonomiczna budowa,
kontrola przylegania głowicy,
możliwość stosowania dwóch głowic 
ultradźwiękowych,
energooszczędność,
kompaktowy i modny wygląd, 
elastyczny kabel,
bezpieczny, niezawodny i trwały.  
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funkcjonalność urządzenia zapewnia maksymalną 
kontrolę przy minimalnym działaniu. 

aparat do elektroterapii 

endomed 182 jest to kompletne urządzenie do leczenia bólu 
za pomocą prądów interferencyjnych, premodulowanych 
(interferencja dwupolowa) i tens. 

Zalety:
interferencja dwupolowa dla obu kanałów,
interferencja czteropolowa,
interferencja izopolarna,
asymetryczny, dwufazowy prąd impulsowy (tens),
tens wybuchowy (burst),
30 wstępnie zaprogramowanych propozycji leczenia 
z możliwością wielokrotnego zapisywania,
duży, czytelny wyświetlacz,
spersonalizowany program uruchamiania.

interfejs jest bardzo przyjazny dla użytkownika, 
dzięki przyciskom umieszczonym obok dużego 
wyświetlacza. pozwala to na doskonałą 
kontrolę i przegląd wybranych parametrów 
w trakcie leczenia. 
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DANE TECHNICZNE:
Liczba kanałów: 1
Rodzaj zasilacza głównego: enb-1530
Napięcie sieciowe: 100-240 v ± 10% (50/60 hz)
Wyjście: 15 vdc/3,4 a
Wymiary: 22 x 20 x 20 cm
Waga: 1.8 kg

PRĄDY INTERFERENCYJNE I TENS
prądy interferencyjne stymulują tkanki głębokie bez 
obciążenia dla tkanek powierzchownych. 
w prądach tych, dzięki interferencji powstaje wysoka 
intensywność prądu w rzeczywistym obszarze 
stymulacji. umożliwia to precyzyjną lokalizację, 
zwłaszcza głęboko położonych tkanek objętych 
problemem chorobowym.
tens (przezskórna, elektryczna stymulacja nerwów) 
jest formą elektroterapii, która jest często stosowana 
do łagodzenia bólu lub stymulacji mięśni. ze 
względu na charakter dwufazowy ten rodzaj prądu 
jest całkowicie zrównoważony i nie ma stałej 
składowej prądu.

Endomed 182

DANE TECHNICZNE:
Częstotliwość ultradźwięków: 1 i 3 mhz
Ultradźwięki: emisja ciągła i impulsowa  
Cykl pracy (współczynnik wypełnienia): 100 hz/5, 
10, 20, 33, 50, 80%
Częstotliwość impulsów: 16 hz, 48 hz i 100 hz
Kanały ultradźwiękowe: 2
Moc:  0-2 w/cm2 dla emisji ciągłej, 0-3 w/cm2 dla 
emisji impulsowej 
ERA dużej głowicy ultradźwiękowej: 5 cm2

ERA małej głowicy ultradźwiękowej: 0,8 cm2

Programy zabiegowe: 25 zaprogramowanych 
protokołów leczniczych i 20 programów do ustawienia 
dla użytkownika
Wyświetlacz:  480 x 272 pikseli 
Zasilanie: 100-240 v ± 10% (50/60 hz)
Wymiary urządzenia: 21 x 19 x 9 cm
Waga:  0.760 kg z 1 głowicą, 0.838 kg z 2 głowicami 
Menu w języku polskim

Sonopuls 190
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s = status

sonopuls   
sonopuls
sonopuls 
sonopuls
sonopuls
endomed
endomed
endomed
endomed

692VS
692V
692S
692
690S
684V
684
682V
682

SERIA 6 produkty serii:
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LIPUS

status dzięki podciśnieniu doskonale przylega do skóry, 
nawet w takich miejscach jak kolano czy łokieć.

terapia status nie wymaga używania klasycznego żelu do 
ultradźwięków, a jedynie podkładów żelowych gelpad.
pozwalają one zachować czystość i higienę zabiegu.
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Zalety:

dynamiczna terapia ultradźwiękowa z częstotliwością 
1 i 3 mhz,
elektroterapia z 36 rodzajami prądów w 2 niezależnych 
kanałach,
terapia skojarzona - równoczesne stosowanie 
ultradźwięków i elektroterapii, zapewnia skuteczne 
leczenie,
bardzo duża wygoda, wszystkie ustawienia można 
zmieniać jedną ręką w czasie leczenia,
wizualny kreator pomaga określić prawidłowe 
ustawienia dla wybranych schorzeń,
dostępny również ze zintegrowanym urządzeniem 
do terapii podciśnieniowej. pozwala ono na łatwe 
stosowanie elektrod próżniowych do terapii,
prosty, elegancki i łatwy w użyciu! 

