OTWOCK

CENNIK
Data wydania: 08.07.2013
APARATY DO ELEKTROTERAPII
Opis
1.* MULTITRONIC MT-3
uniwersalny 2-kanałowy aparat do elektroterapii – kilkadziesiąt rodzajów stymulacji;
programy gotowe (ponad 100); programy obsługi (50); sekwencje diadynamiczne; elektrogimnastyka;
elektrodiagnostyka; niezaleŜna regulacja natęŜenia prądu w kaŜdym kanale
2.* MULTITRONIC MT-3 w innej wersji kolorystycznej
Zmiana koloru obudowy Multitronic MT-3 na wybraną z proponowanej palety barw (RAL).
3.* INTERDYNAMIC ID-4C
prądy interferencyjne wg Nemec'a, Galvan
4.* DIATRONIC DT-7B
prądy diadynamiczne wg Bernarda, Galvan
* Wszystkie ceny aparatów do elektroterapii razem ze standardowym kompletem wyposaŜenia.

L.p.

NOWOŚĆ !!!
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

4400,3100,3100,-

4900,-

ULTRADŹWIĘKI - części składowe do wyboru

SONOTRONIC US-2
Nowoczesny aparat do ultradźwięków; duŜy (4,3’’) kolorowy ekran dotykowy; programy gotowe;
wygodny panel wpisów własnych; cena za sterownik bez głowicy
2
Głowica zabiegowa SU-1 (1cm )
Ergonomiczna głowica zabiegowa do aparatu Sonotronic; częstotliwość przełączana 1 lub 3,3MHz
2
Głowica zabiegowa SU-5 (5cm )
Ergonomiczna głowica zabiegowa do aparatu Sonotronic; częstotliwość przełączana 1 lub 3,3MHz

NOWOŚĆ !!!

4200,-

ULTRADŹWIĘKI oraz LASEROTERAPIA w jednym

SOLATRONIC SL-3
Nowoczesny aparat do ultradźwięków i laseroterapii; moŜliwość wykonywania 2 zabiegów
jednocześnie oraz podłączenia do terapii skojarzonej; duŜy (4,3’’) kolorowy ekran dotykowy; programy
gotowe; wygodny panel wpisów własnych; cena za sterownik bez aplikatorów; ceny sond i głowic jak
w aparatach poniŜej

NOWOŚĆ !!!

Cena brutto

3900,850,850,-

LASER BIOSTYMULACYJNY - części składowe do wyboru

LASERTRONIC LT-3
Wielosondowy biostymulator laserowy; duŜy (4,3’’) kolorowy ekran dotykowy; ponad 140 programów
gotowych; wygodny panel wpisów własnych
Okulary ochronne lasera (komplet – 2 sztuki)
do zakresów długości fali świetlnej dostępnych w Lasertronic’u LT-3
Okulary ochronne lasera (1 sztuka)
do zakresów długości fali świetlnej dostępnych w Lasertronic’u LT-3
Sonda lasera S-1N
905 nm / 50mW (50W w impulsie; praca impulsowa); nowoczesna ergonomiczna obudowa
Sonda lasera S-2N
660 nm / 40 mW (praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy); nowoczesna ergonomiczna obudowa
Sonda lasera S-3N
808 nm / 400 mW (praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy); nowoczesna ergonomiczna obudowa

3700,790,[23%vat]
420,[23%vat]
3200,1900,2650,-

Akcesoria uniwersalne
15.

Solidna torba do transportu aparatów i akcesoriów; miejsce na aparat i dwie kieszenie na akcesoria

16. Stolik mobilny SM-1 jednopółkowy pod aparaty do fizykoterapii, z wygodną rączką, kółkami i
hamulcami
17. Stolik mobilny SM-2 dwupółkowy pod aparaty do fizykoterapii, z wygodną rączką, kółkami i
hamulcami

Data wydania cennika: 8.07.2013

WaŜny do: czasu wprowadzenia nowego wydania cennika

170,[23%vat]
990,1220,-
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NOWOŚĆ !!!

URZĄDZENIE DO KĄPIELI KWASOWĘGLOWYCH

18. CARBObed
Nowoczesne urządzenie do „suchych” kąpieli w dwutlenku węgla.

37000,-

APARATY DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM
Opis

L.p.

