
Combină fizioterapie



O singură tehnologie 
pentru 4 terapii.



OMNIA este un dispozitiv medical unic pentru fizio-
terapie ! Specificațiile sale tehnologice elevate oferă  
operatorului avantajul de a dispune de patru terapii 
diferite într-un singur dispozitiv.

Criteriile de funcționare ale combinei OMNIA și 
ergonomia accesoriilor sale sunt rezultatul a ani de 
experiență ai Elettromed în sectorul fizioterapiei dar 
și a prețioasei colaborări cu experți fizioterapeuți ce 
au oferit indicații utile pentru a obține un produs 
practic și eficient.

Interfața este alcătuită dintr-un ecran color de 7 ", cu 
un sistem touch screen capacitiv, cu vizibilitate ridi-
cată, chiar și din poziții în unghi.
Software-ul de gestiune OMNIA a fost creat pentru 
a pune la dispoziția operatorului un criteriu facil de 
navigare a meniului pentru stabilirea parametrilor de 
operare, cu un număr foarte limitat de pagini, 
pentru a crește gradul de utilizare al produsului.

"Criteriile de funcționare ale combinei 
OMNIA și ergonomia accesoriilor sale sunt 
rezultatul a ani de experiență ai companiei 
Elettromed în sectorul fizioterapiei".

OMNIA poate fi utilizat într-un mediu medical pe un 
cărucior special conceput pentru a optimiza gestiona-
rea aparatului și a numeroaselor accesorii cu care este 
echipat sau poate fi transportat la domiciliul pacientu-
lui folosind o geantă pentru transport.

Ce este
OMNIA?



Transfer de energie mod 
capacitiv și rezistiv. Indicarea 
nivelului termic de lucru cu 
sistem impedanometric furnizat 
în timp real. Protecție cu 
controlul contactului și a 
funcționarii corecte. 

LLLT cu o lungime de undă de 
904 nM. Frecvența de lucru de 
la 100 Hz la 10000 Hz. Cap de 
tratament complet cu trei 
surse laser de 19 Watt cu 
impulsuri de 200WS.

Două canale independente 
pentru generarea curenților 
electrici utili pentru a obține 
efecte analgezice și de 
electrostimulare, completat cu 
curenți de ionoforeză.

Un singur cap de tratament cu 
frecvență dublă de 1MHz și 
3MHz, selectabilă de pe 
dispozitiv. Mod de emisie 
Continuu sau Pulsatil

Terapii 
– 4 in 1 - 

Tecarterapia

Laserterapia

Elettroterapia

Terapie  cu Ultrasunete



Accesorii în dotare:

OMNIA – Caracteristici tehnice
Alimentare:            100-230 Vac, 50-60 Hz
                                           
Putere rețea:                200 VA

Dimensiuni:             cm 39 x 30 x 17 h

Greutate:             5 Kg

Clasă izolare:                 II

Clasa DM:                      IIb

Părți aplicate de tip:      BF

Aparatură:                      uz domiciliar

Elettroterapia
    Cablu (1 buc)
    Centuri elastice (2 buc)
    Bureți pentru electrozi (4 buc)
    Electrozi 6x8 (4 buc)

Terapia cu Ultrasunete
    Cap sondă de tratament (1 buc)
    Flacon cu gel (1 buc)

Laserterapia
    Cap sondă de tratament (1 buc)
    Cablu conectare cap sondă (1 buc)
    Ochelari de protecție (opțional)

Tecarterapia
    Electrozi rezistivi (3 buc)
    Electrozi capacitivi (3 buc)
    Manipulatoare tip scoică (3 buc)
    Cabluri de conectare (2 buc)
    Placa neutră (1 buc)
    Manipulator ergonomic (1 buc)
    Cutie cremă conductivă (1 buc)
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Alimentator GSM220B48 (1 buc)
Geantă din pânză capitonată (pz. 1)
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Elettromed S.R.L.
Via Fosso dell’Acqua Mariana, 87 - 00118, Roma
TEL. 0679845115

www.elettromed.com