aparat do terapii skojarzonej, elektroterapii, ultradźwięków, vacum i status
sonopuls 692vs to zaawansowane urządzenie do terapii ultradźwiękowej, 
elektroterapii, terapii skojarzonej, terapii podciśnieniowej vacum 
oraz status. oferuje wszystkie możliwości powszechnego stosowania 
ultradźwięków w emisji ciągłej oraz impulsowej, z częstotliwością 1 i 3 mhz. 

częstotliwości te umożliwiają selektywną terapię zarówno tkanek położonych 
głęboko, jak i powierzchownie.

aparat generuje 36 różnych rodzajów 
prądów, które można łączyć 
z ultradźwiękami i stosować terapię 
skojarzoną.

VACUM - podciśnieniowy system elektrod. 

StatUS = Hands Free Ultrasound - 
stacjonarne, bezobsługowe ultradźwięki. 
efektywna, całkowita powierzchnia 
terapeutyczna wynosi aż 5 cm2!
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aparat do terapii skojarzonej, elektroterapii, ultradźwięków i vacum

sonopuls 692v to zaawansowane urządzenie do terapii 
ultradźwiękowej, elektroterapii, terapii skojarzonej oraz terapii 
podciśnieniowej (vacum). oferuje wszystkie możliwości 
powszechnego stosowania ultradźwięków w emisji ciągłej oraz 
impulsowej, z częstotliwością 1 i 3 mhz. 

częstotliwości te umożliwiają selektywną terapię zarówno tkanek 
położonych głęboko, jak i powierzchownie.

aparat generuje 36 
różnych rodzajów prądów, 
które można łączyć 
z ultradźwiękami  
i stosować terapię 
skojarzoną.

VACUM - podciśnieniowy 
system elektrod.

dynamiczna terapia ultradźwiękowa z częstotliwością 
1 i 3 mhz,
elektroterapia z 36 rodzajami prądów w 2 niezależnych 
kanałach, 
terapia skojarzona - równoczesne stosowanie 
ultradźwięków i elektroterapii, zapewnia skuteczne 
leczenie, 
bardzo duża wygoda, wszystkie ustawienia można 
zmieniać jedną ręką w czasie leczenia,
wizualny kreator pomaga określić prawidłowe 
ustawienia dla wybranych schorzeń,
dostępny również ze zintegrowanym urządzeniem 
do terapii podciśnieniowej. pozwala ono na łatwe 
stosowanie elektrod próżniowych do terapii,
prosty, elegancki i łatwy w użyciu.

Zalety:
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aparat do terapii skojarzonej, elektroterapii, ultradźwięków i status 
jest to zaawansowane urządzenie do terapii ultradźwiękowej, 
elektroterapii oraz terapii skojarzonej. oferuje wszystkie możliwości 
powszechnego stosowania ultradźwięków w emisji ciągłej oraz 
impulsowej, z częstotliwością 1 i 3 mhz. 

częstotliwości te umożliwiają selektywną terapię zarówno tkanek 
położonych głęboko, jak i powierzchownie. 

aparat generuje 36 różnych 
rodzajów prądów, które można 
łączyć z ultradźwiękami i stosować 
terapię skojarzoną.

StatUS = Hands Free Ultrasound 
- stacjonarne, bezobsługowe 
ultradźwięki. efektywna, całkowita 
powierzchnia terapeutyczna 
wynosi aż 5 cm2!

dynamiczna terapia ultradźwiękowa z częstotliwością 
1 i 3 mhz,
elektroterapia z 36 rodzajami prądów w 2 niezależnych 
kanałach,
terapia skojarzona - równoczesne stosowanie 
ultradźwięków i elektroterapii, zapewnia skuteczne 
leczenie,
bardzo duża wygoda, wszystkie ustawienia można 
zmieniać jedną ręką w czasie leczenia,
wizualny kreator pomaga określić prawidłowe 
ustawienia dla wybranych schorzeń,
dostępny również ze zintegrowanym urządzeniem 
do terapii podciśnieniowej. pozwala ono na łatwe 
stosowanie elektrod próżniowych do terapii,
prosty, elegancki i łatwy w użyciu! 

