GET well

FEEL well

STAY well

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εταιρεία ΠΑΡΙΜΕΝΤ ΑΕ ιδρύθηκε το 1997 με πρωταρχικό σκοπό να προσφέρει υψηλής
ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στο χώρο της Φυσικής Ιατρικής - Αποκατάστασης,
Αθλητιατρικής και Φυσιοθεραπείας.
Οι πελάτες μας είναι κυρίως Φυσιοθεραπευτές, Ιατροί, Αθλητικά Σωματεία,
Νοσοκομεία και Κέντρα Αποκατάστασης.
Από το 2002 η εταιρεία μας άρχισε να δραστηριοποιείται και στο χώρο του εξοπλισμού
Γυμναστηρίων καθώς και στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων Υγείας και άθλησης
μέσω ενός συνεχώς επεκτεινόμενου πανελλαδικού δικτύου σημείων πώλησης.
Το 2001 η εταιρεία μας εγκατέστησε Σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα ISO 9002 και πιστοποιήθηκε από τον διεθνή φορέα RW TUV Γερμανίας.
Η πιστοποίηση αφορά την εμπορία, διακίνηση και τεχνική υποστήριξη (service) συσκευών
Φυσιοθεραπείας, Αποκατάστασης και Γυμναστικής (Fitness).
Η εταιρεία μας διαθέτει αποκλειστικά και πλήρως οργανωμένο τμήμα τεχνικής
εξυπηρέτησης πελατών. Οι τεχνικοί μας είναι εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι
από τους κατασκευαστικούς οίκους για τον τεχνικό έλεγχο και την επισκευή όλων των
προϊόντων που αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα.
Η ΠΑΡΙΜΕΝΤ ΑΕ στεγάζεται στην Αθήνα (Ιλίσια) σε ένα σύγχρονο κτίριο επί της οδού
Μέρμπακα 3 και Πόντου (πίσω από το Νοσοκομείο Αλεξάνδρα επί της Μιχαλακοπούλου)
καλύπτοντας συνολικά τρεις ορόφους.
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ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

Η εταιρία, που προήλθε από τη συγχώνευση
της Gymna (Βέλγιο) και Uniphy (Ολλανδία),
συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παγκοσμίως
κατασκευαστές μηχανημάτων Φυσικοθεραπείας
και Αποκατάστασης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα
brands:

Ο αμερικανικός όμιλος εταιρειών
συγκαταλέγεται επίσης στους μεγαλύτερους
παγκοσμίως κατασκευαστές μηχανημάτων
Φυσικοθεραπείας και
Αποκατάστασης και περιλαμβάνει τις
ακόλουθες εταιρείες:

Η γκάμα της σειράς περιλαμβάνει ηλεκτρονικές
συσκευές Φυσικοθεραπείας, ηλεκτρικά
ρυθμιζόμενα κρεβάτια θεραπείας και διάφορα
αναλώσιμα υλικά.

Μετά τη συνένωση των εταιριών COMPEX (Ελβετία)
και CEFAR (Σουηδία) δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη
παγκοσμίως εταιρία κατασκευής φορητών
συσκευών Φυσικοθεραπείας, καθώς και φορητών
συσκευών Ηλεκτροδιέγερσης για τον αθλητισμό
και το Fitness.

Σε συνεργασία με την STORZ MEDICAL
κατασκευάζει συσκευές κρουστικών κυμάτων της
σειράς ShockMaster.

Πλατφόρμες νευρομυϊκής διέγερσης μέσω
δονήσεων (Whole Body Vibration).

Η φινλανδική HUR
κατασκευάζει
υψηλής ποιότητας
αεροϋδραυλικές
συσκευές εκγύμνασης
Φυσικοθεραπείας,
Αποκατάστασης και
Γυμναστικής.

Η ιταλική εταιρεία
κατασκευάζει συσκευές
Ισοκίνησης, καινοτόμες
συσκευές εκγύμνασης
με ελαστική αντίσταση,
καθώς και το σύστημα
Υπερθερμίας
Deltathermia.

Η γκάμα της περιλαμβάνει συσκευές
Φυσικοθεραπείας και αναλώσιμα.

Η γερμανική εταιρεία περιλαμβάνει την πληρέστερη
γκάμα συσκευών παθητικής κινητοποίησης (CPM).

Ελβετική
Ελβ ή εταιρεία
ί που
διαθέτει πλούσια γκάμα
μικροσυσκευών και οργάνων
άσκησης και αποκατάστασης,
ορθοπεδικών μαξιλαριών και
στρωμάτων ύπνου σουηδικής
κατασκευής και αξεσουάρ
γυμναστικής και pilates.

Ιαπωνική εταιρεία
που κατασκευάζει
υψηλής ποιότητας
ορθωτικά και
αθλητιατρικά
βοηθήματα.
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Gymna

COMBI 500
Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτροθεραπείας 2
καναλιών με υπερήχους, συνδυασμένη θεραπεία
και LASER. Περιλαμβάνει όλους τους τύπους
ρευμάτων χαμηλής και μέσης συχνότητας,
σταθερού ρεύματος (CC), σταθερής τάσης (CV) και
Ιοντοφόρεση. Διαθέτει 360 πρωτόκολλα θεραπείας
και 500 ελεύθερες μνήμες για νέα προγράμματα.
Η συσκευή συνοδεύεται από κεφαλή υπερήχων
1 και 3 MHz, συνεχούς και παλμικής εκπομπής.
Η θεραπεία με LASER είναι παλμικής μορφής
και διατίθενται διάφοροι τύποι laser probes στον
προαιρετικό εξοπλισμό.
Δυνατότητα σύνδεσης με συσκευή αναρρόφησης
VACO 500.
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Gymna

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

COMBI 200
Συσκευή που συνδυάζει ηλεκτροθεραπεία,
υπέρηχους και συνδυασμένη θεραπεία με
μενού στα ελληνικά. Λειτουργεί με 2 κανάλια
ανεξάρτητα μεταξύ τους. Περιλαμβάνει όλες
τις μορφές ρευμάτων ( γαλβανικά, tens,
διαδυναμικά, φαραδικά, trabert, ρώσικο
παλμό, διφασικό συμμετρικό παλμό vector,
ηλεκτροδιάγνωση, ιοντοφόρεση). Διαθέτει
164 πρωτόκολλα θεραπείας και 20
ελεύθερες μνήμες για νέα προγράμματα.
Ο υπέρηχος λειτουργεί σε 2 συχνότητες
1 και 3 MHz, συνεχούς και παλμικής
εκπομπής. Δυνατότητα συνδυασμένης
θεραπείας με υπερήχους, ρεύματα μέσης
συχνότητας και TENS.
Δυνατότητα σύνδεσης με συσκευή
αναρρόφησης VACO 200.

Gymna

COMBI 200L
Η συσκευή περιλαμβάνει ότι και το COMBI
200 με επιπλέον δυνατότητα θεραπείας
LASER παλμικής μορφής. Διάφοροι τύποι
laser probes διατίθενται στον προαιρετικό
εξοπλισμό.
Δυνατότητα σύνδεσης με συσκευή
αναρρόφησης VACO 200.
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Gymna

DUO 500

Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτροθεραπείας 2
καναλιών με ανεξάρτητη ρύθμιση ανά κανάλι
(διαφορετικό ρεύμα). Διαθέτει LCD οθόνη.
Περιλαμβάνει όλες τις μορφές ρευμάτων χαμηλής
και μέσης συχνότητας, σταθερού ρεύματος (CC),
σταθερής τάσης (CV) και ειδικά προγράμματα
Ιοντοφόρεσης. Εμφάνιση γραφημάτων των
ρευμάτων στην οθόνη. Ειδικά προγράμματα για
επανεκπαίδευση λεκάνης, ηλεκτροδιάγνωση.
Έτοιμα πρωτόκολλα θεραπείας και μνήμες για
αποθήκευση προσωπικών προγραμμάτων.
Δυνατότητα σύνδεσης με συσκευή αναρρόφησης
VACO 500.

