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Neuroraumeninės reabilitacijos 
ir jos efektyvumo vertinimo 
sistema HUBER® 360

2-7 psl.

Multimodalinė atsigavimo 
sistema MED4 Elite

2-7 psl. 8-9 psl.

Kompresinio šaldymo sistema 
GAME READY®

10-12 psl.

INDIBA® Activ CT 8

40-41 psl.

CPM aparatai ARTROMOT®

34-39 psl.

Lazerio terapijos aparatai 
Intelect® HPL7 ir HPL15

13-14 psl.

Portatyvus smūginės bangos 
terapijos aparatas 
Mobile 2 RPW

15-18 psl.

Limfodrenažinės kompresinės 
terapijos aparatai

19-21 psl.

Inovatyvi raumenų funkcijos 
diagnostikos sistema TMG S1

32-33 psl.

Skaitmeninis aparatas periferinių 
arterijų ligos diagnostikai 

30-31 psl.

Šalčio kamera viso kūno 
krioterapijai Icelab

28-29 psl.

Portatyvus elektrostimuliacijos 
aparatas disfagijai gydyti 
VitalStim Plus

22-23 psl.

Pėdos treniruoklis FootGym

44-45 psl.42-43 psl. 46-47 psl.

Čiurnos treniruoklis Medislipper SISSEL® Myofascia kamuoliukai

1

Viršutinės galūnės reabilitacijos
sistema Gloreha Sinfonia

24-27 psl.
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NEURORAUMENINĖS REABILITACIJOS IR JOS 

EFEKTYVUMO VERTINIMO SISTEMA HUBER   360

Liečiamasis ekranas, kuriame pateikiama 3D laikysenos 

vizualizacija ir grįžtamasis ryšys užsiėmimų metu.

TMHuber   360 sistema turi unikalią daugiakryptę motorizuotą platformą (Multiaxis Motorized Platform ), kurioje įdiegti jėgos 

jutikliai. Platformoje integruotas funkcinis vertinimas visoms pacientų grupėms ir sportininkams, dinaminis laikysenos 

korektorius (Dynamic Posture Corrector™). Platforma juda 360° kampu, todėl atliekama daugiakryptė stimuliacija ir 

tikslinis stiprinimas – parenkamos specinės trajektorijos kiekvienai terapinei indikacijai. 

Rankenose įdiegti jėgos jutikliai.

Daugiau nei 300 integruotų protokolų.

WiFi ir Bluetooth jugtys.

IŠSKIRTINĖ HUBER   360 TECHNOLOGIJA®

®

®

APSKRITIMAS        TAŠKAS            SPIRALĖ

KAIP VEIKIA HUBER   360 SISTEMA

Užsiėmimų metu saugiai atstatomi ir lavinami tiek ziniai, tiek pažintiniai įgūdžiai. Daugiakryptės motorizuotos platformos 

dėka ne tik efektyviai stabilizuojamas kūno svorio centras, bet ir skatinama skirtingų pacientui siunčiamų signalų 

neuromotorinė integracija.

Pagrindiniai ziologiniai etapai:

Sensorinė stimuliacija
Nervinio impulso perdavimas į centrinę nervų sistemą (CNS)
Iš CNS signalas yra perduodamas raumens ląstelėms.

Kad būtų maksimaliai stimuliuojami sensoriniai neuronai taikomi šie protokolai:

Trajektorija
Kūno padėtis erdvėje
Dinaminis kūno korektorius

SVYRAVIMAS        SAULĖ               DISKAS               ROŽĖ            ATSITIKTINĖ

Pirmenybė suteikiama pratimams stovimoje padėtyje siekiant aktyvios funkcinės reabilitacijos. Dinaminis laikysenos 
korektorius padeda pacientui suvokti savo kūno padėtį erdvėje. Pacientas ekrane mato savo kūno svorio centro 
pokyčius.

®
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SU HUBER   360 SISTEMA LAVINAMOS 
KETURIOS PAGRINDINĖS JUDĖJIMO SRITYS:

1.  Lankstumas ir mobilumas

Huber   360 sistemos platforma judėdama įvairiomis kryptimis 
saugiai mobilizuoja sąnarius kiekvienoje judėjimo plokštumoje, 
sumažina sąnarių skausmą ir didina judesių amplitudę.

Dinaminis laikysenos korektorius (Dynamic Posture Corrector™)  
padidina tempimo pratimų tikslumą (preciziškumą).

Gerėjant paciento mobilumui ir lankstumui, savo sveikatos
būklės palaikymui ir gerinimui galima ir toliau tęsti užsiėmimus 
ant Huber® 360 sistemos.

2. Progresinis paviršinių ir giliųjų raumenų stiprinimas

Dinaminis laikysenos korektorius (Dynamic Posture Corrector™) 

užtikrina taisyklingą kūno padėtį zinio krūvio metu.

Grįžtamasis ryšys sistemos ekrane leidžia kontroliuoti judesio jėgą 

ir koordinaciją.

3.  Laikysena ir pusiausvyra

Statinė ir dinaminė jėgos platforma padeda objektyiai įvertinti, 
kada laikysena yra taisyklinga ir ją gerinti.

Pusiausvyros pratimai pateikiami žaidimo forma.

4.  Ištvermės didinimas

Dinaminiai pratimai, parinkti atsižvelgiant į paciento būklę, 
mažina nuovargį ir didina išvermę.

Didelio intensyvumo, mažos trukmės pratimai padeda pasiekti 
greitesnių rezultatų.

Padeda mažinti svorį ir gerina širdies ir kraujagyslių sistemos darbą.

®

®

www.teida.lt
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PACIENTO BŪKLĖS POKYČIO ĮVERTINIMAS IR ATASKAITOS SUFORMAVIMAS

Integruotas paciento būklės vertinimas 

3 testai skirti pusiausvyrai įvertinti (pagal Rombergo ir Fukuda mėginius) 

2 testai skirti įvertinti stabilumą ir mobilumą 

2 testai skirti įvertinti jėgą ir koordinaciją 

Paciento būklės ir testų bei jų pokyčių įvertinimo ataskaitos suformavimas 

Prisijungimas prie įrenginio bevieliu ryšiu, nenaudojant USB jungties 

Įvertinimo ataskaitos PDF formatu pacientams ar gydytojams siuntimas

Individualių gydymo programų kūrimas 

HUBER® 360 valdymas ir stebėjimas nuotoliniu būdu
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Techninės specikacijos 

Dydis:

          Ilgis: 1800 mm 

          Plotis: 1050 mm (be turėklų) 

          Plotis: 1335 mm (su turėklais) 

          Aukštis: 2080 mm 

          Svoris: 274 kg (su turėklais) 

Užimamas plotas: 1,90 m² (be turėklų) 2,4 m² (su turėklais) 

Maitinimo tinklas: 230 V / 50-60 Hz / 2 kVA 

Didžiausias platformos pakrypimas: 10° 

Didžiausias platformos greitis: 

1 apsisukimas/s esant 10° pakrypimui 

Didžiausia leidžiama apkrova: 150 kg 

10.4” spalvotas liečiamasis ekranas

1 Motorizuota platforma

1 Samsung planšetė

1 kėdė

2 platformos

1 pozicionavimo įrankis

2 turėklai

KĖDĖSAMSUNG PLANŠETĖ

PLATFORMOS

POZICIONAVIMO ĮRANKIS

www.teida.lt

Standartinė komplektacija
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PROTOKOLŲ TURINYS

Huber   360 sistema plačiai taikoma reabilitacijoje ir sporto medicinoje.