Zalety:
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aparat generuje 36 różnych 
rodzajów prądów, które można 
łączyć z ultradźwiękami i stosować 
terapię skojarzoną.

aparat do terapii skojarzonej, elektroterapii i ultradźwięków
sonopuls 692 to zaawansowane urządzenie do terapii 
ultradźwiękowej, elektroterapii oraz terapii skojarzonej. oferuje 
wszystkie możliwości powszechnego stosowania ultradźwięków 
w emisji ciągłej oraz impulsowej, z częstotliwością 1 i 3 mhz. 

częstotliwości te umożliwiają selektywną terapię zarówno tkanek 
położonych głęboko, jak i powierzchownie.

dynamiczna terapia ultradźwiękowa z częstotliwością 
1 i 3 mhz,
elektroterapia z 36 rodzajami prądów w 2 niezależnych 
kanałach,
terapia skojarzona - równoczesne stosowanie 
ultradźwięków i elektroterapii, zapewnia skuteczne 
leczenie,
bardzo duża wygoda, wszystkie ustawienia można 
zmieniać jedną ręką w czasie leczenia,
wizualny kreator pomaga określić prawidłowe 
ustawienia dla wybranych schorzeń,
dostępny również ze zintegrowanym urządzeniem 
do terapii podciśnieniowej. pozwala ono na łatwe 
stosowanie elektrod próżniowych do terapii,
prosty, elegancki i łatwy w użyciu! 

Zalety:

28 29



aparat do ultradźwięków i status
sonopuls 690s jest zaawansowanym urządzeniem do klasycznych 
ultradźwięków oraz terapii status, czyli do stacjonarnych, 
bezobsługowych ultradźwięków. 
aparat posiada rozwiązania terapeutyczne dla każdego rodzaju 
schorzenia, dzięki wytwarzaniu ultradźwięków o częstotliwości 
1 mhz i 3 mhz przez głowice o powierzchni 0.8 cm2 i 5 cm2.
 

StatUS = Hands Free Ultrasound - stacjonarne, 
bezobsługowe ultradźwięki. efektywna, całkowita 
powierzchnia terapeutyczna wynosi aż 5 cm2! 
status to najnowsze osiągnięcie w fizykoterapii. 
terapię można stosować bez przemieszczania 
głowicy leczniczej. 

terapia status to unikalna, innowacyjna 
metoda fizjoterapii opracowana przez 
firmę enraf-nonius. 

status dzięki podciśnieniu doskonale przylega do skóry, nawet w takich miejscach 
jak kolano czy łokieć.

terapia status nie wymaga używania klasycznego żelu do ultradźwięków, a jedynie 
podkładów żelowych gelpad. pozwalają one zachować czystość i higienę zabiegu.
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aparat do elektroterapii i vacum
endomed 684v to uniwersalny, bardzo zaawansowany aparat 
do elektroterapii, posiadający 36 różnych rodzajów prądów, 
skutecznych w zwalczaniu bólu, odbudowie tkanki
i stymulacji mięśni. endomed 684v posiada 4 niezależne, w pełni 
izolowane galwanicznie, bezpieczne kanały. 
przy pomocy 4 kanałów, w tym samym czasie można selektywnie 
stymulować różne części mięśnia lub różne mięśnie.

aparat generuje 36 różnych rodzajów prądów, posiada  
4 niezależne kanały terapeutyczne.

VACUM - podciśnieniowy system elektrod  
w 4 niezależnych kanałach.

Zalety:

elektroterapia z 36 rodzajami prądów 
w 4 niezależnych kanałach,
bardzo duża wygoda - wszystkie ustawienia można zmieniać 
jedną ręką w czasie leczenia,
wizualny kreator pomaga określić prawidłowe ustawienia dla 
wybranych schorzeń,
dostępny również ze zintegrowanym urządzeniem do terapii 
podciśnieniowej, które umożliwia łatwe stosowanie elektrod 
próżniowych do terapii skojarzonej z elektroterapią,
prosty, elegancki i łatwy w użyciu.
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aparat do elektroterapii
endomed 684 jest to uniwersalny, bardzo zaawansowany aparat 
do elektroterapii, posiadający 36 różnych rodzajów prądów, 
skutecznych w zwalczaniu bólu, odbudowie tkanki
i stymulacji mięśni. endomed 684 posiada 4 niezależne, 
w pełni izolowane galwanicznie, bezpieczne kanały. 
przy pomocy 4 kanałów, w tym samym czasie można selektywnie 
stymulować różne części mięśnia lub różne mięśnie.

aparat generuje 36 różnych rodzajów 
prądów, posiada 4 niezależne kanały 
terapeutyczne.