Gymna

VACO 500
Συσκευή Αναρρόφησης
2 καναλιών για χρήση
σε συνδυασμό με τις
ηλεκτροθεραπείες της σειράς
500: Duo, Combi. Έχει δυνατότητα
διπολικής και τετραπολικής
εφαρμογής σε συνεχή και παλμική
αναρρόφηση. Η συσκευή έχει
αθόρυβη λειτουργία και ελέγχει
ηλεκτρονικά την επιλεγμένη ισχύ
αναρρόφησης.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Gymna

DUO 200

Συσκευή ηλεκτροθεραπείας με μενού στα
ελληνικά. Η ηλεκτροθεραπεία λειτουργεί
με 2 πλήρως ανεξάρτητα κανάλια.
Περιλαμβάνει όλους τους τύπους ρευμάτων
(γαλβανικά, tens, tens-burst, διαδυναμικά,
φαραδικά, trabert, ρώσικο παλμό, διφασικό
συμμετρικό παλμό, 2+4-παρεμβαλλόμενα,
vector, ηλεκτροδιάγνωση, ιοντοφόρεση).
Διαθέτει μεγάλη LCD οθόνη. Περιλαμβάνει
110 έτοιμα πρωτόκολλα θεραπείας και 20
ελεύθερες μνήμες για νέα προγράμματα.
Δυνατότητα σύνδεσης με συσκευή
αναρρόφησης VACO 200.

Gymna

VACO 200

Συσκευή Αναρρόφησης 2 καναλιών
για χρήση σε συνδυασμό με όλες τις
ηλεκτροθεραπείες της σειράς 200:
Duo, Combi, Myo. Έχει δυνατότητα
διπολικής και τετραπολικής
εφαρμογής σε συνεχή και παλμική
αναρρόφηση. Η συσκευή έχει
αθόρυβη λειτουργία και ελέγχει
ηλεκτρονικά την επιλεγμένη ισχύ
αναρρόφησης.
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ
Gymna

PULSON 200
Συσκευή υπερήχων 1 και 3 MHz συνεχούς
και παλμικής εκπομπής με μενού στα
ελληνικά. Διαθέτει μεγάλη LCD οθόνη με
φιλικό προς το χρήστη μενού. Συνοδεύεται
από μια κεφαλή διπλής συχνότητας 1 &
3 MHz επιφανείας 4,0 cm2 . Προαιρετικά
διατίθεται 2η κεφαλή επιφανείας 0,6 cm2 .
Η συσκευή διαθέτει οπτικό και ακουστικό
σήμα καλής επαφής με τον ασθενή.
Περιλαμβάνει 38 αυτόματα πρωτόκολλα
θεραπείας και 20 ελεύθερες μνήμες για
δημιουργία νέων προγραμμάτων.

Gymna

PULSON 100

Συσκευή υπερήχων 1 MHz συνεχούς και παλμικής
εκπομπής. Διαθέτει μεγάλη LCD οθόνη νέας
τεχνολογίας με υψηλή ανάλυση και ευκρίνεια,
με ενδείξεις όλων των παραμέτρων θεραπείας.
Συνοδεύεται από μια κεφαλή συχνότητας 1 MHz
επιφανείας 4,0 cm2 με φωτεινή ένδειξη καλής
επαφής . Η συσκευή περιλαμβάνει 11 αυτόματα
πρωτόκολλα θεραπείας και ένα πρόγραμμα
ελεύθερης επιλογής των παραμέτρων.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ
BIOFEEDBACK

Gymna

MΟΒΙL 700
Πρακτικό τροχήλατο τραπέζι
ιδιαίτερα στιβαρής κατασκευής
και υψηλής αισθητικής.
Περιλαμβάνει δύο ράφια
(το ένα με ρύθμιση του
ύψους) και ένα συρτάρι,
με δυνατότητα προσθήκης
τρίτου ρυθμιζόμενου ραφιού
με συρτάρι. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με όλες τις
συσκευές Gymna της σειράς
200 και 500.

Gymna

MYO 200
Συσκευή BIOFEEDBACK και
ηλεκτροθεραπείας 2 ανεξάρτητων
καναλιών. Περιλαμβάνει όλους
τους τύπους ρευμάτων
(γαλβανικά, tens, διαδυναμικά,
φαραδικά, trabert, ρώσικο
παλμό, διφασικό συμμετρικό
παλμό, 2+4-παρεμβαλλόμενα,
vector, ηλεκτροδιάγνωση,
ιοντοφόρεση). Διαθέτει 85
πρωτόκολλα (παθολογίες), 23
προγράμματα (στόχος θεραπείας),
6 διαγνωστικά προγράμματα, 51
πρωτόκολλα επανεκπαίδευσης
λεκάνης, 15 προγράμματα μυϊκής
αποκατάστασης, 20 μνήμες για
δημιουργία νέων προγραμμάτων.
Διαθέτει μεγάλη φωτιζόμενη LCD
οθόνη υψηλής ανάλυσης. Το Myo
200 λειτουργεί αυτόνομα ή σε
σύνδεση με Η/Υ.
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

CefarCompex

COMPEX 3
Πλήρες φορητό σύστημα ηλεκτροθεραπείας 4 καναλιών,
με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, τεχνολογία muscle
intelligence με 4 αισθητήρες αυτόματου υπολογισμού
της χροναξίας. Προγράμματα θεραπείας για αναλγησία,
μυϊκή ενδυνάμωση, ιοντοφόρεση, απονευρωμένους
μύες, ημιπληγίες, ακράτειες, αθλητισμό. Διαθέτει μεγάλη
ευανάγνωστη LCD οθόνη με φιλικό προς το χρήστη
μενού. Διατίθεται με ειδικό λογισμικό μέσω του οποίου
είναι δυνατή η καταχώρηση των ασθενών, η οργάνωση
των θεραπειών και η δημιουργία νέων προγραμμάτων.
Συνοδεύεται από ειδική βαλίτσα μεταφοράς.

CefarCompex

ΜΙ-ΤΗΕΤΑ 500
Φορητή συσκευή ηλεκτροθεραπείας 4 καναλιών (2+2),
επαναφορτιζόμενη μπαταρία, τεχνολογία muscle
intelligence (δεν περιλαμβάνεται ο αισθητήρας). 75
εξειδικευμένα προγράμματα θεραπειών για αναλγησία,
αποκατάσταση, κυκλοφορικό, αισθητική, αθλητισμό
και fitness. Διαθέτει μεγάλη ευανάγνωστη LCD οθόνη
με μενού στα ελληνικά. Δυνατότητα δημιουργίας και
αποθήκευσης νέων προγραμμάτων. Συνοδεύεται από
ειδική βαλίτσα μεταφοράς.

CefarCompex

ΜΙ-ΤΗΕΤΑ 600
Φορητή συσκευή ηλεκτροθεραπείας 4 καναλιών (2+2),
επαναφορτιζόμενη μπαταρία, τεχνολογία muscle intelligence με 2 αισθητήρες αυτόματου υπολογισμού της
χροναξίας. 134 εξειδικευμένα προγράμματα θεραπειών
για αναλγησία, αποκατάσταση, κυκλοφορικό, μυϊκή
ενδυνάμωση, αθλητισμό και fitness. Διαθέτει μεγάλη
ευανάγνωστη LCD οθόνη με μενού στα ελληνικά.
Δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης νέων
προγραμμάτων. Συνοδεύεται από ειδική βαλίτσα
μεταφοράς.
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ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

CefarCompex

REHAB 400
Φορητή συσκευή
ηλεκτροθεραπείας 4 καναλιών
(2+2), επαναφορτιζόμενη
μπαταρία, 41 εξειδικευμένα
προγράμματα θεραπειών για
αναλγησία, αποκατάσταση,
sport, fitness, massage,
αισθητική. Διαθέτει μεγάλη
ευανάγνωστη LCD οθόνη
με μενού στα ελληνικά.
Συνοδεύεται από ειδική βαλίτσα
μεταφοράς.

