
 

Hands-free mód
v úplnej bezpečnosti
Po zadaní parametrov liečby môže 
terapeut dohliadať na liečbu, ktorá sa 
vykonáva bez použitia rúk a úplne 
bezpečne.
Medzi robotizovanou hlavou a pacientom 
nie je žiadny kontakt, čím sa zabráni 
potenciálnej kontaminácii.

Pomoc  
operátorovi
Terapeutické protokoly a parametre 
nastavenia hlavy sa zobrazujú na 
obrazovke a je možné ich meniť pomocou 
pokročilého a užívateľsky prívetivého 
rozhrania. Nový softvér ponúka kompletné 
protokoly s príslušnými ilustráciami, ktoré 
majú operátora viesť počas terapie.

Vďaka svojmu exkluzívnemu multi diódovému aplikátoru
MLS® s maximálnym výkonom 75 W poskytuje M8 rýchle  
a automatické dodanie laserovej terapie MLS®.
Pohyb stĺpika s ramenom a rotácia hlavy v 5 robotizovaných
smeroch umožňujú dokonalé umiestnenie na cieľovú oblasť.
Vylepšený pulz MLS® vedie k rýchlejšiemu zlepšeniu stavu  
so skrátenými časmi liečby v režime „hands-free“ móde.

Robotizovaný laser MLS® so
špičkovým výkonom 75W.

M8

MLS® Laserová Terapia
Laserová Terapia MLS® pochádza z vedeckého výskumu
spoločnosti ASA s cieľom prekonať hranice tradičnej  
laserovej terapie a súčasne využiť výhody nízkej a vysokej  
sily žiarenia prostredníctvom patentovaného impulzu.

MLS® Pulz
Kombinované a
Synchronizované žiarenie

Pulzné žiarenie 
(905nm)

Kontinuálne / frekvenčné
žiarenie (808nm)



 

 Simultánne ovládanie dvoch nezávislých kanálov

 Robotická optická jednotka s 3 zdrojmi MLS®

s výkonom až 3,3 W, špičkový výkon 3 x 25 W
 Cieľová oblasť ø 5 cm vysvietená vysoko účinnými červenými svetlami LED

 Rukoväť s optickou jednotkou so zdrojom MLS®

 s výkonom až 1,1 W, špičkový výkon 25 W
Cieľová oblasť ø 2 cm vysvietená vysoko účinnými červenými svetlami LED

 Farebný dotykový LCD displej s vysokým rozlíšením

 4 spôsoby ošetrenia:
 A) špecifické patológie
 B) manažment bolesti
 C) proti opuchom
 D) biostimuláci

 Možnosť individuálnej zmeny všetkých parametrov ošetrenia

 Vyhradená oblasť na vytváranie a ukladanie nových, prispôsobených programov
 pre každý terminál / aplikátor

 Modulácia MLS® v režime CPW a FPW (Synchronizovaná emisia
 kontinuálnych pulzných vĺn a frekvenčných pulzných vĺn)

 Modulačná frekvencia od 1 to 2000 Hz v krokoch po 1 H

 Stupeň výkonu 25%, 50%, 75% a 100%

 Fixný pracovný cyklus pri 50% alebo variabilný

 Čas ošetrenia od 1“ do 44´59“ v krokoch po 1“

 Automatický výpočet emitovanej energie v závislosti od nastavených parametrov

ALARMY A BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE

 Výstražné svetlo počas emisie lasera

 Interlock

 Nastaviteľná zvuková signalizácia

 Dátum a čas

 Heslo na obsluhu prístroja

 Výber jazyka

 Pripravené na pripojenie k vzdialenému zariadeniu signalizujúcemu laserovú emisiu
 

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO

 2 laserové ochranné okuliare

ROZMERY A HMOTNOSŤ

 106 x 43 x 154 cm
 43 Kg

NAPÁJANIE

 100/240Vac 50/60Hz 85/100VA

Technické parametre
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