Mažinti skausmą
Atkurti sąnarių judesių amplitudes be skausmo
Didinti sąnarių paslankumą
Gerinti raumenų funkcijas
Treniruoti „korseto“ stabilumą ir gerinti liemens kontrolę
Mažinti brozę, edemą, uždegimą
Stimuliuoti propriocepciją
Mažinti kritimų riziką (#1 faktorius pakartotinei traumai) 
Stiprinti priešingos pusės galūnes
Mokyti saugių ir vengtinų pooperacinių judesių

Bendrieji tikslai priešoperaciniu laikotarpiu 

nuo 60 dienos iki 10 dienų iki operacijos:

Gerinti lankstumą
Aktyvinti veninę kraujotaką
Gerinti mikrocirkuliaciją (tronių sutrikimų prevencijai)
Palaikyti jungiamojo audinio paslankumą
Aktyvinti propriocepciją ir neuroraumeninę kontrolę
Treniruoti „korseto“ stabilumą ir gerinti liemens kontrolę
Mokyti pooperacinių pratimų
Gerinti sąnarių judesių amplitudes 
Stiprinti viršutines ir apatines galūnes, reikalingas vaikščiojimui su ramentais
Stiprinti raumenines grandines ir gerinti apatinių galūnių propriorecepciją
Mažinti kritimų riziką (#1 faktorius pakartotinei traumai) 
Stiprinti priešingos pusės galūnes
Mokyti saugių ir vengtinų pooperacinių judesių

Užtikrinti paciento savarankiškumą
Aktyvinti specinius raumenis, reikalingus vaikščiojimo funkcijai
Skatinti kuo greitesnį atsistojimą
Atkurti sąnarių judesių amplitudes
Aktyvinti operuotos galūnės judesius (aktyviai, pasyviai, aktyviai su pagalba)
Mažinti raumenų spazmus, edemą, likusį uždegimą
Palaikyti operuotos galūnės sąnarių judesių amplitudes
Didinti viršutinių ir apatinių galūnių raumenų jėgą
Pradėti laipsnišką svorio perkėlimą
Gerinti pilvo raumenyno kontrolę
Aktyvinti veninę kraujotaką
„Perprogramuoti“ statines  ir dinamines raumenines grandines
Mobilizuoti ir drenuoti operuotas vietas
Atkurti kasdienių veiksmų funkcinę autonomiją
Gydyti tronius susirgimus
Pateikti rekomendacijas dėl asmeninės higienos ir pooperacinės 
saugos taisyklių 
Koreguoti laikyseną

Bendrieji tikslai priešoperaciniu laikotarpiu

nuo 10 dienų iki operacijos:

Bendrieji tikslai pooperaciniu laikotarpiu 

nuo pirmos dienos iki vykimo į namus

®
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Atkurti sąnarių judesių amplitudes ir mobilumą (pagal gydytojo 
nurodymus)
Atlikti laipsniško svorio perkėlimo bei raumeninių grandinių pratimus
Palaikyti funkcinį stabilumą neeikvojant daug energijos
Gerinti raumeninę kontrolę
Tęsti laipsnišką stiprinimo programą
Saugotis kraujotakos sutrikimų (edemos, uždegimo, skausmo)
Antrinės brozės prevencija
Stiprinti neoperuotas galūnes

Grįžti prie įprastinės veiklos
Vaikščioti be pagalbinių priemonių (ramentų, lazdelės ir kt.)
Pereiti nuo raumenų stiprinimo/kontrolės fazės (maksimalios jėgos) 
prie dinaminės raumenų jėgos (greičio jėgos) 
Baigti funkcinių judesių diapazono atstatymą
Jei reikia, pasiruošti ziniam sportui arba profesionaliems užsiėmimams 
Pagerinti koordinaciją, kritimų ir pakartotinių traumų prevenciją 
Funkcinis, vėliau estetinis randų gydymas 
Sumažinti raumenų spastiškumą ir įtampą

Bendrieji tikslai pooperaciniu laikotarpiu 

nuo grįžimo į namus iki 20 dienos

Bendrieji tikslai pooperaciniu laikotarpiu 

nuo 20 dienos iki 60 dienos

www.teida.lt
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MULTIMODALINĖ ATSIGAVIMO 

SISTEMA MED4 ELITE

Pristatome pažangiausią multimodalinę  atsigavimo sistemą MED4 Elite, kurią vienu metu gali naudoti du asmenys. Sistemoje 

yra integruotas beledis šaltis, kontroliuojama šiluma, staigus kontrastas ir aktyvios kompresijos terapija. Sistema užtikrina 

visapusišką, patogią ir moksliškai įrodytą gydymo galimybę po operacijų, ūminių ar lėtinių sužalojimų, įvairiais reabilitacijos 

etapais. Su šiuo unikaliu ir galingu įrankiu  pagreitinamas gijimo procesas ir tuo pačiu siekiama geriausių atsigavimo rezultatų.

TM MED4 ELITE SISTEMOS GYDYMO PRIVALUMAI

VIENU METU GALI NAUDOTIS DU ASMENYS

Didelis anatomiškai išformuotų Game Ready kompresinių 
įtvarų pasirinkimas pagrindinėms kūno vietoms nuo galvos 
iki kojų pirštų. 

Veiksmingas ir saugus gydymas naudojant inovatyviausią 
ir pažangiausią daugiafunkcinę technologiją.

Greitas potrauminio atsigavimo procesas naudojant šaltį, 
šilumą, greitą kontrastą bei aktyvią kompresijos terapiją.

Terapinių kombinacijų naudojimas sumažina skausmą ir 
nuskausminamųjų vaistų vartojimą, pagreitina natūralius 
gijimo procesus ir pagerina judesį bei raumenų jėgą.

Galimybė terapiją taikyti dviems asmenims tuo pačiu 
metu.

Lengvas programų, laiko, temperatūros bei spaudimo 
lygio pakeitimas naudojant liečiamąjį ekraną.

SISTEMA NAUDOJAMA KARTU SU SPECIALIAIS KOMPRESINIAIS ĮTVARAIS GAME READY (ŽR. 12 PSL.), KURIE UŽTIKRINA YPAČ 

GERĄ KONTAKTĄ SU GYDOMU PAVIRŠIUMI IR EFEKTYVIAI ŠALDO ARBA ŠILDO PRIKLAUSOMAI NUO PASIRINKTO TERAPIJOS 

REŽIMO.
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KETURIOS TERAPIJOS VIENOJE ATSIGAVIMO SISTEMOJE

ŠALTIS (iki 3°)

Giliai prasiskverbiantis šaltis, skatina kraujagyslių 
vazokonstrikciją, t.y. receptoriai siunčia kapiliarams 
signalą susitraukti ir siųsti kraują į svarbius organus. To 
pasekoje mažėja skausmas esant įvairiems sužalojimams, 
po operacinių gydymų, skatinami metaboliniai procesai, 
mažėja raumenų spazmai, uždegimas.

KONTROLIUOJAMA ŠILUMA (iki 45°)

Kontroliuojama šiluma skatina vazodilataciją, t.y. net pačių 
mažiausių kraujagyslių išsiplėtimą. Pirmiausia tai naudinga 
organizmui, nes geriau maitinami visi audiniai. Antra, 
pagerinama cirkuliacija pažeistose vietose, palaikoma 
limnės sistemos veikla, sumažinamas skausmas ir uždegimas, 
skatinamas natūralus gijimas esant ūmiam ar lėtiniam 
pažeidimui.

STAIGUS KONTRASTAS (persijungimas <1 minutę)

Staigaus kontrasto terapijos metu pakaitomis atidaromos 
ir susiaurinamos kraujagyslių sistemos pažeidimo zonoje 
kol sušvelninamas skausmas ir padidinamas arterinio 
kraujo tekėjimas, nesukeliant papildomų edemų - 
efektyviai, kompaktiškai ir švariai.

AKTYVI KOMPRESIJA (4 lygiai, 4-75 mm Hg)

Aktyvi kompresija primena natūralų raumenų susitraukimą, 
taip mažinama edema pažeistame plote.  Atsiranda 
geresnis kontaktas tarp kompresinio įtvaro ir odos paviršiaus, 
todėl šilumos/šalčio gydymas tampa dar efektyvesnis.

Labai patogiai liečiamu ekranu vienu metu galima kontroliuo�, stebė� ir 
reguliuo� keletą terapinių procedūrų iš karto dviems pacientams

Skausmas po įvairių traumų ar operacijų
Adhezyvinis (sąauginis) kapsulitas 
(peties „sustingimas“)
Peties sąnario išnirimas
Tarpslankstelinio disko protruzija
Klubo sąnario ankštumo sindromas
Ūmus čiurnos patempimas
Šlaunies raumenų patempimas
Po klubo sąnario kapsulės rekonstrukcijos
Esant sąnarių kontraktūroms
Lateralinis epikondilitas
Esant raiščių traumoms arba po operacijų 
(pvz., priekinio kryžminio raiščio)
Juosmeninės dalies patempimas
Raumenų patemimas (1-2-3 laipsnio)
Priekinės kelio dalies skausmas
Girnelės tendinitas
Pooperacinės būklės po sąnario keitimo 
operacijos (kelis, klubas, petys)
Po rotatorių manžetės plyšimo operacijų
Išialginis skausmas
Peties sąnario lūpos pažeidimas
Tendinitas
Nykščio ar kitų pirštų trauma/operacija
Riešo lūžis

Plotis: 66 cm 
 

Svoris: 78 kg

Ratukai: 4 vnt.