CefarCompex

CEFAR
ACUS 4
Φορητή συσκευή
ηλεκτροβελονισμού 4 (2+2)
καναλιών με επαναφορτιζόμενη
μπαταρία και μεγάλη ευανάγνωστη
LCD οθόνη με απεικόνιση όλων
των παραμέτρων. Η συσκευή
διαθέτει 9 προκαθορισμένα
προγράμματα θεραπείας με τις
παρακάτω μορφές διέγερσης:
Συνεχής διέγερση υψηλής
συχνότητας, χαμηλής συχνότητας
διέγερση burst, διέγερση με
μορφοποίηση του εύρους παλμού,
διέγερση με μορφοποίηση της
συχνότητας (Han stimulation:
15Hz/2Hz και 80Hz/2Hz).

CefarCompex

CEFAR
PRIMO PRO
Φορητή συσκευή TENS 2
ανεξάρτητων καναλιών που
επιτρέπει την ταυτόχρονη
εφαρμογή δύο διαφορετικών
προγραμμάτων.
Δυνατότητα δημιουργίας
και αποθήκευσης νέων
προγραμμάτων. Διαθέτει
ευανάγνωστη LCD οθόνη
και συνοδεύεται από ειδική
βαλίτσα μεταφοράς.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ
SHOCKWAVE

GymnaUniphy

SHOCKMASTER
500
Νέα υψηλής τεχνολογίας συσκευή
θεραπείας μέσω κρουστικών κυμάτων
RSWT (Radial shockwave therapy)
προϊόν συνεργασίας της GymnaUniphy
και της Storz Medical. Υποστηρίζει τις
τεχνολογίες D-ACTOR® (BMS:
Biomechanical Stimulation) και
V-ACTOR® (Vibration Stimulation).
Διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής
(touch screen), μενού με πρωτόκολλα
θεραπείας, μνήμες για δημιουργία
προγραμμάτων χρήστη και καταχώρηση
βάσης δεδομένων ασθενών. Η συσκευή
διαθέτει 2 ανεξάρτητες εξόδους
επιτρέποντας έτσι την ταυτόχρονη
σύνδεση 2 εφαρμοστών χειρός. Ρύθμιση
συχνότητας από 1-21 Hz και πίεσης
1 έως 5 bar. Συνοδεύεται από ειδικό
τροχήλατο τραπέζι με ενσωματωμένο
oil compressor, εφαρμοστή χειρός με
κεφαλή classic 15 mm MA-X, κεφαλή
classic 15 mm, κεφαλή D-ACTOR® 20
mm, 2 πλήρη σετ αναθεώρησης
(revision) της κεφαλής.
Προαιρετικά διατίθενται: Δεύτερος
εφαρμοστής χειρός, εφαρμοστής χειρός
V-ACTOR® (με κεφαλή 25 και 40 mm),
κεφαλή D-ACTOR® 35 mm, κεφαλή
Deep Impact, κεφαλή Focus 15 mm,
κεφαλή Acupuncture 6 mm.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
GymnaUniphy

SHOCKMASTER
ICE-CT
CRYOTHERAPY
Σύγχρονη τροχήλατη συσκευή Κρυοθεραπείας παροχής
ψυχρού αέρα με σύστημα Biofeedback. Η συσκευή
είναι κατάλληλη για θεραπεία με συνεχόμενη παροχή
κρύου αέρα (1000 lt/min σε 10 επίπεδα) έως –32ο C.
Ανίχνευση της θερμοκρασίας σώματος μέσω υπέρυθρης
ακτίνας. Διαθέτει σύστημα GTS (καθοδηγούμενη
θεραπεία) με πλούσια λίστα πρωτοκόλλων που
καλύπτουν όλο το φάσμα των παθολογιών. Η μεγάλη
φωτιζόμενη LCD οθόνη της και το εύχρηστο μενού της
καθιστά τη συσκευή ιδιαίτερα φιλική προς το χρήστη.
Η συσκευή συνοδεύεται από πολύσπαστο βραχίονα, ο
οποίος επιτρέπει τη στήριξη της κεφαλής παροχής αέρα.
Η συσκευή CryoMaster ICE-CT είναι ιδανικό συμπλήρωμα
της συσκευής ShockMaster 500.

ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ
ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
Gymna

ΤΗΕRMO 500
Τροχήλατη συσκευή βραχέων κυμάτων δύο
ανεξάρτητων εξόδων. Μέγιστη ισχύς 200 W,
εύρος παλμού: 65-400 μsec, συχνότητα παλμού
για 1 κανάλι: 25-875 Hz, συχνότητα παλμού για
2 κανάλια: 25-500 Hz. Ρυθμιζόμενοι βραχίονες
ηλεκτροδίων πενταπλής άρθρωσης για ακριβή
και εύκολη τοποθέτηση των Thermoplodes.
Εύκολος και άνετος χειρισμός της συσκευής
μέσω του κεντρικού περιστροφικού διακόπτη.
Η συσκευή περιλαμβάνει πρωτόκολλα
θεραπείας και ελεύθερες μνήμες για
αποθήκευση νέων προγραμμάτων. Συνοδεύεται
από βραχίονα, ηλεκτρόδιο Thermoplode 140
mm και καλώδιο υψηλής συχνότητας HF.
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ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

EME

RT 250 DIGITAL
Τροχήλατη συσκευή Μικροκυμάτων συνεχούς και
παλμικής εκπομπής. Διαθέτει 20 πρωτόκολλα
θεραπείας, 10 ελεύθερες μνήμες για δημιουργία
και αποθήκευση νέων προγραμμάτων.
Η συσκευή ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή
και εκτελεί αυτόματη διάγνωση εντοπισμού
προβλημάτων. Μέγιστη ισχύς παλμικής εκπομπής
1.600 W και συνεχούς 250 W. Φωτιζόμενη
LCD οθόνη με απεικόνιση και έλεγχο των
παραμέτρων λειτουργίας.

EME

RADARMED
2500 C / 2500 CP
Η σειρά περιλαμβάνει δύο μοντέλα: RADARMED
2500 CP συνεχούς και παλμικής εκπομπής
και RADARMED 2500 C συνεχούς εκπομπής.
Οι συσκευές είναι τροχήλατες με φωτιζόμενη
LCD οθόνη 6 ιντσών, με απεικόνιση και έλεγχο
των παραμέτρων λειτουργίας. Διαθέτουν 100
πρωτόκολλα θεραπείας, 200 ελεύθερες μνήμες και
Smart Card για αποθήκευση επιπλέον 200 νέων
προγραμμάτων. Μέγιστη ισχύς παλμικής εκπομπής
1.600 W και συνεχούς 250 W.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
LASER
EME

LΑSER
PR999
Σειρά τροχήλατων συσκευών
LASER σάρωσης High Power με
2 ανεξάρτητα κανάλια (σάρωση
και LASER probe). Διαθέτει
φωτιζόμενη LCD οθόνη 6 ιντσών,
82 πρωτόκολλα θεραπείας και
Smart Card για αποθήκευση 50
νέων προγραμμάτων, σειριακή
έξοδο για σύνδεση με Η/Υ,
δυνατότητα κάθετης και οριζόντιας
σάρωσης. Συχνότητα: 200 10.000 Ηz. Μήκος κύματος
διόδου: από 808 - 940 nm
ανάλογα το μοντέλο. Ισχύς: από
150 – 12.000 mW ανάλογα το
μοντέλο. Κλάση LASER: 3Β και 4
ανάλογα με το μοντέλο. Διαθέτει
ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη από
1 – 99 λεπτά για τη ρύθμιση του
χρόνου θεραπείας Διατίθενται
προαιρετικά προς επιλογή
κεφαλές 1, 3, 5 και 8 διόδων
ισχύος από 25 – 500 mW.

