Magnetoterapia
Magner Lt
Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości.
Wyposażony w jeden kanał terapeutyczny, z możliwością szeregowego połączenia dwóch aplikatorów, pozwalających uzyskać
dwa źródła pola magnetycznego o zależnych parametrach.
Urządzenie wytwarza wszystkie podstawowe typy pola magnetycznego: sinusoidalny, trójkątny, prostokątny oraz ich wersje
połówkowe. Ponadto użytkownik ma możliwość zestawienia
kilku różnych typów pola w jeden ciąg, który będzie cyklicznie
powtarzany przez ustalony czas zabiegu (tryb mieszany).
Pole magnetyczne wytwarzane jest przez sterownik w aplikatorach solenoidalnych o średnicach 20, 35 i 60 cm, dostosowanych
do różnych obszarów ciała poddawanych terapii. Aplikator
o średnicy 60 cm jest montowany na leżance. Dzięki zamontowaniu elementów jezdnych istnieje możliwość dowolnego
ustawienia położenia aplikatora względem ciała pacjenta.
Dla aplikatorów o średnicach 20 i 35 cm opcjonalnie dostępny
jest stolik z dwiema półkami, których wysokości są optymalnie
dobrane do terapii kończyn dolnych i górnych.
Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania do leżanki półki
na sterownik.

SPECYFIKACJA
POLE MAGNETYCZNE
• kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt,
półprostokąt
• emisja ciągła i impulsowa
• duża indukcja pola magnetycznego
• tryb mieszany: różne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej
• szeroki zakres częstotliwości
TRYB MANUALNY
pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników
PROGRAMY ZABIEGOWE
• uproszczona obsługa aparatu
• jednostki chorobowe wybierane po nazwie
• 80 wbudowanych programów zabiegowych
• 50 programów do ustawienia dla użytkowników
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Magner Lt
Specyfikacja techniczna
ERGONOMIA
• tryb pracy: programowy/manualny
• wyświetlacz znakowy
• baza wbudowanych programów zabiegowych
• zegar zabiegowy
• cztery uniwersalne gniazda aplikatorów
• automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora
KONSTRUKCJA
• ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy
• trwała i niezawodna klawiatura
• mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu
• autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu i aplikatora
PARAMETRY TECHNICZNE
maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku
aplikatora:
aplikator CSL 60		 2,5 mT
		
aplikator CSL 35		 5,0 mT
		
aplikator CSL 20		 10,0 mT
parametry trybu impulsowego
impuls 1s/przerwa 0,5 – 8 s
zakres częstotliwości
2 – 60 Hz
zegar zabiegowy
1 – 30 min
zasilanie, pobór mocy
230 V, 50 Hz, 450 W
wymiary sterownika
35x47x16 cm
masa sterownika 		 13 kg
GWARANCJA
Magner Lt			 2 lata
Aplikatory pola magnetycznego		 2 lata
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• przewód sieciowy
• instrukcja użytkowania
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
• aplikator pola magnetycznego CSL 60
• aplikator pola magnetycznego CSL 35
• aplikator pola magnetycznego CSL 20
• leżanka do magnetoterapii
• półka pod aparat do magnetoterapii mocowana do leżanki
• torba mieszcząca aparat
• stolik na aplikator 35 cm i 20 cm
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