Zalety:

elektroterapia z 36 rodzajami prądów 
w 4 niezależnych kanałach, 
bardzo duża wygoda - wszystkie ustawienia można zmieniać 
jedną ręką w czasie leczenia,
wizualny kreator pomaga określić prawidłowe ustawienia dla 
wybranych schorzeń,
dostępny również ze zintegrowanym, urządzeniem do terapii 
podciśnieniowej, które umożliwia łatwe stosowanie elektrod 
próżniowych do terapii skojarzonej z elektroterapią,
prosty, elegancki i łatwy w użyciu!
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aparat do elektroterapii i vacum
endomed 682v jest to uniwersalny, bardzo zaawansowany aparat do 
elektroterapii, posiadający 36 różnych rodzajów prądów, skutecznych 
w zwalczaniu bólu, odbudowie tkanki i stymulacji mięśni. endomed 
682v posiada 2 niezależne, w pełni izolowane galwanicznie, 
bezpieczne kanały. 
przy pomocy 2 kanałów, w tym samym czasie można selektywnie 
stymulować różne części mięśnia lub różne mięśnie.

aparat generuje 36 różnych rodzajów prądów, posiada 
2 niezależne kanały terapeutyczne.

VACUM - podciśnieniowy system elektrod 
w 2 niezależnych kanałach.

Zalety:

elektroterapia z 36 rodzajami prądów 
w 2 niezależnych kanałach, 
bardzo duża wygoda - wszystkie ustawienia można zmieniać 
jedną ręką w czasie leczenia,
wizualny kreator pomaga określić prawidłowe ustawienia dla 
wybranych schorzeń,
dostępny również ze zintegrowanym urządzeniem do terapii 
podciśnieniowej, które umożliwia łatwe stosowanie elektrod 
próżniowych do terapii skojarzonej z elektroterapią,
prosty, elegancki i łatwy w użyciu! 
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aparat do elektroterapii
endomed 682 jest to uniwersalny, bardzo zaawansowany aparat do 
elektroterapii, posiadający 36 różnych rodzajów prądów, skutecznych 
w zwalczaniu bólu, odbudowie tkanki i stymulacji mięśni. endomed 682 
posiada 2 niezależne, w pełni izolowane galwanicznie, bezpieczne kanały. 
przy pomocy 2 kanałów, w tym samym czasie można selektywnie 
stymulować różne części mięśnia lub różne mięśnie.

aparat generuje 36 różnych rodzajów prądów, posiada 2 niezależne 
kanały terapeutyczne.

możliwe jest także zastosowanie aplikacji lokalnych i segmentarnych 
stosując różne rodzaje prądów. pozwala to na osiągnięcie maksymalnych 
wyników terapeutycznych, poprzez zmniejszanie bólu i stymulację mięśni.

Zalety:

elektroterapia z 36 rodzajami prądów w 2 niezależnych kanałach, 
bardzo duża wygoda - wszystkie ustawienia można zmieniać jedną ręką 
w czasie leczenia,
wizualny kreator pomaga określić prawidłowe ustawienia dla wybranych 
schorzeń,
dostępny również ze zintegrowanym urządzeniem do terapii 
podciśnieniowej, które umożliwia łatwe stosowanie elektrod próżniowych 
do terapii skojarzonej z elektroterapią,
prosty, elegancki i łatwy w użyciu.
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DANE TECHNICZNE
Kanały elektroterapii: 2, niezależne, pełna izolacja galwaniczna  
Rodzaje prądów: 36 typów prądów 
Częstotliwość impulsów/współczynnik wypełnienia: 100 hz/ 5, 10, 20, 
50, 80%; 16 hz / 20%; 48 hz / 20%
Kanały ultradźwiękowe: 2
Moc UD:  0-2 w/cm2 dla emisji ciągłej, 0-3 w/cm2 dla emisji impulsowej 
Częstotliwość ultradźwięków: 1 i 3 mhz, głowica o pow. 0.8 cm2 lub 5 cm2 
Ultradźwięki klasyczne: emisja ciągła i impulsowa  
StatUS:  stacjonarne ultradźwięki, modulacja współczynnika wypełnienia 
i modulacja amplitudy intensywności  
VACUM: 2 kanały, inteligentna regulacja podciśnienia
Gotowe programy/protokoły: 60 pozycji
Programy do ustawiania: nieograniczona ilość
Zasilanie: 100-240 v ± 10% (50/60 hz)
Wymiary urządzenia: 45 x 37 x 29.5 cm
Waga:   6.2 kg
Menu w języku polskim