Aukštis: 109 cm

Gylis: 84 cm

Techninės 
specikacijos 

Indikacijos*

www.teida.lt

Komplektacija 

1 Med4 Elite aparatas
1 Elektros laidas (2,4m)

2 Jungiamosios žarnelės 
    (pritvirtintos prie aparato)

2 Nutekėjimo žarnelės
1 USB raktas
   Instrukcijos

* - indikacijos gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos terapijos režimo ir reabilitacijos etapo.
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KOMPRESINIO ŠALDYMO 

SISTEMA GAME READY®

TERAPIJOS EFEKTYVUMAS SU KOMPRESINIO 
ŠALDYMO SISTEMA GAME READY®

Imituojami natūralūs raumenų susitraukimai, iš 
sužeistos srities pašalinama edema. 
Optimizuojamas limfos pratekėjimas. 
Gerinama kraujotaka ir deguonies pernešimas. 
Skatinamas audinių gijimas ir sveikimas.

Paskirsto karštį nuo sužeidimo vietos, kad efektyviau 
numalšintų temperatūrą.

Edemų susidarymo prevencijos ir patinimų mažinimo 
priemonė.

Sulėtina maisto medžiagų apykaitą ir sumažina 
deguonies poreikį molekulėse, taip užkirsdamas 
kelią kitų audinių pažeidimams.

Mažina skausmą, todėl galima anksčiau nutraukti gydymą 
skausmą malšinančiais medikamentais.
Padeda lengviau pasiekti esminius kineziterapijos tikslus.
Didina paciento pasitenkinimą gydymo procesu.
Sumažina kraujo perpylimo tikimybę.
Sutrumpina stacionarizavimo trukmę.
Sumažina žaizdos išsiplėtimą.
Sumažina infekcijos riziką.
Užtikrina gerą įtvaro kontaktą su odos paviršiumi greitesniam, 
gilesniam, ilgiau trunkančiam šaldymui.
Sumažina skausmą, raumenų spazmus, edemą ir patinimus.

AKTYVI KOMPRESIJA SU AKTYVIU ŠALDYMU

AKTYVI KOMPRESIJA

AKTYVUS ŠALDYMAS

KOMPRESIJA

ŠALDYMAS

Kompresinio šaldymo sistemą GAME READY sudaro:

Game Ready® patentuota ACCEL® technologija (Aktyvios kompresijos ir šalčio terapijos ciklai) padeda greičiau sveikti ir 

efektyviau atsigauti po operacijų arba patyrus kaulų ir raumenų traumas, sumažina skausmą ir patinimą. Lyginant su 

tradicinėmis priemonėmis, Game Ready® suteikia geresnį terapinį poveikį - 20 proc. greitesnis atsigavimas.

Portatyvus kompresinio šaldymo prietaisas Game Ready GRPRO 2.1
Kompresiniai šaldymo įtvarai
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>97% >88% >98%
APKLAUSTŲJŲ PATVIRTINO, KAD 

TAIKANT GAME READY® 

KOMPRESINIO ŠALDYMO 

TERAPIJĄ GREIČIAU ATSIGAVO 

PO OPERACIJŲ NEI ANKSTESNIAIS 

ATVEJAIS, KAI BUVO TAIKOMA 

KITA ŠALDYMO TERAPIJA.

APKLAUSTŲJŲ PATVIRTINO, KAD 

TAIKANT GAME READY    KOMPRESINIO 

ŠALDYMO TERAPIJĄ SUMAŽINO 

NUSKAUSMINAMŲJŲ MEDIKAMENTŲ 

KIEKĮ ARBA GREIČIAU NUTRAUKĖ JŲ 

VARTOJIMĄ.

APKLAUSTŲJŲ PATVIRTINO, KAD 

DŽIAUGIASI, JOG JŲ GYDYTOJAS 

AR KINEZITERAPEUTAS PASIŪLĖ 

GAME READY    KOMPRESINIO 

ŠALDYMO TERAPIJĄ REABILITACIJAI.

 
Skausmas;
Po įvairių traumų ar operacijų;
Po blauzdikaulio ar šeivikaulio arterijų šuntavimo;
Esant riešo tuneliniui sindromui;
Esant įvairiems uždegimams;
Po sinovektomijos;
Esant plantariniui fascitui;
Po peties sąnario išnirimo atstatymo; 
Po rotatorių sausgyslių plyšimų;
Esant raumenų spazmams.

Reguliuojama kompresija: 4 lygiai

Temperatūros reguliavimas kas 1°C

Skaitmeninis laikmatis

6 iš anksto nustatytos terapijos programos

TERAPIJOS EFEKTYVUMĄ SU 
KOMPRESINIO ŠALDYMO 
SISTEMA GAME READY® 

PATVIRTINA DAUGIAU NEI 
6450 APKLAUSTŲ PACIENTŲ:

Indikacijos Techninės specikacijos 

®

®

Kompresiniai įtvarai Game Ready    

užtikrina ypač gerą kontaktą su gydomu 

paviršiumi ir efektyviai šaldo.

®

www.teida.lt
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TERAPIJOS SU GAME READY® KOMPRESINIAIS ĮTVARAIS POVEIKIS PASIREIŠKIA GREIČIAU, 

ĮSISKVERBIA GILIAU IR TRUNKA ILGIAU

 

Žemo prolio, per visą perimetrą apjuosiantys 
įtvarai padengia daugiau paviršiaus ploto ir 
užtikrina geresnį pneumatinės kompresijos sąlytį 
su kūno paviršiumi, todėl pasiekiama efektyvesnių 
šalčio, šilumos (su Med4 Elite), greito kontrasto 
terapijos rezultatų.

Pagaminti pagal patentuotą NASA technologiją

Įtvaro viduje yra dvi atskiros kameros: viena 
skirta orui, kita – vandeniui. Šio patentuoto 
dizaino dėka vienu metu vyksta reguliuojamo 
s t i p r u m o  p n e u m a t i n ė  k o m p r e s i j a  i r 
nepertraukiamas šaldymas arba šildymas (su 
Med4 Elite) aparatu visos terapijos metu.

Anatomiškas dizainas

Kiekvienas kompresinis įvaras yra specialiai 
sukurtas ir pritaikytas atskirai kūno vietai pagal 
atitinkamus anatominius požymius. Siekiant 
optimalaus veikimo ir patogumo, įtvarai yra 
skirtingų dydžių, platus įtvarų asortimentas.

Perimetrinė apimtis

Nuotraukose parodytas kūno temperatūros pokyčio rezultatų palyginimas naudojant šias terapijos priemones šaldymui: 

Game Ready® sistemą, gelio kompresą ir kompresinį šaldantį įtvarą.

Velcro užsegimai ir greitai atlaisvinamos žarnelių jungtys.

 

Kompresinį įtvarą sudaro dvi dalys: vidinė, sudaryta 
iš dviejų kamerų, iš išorinė – nuimama, skalbiama ir 
pakeičiama.

Pastovios temperatūros palaikymas

Patentuotos technologijos dėka užtikrinamas maksimalus 
ir tolygus skysčio tekėjimas išlaikant atitinkamą šaldymo 
arba šildymo (su Med4 Elite) temperatūrą.

Praktiškas dizainas

Aktyvi kompresija

Kintanti pneumatinė kompresija stimuliuoja natūralų 
raumens susitraukimą ir „išsiurbia“ edemą, aktyvina 
kraujotaką ir greitesnį minkštųjų audinių atsistatymą.

Patogus uždėjimas

IŠ KARTO PO TERAPIJOS

GELIO KOMPRESASGAME READY KOMPR. ŠALD. ĮTV.

