
Accuro-Sumer sp. z o.o.

Wygraj z bólem - zmie  jako ycia!

Sposobów walki z bólem jest wiele, zaczynaj c od
leczenie farmakologicznego a na ingerencji chirur-
gicznej ko cz c. Empi Direct TENS rozszerza te
opcje o elektroterapi . Umo liwia nieinwazyjn  i nie
uzale niaj  kontrole bólu. Mo e by  stosowane
zamiast lub równolegle z innymi metodami leczenia.

Urz dzenia Empi Direct TENS mo na  u ywa  w
dowolnym momencie do agodzenia bólu i rozlu nia-
nia mi ni.

Wskazania:

ból stawów (np. choroba zwyrodnieniowa biodra,
kolana)
przewlek y ból kr gos upa
choroby zwyrodnieniowe uk adu mi niowo-
szkieletowego
napi ciowy ból g owy
ból promieniuj cy (np. ból pleców, zespó  szyjno-
ramienny)
kikut po amputacji / ból fantomowy
ból reumatyczny

Dzi ki urz dzeniu Empi Direct TENS otrzymujesz
ulg  w bólu, kiedy najbardziej tego potrzebujesz - w
domu, w pracy, w podró y, nawet kiedy pisz. Goto-
we  programy  terapeutyczne  czyni  go  bardzo  wy-
godnym i atwym w obs udze.

Centrum Konferencyjno
- Wystawiennicze
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sektor A - stoisko 69

czy chroniczny ból
przeszkadza Ci

w pracy?

czy ból ogranicza
Twoj  aktywno

i nie pozwala
cieszy  si yciem?

czas poszuka
rozwi zania!
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EMPI Direct TENS

20 - 22.09.2012

W zestawie:

elektrody przylepne 5x5 cm
   (4 szt.)

przewody pacjenta (2 szt.)
zaczep do paska
baterie AA (2 szt.)
ETUI na aparat i akcesoria

Parametry techniczne:

2 kana y terapeutyczne

13 programów zabiegowych,

szybki dost p do 5
programów

dowolnie regulowany czas
zabiegu

5 rodzajów stymulacji:
ci a, impulsowa, BURST,
modulacja cz stotliwo ci
oraz modulacja
cz stotliwo ci i amplitudy

przebieg pr dowy: TENS
symetryczny dwufazowy

nat enie: 0 - 60 mA

czas impulsu: 0 - 250 s

cz stotliwo : 0 – 1000 Hz
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