EME

LIS 1050
Σύγχρονη επιτραπέζια συσκευή LASER μιας
εξόδου με φωτιζόμενη LCD οθόνη και έλεγχο
των παραμέτρων λειτουργίας. Περιλαμβάνει
20 πρωτόκολλα θεραπείας και 10 μνήμες
για δημιουργία νέων προγραμμάτων.
Συχνότητα: 200 - 10.000 Ηz,
μήκος κύματος διόδου: 905 nm,
εύρος παλμού: 100 nsec.
Η συσκευή συνοδεύεται από κεφαλή LASER
μοντέλο MLA1-25 ισχύος 25 mW.

EME

LASERMED
2100 / 2200
Σύγχρονη επιτραπέζια συσκευή LASER μιας εξόδου,
με φωτιζόμενη LCD οθόνη. Περιλαμβάνει 82 πρωτόκολλα
θεραπείας και Smart Card για αποθήκευση 50 νέων
προγραμμάτων. Συχνότητα: 200 - 10.000 Ηz, μήκος κύματος
διόδου: 905 nm, εύρος παλμού: 100 nsec. Η συσκευή
συνοδεύεται από κεφαλή LASER μοντέλο MLA1-25 ισχύος
25 mW. Η συσκευή 2200 διαθέτει 2 ανεξάρτητες εξόδους.
Διατίθενται προαιρετικά προς επιλογή κεφαλές 1, 3, 5
και 8 διόδων ισχύος από 25 – 500 mW.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
EME

MAGNETOMED
7200 / 7400
Σειρά επιτραπέζιων συσκευών Μαγνητοθεραπείας
που περιλαμβάνει 2 μοντέλα: MAGNETOMED 7200
δύο ανεξάρτητων εξόδων και MAGNETOMED
7400 τεσσάρων (2+2) ανεξάρτητων εξόδων.
Διαθέτουν φωτιζόμενη LCD οθόνη,100 πρωτόκολλα
θεραπείας και Smart Card για αποθήκευση 200
νέων προγραμμάτων. Οι συσκευές έχουν δυνατότητα
λειτουργίας με ειδικό κρεβάτι και πηνία ή ηλεκτρόδια
επαφής. Συχνότητα: 1 - 100 Hz με δυνατότητα
μορφοποίησης. Μαγνητική επαγωγή: 1 - 100 Gauss.

EME

MAGNETOMED
8200 / 8400
Σύγχρονη τροχήλατη συσκευή Μαγνητοθεραπείας υψηλής
τεχνολογίας. Η σειρά 8000 περιλαμβάνει 2 μοντέλα:
MAGNETOMED 8200 δύο ανεξάρτητων εξόδων, MAGNETOMED
8400 τεσσάρων ανεξάρτητων εξόδων. Διαθέτει μεγάλη
φωτιζόμενη LCD οθόνη υψηλής ανάλυσης, 200 πρωτόκολλα
θεραπείας, 200 μνήμες στη συσκευή και Smart Card για
αποθήκευση 200 νέων προγραμμάτων. Οι συσκευές έχουν
δυνατότητα λειτουργίας με ειδικό κρεβάτι και πηνία
ή ηλεκτρόδια επαφής.
Συχνότητα: 1 έως 100 Hz με δυνατότητα μορφοποίησης.
Μαγνητική επαγωγή: 1 έως 100 Gauss.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ

EASYTECH

DELTATHERMIA
Πρωτοποριακή συσκευή Υπερθερμίας
που συνδυάζει ηλεκτρομαγνητικά κύματα
συχνότητας 433,92 ΜΗz για την εν τω βάθει
εφαρμογή θερμότητας στους ιστούς με ένα
ειδικό κύκλωμα που σταθεροποιεί
την επιφανειακή θερμοκρασία της
θεραπευόμενης περιοχής.
Χάρη στο ειδικό σύστημα κυκλοφορίας του
νερού και τον αισθητήρα θερμοκρασίας
καθώς και στους πολύπλοκους αλγόριθμους
που είναι ενσωματωμένοι στο λογισμικό της
συσκευής, είναι δυνατή η ακριβής ρύθμιση της
θερμοκρασίας και του βάθους διείσδυσής της.
Η επιλογή όλων των παραμέτρων θεραπείας
γίνεται αυτόματα μέσω των πρωτοκόλλων που
διαθέτει η συσκευή, ενώ ένα σύστημα ελέγχου
ρυθμίζει συνεχώς την ισχύ της εκπεμπόμενης
ακτινοβολίας για την εξασφάλιση σταθερής
κατανομής της θερμότητας.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΚΡΕΒΑΤΙΑ

ΣΕΙΡΑ CLASSIC
Επιφάνεια θεραπείας 195 x 67 cm, πάχους 40 mm, με επένδυση μαλακής δερματίνης υψηλής
ποιότητας, διαθέσιμη σε 8 μοντέρνα χρώματα. Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους με μοτέρ μέσω ποδοδιακόπτη (47 - 100 cm) ή υδραυλική με ποδοχειριστήριο (47 – 95 cm). Είναι τροχήλατα και διαθέτουν
2 κατευθυντήριους τροχούς και 2 σταθερούς ενσωματωμένους στο πλαίσιο του κρεβατιού. Μέγιστη
δυνατότητα ανύψωσης: 150 kg.

Gymna

TRIO CLASSIC
Κρεβάτι θεραπείας 3 τμημάτων,
τμήμα κεφαλής (69 cm), κορμού,
άνω και κάτω άκρων.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΚΡΕΒΑΤΙΑ

Gymna

DUO CLASSIC
Κρεβάτι θεραπείας 2 τμημάτων
με σταθερό το τμήμα άνω και
κάτω κορμού. Ρυθμιζόμενο τμήμα
κεφαλής (69 cm), με δυνατότητα
αναδίπλωσης και στις δύο
κατευθύνσεις.

Gymna

DUOPLUS
CLASSIC
Κρεβάτι θεραπείας 2 τμημάτων
με σταθερό το τμήμα άνω και
κάτω κορμού. Ρυθμιζόμενο τμήμα
κεφαλής (45 cm), με δυνατότητα
αναδίπλωσης και στις δύο
κατευθύνσεις.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΚΡΕΒΑΤΙΑ

ΣΕΙΡΑ ADVANCED / LUXE
Επιφάνεια θεραπείας πάχους 40 mm, με επένδυση μαλακής δερματίνης υψηλής ποιότητας, διαθέσιμη
σε 8 μοντέρνες αποχρώσεις. Στη σειρά LUXE το στρώμα έχει πάχος 60 mm και είναι θερμαινόμενο.
Περιλαμβάνεται σχισμή αναπνοής με κάλυμμα. Το ύψος ρυθμίζεται ηλεκτρικά με μοτέρ, μέσω
περιφερειακού συστήματος ή ποδοδιακόπτη ή υδραυλικά μέσω αντλίας με ποδοχειριστήριο. Όλα
τα κρεβάτια είναι τροχήλατα και διαθέτουν κεντρικό σύστημα ανύψωσης. Τα κρεβάτια θεραπείας
TRIO και OSTEO διατίθενται προαιρετικά με ηλεκτρικό μηχανισμό ρύθμισης του μεσαίου τμήματος
(flexion position) ή και του τμήματος κεφαλής. Διαστάσεις: 202 x 67 cm. Ρύθμιση ύψους: 45 - 95
cm. Μέγιστη δυνατότητα ανύψωσης: 150 kg.