KŪNO TEMP. 8,6° KŪNO TEMP. 12,2° KŪNO TEMP. 20°

10 min PO TERAPIJOS

KŪNO TEMP. 17° KŪNO TEMP. 18,9° KŪNO TEMP. 22,3°

30 min PO TERAPIJOS

KŪNO TEMP. 21,1° KŪNO TEMP. 24,4° KŪNO TEMP. 24,4°

Kompresinis šaldymo 
įtvaras čiurnai
Art. nr. 590330-03

Kompresinis šaldymo 
įtvaras keliui
Art. nr. 590100-03

Kompresinis šaldymo
įtvaras klubui/ kirkšnies sričiai
Art. nr. 590604-03 (k. pusė)
Art. nr. 590602-03 (d. pusė)

Kompresinis šaldymo 
įtvaras alkūnei
Art. nr. 590200-03

Kompresinis šaldymo 
įtvaras peties sąnariui
Art. nr. 590424-03 (k. pusė)
Art. nr. 590422-03 (d. pusė)

Kompresinė šaldymo kepurė
Art. nr. 590920-03

Kompresinis šaldymo 
įtvaras riešui
Art. nr. 590811-03

Kompresinis šaldymo kojos 
įtvaras-mova (bato tipo)
Art. nr. 590906-03

®

Game Ready® kompresiniai įtvarai gali būti dvejopo poveikio:
      Šaldantys ir šildantys naudojant su multimodaline atsigavimo sistema Med4 Elite
      Šaldantys naudojant su portatyviu kompresinio šaldymo prietaisu Game Ready GRPRO 2.1
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LAZERIO TERAPIJOS APARATAI 

INTELECT® HPL7 IR HPL15
Intelect HPL7 (7 vatų)
Intelect HPL15 (15 vatų)

        Gilus įsiskverbimas į audinius naudojant galią iki 15 vatų – 
        sutrumpėjusi terapijos trukmė, greitesnis gijimas.
        Optimali absorbcija dėl 2 arba 3 skirtingų bangų ilgių: 
        810 nm, 980 nm ir 1064 nm.
        Skirtingi terapiniai režimai.
        Iš anksto nustatyti protokolai. 
        Didelis spalvotas liečiamasis ekranas.
        Automatinis lazerio šaltinio kalibravimas. 
        Saugus valdymas kojos pedalu.
        Avarinio sustabdymo mygtukas.

        Bangos ilgis HPL7: 810 nm + 980 nm
        Bangos ilgis HPL15: 810 nm + 980 nm + 1064 nm
        Orientacinė švieselė: 650 nm – 3 mW
        Lazerio galia: iki 15 W
        Terapijos režimai: nuolatinis, impulsinis, vieno 
        impulso, moduliuotas, stochastinis (atsitiktinis), 
        priešuždegiminis.
        Patologijos: virš 60 patologijų su interaktyviomis 
        iliustracijomis ir protokolais, kurie smulkiau 
        išskirstyti pagal fazes
        Atmintis: 12 skirtingų pacientų
        Ekranas: spalvotas 7 colių liečiamasis ekranas
        Išmatavimai: 390 x 250 x 170 mm
        Svoris: 3,8 kg
        Lazerio klasė IV
        Spindulio nuokrypis: 25°
        Pulso plotis: 1-1000 ms

        Peties sąnario ankštumo (angl. inpingement) sindromas, 
        tendinitas, rotatorių manžetės plyšimas
        Epikondilitas (tenisininko/golfo žaidėjo alkūnė)
        Kelio sąnario artritas
        Achilo sausgyslės tendinopatija
        Plantarinis fascitas (,,kulno pentinai“)
        Čiurnos patempimas
        Trigeriniai taškai, raumenų spazmai
        Raumenų patempimai
        Osteoartritas, disko išvarža
        Riešo kanalo sindromas
        Bursitas
        Miofascialinis skausmas
        Krūtinės angos sindromas

Savybės

Indikacijos

www.teida.lt

Techninės specikacijos
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        Kojos valdymo pedalas
        Aplikatorius, 26 mm
        Apsauginiai akiniai – 2 poros
        Tripolė jungtis
        Elektros laidas
        Naudojimo instrukcija
        Klinikinis vadovas

        Aplikatorius, 38 mm (art. nr. 207902)
        Lęšis laikikliui (art. nr. 4920)

APSAUGINIAI AKINIAI – 
2 POROS

TRIPOLĖ JUNGTIS

ELEKTROS 
LAIDAS

APLIKATORIUS, 
38 MM

APLIKATORIUS, 
26 MM

KOJOS VALDYMO
PEDALAS

Standartinė komplektacija Papildomai užsakomi priedai
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PORTATYVUS SMŪGINĖS BANGOS TERAPIJOS 
APARATAS MOBILE 2 RPW

Smūginės bangos terapijos aparatas Mobile 2 RPW sukuria radialines 
spaudimo bangas (angl. radial pressure waves), kurios iš esmės yra 
suspausto oro impulsai. Aplikatoriaus viduje yra cilindro formos ertmė, 
kurioje yra šovinys. Suspaustas oras stumia šovinį link smūgio transmiterio 
(angalio). Šovinio judesys ir svoris sukuria kinetinę energiją, kuri šoviniui 
atsitrenkus į smūgio transmiterį (antgalį), paverčiama į garso energiją. 
Šis akustinis impulsas tiesiogiai (gelis naudojamas kaip laidininkas) 
perduodamas į tikslinį audinį ir pasklinda didesniame plote. Akustinės 
bangos skatina funkcinę regeneraciją per kraują, histologinį ir 
metabolinį ląstelės aktyvumą.

Poveikis organizmui: mažinamas skausmas, didinamas metabolizmas 
molekuliniame lygmenyje, sukuriamas revaskuliarizacinis poveikis (gerinama 
kraujotaką, kuri skatina pažeistų audinių gijimą ir regeneraciją, raumens 
tonuso atkurimą).

VEIKIMO PRINCIPAS

       Kompak�škas, lengvas, funkcionalus.
       Tyliai veikian�s įmontuotas kompresorius.
       Ergonomiškas dizainas: rankena nešimui, laikiklis gelio buteliukui, 
       laikiklis aplikatoriui.
       Paprastas ir patogus  valdymas: lengva keis� visus pagrindinius 
       parametrus, apšviestas LED ekranas, kuriame rodomas spaudimas, 
       impulso dažnis ir impulsų skaičius. 

www.teida.lt

AKUSTINĖS
BANGOS

ŠOVINYS JUDA CILINDRO
FORMOS ERTMĖJE
 

APLIKATORIAUS
RANKENA

TRANSMITERIS 
(ANTGALIS) 

PALEIDIMO 
MYGTUKAS

LINIJA KURIA 
TIEKIAMAS 
SUSPAUSTAS ORAS 
IŠ APARATO

www.teida.lt

Savybės
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PRITAIKYMO SRITYS

Ortopedija, reumatologija, zinė medicina, kineziterapija, osteopatija, sporto klubai, akupunktūra, grožio ir estetikos 
klinikos, veterinarijos klinikos, podiatro kabinetai.

        D – Actor® aplikatorius
        R15, 15 mm transmiteris (antgalis)
        D20-S, 20 mm transmiteris (antgalis)
        Gelis
        Vartotojo instrukcija CD.

        Impulso dažnis su D-Actor aplikatoriumi: 1 – 21 Hz, 
        su V-Actor aplikatoriumi (užsakomas papildomai): 1 – 31 Hz
        Suspausto oro slėgis išėjime: 1 – 5 bar.
        Galios didinimo žingsnis: 0,1 bar.
        Kompresorius integruotas
        USB jungtis
        Išmatavimai: 32 x 32 x 21 cm
        Svoris: 9 kg

Techninės aparato Mobile 2 RPW specikacijos

Standartinėje komplektacijoje

LAIKIKLIS APLIKATORIUI LAIKIKLIS GELIO BUTELIUKUI
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Kartu su smūginės bangos terapijos aparatu Mobile 2 RPW gali būti naudojami dviejų tipų aplikatoriai: 

           

Taikymas: miofascialiniai trigeriniai taškai, sausgyslių 
insercijos sutrikimai, raumenų ir jungiamojo audinio 
aktyvinimas, akupunktūrinių taškų stimuliavimas, 
celiulito gydymas (I – III stadijos), limfos kongestija, 
raumenų tonuso reguliavimas, medicininis masažas.
D - Actor® aplikatorius gali būti naudojamas su įvairiais 
akustinių bangų transmiteriais (antgaliais) akustinių 
bangų generavimui.

