
	 Štiri standardne oblike nizko frekvečnih tokov: MF, DF, CP in LP
	 Dodatne možnosti: dvopolna interferenčna terapija, ruska stimulacija (RS) in iontoforeza
	 18 programov za terapijo različnih patologij
	 Možnost sestavljanja invidualnih programov - 18 prostih mest

Aparat za terapijo z nizko frekvenčnimi diadinamskimi tokovi



Obolenja in poškodbe lokomotornega aparata imajo za 
posledico v večini primerov bolečino, oteklino in mišični krč. 
Nizkofrekvenčna elektro terapija je priznana metoda, s katero 
se bojujemo proti temu z velikim uspehom, ne glede na to, ali je 
patologija akutna ali kronična. 
MEDIO DYN je računalniško vodena aparatura za elektro terapijo 
s pomočjo diadinamskih tokov (MF, DF, CP in LP), nudi pa tudi 
možnost izvajanja bi po lar ne interference, ruske stimulacije in 
ionoforeze. 
Diadinamski tokovi so zelo učinkoviti pri zmanjševanju bolečin, 
saj zvišujejo prag bolečine in blokirajo prevajanje bolečinskih 
impulzov proti možganom. Posebno izoblikovane frekvence pa 
so namenjene tudi zmanjševanju edemov, kar tudi pri po mo re 
k zmanjšanju bolečine in izboljšanju dobrega počutja pacienta. 
Manjša bo leči na je posledica tudi zmanjšanega tonusa prečno 
progastega mišičja in izbolj ša ne ga pretoka krvi na mestu 
terapije.
Izbira oblike toka je enostavna in priročna. S pomočjo 
tipkovnice lahko izberemo enega izmed konstantnih programov, 
ki so sestavljeni iz ene same oblike toka ali pa se odločimo za 
sestavljen program iz več različnih oblik diadinamskih tokov.
Programi so sestavljeni optimalno glede na njihovo funkcijo 
in splošno uporabnost v terapiji. Vsi parametri tokovnih oblik 
(trajanje določene oblike, vrsta oz. oblika toka) v stalnih 
programih so spremenljivi, vendar ta spremembe drži le za 
čas izvajanja programa. Za lastno ustvarjalnost so namenjeni 
prosti programi, ki jih po želji lahko sestavljamo in brišemo. čas 
izvajanja terapij je nastavljen na 15 minut, vendar ga po želji 
lahko spremenimo. Pri sestavljenih programih se ob skrajšanju 
celotnega časa terapije, časi posameznih diadinamskih oblik, ki 
sestavljajo pro gram, proporcionalno skrajšajo.
MEDIO DYN je profesionalen aparat in terapija z njim je 
učinkovita le, če z njim dela strokovnjak. Zato je namenjen 
za delo v fizioterapevtskih enotah po zdra v stve nih domovih, 
bolnišnicah, zdraviliščih, zaradi svoje velikosti pa je zelo pri-
ročen tudi za delo na terenu (športni klubi, patronaža). 
Njegova velika prednost je v tem, da ga lahko uporabljamo skupaj 
z ul trazvoč nim aparatom MEDIO SONO in tako lahko izkoristimo 
dobre stani obeh terapij hkrati. Prav tako ga lahko uporabimo 
skupaj z MEDIO VAC, kar nam omogoča enostavnejšo 
aplikacijo elektrod in hkrati pozitiven učinek masaže ob hkratni 
elektroterapiji. 

MF - monophase fixe

DF - diphase fixe

CP - courtes periodes

LP - longues periodes

ruska stumulacija

inoforeza

bipolarna interferenca
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Osnovna oprema:
Kabel za elektrode 1 kos

Gumi elektroda (50 x 70 mm) 2 kos

Spužva (50 x 70 mm) 2 kos

Pritrdilni gumi trak 2 kos

Priključni kabel (230 V, Eurovtič) 1 kos

Navodilo za uporabo 

Tehnični podatki:
Tip aparata: MEDIO DYN
Koda: 1800215
Maksimalna jakost izhodnega toka: 0 do 76 mA
Število izhodov: 1
Programi: 18 trajnih

18 prostih
Trajanje terapije: 0 do 99 minut
Oblike diadinamskih tokov: MF, DF, CP, LP
Bipolarna interferenca
Nosilna frekvenca: 4000 Hz
Frekvenca moduliranih signalov: 0 do 200 Hz
Spekter: 0 do 100 Hz
Ionoforeza
Ruska stimulacija RS
Napajalna napetost: 230 V, 50/60 Hz
Priključna moč: 30 VA
Tip varovalk: 2 x 160 mAT
Dimenzije aparata: 300 x 300 x 140 mm
Masa aparata: 1,6 kg
Varnostni razred: I
Tip aplikacijskega dela: BF
Klasifikacija MDD 93/42/EEC IIb
Type of applicators: BF
Classification MDD 93/42/EEC: IIb

 d.o.o., Stegne 23, 1000 Ljubljana, PE: Otoče 5a, 4244 Podnart, Slovenija
T: 04 53 25 760, 04 53 25 762, F: 04 53 25 718 
M: 041 519 731, 041 622 918, 041 719 060
E: info@iskramedical.eu, W: www.iskramedical.eu
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