Cena brutto

MAGNETRONIC MF-8 – aparat przenośny
19. MAGNETRONIC MF-8
Przenośny aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości; cena bez aplikatorów
Aplikator
statywowy AST-2
20.
do zabiegów okolic głowy, poszczególnych stawów, mniejszych powierzchni
21. Aplikator płaski-elastyczny APE-1
do zabiegów poszczególnych stawów, odcinka kręgosłupa, mniejszych powierzchni
22. Aplikator szpulowy AS-204
aplikator szpulowy o średnicy 200mm; klasyczna linia wzornicza; do zabiegów na kończyny

2700,900,470,1450,-

MAGNETRONIC MF-12 – 2-zabiegowy
23. MAGNETRONIC MF-12
Pole magnetyczne niskiej częstotliwości; 2 zabiegi jednocześnie - kaŜdy aplikator ma swój własny
zegar zabiegowy (takie same parametry pola, ale niezaleŜnie uruchamiane); duŜy (4,3’’) kolorowy
ekran dotykowy

5700,-

MAGNETRONIC MF-24 – 5-zabiegowy
24. MAGNETRONIC MF-24
Pole magnetyczne niskiej częstotliwości oraz laser; duŜy (5,7’’) kolorowy ekran dotykowy;
5 zabiegów jednocześnie - kaŜdy aplikator ma swój własny zegar zabiegowy: 4 zabiegi
magnetoterapii (na 2 niezaleŜnych kanałach) i 1 laseroterapii;
ceny sond lasera jak dla aparatu Lasertronic LT-3 powyŜej

7560,-

Akcesoria do aparatów Magnetronic MF-12 i MF-24
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Aplikator AS-600N aplikator szpulowy o średnicy 600mm; nowoczesna linia wzornicza
Aplikator AS-315N aplikator szpulowy o średnicy 315mm; nowoczesna linia wzornicza
Aplikator AS-200N aplikator szpulowy o średnicy 200mm; nowoczesna linia wzornicza
Aplikator AS-600K aplikator szpulowy o średnicy 600mm; klasyczna linia wzornicza
Aplikator AS-315K aplikator szpulowy o średnicy 315mm; klasyczna linia wzornicza
Aplikator AS-200K aplikator szpulowy o średnicy 200mm; klasyczna linia wzornicza
Aplikator płaski podwójny APP-100
Nowy wygląd, 2 cewki okrągłe, średnica 20cm, natęŜenie pola 10mT
Aplikator płaski pojedynczy AP-100
Nowy wygląd, jedna cewka okrągła, średnica 20cm, natęŜenie pola 10mT
Przesuwnik L-6 (leŜanka) leŜanka z przesuwnikiem do montowania aplikatora AS-600N lub AS-600K
Stolik SL-6 (do leŜanki) stolik montowany do leŜanki L-6, na którym moŜna postawić aparat
Stolik S-200N
stolik na którym moŜna umieścić aplikator AS-200N (np. przy zabiegu dłoni lub łokcia)
Stolik S-315N
stolik na którym moŜna umieścić aplikator AS-315N (np. przy zabiegu na kończynie dolnej)

2700,1700,1700,1950,1450,1450,990,590,2260,350,990,990,-

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MF-12
Zestaw I: aparat MF-12, aplikator AS-600K, leŜanka L-6
Zestaw II: aparat MF-12, aplikatory AS-600K, AS-315K, leŜanka L-6
Zestaw III: aparat MF-12, aplikatory AS-600K, AS-315K, AS-200K, leŜanka L-6
Zestaw IV: aparat MF-12, aplikator AS-600N, leŜanka L-6
Zestaw V: aparat MF-12, aplikatory AS-600N, AS-315N, leŜanka L-6
Zestaw VI: aparat MF-12, aplikatory AS-600N, AS-315N, AS-200N, leŜanka L-6
PRZYKŁADOWE ZESTAWY MF-24
zestaw I: Magnetronic MF-24, AS-600N, AS-315N, leŜanka L-6
zestaw II: Magnetronic MF-24, 2 x AS-600N, 2 x L-6
zestaw III: Magnetronic MF-24, 2 x AS-600N, 2 x L-6, AS-315N, AS-200N, stolik SL-6
zestaw IV: Magnetronic MF-24, 2 x AS-600N, 2 x L-6, sonda S-3N

14220,17480,21230,20130,-

Data wydania cennika: 8.07.2013
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WaŜny do: czasu wprowadzenia nowego wydania cennika

9910,11360,12810,10660,12360,14060,-