Gymna

QUADROFLEX
ADVANCED
Κρεβάτι θεραπείας 6 τμημάτων,
τμήμα κεφαλής με δύο αντιβράχια
και κορμού τριών τμημάτων.
Ηλεκτρική ρύθμιση όλων
των τμημάτων.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΚΡΕΒΑΤΙΑ

Gymna

OSTEOFLEX
ADVANCED
Κρεβάτι θεραπείας 3 τμημάτων με
2 ρυθμιζόμενα αντιβράχια και 2
αναδιπλούμενα τμήματα θώρακα.
Οsteo Flex Luxe

Gymna

TRIOFLEX
ADVANCED
Κρεβάτι θεραπείας 3
τμημάτων με 2 ρυθμιζόμενα
αντιβράχια.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΚΡΕΒΑΤΙΑ

Gymna

TRIOPLUS
ADVANCED
Κρεβάτι θεραπείας 3 τμημάτων,
ενιαίο τμήμα κεφαλής με δυνατότητα
αναδίπλωσης και στις δύο
κατευθύνσεις.

Gymna

DUOPLAN
ADVANCED
Κρεβάτι θεραπείας 4 τμημάτων,
τμήμα κεφαλής (86 cm),
άνω κορμού και διαιρούμενο
κάτω άκρων.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΚΡΕΒΑΤΙΑ

Gymna

DUOFLEX
ADVANCED
Κρεβάτι θεραπείας 2 τμημάτων,
με δύο ρυθμιζόμενα αντιβράχια.
Τμήμα κεφαλής με δυνατότητα
αναδίπλωσης και στις δύο
κατευθύνσεις.

Gymna

DUOPLUS
ADVANCED
Κρεβάτι θεραπείας
2 τμημάτων, με ενιαίο τμήμα
κεφαλής.

Gymna

DUO
ADVANCED
Κρεβάτι θεραπείας
2 τμημάτων, ενιαίο τμήμα
άνω κορμού και κεφαλής
ρυθμιζόμενο σε όλο το εύρος
κίνησης έως σχεδόν την
κάθετη θέση.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΚΡΕΒΑΤΙΑ
Gymna

BOBATH
ADVANCED
Ειδικό κρεβάτι κινησιοθεραπείας ενός
τμήματος ή δύο τμημάτων, μεγάλου
πλάτους, με ιδιαίτερα στιβαρό και σταθερό
σκελετό. Ηλεκτρική ρύθμιση του ύψους με
μοτέρ μέσω ποδοδιακόπτη. Διαστάσεις
(μήκος x πλάτος): 202 x 120 cm. Ρύθμιση
ύψους: 45 - 95 cm. Μέγιστη δυνατότητα
ανύψωσης:150 kg.

Gymna

TRACTION
CLASSIC
Ηλεκτρικό τροχήλατο κρεβάτι θεραπείας
έλξεων 2 τμημάτων (τμήμα κεφαλής, άνω και
κάτω κορμού). Διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά
με τα κρεβάτια τύπου classic.

Gymna

TILTING
ADVANCED
Ειδικό κρεβάτι ορθοστάτης που
διαθέτει δύο ανεξάρτητα στηρίγματα
για τα πόδια, τα οποία διπλώνουν
προς τα κάτω ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σαν κανονικό
κρεβάτι θεραπείας. Διαθέτει
βραχίονες για την προσαρμογή των
ιμάντων πρόσδεσης.
Προαιρετικός εξοπλισμός:
Στηρίγματα άνω άκρων, ιμάντες
πρόσδεσης θώρακα, κάτω άκρων,
τραπέζι εργασίας.
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Gymna

AUTO TRAC
Συσκευή ηλεκτρονικών έλξεων με
δυνατότητα συνεχούς, διακοπτόμενης
και συνεχούς αυξανόμενης έλξης.
Προσαρμόζεται, με την προσθήκη ειδικής
βάσης, στο κρεβάτι Traction classic.
Διατίθεται πλήρης βοηθητικός εξοπλισμός.

ΦΟΡΗΤΑ
ΚΡΕΒΑΤΙΑ

SISSEL

BASIC
Φορητό κρεβάτι 2 τμημάτων, διαστάσεων
186 x 62 cm και βάρους 13,5 kg.
Διαθέτει σχισμή αναπνοής με ειδικό
κάλυμμα. Εύκολο στη μεταφορά λόγω
του μικρού του βάρους. Συνοδεύεται από
ειδική τσάντα μεταφοράς. Μέγιστο βάρος
ασθενή: 220 kg.

SISSEL

ROBUST
Φορητό κρεβάτι 2 τμημάτων, διαστάσεων
186 x 71 cm και βάρους 16 kg. Διαθέτει
μαξιλάρι προσώπου ρυθμιζόμενης κλίσης,
με σχισμή αναπνοής και αντιβράχια. Εύκολο
στη μεταφορά λόγω του μικρού του βάρους.
Συνοδεύεται από ειδική τσάντα μεταφοράς.
Μέγιστο βάρος ασθενή: 250 kg.

SISSEL

PORTAL PRO
Ειδική φορητή καρέκλα φυσιοθεραπείας που προσφέρει άνετη και
λειτουργική θεραπεία. Οι 7 δυνατότητες ρυθμίσεων εξασφαλίζουν
εξαιρετικές δυνατότητες εφαρμογών. Κάθε τμήμα του Portal-Pro
ρυθμίζεται ανεξάρτητα. Βάρος 8,5 kg. Συμπεριλαμβάνεται ειδική
τσάντα μεταφοράς.
Διατίθεται και στο επιτραπέζιο μοντέλο SISSEL DESKTOP MOBIL.
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ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ HUR

Όλα τα μηχανήματα
έχουν εργονομικό
σχεδιασμό, που έχει σαν
στόχο τη λειτουργικά
αξιόπιστη, άνετη και
ασφαλή χρήση τους. Τα
μηχανήματα συνδέονται
σε σειρά με ένα κεντρικό
αεροσυμπιεστή. Τα υλικά
κατασκευής είναι άριστης
ποιότητας. Τα μηχανήματα
λόγω της άριστης
ποιότητας υλικών και
κατασκευής διακρίνονται
για τη σταθερότητά τους
αλλά και το χαμηλό
τους βάρος. Όλες οι
συσκευές λειτουργούν
με πνευματική
αντίσταση μέσω του
μηχανισμού Natural
Transmission, ο οποίος
εξασφαλίζει αθόρυβη
λειτουργία, ασφαλή και
αποτελεσματική άσκηση
χωρίς καταπόνηση στις
αρθρώσεις και στο
συνδετικό ιστό.

MAIN LINE
Είναι η πιο εκτεταμένη
κατηγορία μηχανημάτων
της HUR και καλύπτει όλο
το φάσμα της άσκησης
(25 τύποι).

REHAB
LINE
Εξειδικευμένη σειρά για
χρήση στην Αποκατάσταση.
Οι συσκευές διαθέτουν
δυνατότητα περιορισμού
του εύρους κίνησης και
προσαρμογής ειδικού
δυναμόμετρου για
ισομετρικές μετρήσεις
(7 τύποι).

ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ HUR

EASY ACCESS LINE
Περιλαμβάνει συσκευές για την εκγύμναση
του άνω κορμού και σχεδιάστηκε λαμβάνοντας
υπόψη τις ανάγκες των ατόμων που επιβαίνουν
σε αναπηρικό αμαξίδιο ή που έχουν άλλου είδους
κινητικές ή αισθητικές διαταραχές (8 τύποι).

