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Aparat do elektroterapii oferujący 2-kanałową elektroterapię o szerokiej gamie prądów z niezależnymi obwodami zabiegowymi, a także
możliwość wykonywania półautomatycznej elektrodiagnostyki oraz zabiegów jonoforezy i galwanizacji. Wyposażony jest w intuicyjny i
czytelny panel sterujący z grupą przycisków funkcyjnych opartych na sensorach dotykowych oraz w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD.
Aparat umożliwia ustawianie parametrów zabiegu, między innymi czasu trwania zabiegu i natężenia prądu, a także sprzężoną 4-polową
elektroterapię u jednego pacjenta lub prowadzenie niezależnej 2-polowej terapii u dwóch pacjentów jednocześnie.

Zobacz więcej w sklepie Aktualna cena i promocja ★ KUP TERAZ★Nr katalogowy: EE-MT-3*

https://epicmed.pl/
https://epicmed.pl/Multitronic-MT-3-elektroterapia-aparat-2253
https://epicmed.pl/Multitronic-MT-3-elektroterapia-aparat-2253
https://epicmed.pl/Multitronic-MT-3-elektroterapia-aparat-2253


Mul�tronic MT-3
aparat do elektroterapii

•elektroda silikonowa E-S 50 - 4 szt.
•podkład wiskozowy P-50 - 4 szt.
•elektroda aluminiowa E-A 75 - 4 szt.
•podkład wiskozowy P-75 - 4 szt.
•przewód do podłączenia elektrod K-2L - 2 szt.
•przewód do elektrod specjalnych K-J - 1 szt.
•opaska O-R1 5x50 cm - 2 szt.
•opaska O-R2 5x80 cm - 2 szt.
•taśma aluminiowa TA-0,5 - 1 szt.
•bezpiecznik T-0.315A - 1 szt.
• instrukcja użytkowania
•karta gwarancyjna producenta

•elektrody oraz inne akcesoria EiE do elektroterapii
•stolik-wózek pod aparaty EiE do fizykoterapii
•torba transportowa EiE na aparat i akcesoria

Moduł prądowy aparatu generuje między innymi prądy TENS, HV, interferencyjne, diadynamiczne, unipolarne i bipolarne, faradyczne
i neofaradyczne, Träberta, Kotz’a oraz fale różnego typu (elektrogimnastyka). Do dyspozycji terapeuty aparat Mul�tronic MT-3 oddaje
ponad 100 zdefiniowanych protokołów zabiegowych wybieranych po rodzaju typowych schorzeń, a także możliwość zdefiniowania w
pamięci aparatu dodatkowych 50 własnych sekwencji zabiegowych. Dla zaawansowanych użytkowników aparat oferuje tryb manualny
z pełną kontrolą parametrów zabiegu.

Wyposażenie fabryczne Wyposażenie dodatkowe z dopłatą

Producent: Elektronika i Elektromedycyna Sp.j. Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne
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★ KUP TERAZ★Nr katalogowy: EE-MT-3*

☎ 32 720 94 11
533 99 22 01

Zobacz więcej w sklepie Aktualna cena i promocja

https://epicmed.pl/Multitronic-MT-3-elektroterapia-aparat-2253
https://epicmed.pl/Multitronic-MT-3-elektroterapia-aparat-2253
https://epicmed.pl/Multitronic-MT-3-elektroterapia-aparat-2253
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DANE PRODUKTU

Elektroterapia 2-kanałowa 4-polowa

Gotowe protokoły zabiegowe Tak

Programy użytkownika Tak

Prądy diadynamiczne Tak

Prądy interferencyjne Tak

Prądy TENS Tak

Prądy Träberta Tak

Prądy Kotza Tak

Prądy VMS Nie

Prądy EMS Nie

Elektrostymulacja Tak

Elektrodiagnostyka Tak

Galwanizacja Tak

Jonoforeza Tak

Mikroprądy Nie

Tonoliza Tak

HVPC Nie

Port USB Nie

Moduł Bluetooth Nie

Moduł Wi-Fi Nie

W wyposażeniu stolik-wózek do aparatu Nie

Elektroterapia - zegar zabiegowy liczniki czasu i liczby zabiegów

Elektroterapia - Typ kanałów zabiegowych niezależne

Elektroterapia - Tryby pracy ciągły i impulsowy

Elektroterapia - Dostępne prądy diadynamiczne, interferencyjne, stymulacyjne,
elektrogimnastyka, TENS, HV, Kotz`a, Träberta,
galwaniczne