DANE TECHNICZNE
Kanały elektroterapii: 2, niezależne, pełna izolacja galwaniczna  
Rodzaje prądów: 36 typów prądów 
Częstotliwość impulsów/współczynnik wypełnienia: 100 hz/ 5, 10, 20, 50, 
80%; 16 hz / 20%; 48 hz / 20%
Kanały ultradźwiękowe: 2
Moc UD:  0-2 w/cm2 dla emisji ciągłej, 0-3 w/cm2 dla emisji impulsowej 
Częstotliwość ultradźwięków: 1 i 3 mhz, głowica o pow. 0.8 cm2 lub 5 cm2

Ultradźwięki klasyczne: emisja ciągła i impulsowa  
StatUS:  stacjonarne ultradźwięki, modulacja współczynnika wypełnienia 
i modulacja amplitudy intensywności  
Gotowe programy/protokoły: 60 pozycji
Programy do ustawiania: nieograniczona ilość
Zasilanie: 100-240 v ± 10% (50/60 hz)
Wymiary urządzenia: 45 x 37 x 29.5 cm
Waga:  6.2 kg
Menu w języku polskim

DANE TECHNICZNE
Kanały elektroterapii: 2, niezależne, pełna izolacja galwaniczna  
Rodzaje prądów: 36 typów prądów 
Częstotliwość impulsów/współczynnik wypełnienia: 100 hz/ 5, 10, 20, 50, 
80%; 16 hz / 20%; 48 hz / 20%
Kanały ultradźwiękowe: 2
Moc UD:  0-2 w/cm2 dla emisji ciągłej, 0-3 w/cm2 dla emisji impulsowej 
Częstotliwość ultradźwięków: 1 i 3 mhz, głowica o pow. 0.8 cm2 lub 5 cm2

Ultradźwięki klasyczne: emisja ciągła i impulsowa  
Gotowe programy/protokoły: 60 pozycji
Programy do ustawiania: nieograniczona ilość
Zasilanie: 100-240 v ± 10% (50/60 hz)
Wymiary urządzenia: 45 x 37 x 29.5 cm
Waga:  6.2 kg
Menu w języku polskim

DANE TECHNICZNE
Kanały elektroterapii: 2, niezależne, pełna izolacja galwaniczna  
Rodzaje prądów: 36 typów prądów 
Częstotliwość impulsów/współczynnik wypełnienia: 100 hz/ 5, 10, 20, 50, 
80%; 16 hz / 20%; 48 hz / 20%
Kanały ultradźwiękowe: 2
Moc UD:  0-2 w/cm2 dla emisji ciągłej, 0-3 w/cm2 dla emisji impulsowej 
Częstotliwość ultradźwięków: 1 i 3 mhz, głowica o pow. 0.8 cm2 lub 5 cm2

Ultradźwięki klasyczne: emisja ciągła i impulsowa  
VACUM: 2 kanały, inteligentna regulacja podciśnienia
Gotowe programy/protokoły: 60 pozycji
Programy do ustawiania: nieograniczona ilość
Zasilanie: 100-240 v ± 10% (50/60 hz)
Wymiary urządzenia: 45 x 37 x 29.5 cm
Waga:  6.2 kg
Menu w języku polskim

Sonopuls 692VS

Sonopuls 692S Sonopuls 692

Sonopuls 692V
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DANE TECHNICZNE
Kanały ultradźwiękowe: 2
Moc UD: 0-2 w/cm2 dla emisji ciągłej, 0-3 w/cm2 dla emisji impulsowej 
Częstotliwość ultradźwięków: 1 i 3 mhz, głowica o pow. 0.8 cm2 lub 5 cm2