Pulley HUR
Ο εργονομικός σχεδιασμός και η χρησιμοποίηση
τεχνολογίας αιχμής, καθιστούν την τροχαλία Pulley
απαραίτητο «εργαλείο» για κάθε φυσικοθεραπευτή. Είναι
κατάλληλη για αθλητές, απλούς ασκούμενους και για άτομα
με ειδικές ανάγκες. Χρησιμοποιείται για την εκγύμναση του
κορμού και των άνω και κάτω άκρων. Δυνατότητα επιλογής
δύο μοντέλων: δαπέδου και επιτοίχιο.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
EASYTECH

Συσκευές εκγύμνασης με χρήση ελαστικής αντίστασης για την αξιολόγηση και την
αποκατάσταση των κυριότερων αρθρώσεων.

EasyTech

FLEXTENSOR
Παρέχει τη δυνατότητα εκγύμνασης
των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών
του γόνατος μέσω ισομετρικών ή
ισοτονικών ασκήσεων. Είναι δυνατή
η επιλογή χαμηλής αντίστασης (για τα
αρχικά στάδια της αποκατάστασης)
ή μεγάλης αντίστασης με ασκήσεις
υψηλής γωνιακής ταχύτητας για τα
τελικά στάδια έως και την πλήρη
αποκατάσταση.

EasyTech

EasyTech

VECTOR

DYNABACK

Πρέσα ποδιών με αντίσταση που παρέχεται
μέσω ελαστικών ιμάντων. Παρέχει τη
δυνατότητα εκτέλεσης ομόκεντρων,
έκκεντρων, πλειομετρικών και ισομετρικών
ασκήσεων. Η δυνατότητα επιλογής χαμηλής
αντίστασης και η λειτουργία κλειστής κινητικής
αλυσίδας το καθιστούν κατάλληλο για χρήση
στα αρχικά στάδια της αποκατάστασης.

Όπως και όλες οι συσκευές της
σειράς, χρησιμοποιεί ειδικούς
ελαστικούς ιμάντες για την
παροχή της αντίστασης. Η ειδική
γεωμετρία του επιτρέπει τη βέλτιστη
ενεργοποίηση των ορθών και των
πλάγιων κοιλιακών χωρίς ιδιαίτερη
ενεργοποίηση του λαγωνοψοΐτη και
του ορθού μηριαίου.
Ο εργονομικός σχεδιασμός του
εξασφαλίζει σωστή στάση του
σώματος, άνετη εκτέλεση της
άσκησης και εύκολη πρόσβαση στη
συσκευή.

EasyTech
EasyTech

DYNATORQ
Συσκευή αξιολόγησης και
αποκατάστασης της άρθρωσης
του ώμου. Παρέχει τη
δυνατότητα εκτέλεσης όλων
των κινήσεων: κάμψη-έκταση,
προσαγωγή απαγωγή, έσω –
έξω στροφή. Διαθέτει σύστημα
μέτρησης της ασκούμενης
δύναμης, λογισμικό για τον
καταρτισμό πρωτοκόλλων
άσκησης και οπτικοακουστικό
σύστημα biofeedback για την
επανεκπαίδευση του ώμου.
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ΜΙΝΙTALUS
Φορητή συσκευή με
ελαστική αντίσταση, για
την αποκατάσταση και την
πρόληψη τραυματισμών της
ποδοκνημικής.

EasyTech

MINIVECTOR
Φορητή πρέσα ποδιών με
ελαστική αντίσταση, κατάλληλη
όμως και για την εκγύμναση των
άνω άκρων και του κορμού.

Η ORMED κορυφαία εταιρεία κατασκευής CPM προσφέρει ευρεία γκάμα μοντέλων ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(CPM)
για όλες τις αρθρώσεις:

Οrmed

E2

Οrmed

Οrmed

K1

K4

Οrmed

Οrmed

SP3

S3

Γόνατο – Ισχίο: Κ1, Κ3 και Κ4.
Ποδοκνημική: SP3
Αγκώνας: S3, S3 comfort
Ώμος: Ε3, Ε3 compact
Όλες οι συσκευές της σειράς
ARTROMOT διακρίνονται για την
ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή,
την εύκολη χρήση και το μεγάλο
εύρος της ανατομικά σωστής
κίνησης. Ενδείκνυνται για χρήση σε
Φυσικοθεραπευτήρια, Νοσοκομεία και
Κλινικές. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν
ενσύρματο τηλεχειριστήριο με μεγάλη
ευανάγνωστη οθόνη LCD, ειδικό
μενού για τη ρύθμιση και απεικόνιση
των παραμέτρων θεραπείας καθώς
και πλήκτρα αφής. Σε πολλά μοντέλα
υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης
των παραμέτρων θεραπείας κάθε
ασθενή σε ειδική κάρτα μνήμης.
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ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΑ
EASYTECH

ΕasyTech

PRIMA DOC
Ισοκινητικό δυναμόμετρο άνω και κάτω
άκρων κατάλληλο για αξιολόγηση και
αποκατάσταση.
Δυνατότητες εφαρμογής:
Γόνατο (κάμψη – έκταση)
Ποδοκνημική (κάμψη – έκταση)
Ώμος (έσω – έξω στροφή)
Κλειστή κινητική αλυσίδα.
Η συσκευή διαθέτει τους εξής τύπους
κίνησης:
Ισοκινητική άσκηση
Ισοτονική άσκηση
Υδροδυναμική άσκηση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ταχύτητα από 400/sec έως 4000/sec με
ξεχωριστή ρύθμιση για αγωνιστές και
ανταγωνιστές
Μέτρηση της ροπής σε όλο το εύρος
κίνησης με ανάλυση 1 Nm
Εύρος κίνησης 2400 με ανάλυση 0,750
Μέτρηση του έργου σε πραγματικό χρόνο.
Δυνατότητα καταγραφής, αποθήκευσης και
εκτύπωσης των αποτελεσμάτων.

ΕasyTech

GENU 3
Όπως το PRIMA DOC αλλά
με δυνατότητα εφαρμογής
στα κάτω άκρα.
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ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΑ
ISOMED

ISOMED

2000
Πλήρης σειρά Ισοκινητικών
Δυναμομέτρων ISOMED
2000 κορυφαίας γερμανικής
τεχνολογίας και ποιότητας
κατασκευής κατάλληλα για όλες
τις αρθρώσεις του σώματος.
Δυνατότητες εφαρμογής:
Ισοκινητική άσκηση (μειομετρική
/ πλειομετρική)
Ισοκινητική άσκηση (μειομετρική
/ μειομετρική)
Κλειστή κινητική αλυσίδα
Ισομετρική άσκηση
Ισοτονική άσκηση
Παθητική κίνηση
Καταγραφή EMG
Λειτουργικά και Τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Δυνατότητα περιστροφής του
Δυναμόμετρου: +/- 1600
Direct Control: πάνελ ελέγχου
λειτουργίας και στις δύο πλευρές
του Δυναμόμετρου
Direct Connect: σύστημα
κλειδώματος bayonet των
πρόσθετων εξαρτημάτων.
Memotronic: αποθήκευση
των ρυθμίσεων του καθίσματος
και του δυναμόμετρου
κάθε ασθενή
Wireless LAN System:
ασύρματη μεταφορά δεδομένων
σε απομακρυσμένους
υπολογιστές
Ροπή στρέψης: 0 – 750 Nm
Γωνιακή ταχύτητα: από 10/s έως
5600/s
Μέγιστη επιτάχυνση –
επιβράδυνση:
έως 11.0000/s2
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ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

HUR LABS

BALANCE BT3-BT4
Ηλεκτρονική πλατφόρμα ισορροπίας της
φινλανδικής εταιρείας HUR Labs.
Η πλατφόρμα είναι κατάλληλη για αξιολόγηση,
άσκηση και εκπαίδευση. Συνοδεύεται από
το απαραίτητο λογισμικό για τις παραπάνω
λειτουργίες. Λόγω του μικρού βάρους της
(5,6 kg) είναι εύκολη στη μεταφορά της.
Διατίθεται σε δύο μοντέλα: ΒΤ3 (τριγωνική)
και ΒΤ4 (τετράγωνη).