Elektroterapia - Programy zabiegowe 100

Elektroterapia - Programy użytkownika 50

Prądy diadynamiczne - prąd średni dla DF 0-30 mA

Prądy diadynamiczne - prąd średni dla MF 0-15 mA

Prądy interferencyjne - częstotliwość 1-200 Hz

Prądy interferencyjne - natężenie 0-60 mA

Prądy stymulacyjne - amplituda prądów 0-100 mA
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Prądy stymulacyjne - amplituda impulsu 0-100 mA

Prądy stymulacyjne - szerokość impulsu 5-990 ms

Prądy stymulacyjne - czas przerwy 100-4000 ms

Prądy stymulacyjne - czas opóźnienia 5-150 ms

Prądy TENS - amplituda prądu 0-100 mA

Prądy TENS - częstotliwość 1-200 Hz

Prądy TENS - czas impulsu 50-250 µs

Elektrogimnastyka - czas impulsu 0,5-8s

Elektrogimnastyka - czas przerwy 1-16s

Elektrogimnastyka - obwiednia 0-100%

Prądy Kotz’a - amplituda prądu 0-100 mA

Prądy Träberta - amplituda prądu 0-100 mA

Prądy galwaniczne - natężenie 0-50 mA

Tonoliza - amplituda impulsu 0-100 mA

Tonoliza - czas opóźnienia 5-150 ms

Zgodność z Dyrektywą MDD 93/42/EEC zgodny (deklaracja producenta)

Zgodność z Dyrektywą MDR 2017/745/ UE zgodny (deklaracja producenta)

Klasa wg MDD/MDR IIa

Klasa i typ ochronności Klasa I / Typ BF

Maksymalny pobór mocy podczas pracy 70 VA

Zasilanie sieciowe AC | 230 V | 50 Hz

Dedykowany stolik/wózek do aparatu EiE SM-1 | EiE SM-2

Szerokość aparatu [cm] 33,5

Głębokość aparatu [cm] 27

Wysokość aparatu [cm] 12,5

Waga aparatu[kg] 3

Numer katalogowy produktu Multitronic MT-3

Kod PKWiU 32.50.21.0

Kod CN 9018 90 75

Certyfikacja produktu CE/MDD/MDR

Dokument certyfikacji produktu deklaracja zgodności

Nomenklatura wg URPLWMiPB wyrób medyczny

Stawka podatku VAT na produkt 8%
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Podstawa prawna obniżonej stawki VAT art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT
(wyrób medyczny)

Gwarancja ogólna 2 lata

Gwarant udzielający gwarancji producent wyrobu / produktu

Gwarancja na aparat 2 lata

Gwarancja na aplikatory 6 miesięcy

Gwarancja na akcesoria 1 rok

Producent Elektronika i Elektromedycyna Sp.j. [20]

Siedziba producenta [20] ul. Zaciszna 2; 05-402 Otwock [Polska]

Serwis techniczny w Polsce fabryczny producenta

Serwis techniczny - kontakt [20] ☎ 22 710 08 39; 22 779 42 84 |
malew@eie.com.pl

Pomoc techniczna producenta - kontakt malew@eie.com.pl ☎ 22 710 08 39 7:00 - 15:00

Rodzaj przesyłki z produktem przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)

Waga przesyłki z opakowaniem [kg] 5



EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniemmedycznym
Infolinia.: 32 720 94 11 (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: 533 99 22 01
Faks: 32 720 94 16 (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
h�ps://epicmed.pl

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora
finansów publicznych.

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice

NIP PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00
Faks: 32 720 94 16
E-mail: dk@dkarkadia.pl
h�p://dkarkadia.pl

Biuro handlowe sklepu EpicMED czynne w godz. 9.00 - 15.00 (dni robocze)

Operator sklepu EpicMED

Zamieszczone informacje były aktualne wmomencie opublikowania.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian wwersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Zastrzeżenia

Nota prawna odnośnie wyrobumedycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby
zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55
ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)