Ultradźwięki klasyczne: emisja ciągła i impulsowa  
StatUS:  stacjonarne ultradźwięki, modulacja współczynnika wypełnienia i 
modulacja amplitudy intensywności  
Gotowe programy/protokoły: 60 pozycji
Programy do ustawiania: nieograniczona ilość
Zasilanie: 100-240 v ± 10% (50/60 hz)
Wymiary : 45 x 37 x 29.5 cm
Waga: 6.2 kg 
Menu w języku polskim

Sonopuls 690S

DANE TECHNICZNE
Kanały elektroterapii: 4, niezależne, pełna izolacja galwaniczna  
Rodzaje prądów: 36 typów prądów 
Częstotliwość impulsów/współczynnik wypełnienia: 100 hz/ 5, 
10, 20, 50, 80%; 16 hz / 20%; 48 hz / 20%
VACUM: 4 kanały, inteligentna regulacja podciśnienia
Gotowe programy/protokoły: 60 pozycji
Programy do ustawiania: nieograniczona ilość
Zasilanie: 100-240 v ± 10% (50/60 hz)
Wymiary urządzenia: 45 x 37 x 29.5 cm
Waga: 6.2 kg
Menu w języku polskim

DANE TECHNICZNE
Kanały elektroterapii: 2, niezależne, pełna izolacja galwaniczna  
Rodzaje prądów: 36 typów prądów 
Częstotliwość impulsów/współczynnik wypełnienia: 100 hz/ 5, 10, 20, 
50, 80%; 16 hz / 20%; 48 hz / 20%
VACUM: 2 kanały, inteligentna regulacja podciśnienia
Gotowe programy/protokoły: 60 pozycji
Programy do ustawiania: nieograniczona ilość
Zasilanie: 100-240 v ± 10% (50/60 hz)
Wymiary urządzenia: 45 x 37 x 29.5 cm
Waga: 6.2 kg
Menu w języku polskim

DANE TECHNICZNE
Kanały elektroterapii: 4, niezależne, pełna izolacja galwaniczna  
Rodzaje prądów: 36 typów prądów 
Częstotliwość impulsów/współczynnik wypełnienia: 100 hz/ 5, 10, 20, 
50, 80%; 16 hz / 20%; 48 hz / 20%
Gotowe programy/protokoły: 60 pozycji
Programy do ustawiania: nieograniczona ilość
Zasilanie: 100-240 v ± 10% (50/60 hz)
Wymiary urządzenia: 45 x 37 x 29.5 cm
Waga: 6.2 kg
Menu w języku polskim

Endomed 684V Endomed 682V

Endomed 684
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DANE TECHNICZNE
Kanały elektroterapii: 2, niezależne, pełna izolacja 
galwaniczna  
Rodzaje prądów: 36 typów prądów 
Częstotliwość impulsów/współczynnik wypełnienia: 100 hz/ 
5, 10, 20, 50, 80%; 16 hz / 20%; 48 hz / 20%
Gotowe programy/protokoły: 60 pozycji
Programy do ustawiania: nieograniczona ilość
Zasilanie: 100-240 v ± 10% (50/60 hz)
Wymiary urządzenia: 45 x 37 x 29.5 cm
Waga:  6.2 kg
Menu w języku polskim

Endomed 682
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System LiteGait
seria produktów do nauki oraz treningu chodu, które kontrolują postawę, równowagę oraz koordynację ruchową na bieżni lub na ziemi, z uwzględnieniem masy 
ciała pacjenta. 

Zalety: 

odpowiada za wsparcie postawy, balansu i masy ciała,
zapobiega nadmiernej rotacji podczas treningu,
gwarantuje bezpieczną terapię,
opcjonalna skala bisym mierzy optymalny poziom wsparcia,
mobilny system zapewnia łatwe przemieszczanie się pacjenta, 
szeroka gama protokołów i programów terapeutycznych, 
funkcja sit-stand ułatwia pacjentowi rozpoczęcie terapii z każdej pozycji.
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litegait – seria produktów do nauki chodu w odciążeniu. system jest kompatybilny z bieżniami rehabilitacyjnymi z serii en-motion.
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podgrzewacz paraffin-bath enraf-nonius działa na zasadzie „łaźni wodnej”. parafinę ogrzewa się bezpośrednio przez 
przenoszenie cieczy, którą może być woda lub specjalny olej termiczny (13 l). rozmiar urządzenia czyni go odpowiednim  
do tzw. kąpieli parafinowej. w tym urządzeniu możliwe jest także ogrzewanie paraligno, parafango i czystej parafiny.
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