Naudojamas masažui ir gydymui vibracija. Taikymas: kūno 
linijų gražinimas, limfodrenažas, atpalaiduojantis masažas, 
raumenų ir jungiamojo audinio aktyvinimas. Gali būti 
naudojamas su dviem skirtingo skersmens transmiteriais 
(antgaliais): 20 mm ir 40 mm.

D - ACTOR® APLIKATORIUS

D - Actor® ANTGALIAI

www.teida.ltwww.teida.lt

  D - Actor® aplikatorius (standartinėje komplektacijoje) arba 

  V - Actor® aplikatorius (užsakomas papildomai).

V - ACTOR® APLIKATORIUS
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Transmiterių (antgalių) komplektas (9 vnt.) lagaminėlyje – art. nr. 31800
A6 akupunktūrinių taškų transmiteris (antgalis) – art. nr. 29801
T10 pirštams transmiteris (antgalis) – art. nr. 29802
C15, 15 mm transmiteris (antgalis) – art. nr. 29729
R15, 15 mm transmiteris (antgalis) – art. nr. 18638
DI15, 15 mm transmiteris (antgalis) – art. nr. 29728
F15, 15 mm transmiteris (antgalis) – art. nr. 29726
D20-S, 20 mm transmiteris (antgalis) – art. nr. 29724
D20-T, 20 mm transmiteris (antgalis) – art. nr. 28736
D35-S, 35 mm transmiteris (antgalis) – art. nr. 29725
Aplikatoriaus rankenos paminkštinimas – art. nr. 22375
Aplikatoriaus vamzdžio paminkštinimas – art. nr. 22376

V - Actor® aplikatorius – art. nr. 28730
V25 transmiteris (antgalis) V-Actor aplikatoriui – art. nr. 28740
V35 transmiteris (antgalis) V-Actor aplikatoriui – art. nr. 28740
Krepšys aparato Mobile 2 RPW transportavimui – art. nr. 28745

Papildomai užsakomi priedai Stacionarus smūginės bangos 
terapijos aparatas 

Intelect RPW



Terapijai naudojamas palaipsninės 
kompresinės terapijos aparatas, 
kuris iš esmės atlieka kompresoriaus 
funkciją, ir prie jo prijungtos specialios 
terapijai skirtos kompresinės movos, 
kurios užmaunamos pacientui ant 
galūnių. Kiekviena mova viduje turi 
vienodo dydžio kameras, kurios 
terapijos metu yra palaipsniui (viena 
po k i tos)  pr ip i ldomos oro ko l 
pasiekiamas procedūrai reikalingas 
s lėgis .  Po to oras v ienu metu 
išleidžiamas iš visų kamerų ir po 
pauzės vėl  pradedamas k i tas 
užpildymo ciklas.

Kompresinės terapijos metu suspaudžiami raumenys ir tarp jų esančios venos 
ir arterijos, todėl suaktyvėja kraujo ir limfos tėkmė. Pašalinami medžiagų 
apykaitos produktai: pagerėja medžiagų ir dujų apykaita raumenyse, 
mažėja pabrinkimas. 

VEIKIMO PRINCIPAS

LIMFODRENAŽINĖS 
KOMPRESINĖS 
TERAPIJOS 
APARATAS 
SC-2004

      Skausmo mažinimas

      Limfos pratekėjimo ir kraujotakos gerinimas

      Žaizdų gijimo skatinimas

      Infekcijų prevencija

      Efektyvi venų trombozės prolaktika

      Dinaminės veninės hipertenzijos mažinimas

       Pirminė ir antrinė limfedema

       Tronės opos atsiradusios dėl lėtinės 

       venų ligos ir arterinio nepakankamumo

       Tinstančios galūnės

        4 kamerų.

        Mechaninis valdymas – slėgis 

        reguliuojamas sukamąja rankenėle.

        Galimybė naudoti vienai arba abiems 

        galūnėms.

        Ciklo trukmė 90 sekundžių.

        Slėgio diapazonas: 0 – 80 mmHg

        Ciklo trukmė: 

        18 sekundžių vienai kamerai

        Oro įpūtimas: 72 sekundės

        Oro išleidimas: 18 sekundžių

        Dydis: 28 x 18 x 11,5 cm

        Svoris: 2,3 kg

        Jungiamas į elektros tinklą: 

        120 VAC, 60 HZ, 0,5 A

www.teida.lt

LIMFODRENAŽINĖ KOMPRESINĖ TERAPIJA

Techninės specikacijos

         Limfedema
        Kraujagyslių ligos
        Žaizdų gydymas
        Reabilitacija po traumų ar 
        operacijų

Bendrosios indikacijos
       Elegantiškas dizainas, nedidelis svoris.
       Ypač tylus veikimas.
       Patogus ir paprastas valdymas.
       Galima naudoti klinikoje ir namuose.
       Garantija: 3 metai

Savybės

Indikacijos

Poveikis

Standartinėje komplektacijoje tik pats aparatas. 
Terapijai skirtos kompresinės movos užsakomos atskirai.
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LIMFODRENAŽINĖS KOMPRESINĖS TERAPIJOS 
APARATAS SC-3008

www.teida.lt

           8 kamerų.

           Skaitmeninis valdymas - 

           slėgis gali būti reguliuojamas kiekvienoje kameroje atskirai.

           Galimybė naudoti vienai arba abiems galūnėms.

           Pasiruošimo terapijai režimas.

           Atgalinės atskaitos laikmatis arba nuolatinis režimas.

           Atitikties matuoklis skirtas stebėti, 

           kaip buvo atliekama terapija.

           Ciklo trukmė 1 minutė.

           Slėgio diapazonas: 0 – 120 mmHg

           Ciklo trukmė: 6,5 sekundės vienai kamerai

           Oro įpūtimas: 54 sekundės

           Oro išleidimas: 6 sekundės

           Dydis: 30 x 19 x 11,5 cm

           Svoris: 2,7 kg

           Jungiamas į elektros tinklą: 120 VAC, 60 HZ, 0,5 A

           Skausmo mažinimas
           Dinaminės veninės hipertenzijos mažinimas
           Limfos pratekėjimo ir kraujotakos gerinimas
           Efektyvi venų trombozės prolaktika

Techninės specikacijos

           Limfedema
           Venų nepakankamumas
           Žaizdų gydymas

Indikacijos

Poveikis

Standartinėje komplektacijoje tik pats aparatas. 
Terapijai skirtos kompresinės movos užsakomos atskirai.

20
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PORTATYVUS ELEKTROSTIMULIACIJOS APARATAS 
DISFAGIJAI GYDYTI VITALSTIM PLUS

Inovatyvus 4 - ių kanalų stimuliacijos aparatas 
disfagijai gydyti, kurio pagalba redukuojami 
ir stiprinami rijimo procese dalyvaujantys 
raumenys. Per specialius elektrodus kaklo ir 
skruostų srityse nedidelės elektros srovės 
pagalba stimuliuojami gerklės motoriniai 
neuronai, kurie priverčia raumenis sustraukti, 
kai pacientas atlieka rijimo pratimus. Taikant 
terapiją reguliariai, atstatomas raumenų 
stiprumas ir pagerinama rijimo funkcija.

Galimybė naudoti iš anksto nustatytas arba 
keičiant terapinius parametrus susikurti savo 
terapijos programas.

Granis ir garsinis grįžtamasis ryšys užtikrina 
objektyvų rijimo vertinimą, pacientui sukuria 
galimybę vizualiai stebėti gydymo eigą, 
susikoncentruoti ir siekti optimalių rezultatų.

Aparato išmatavimai: 96x36x160 mm
Svoris: 0,34 kg
Režimas: nuolatinė srovė 
4-ių kanalų neuroraumeninė elektrostimuliacija:

TMVMS  simetrinė dvifazė:
Srovės amplitudė: 0 – 25 mA (nuolatinė srovė)
Darbo režimai: nuolatinis, žingsninis, užlaikytos kontrakcijos
Impulso plotis: 60 – 300 μs
Dažnis: 1 – 80 pps
Terapijos trukmė: 1 – 240 min
Impulso intervalas: 100 μs

TMVitalStim
Srovės amplitudė: 0 – 25 mA (nuolatinė srovė)
Darbo režimai: užlaikytos kontrakcijos
Impulso plotis: 300 μs
Dažnis: 80 pps
Terapijos trukmė: 60 min
Impulso intervalas: 100 μs
2-jų kanalų EMG:
                     Matavimo ribos: 0,2 – 2000 μV (nuolatinė srovė)
                     Matavimo žingsnis: 0,1 μV 

Techninės specikacijos
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Terapiniai duomenys apie stimuliaciją ir EMG gali būti saugomi, 
atvaizduojami arba perkeliami į kompiuterį tam, kad būtų galima 
sekti paciento terapijos progresą ir sudaryti ataskaitas.

