
VIBROMAG ESTE UN DISPOZITIV CU UZABILITATE RIDICATĂ

Interfața echipamentului constă intr-un monitor touch screen color de 7", cu comenzi și semnale intuitive și 
un sistem de navigare pe pagina de lucru extrem de utilizabil. La echipament se pot conecta până la 
maximum 4 aplicatoare, care pot fi poziționate convenabil pe un cărucior de transport. Dimensiunile 
aplicatoarelor sunt caracterizate printr-un diametru maxim de 80 mm, pentru a fi ușor de gestionat de 
operator în timpul fazei de poziționare pe segmentul corporal al pacientului.

VMF
Vibrația mecanică focală reprezintă o propunere 
instrumentală terapeutică utilă și neinvazivă pentru 
tratarea tensiunii musculare, a durerii cronice, a 
spasticității. Acest tratament ajută la reglarea tonusului 
muscular, ameliorează durerea, stimulează creșterea 
circulației sanguine și limfatice și crește sensibilitatea 
zonei tratate.                                                       
Vibrațiile mecanice produse se propagă în țesuturi, 
stimulând mecanismele de regenerare și reparare.

APLICARE VIZATĂ

Dispozitivul VIBROMAG aparține categoriei Vibrațiilor mecanice focale, in care particularitatea 
constructivă a aplicatorilor este de așa natură încât să permită operatorului să acționeze, în timpul 
fazei de tratament, doar asupra grupurilor musculare care fac obiectul scopului terapeutic.

EFECTE UNICE

Pacientul supus unui tratament cu vibrații mecanice focalizate cu dispozitivul VIBROMAG percepe, 
limitat la segmentul corpului implicat în tratament, o vibrație mecanică care poate fi asimilată cu cea a 
a unui masaj punctual efectuat cu mare energie însoțit de o senzație neiritantă, chiar dacă este utilizat 
la puterea maximă și frecvența selectabilă.

APLICATOARE ERGONOMICE

Dimensiunea redusă a aplicatorului îi permite să acționeze  
doar asupra un mic grup muscular evitând implicarea altor 
părți sensibile, vizând astfel efectul terapeutic exclusiv către 
acele părți ale corpului care au nevoie de el. Pentru a facilita 
munca operatorului în faza de tratament, sunt furnizate două 
tipuri de aplicatoare care diferă exclusiv prin metoda de 
gestionare. Corpul vibrator al celor două aplicatoare este 
identic, prin urmare, partea aplicată și mediul fizic generat 
sunt aceleași, dar ceea ce se schimbă este sistemul de 
aplicare pentru pacient.

VMF

ACCESORII VIBROMAG:
1 buc cablu alimentare

1 buc aplicator cu mâner

4 buc aplicatoare cu bandă

4 buc benzi eleastice

5 buc saculeți din TNT

1 Manual de utilizare
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MADE IN ITALY

VMF

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare
Putere rețea  
Agent fizic
Frecvența
Ecran 
Număr iesiri 
Dimensiuni  
Greutate
Dispozitiv medical clasa  
Clasa de izolare  
Părți aplicate  

230 Vac, 50 Hz
         200 VA
         Vibrații Mecanice Focale

de la 20 la 250 Hz
Display touch screen color 7”
4
cm 39 x 30 x 17 h
aprox.10 Kg 

          IIa (Reg. 9 All. IX Dir. 93/42/CE si ssmmii) 
II
tip BF
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