HUR LABS

FORCE PLATE FP4
Δυναμοδάπεδο της HUR Labs ιδανικό για μέτρηση
και αξιολόγηση αλμάτων. Ειδικότερα καταγράφει
το ύψος του άλματος, την ταχύτητα απογείωσης,
τη μέγιστη δύναμη, τη μέγιστη ισχύ, τη μέγιστη
ώθηση και την ισχύ ανά κιλό σωματικού βάρους.
Η συσκευή είναι εξαιρετικά εύκολη στη
μετακίνησή της, μεγάλης ακρίβειας στις
μετρήσεις, εύκολη στη σύνδεσή της και με
ιδιαίτερα εύχρηστο λογισμικό πρόγραμμα.
Με την προσθήκη επιπλέον λογισμικού μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σαν πλατφόρμα ισορροπίας.
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HUR LABS
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

H/P COSMOS
Ηλεκτρονικός διάδρομος άσκησης και αποκατάστασης κορυφαίας
γερμανικής τεχνολογίας, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με
το σύστημα Smart Card της HUR.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μοτέρ ισχύος 3ΗΡ, ταχύτητα ρυθμιζόμενη από 0-22 km/h,
επιφάνεια διαδρόμου 150 cm x 50 cm, ηλεκτρονική κλίση
από 0-24%, έγχρωμη οθόνη με πλήκτρα αφής (easy touch),
Smart Card για αποθήκευση νέων προγραμμάτων.

HUR LABS
EΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

MONARK 939
Κορυφαίο εργομετρικό ποδήλατο της
σουηδικής εταιρείας Monark, το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με το
σύστημα Smart Card της HUR.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ρυθμιζόμενο κάθισμα και χειρολαβές,
έχγρωμη οθόνη touch screen με
γραφική απεικόνιση του διαγράμματος
άσκησης, ένδειξη απόστασης, χρόνου,
θερμίδων, καρδιακού ρυθμού,
ενέργειας και στροφών. Χρήση
Smart Card για αποθήκευση νέων
προγραμμάτων.

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

SpineMED

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ
ΣΤΗΛΗΣ
Νέα πρωτοποριακή μέθοδος
αντιμετώπισης παθήσεων της αυχενικής
και οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής
στήλης μέσω του μηχανήματος Spine MED.
Η νέα μη χειρουργική, ασφαλής, ανώδυνη
και χωρίς χρήση φαρμάκων θεραπεία
αντιμετωπίζει τα εξής προβλήματα:
Αυχενικό Σύνδρομο – Χαμηλή Οσφυαλγία
– Κήλη/Προβολή μεσοσπονδύλιου
Δίσκου – Ισχιαλγία – Ριζίτιδα – Σύνδρομο
μετά από Δισκεκτομή – Σύνδρομο
Ζυγοαποφυσιακών Αρθρώσεων.
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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΔΟΝΗΣΗΣ
FITVIBE
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ

FITVIBE MEDICAL
Κορυφαία πλατφόρμα κάθετων δονήσεων
κατάλληλη για ιατρική χρήση.
Γενικές πληροφορίες:
Στην προπόνηση δονήσεων μεταδίδονται στο
σώμα τρισδιάστατες μηχανικές δονήσεις με
κυριότερη συνιστώσα την κάθετη. Στο fitvibe, η
συχνότητα των δονήσεων μπορεί να ρυθμιστεί από
20 έως ακόμα και 60 Hz (20 - 60 δονήσεις ανά
δευτερόλεπτο).
Το μηχανικό ερέθισμα παράγει διατατικό
αντανακλαστικό των μυών, το οποίο εξαρτάται
από τη χρησιμοποιούμενη συχνότητα και το οποίο
προκαλεί ακούσιες μυϊκές συσπάσεις. Αυτό
σημαίνει ότι οι μύες αντιδρούν στις συσπάσεις
με αυτόματη σύσπαση - χαλάρωση. Αν και αυτό
μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο, οι
συχνότητες 30Hz και υψηλότερες προκαλούν πολύ
αποτελεσματικές μυϊκές συσπάσεις. Χαμηλότερες
τιμές συχνότητας χρησιμοποιούνται για χαλάρωση
μέσω ενεργοποίησης της κυκλοφορίας του
αίματος.
Λειτουργικά χαρακτηριστικά:
Τρισδιάστατη απεικόνιση ασκήσεων. Έγχρωμες
3-διάστατες παραστατικές εικόνες υψηλής
ανάλυσης καθοδηγούν το χρήστη στην υιοθέτηση
της σωστής στάσης άσκησης πάνω στη συσκευή,
ενώ παρέχονται επιπλέον οδηγίες.
Όταν ξεκινά η άσκηση, οι κινούμενες εικόνες
εμφανίζουν την ακριβή διαδοχή των θέσεων,
ώστε οι προσεκτικά μελετημένες και δοκιμασμένες
ασκήσεις να εκτελούνται σωστά για μέγιστο
όφελος.
Λειτουργία «Προσωπικού Γυμναστή»,
ενσωματωμένα πρωτόκολλα άσκησης
Μέγιστο εύρος συχνοτήτων από 20 - 60 Hz
Μεγάλη και στιβαρή πλατφόρμα που εξασφαλίζει
μέγιστη αποφυγή θορύβου
Λογισμικό και σύστημα έξυπνης κάρτας για
αποθήκευση προσωπικών προγραμμάτων
θεραπείας.
Πιστοποίηση ιατρικής συσκευής (MDD, CE097)
Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στη Γερμανία.

CHIRANA

ELECTRA
Συσκευή τετραπολικών γαλβανικών λουτρών. Η συσκευή
είναι κατάλληλη για άνω και κάτω άκρα. Εργονομικός
σχεδιασμός που εξασφαλίζει άνετη χρήση στον ασθενή
και τον θεραπευτή. Μορφές ρεύματος: γαλβανικό,
μονοφασικό, διφασικό, CP, LP. Λειτουργικό πάνελ με LCD
οθόνη που απεικονίζει όλες τις παραμέτρους θεραπείας.

CHIRANA

LASTURA PROFI
/ HOBBY

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Συσκευή δινόλουτρων άνω και κάτω άκρων.
Διαθέτει 18 jets για μασάζ με ρύθμιση ισχύος με
την προσθήκη αέρα, σύστημα αποχέτευσης για
πλήρη εκκένωση του κυκλώματος του δινόλουτρου
καθώς και ντουσιέρα για τον καθαρισμό του.

MEDY JET
Full computerized συσκευή στεγνού
υδρομασάζ σύγχρονης τεχνολογίας
και κορυφαίας γερμανικής ποιότητας
κατασκευής.
Λειτουργικά χαρακτηριστικά:
Μεγάλη έγχρωμη touch screen οθόνη
Επιλογή περιοχών μασάζ
Επιλογή τύπου μασάζ
Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων
και προγραμμάτων σε chip card
Θεραπευτικές επιδράσεις:
Βελτίωση της αιμάτωσης

Ενεργοποίηση του λεμφικού
συστήματος
Αύξηση του μεταβολισμού
Αντιμετώπιση μυϊκών συσπάσεων
Ενδυνάμωση των συνδετικών ιστών
Διαφορετικοί τύποι μασάζ:
Παράλληλο, αντίθετης ροής, κυκλικό,
κάθετο κατά μήκος της σπονδυλικής
στήλης, κλασσικό, εξωτερικής
(lateral) και εσωτερικής (medial)
κατεύθυνσης.
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ΠΡΟϊΟΝΤΑ
CHATTANOOGA
CHATTANOOGA

STABILIZER
Συσκευή Βiofeedback πίεσης για ασκήσεις
σταθεροποίησης, η οποία καταγράφει τις αλλαγές
πίεσης κατά τη διάρκεια κινήσεων του σώματος. Η
συσκευή αποτελείται από έναν αναλογικό μετρητή
πίεσης που συνδέεται με έναν ασκό συμπίεσης.
Το εύρος μέτρησης είναι από 0 έως 200 mmHg.
Συνοδεύεται από ειδικό βαλιτσάκι και οδηγίες
χρήσεως με πλήρες ασκησιολόγιο.