VITALSTIM GYDYMAS

Simetriška kvadratinė dvifazė bangos 
forma, impulso trukmė 300 μs, intervalas 
100 μs. Naudojama rijimo procese 
dalyvaujantiems raumenims, esantiems 
priekinėje kaklo dalyje, stimuliuoti. 
Stimuliacijai vienu metu gali būti 
naudo jama i k i  4  kana lų ,  ku r ie 
paleidžiami ir sustabdomi tuo pačiu 
metu.

DUOMENYS APIE PACIENTĄ:

VMS GYDYMAS

Simetriška dvifazė bangos forma, 
intervalas 100 μs. Kadangi impulsas 
yra palygint i  t rumpas, mažai 
apkraunama oda, todėl VMS 
gydymas tinka didelio intensyvumo 
reikalaujant iems  prat imams, 
pavyzdžiui, raumenų stiprinimui. 
Galimas individualus pritaikymas 
kečiant visus parametrus: impulso 
trukmę, dažnį, darbo ir poilsio ciklo 
laiką. VMS gydymas suteikia dar 
daugiau lankstumo, nes galima 
sudėlioti seką atskiriems stimulaicijos 
kanalams tam, kad, būtų įmanoma 
kuo tiksliau imituoti natūralią rijimo 
seką (raumenų darbą tam tikru 
metu).

EMG GYDYMAS

E lekt r in ia i  raumenų s ignala i 
registruojami ir atvaizduojami 
ekrane realiu laiku bei pateikiamas 
garsinis signalas. Šis grįžtamasis 
ryšys skatina ir įtraukia pacientą į 
gydymo eigą,  suteik ia v i sus 
reikiamus duomenis progresui 
įvertinti.

EMG SUKELTA 
STIMULIACIJA

Pacientas, padedamas grįžtamojo 
ryšio, inicijuoja rijimo pratimus. 
Pas iekus  nus ta ty tą  raumenų 
aktyvumo vertę (slenkstį), VitalStim 
Plus persijungia į stimuliacijos režimą, 
todėl reikia daugiau pastangų rijimo 
procesui įgyvendinti.

Prietaisas gali būti susietas su 
kompiuteriu ar planšete, kurių 
ekrane matoma atliekamų 
pratimų eiga realiuoju laiku. Tai 
didina paciento įsitraukimą į 
terapijos procesą.

BLUETOOTH 
TECHNOLOGIJA 

Pateikiamas disfagijos anatomijos, 
patologijos ir terapijos iliustracijų 
rinkinys, kuris padeda lengviau 
perteikti informaciją pacientui.

MOKOMIEJI 
VIDEO 

Aparate pateikta mokomoji medžiaga 
pacientams, kaip atlikti pagrindinius rijimo 
pratimus, pvz.: Masako, Mendelsono ir 
Supraglotinio, bei skirtingos  elektrodų 
klijavimo vietos. 

ANATOMIJOS 
BIBLIOTEKA

Elektrodų laidai
EMG laidas
Rankinis jungiklis

STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA

Stovas aparatui
Liestukas
Guminis įdėklas

PAPILDOMAI 
UŽSAKOMI PRIEDAI 13-8082 - EMG elektrodas

59000 - VItalStim elektrodai, 12 pakelių
59042 - VItalStim elektrodai, 30 pakelių
59043 - VItalStim elektrodai, 50 pakelių
59044 - VItalStim elektrodai, 100 pakelių

www.teida.lt23
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ŠALČIO KAMERA VISO KŪNO 
KRIOTERAPIJAI ICELAB

www.teida.lt

Viso kūno krioterapija atliekama iki -110° C temparatūroje.
Krioterapijos metu žmogaus organizmui sukeliamas terminis šokas, o nesušalti itin žemoje temperatūroje padeda skystos 
azoto dujos. Šaltis kameroje yra sausas ir juntamas tik paviršiniame odos sluoksnyje. Be to, prie -110° C temperatūros 
oro tūris sumažėja 45 procentais lyginant su patalpos temperatūra. Tai reiškia, kad įkvepiamas beveik du kartus didesnis 
deguonies kiekis. Terapijos metu veikiamas visas zinis kūnas ir psichika. Rekomenduojama procedūros trukmė nuo 1 minutės 
iki 3 minučių.

Ūmus ir lėtinis stuburo, sąnarių, raumenų skausmas, 
galvos skausmas, bromialgija.
Uždegimai ir degeneracinės reumatinės ligos.
Įsitempę raumenys, nuovargis, išsekimas.
Kraujotakos sutrikimai.
Organizmo grūdinimas, imuniteto stiprinimas.
Bronchinė astma.
Nerimas, depresija, nemiga.
Odos problemos: atopinis dermatitas, celiulitas ir kt.

Indikacijos
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Šalčio kamerą sudaro vienas arba du prieškambariai ir pagrindinė patalpa. 
Standartiškai šalčio kamera pritaikyta vienu metu būti 4 žmonėms, 
tačiau pagal individualius poreikius, galima padidinti pagrindinę patalpą.
Šalčio kameros viduje naudojamos tik kokybiškos apdailos medžiagos, mediena. 
Įrengtos kolonėlės, kad viduje esantis žmogus galėtų girdėti prie išorinio valdymo pulto stovinčio terapeuto nurodymus. 
Be to, per įrengtas kolonėles gali skambėti muzika.
Įjungiama šviesa ir mikrofonas bei reguliuojama procedūros trukmė per išorinį valdymo pultą. 
Valdymo pultas su dideliais spalvotais LCD ekranais.
Kai šalčio kamera nenaudojama (laukimo režime) temperatūra padidinama iki -40° C, 
kad būtų mažinamos elektros energijos sąnaudos.
Automatinė atitirpinimo funkcija, todėl šalčio kameros nereikia išjungti.
Pagrindinėje patalpoje yra šildomos evakuacinės durys.
Prieškambaryje ir pagrindninėje patalpoje yra dideli šildomi langai stebėjimui.
Elektros jungtis 400 V, trifazis, 50 A.
Elektros energijos suvartojimas laukimo režime 8kW, terapijos metu maks. 18 kW.
Kompresoriaus techninė apžiūra turi būti atliekama kas 2800 valandų.
Energijos tausojimas: šilumo perteklius, kurį atiduoda šalčio generatorius, gali 
būti naudojamas baseino vandeniui pašildyti ir kt.

Savybės ir techninės specikacijos

Greitesnis atsigavimas po sporto varžybų – atgautos jėgos, pailsinti raumenys.
Geresnis pasirodymas varžybų metu – padidėjusi išvermė, sumažėjęs širdies dažnis.
Psichinė stimuliacija. Šalčio terapijos metu išskiriamas hormonas noradrenalinas yra vienas iš pagrindinių vadinamojo 
„kovoti/bėgti“ (angl. ght-or-ight response) reekso reguliatorių, jis skatina greitesnį raumenų pasiruošimą veikimui, 
subalansuoja psichoemocinę būklę ir padeda siekti gerų rezultatų.
Sutrumpėjęs reabilitacijos laikotarpis po traumų ir operacijų – sumažėjęs skausmas, greitesni gijimo procesai.

VISO KŪNO KRIOTERAPIJOS NAUDA PROFESIONALIEMS SPORTININKAMS

GALIMAS ŠALČIO KAMERŲ 
IŠDĖSTYMAS TIESUS ARBA 
KAMPU
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SKIRTINGO DIZAINO 
ŠALČIO GENERATORIAI

-10 C -60 C -110 C



SKAITMENINIS APARATAS PERIFERINIŲ ARTERIJŲ 
LIGOS DIAGNOSTIKAI
Naudojamas ankstyvajai periferinių arterijų ligos diagnostikai.
Neinvazinis, greitas, tikslus ir patikimas tyrimo būdas paremtas oscilometriniu metodu.

Pacientui ramiai gulint ant nugaros, įprastinėje žąsto 
vietoje ir po vieną ant kairės ir dešinės blauzdos virš 
kulkšnies uždedamos arteriniam kraujo spaudimui 
(AKS) matuoti skirtos rankovės. Vienu metu matuojamas 
sistolinis arterinis kraujospūdis viršutinėse ir apatinėse 
galūnėse. Atlikus matavimus aparatas automatiškai 
apskaičiuoja kulkšnies žąsto indeksą (KŽI). Jeigu šis 
indeksas sumažėjęs, (norma 0,91-1,4) galima spręsti 
apie kojų arterijų obstrukcijos laipsnį - nepakankamą 
kraujotakos funkciją.

VEIKIMO PRINCIPAS

Šeimos medicina, kardiologija, angiologija, diabetologija, 
nefrologija, dermatologija, kraujagyslių chirurgija, neurologija, 
ortopedinė chirurgija.

PRITAIKYMO SRITYS

Savybės

Patogi integruota rankena.
Aparatui naudojama ilgai 
veikianti baterija, kuri skirta 
atlikti iki 50 matavimų. 

Du viename - aparatą galima naudoti kaip įprastą AKS aparatą, 
o prireikus – pamatuoti KŽI.
Paprastas ir patogus naudojimas.
KŽI matavimo trukmė nuo 3 minutės.

Ekrane pateikiami šie matavimo rezultatai:
Kairės pusės KŽI
Dešinės pusės KŽI
Arterinis kraujo spaudimas (AKS)
Širdies dažnis

Spalvotos rankovės supaprastina naudojimąsi aparatu – skirtingos spalvos rankovė 
skirta atskirai galūnei: raudona dedama ant žąsto, žalia – ant dešinės blauzdos, 
geltona – ant kairės. Ant rankovės pažymėta, kur ji turi būti dedama, be to, ant 
rankovės yra diagrama, kuri užtikrina, kad rankovė būtų uždėta taisyklingai. Aparatas 
USB laidu gali būti jungiamas su kompiuteriu ir išspausdinama arba išsaugoma 
elektroninė matavimo rezultatų kopija. 

PORTATYVUS
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Techninės specikacijos

Ekranas: 4,3“ spalvotas LCD

Aparato išmatavimai: 25 x 20 x 7,3 cm

Svoris: 0,6 kg.

Elektros tiekimas: 100-240V Ac, 50-60Hz, 3A

Baterija: įkraunama ličio polimerų, galia 2,300mAh

Atitinka šiuos standartus:

                                          EN 60601-1:2007

                                          EN 60601-1-2:2008 

                                          EN 80601-2-30:2010

Standartinėje komplektacijoje

Aparatas su trimis M dydžio rankovėmis.

Stovas
M dydžio rankovės
L dydžio rankovės

Papildomai užsakomi priedai
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INOVATYVI RAUMENŲ FUNKCIJOS 
DIAGNOSTIKOS SISTEMA TMG S1

Tensiomiogranės sistemos savybės

Objektyvus ir neinvazinis tyrimo procesas.
Diskomforto nekelianti tyrimo procedūra.
Greitas ir efektyvus tyrimas - viso kūno raumenų analizė 
užtrunka tik ~30 min.! 
Raumens susitraukimo savybių nustatymas judesio 
sensoriaus pagalba.
Tensiomiogranių signalų registracija specialios 
1 kHz dažnio programinės įrangos pagalba.
Maksimalios raumens deformacijos amplitudės (Dm) 
išgavimas elektrostimuliacijos dėka.
Raumens reakcijos laiko (Td), susitraukimo laiko (Tc), 
sulaikymo laiko (Ts), atsipalaidavimo laiko (Tr) apskaičiavimas.
Greitųjų ir lėtųjų raumenų skaidulų reakcijos laiko įvertinimas.

Tensiomiograjos metodu paremta patentuota, 
inovatyvi ir moksliškai patvirtinta funkcinė raumenų 
diagnostikos sistema, kurios pagalba galima nustatyti 
raumenų skaidulų tipą, raumens būseną (ar jis 
pavargęs, nusilpęs, patemptas, neaktyvuotas ir kt.), 
raumenų simetriją/ asimetriją, smulkius raumens 
pažeidimus. Tensiomiograja buvo sukurta medicinos 
profesionalams reabil itacijos, kineziterapijos, 
neurologijos srityse, tačiau taip pat ji sėkmingai 
naudojama sporto medicinoje, veterinarijoje, 
kar iuomeneje.  Š iandien ta i  y ra  v ien inte lė 
tensiomiogranė sistema pasaulyje, galinti įvertinti 
raumenų susitraukimo savybes.
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Raumenų elektrostimuliacijos aparatas
Skaitmeninis jutiklis
Jutiklio stovas
Kompiuteris su įrašyta programine įranga
Vartotojo sąsaja

Komplektacija

1.

2.

3.

4.

5.

Tensiomiograjos metodu 
gaunamų duomenų teikiami privalumai

Darbinės veiklos sukeltų sveikatos sutrikimų, pvz., apatinės
nugaros dalies skausmo, diagnostika bei prevencija.
Neuromuskuliarinių rizikos faktorių įvertinimas. 
Raumenų patempimo diagnostika.
Judesio analizė.
Profesionalių sportininkų treniruočių programų optimizacija.
Neigiamų raumenų asimetrijos ir asinchronijos efektų, 
darančių įtaką maksimaliai atleto sprogstamajai jėgai, 
lankstumui, greičiui bei ištvermei, nustatymas.
Sporto traumų prevencija.
Reabilitacijos monitoringas.
Potrauminio atsistatymo proceso optimizacija 
efektyviausių reabilitacijos pratimų taikymo dėka.
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Raumenų 
elektrostimuliacijos 
aparatas

Skaitmeninis
 jutiklis

Jutiklio stovas

Kompiuteris su 
įrašyta programine 
įranga

Vartotojo 
sąsaja
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Dažnis: 448 kHz
Galingumas: 
     talpinis režimas (CAP) 350 VA 
     varžinis režimas (RES) 100 W
Moduliacijos amplitudė: 20 kHz
Elektrodai: 
     CAP Ø 30, 40, 55, 65 mm 
     RES Ø 35, 65, 50 mm
Liečiamasis ekranas, įstrižainė 10.1 colių
Dydis: 
          Plotis: 40 cm 
          Gylis: 53 cm 
          Aukštis: 15 cm
          Svoris: 8.4 kg

Techninės specikacijos



ČIURNOS TRENIRUOKLIS 
MEDISLIPPER 

Unikalios technologijos treniruoklis, pagreitinantis 
funkcinę blauzdikaulio-čiurnos sąnario srities 
reabilitaciją visų hipomobilumo indikacijų atvejais. 
Tai daugiafunkcinis įrankis aktyviai ir pasyviai 
reabilitacijai, sąnarių atsigavimui, raumenų 
stiprinimui bei čiurnos treniravimui. Naudojantis 
įrenginiu stimuliuojami čiurnos mechanoreceptoriai, 
proprioreceptoriai, pasyviu arba aktyviu judesiu 
stiprinami raumenys.

Prietaisas  ypač efektyvus čiurnos patempimo 
reabilitacijos proceso metu. Aktyviame arba 
pasyviame režime atliekama cirkumdukcija didina 
funkcinių čiurnos sąnario judesių amplitudę. 
Treniruoklis gali būti taikomas traumatologijoje, 
sporto medicinoje, neurologijoje. 

REABILITACIJA PAGREITINAMA ŠIAIS ATVEJAIS:

Kapsulės raiščių patempimai
Sąnario pažeidimai
Raumenų patempimai
Lūžiai
Neurologinės komplikacijos

Valdymo pultas, 
skirtas nustaty� treniruojan� judesį pacientui
Avarinis mygtukas
Minkš� įdėklai pėdai ir kojai

Standartinė komplektacija
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TRENIRUOKLIS NAUDOJAMAS, 
KAI NORIMA ATSTATYTI ŠIUOS JUDESIUS:

ČIURNOS 
DORSALINĖ
FLEKSIJA

ČIURNOS 
PLANTARINĖ 

FLEKSIJA

EVERSIJA INVERSIJA



DU REŽIMAI: AKTYVUS IR PASYVUS

Pasyvių ir aktyvių pratimų taikymas yra geriausias būdas aktyvinti  nusilpusius raumenis ir stiprinti čiurną, sportininkams pagerinti 
savo rezultatus. Dėl naudojamų galios jutiklių, treniruoklis suteikia galimybę stebėti vykstančio pratimo kampinį greitį 
(apsisukimai per sekundę) bei įspaudimo jėgą. Ši savybė leidžia terapeutui įvertinti realų paciento būklės pagerėjimą taikant 
atitinkamas reabilitacijos ar treniruočių metodikas.

Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): 95 x 50 x 61 cm
Svoris: 35 kg
Energijos tiekimas: 220/230 V, 50/60 Hz
Elektros suvartojimas: 150 W.
Smagračio greitis: 15-30 apsisukimų per minutę
Triukšmo lygis: ≤50 dB
Skaitmeninis valdymas
Funkcijų skaičius: 7
Maksimalus naudotojo svoris: 110 kg 

Techninė specikacija
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Aktyviame režime pratimai padeda gerinti čiurnos raumenų 
mobilumą. To pasiekiama dėl proprioreceptorių bei dinaminės 
stabilizacijos poveikio raumeninei masei koordinavimo.

Pasyviame režime statinės stabilizacijos būdu veikiami 
kaulai ir raiščiai, stimuliuojami proprioreceptoriai bei 
vyksta pasyvioji mobilizacija.



PĖDOS TRENIRUOKLIS FOOTGYM®

Art. nr. 92346

nuožulni plokštuma 
padengta 
antimikrobine 
medžiaga

skirtingo 
tamprumo 
elastinės juostos

masažuoklis 
Oroller

laikikliai elastinėms 
juostoms ir 
masažuokliui 
įtvirtinti

VEIKIMO PRINCIPAS

Treniruoklyje esančios elastinės juostos naudojamos atliekant pratimus su kojų prištais, volelis naudojamas masažuoti pėdos 
skliautus, kulno sritį, blauzdos raumenis bei kitas sunkiai pasiekiamas kūno vietas. Nuožulnus kampas leidžia ištempti blauzdos 
raumenis, Achilo sausgyslę bei plantarinę fasciją. Masažuojant pėdas ir atliekant pratimus treniruoklis naudojamas sėdint, 
tempimo pratimai atliekami stovint. Elastinių juostų pasipriešinimo lygis pasirenkamas pagal juostos spalvą: geltona – mažo 
pasipriešinimo, raudona – vidutinio pasipriešinimo, žalia – stipraus pasipriešinimo.

 ®Oroller  masažuoklis - inovatyvi priemonė sujungianti masažą su šilumos arba šalčio terapija. Atšaldytas masažo ritinėlis 
atpalaiduoja pėdas, mažina tinimą. Pripildytas karšto vandens ritinėlis – gerina kraujotaką. Masažuoklio volelis sukasi 60° 

 kampu į kairę arba į dešinę pusę. Dėl ilgos rankenos patogu masažuoti sunkiai pasiekiamas vietas: kaklą, pečių juostą, 
rankas, apatinę nugaros dalį, kojas, pėdas. 

44

Traumų prevencijai.
Plokščiapėdystės prolaktikai.
Reabilitacijai po traumų, lūžių, esant plantarianim fascitui, Achilo tendinitui, po įvairių pėdos ir čiurnos operacijų.
Sportui siekiant geresnių rezultatų, pvz., bėgikams – esant priekinės blauzdos dalies skausmui, plantariniam fascitui, 
varginančiam pėdų skausmui, traumų prevencijai.

Indikacijos



Atpalaiduoja įsitempusius raumenis ir sausgysles.
Mažina skausmą sunkiai pasiekiamose vietose.
Skatina greitesnį atsigavimą po treniruotės arba patyrus traumą.
Tinka naudoti apšilimo metu prieš treniruotę.
Mažina pavargusių raumenų įtampą.
Geresniam terapiniam poveikiui pasiekti gali būti pašildytas arba atšaldytas. 

®OROLLER  MASAŽUOKLIO 
PRITAIKYMAS IR PRIVALUMAI

MASAŽAS (šiluma/ šal�s)

MASAŽAS (šiluma/ šal�s)

MASAŽAS (šiluma/ šal�s)

ČIURNOS PASUKIMAS 
Į IŠORĘ (eversija)

PIRŠTŲ LENKIMAS (fleksija)

PIRŠTŲ TIESIMAS (ekstenzija)

PĖDOS TIESIMAS (dorzifleksija)

PLANTARINĖS FASCIJOS TEMPIMAS

       
SKIRTINGI PRATIMAI VIENAME TRENIRUOKLYJE >8
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®FootGym  treniruoklis 
Skirtingo pasipriešinimo 
lygio elastinės juostos: 
    geltona, 
    raudona, 
    žalia, 
    mėlyna, 
    juoda

 ®Oroller  masažuoklis

Standartinėje 
komplektacijoje



Naudojamas savimasažui, padeda 
sumažinti skausmą, atpalaiduoti 
įsitempusius, pavargusius raumenis 
bei trigerinius taškus. Masažas gali 
būti atliekamas atsigulus ant kilimėlio, 
stovint prie sienos ar kitoje padėtyje, 
kurioje kamuoliukas remiasi į tvirtą 
pagrindą.

Naudojant masažinį kamuoliuką galima 
atlikti savimasažą sunkiai pasiekiamoms 
kūno vietoms: kaklui, pečių juostai, 
tarpumenčiui, nugarai, sėdmenims, 
p ė d o m s .  A t l i e k a n t  s a v i m a s a ž ą 
skausmingas taškas veikiamas statiniu 
spaudimu (15-20 sek) arba spaudimu su 
kamuoliuko ritinėjimu įvairiomis kryptimis. 
Tokiu būdu sumažinama lokali įtampa ir 
a t p a l a i d u o j a m o s  s u k i e t ė j u s i o s 
raumens zonos.

® SISSEL MYOFASCIA 
KAMUOLIUKAI
Art. nr. 162.090 – juodas, Ø 8 cm
Art. nr. 162.096 – mėlynas, Ø 12 cm
Art. nr. 162.093 – juodas, dvigubas 8 x 16 cm
Art. nr. 162.099 – mėlynas, dvigubas 12 x 24 cm
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Dvigubas 12 x 24 cm
Mėlynas
Art. nr. 162.099 

Ø 8 cm
Juodas
Art. nr. 162.090 

Ø 12 cm
Mėlynas 
Art. nr. 162.096  

Dvigubas 8 x 16 cm
Juodas 
Art. nr. 162.093 
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Miofascaliniam atpalaidavimui sunkiai pasiekiamose kūno vietose.
Pasirinktos vietos tiksliniam masažui, puikiai tinka pečių, kojų ir 
nugaros sritims.
Savimasažui.
Raumenų stiprinimui ir mobilizacijai.
Kineziterapijai ir reabilitacijai.
Koordinacijai ir funkcinėms treniruotėms.

SISSEL®MYOFASCIA KAMUOLIUKAS SKIRTAS

Medžiaga: EPP (išplėstas polipropilenas)
Skersmuo: 8 cm arba 12 cm
Viengubas arba dvigubas
Dvigubo kamuoliuko dydis: 
8 x 16 cm arba 12 x 24 cm
Spalvos: juoda arba mėlyna 

Techninės specikacijos



SĖDYNĖLĖ SCALLOP

1 dydis
Spalvos: vienoje pusėje , pilka
                             kitoje - žalia

Lankstus karkasas ir minkštas įdėklas sutvirtinami velcro 
ksatoriais, pagalvėlė pozicionavimui, 2-jų arba 3-jų 
taškų dubens diržas, du diržai sėdynės tvirtinui prie 
kėdės, dvi rankenos nešimui.

Sėdynėlės Scallop konstrukcija

3 dydis
Spalvos: vienoje pusėje , mėlyna
                             kitoje - raudona

4 dydis
Spalvos: vienoje pusėje , raudona
                             kitoje - mėlyna

2 dydis
Spalvos: vienoje pusėje , žalia
                              kitoje - pilka

Paprastas naudojimas
Sėdynėlė yra portatyvi
Universalus pritaikymas

Savybės

Skirta asmenims su specialiaisiais poreikiais esant cerebriniam paralyžiui, sąnarių hipermobilumui, autizmui ir 

kitais atvejais, kai reikaliga papildoma atrama sėdint ant grindų arba ant kėdės. Lengva ir stilinga sėdynėlė 

sukurta įvairaus amžiaus vaikams, bet tinka ir suaugusiems (4 skritingi dydžiai), įvairiems terapiniams ir laisvalaikio 

užsiėmimams.
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