CHATTANOOGA

OPTI-ICE
Φορητή συσκευή κρυοθεραπείας με συνεχούς
ροής κύκλωμα (semi-closed), το οποίο εξασφαλίζει
δυνατότητα εφαρμογής μέχρι 8 ώρες.
Διαθέτει ειδικό θερμομονωτικό καπάκι, το οποίο
κλειδώνει κρατώντας έτσι την θερμοκρασία του κρύου
νερού για μεγαλύτερο διάστημα.
Διατίθενται προς επιλογή μανσέτα γόνατος Mc Guire,
μανσέτα ώμου, μανσέτα ποδοκνημικής και μανσέτα
γενικής χρήσης.

CHATTANOOGA

HYDROCOLLATOR
Επιτραπέζιες ανοξείδωτες συσκευές θερμών
επιθεμάτων συνεχούς λειτουργίας.
Hydrocollator Ε-1
Χωρητικότητα : 4 standard Hotpac
(περιλαμβάνονται).
Hydrocollator Ε-2
Χωρητικότητα : 3 standard, 2 oversize
και 1 neck Hotpac (περιλαμβάνονται).
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CHATTANOOGA

CHATTANOOGA

HOTPACS

COLPACS

Θερμά επιθέματα Hotpacs σε
8 διαφορετικά μεγέθη που
καλύπτουν όλα τα μέρη του σώματος.
Περιέχουν ειδικό υλικό (bentonite)
το οποίο παρέχει υγρή θερμότητα για
τουλάχιστον μισή ώρα.
Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά
για συχνή χρήση.

Ψυχρά επιθέματα Blue Vinyl Colpacs
σε 7 διαφορετικά μεγέθη που
καλύπτουν όλα τα μέρη του σώματος.
Περιέχουν ειδικό υλικό από σιλικόνη
που παρέχει ψύξη για τουλάχιστον
μισή ώρα.
Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά
για συχνή χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΠΟΛΩΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ

BIOPTRON

COMPACT III
Συσκευή Φωτοθεραπείας με διάμετρο του
φίλτρου (4 εκ. περίπου) που επιτρέπει την
επιλεκτική θεραπεία μικρών περιοχών.
Η προαιρετική επιδαπέδια βάση, δίνει τη
δυνατότητα διάταξης της συσκευής με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εύκολη
εφαρμογή θεραπείας σε ολόκληρο το σώμα.

BIOPTRON

PRO 1
Η συσκευή διατίθεται με λειτουργική
τροχήλατη βάση, εύκολα ρυθμιζόμενο
ύψος και κλίση της κεφαλής, καθώς και
ικανότητα περιστροφής κατά 3600.
Η διάμετρος του φίλτρου (11 εκ. περίπου),
επιτρέπει τη θεραπεία τόσο μικρών όσο
και μεγάλων περιοχών.
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ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
SISSEL

COLD
THERAPY
COMPRESSION

HAND GRID
Ιδανικό για την ενίσχυση των
μυών του χεριού και ενδυνάμωση
των δαχτύλων με αντιολισθητική
χειρολαβή. Διατίθεται σε δύο
διαφορετικές ρυθμιζόμενες
αντιστάσεις: Therapy (πορτοκαλί)
2-15 kg και Sport (μπλε) 5-20 kg.

Συνδυασμός ψυχρού επιθέματος και
συμπίεσης. Ενδείκνυται για θεραπεία
αθλητικών κακώσεων και ρευματικών
παθήσεων. Διατίθεται σε τρία διαφορετικά
μοντέλα: Καρπός, γόνατο/αγκώνας,
ποδοκνημική.

SISSEL

REHA PRO
Φορητή συσκευή αποκατάστασης
με λειτουργία κάμψη – έκταση
καρπού. Διαθέτει ειδική
αντιολισθητική χειρολαβή
και δυνατότητα ρύθμισης της
αντίστασης.

SISSEL

PRESS-BALLS
& EGGS

Μπαλάκια άσκησης που ενδείκνυνται για
ασκήσεις που βελτιώνουν την κίνηση του
χεριού και των δαχτύλων.
Press-ball: Ιδανικό για τη θεραπεία και
αποκατάσταση των δαχτύλων.
Press-egg: Βοηθάει στη μυϊκή
αποκατάσταση του χεριού.
Διατίθενται σε τέσσερις διαφορετικές
σκληρότητες: soft, medium, strong
και x-strong. Η συσκευασία περιλαμβάνει
οδηγό ασκήσεων.
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SISSEL

SISSEL

SECURE MAX BALL
PROFESSIONAL
Μπάλες θεραπείας υψηλής ασφάλειας και
ανθεκτικότητας (securemax system: σε
περίπτωση βλάβη η απώλεια του αέρα δε
γίνεται απότομα αλλά σταδιακά). Ιδανικές
για ασκήσεις όλου του σώματος με
ιδιαίτερα φιλική προς το χρήστη επιφάνεια.
Η συσκευασία συνοδεύεται από πλούσιο
φωτογραφικό υλικό και οδηγό ασκήσεων.
Διαστάσεις: 55, 65, 75 cm. Στατικό βάρος
ασκούμενου: έως 165 kg

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

SISSEL

BALANCEFIT
Πολύ λειτουργική συσκευή εκγύμνασης για τη βελτίωση
της ισορροπίας, του φυσικού προσανατολισμού και του
κυκλοφορικού. Κατάλληλο για μυϊκή ενδυνάμωση και
μασάζ των πελμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στατικά
και δυναμικά. Διαθέτει βαλβίδα για συμπλήρωση αέρα.
Μέγεθος: ø 34 cm. Διατίθεται σε δύο χρώματα.

SISSEL

FITBAND
Ιμάντες άσκησης που βοηθούν στη μυϊκή ενδυνάμωση.
Διατίθενται σε τέσσερις διαφορετικές αντιστάσεις: κίτρινο
(yellow)/light, κόκκινο (red)/medium, πράσινο (green)/
strong, μπλε (blue)/x-strong και σε τρεις διαφορετικές
διαστάσεις: 7,5 Χ 200 cm, 14,5 X 500 cm,
14,5 cm X 25 m. Η συσκευασία συνοδεύεται από
πλούσιο φωτογραφικό υλικό και οδηγό ασκήσεων.

SISSEL

SITFIT
Ειδικό μαξιλαράκι για ασκήσεις μυϊκής
ενδυνάμωσης και ισορροπίας σε όρθια
και καθιστή θέση. Διατίθενται σε 5
διαφορετικά χρώματα και δύο διαφορετικά
μεγέθη (ø 33 και 36 cm). Συνοδεύονται
από έγχρωμο πόστερ με πλήρες
ασκησιολόγιο.

SISSEL

GYM MAT
PROFESSIONAL
Μαλακό στρώμα (ρολό) με εξαιρετική απορρόφηση και
κατανομή πίεσης. Ειδική αντιμικροβιακή, αντιολισθητική
επιφάνεια. Κατασκευασμένο από NBR αφρώδες υλικό
με ζεστή αίσθηση και φιλικό προς το δέρμα. Διατίθεται
σε δύο διαφορετικά χρώματα και προαιρετικά με τσάντα
μεταφοράς. Διαστάσεις: 180 Χ 60 Χ 1,5 cm.

SISSEL

PILLOW SOFT
Ορθοπεδικό μαξιλάρι ιδανικό για ασθενείς με ευαίσθητο
αυχένα. Προσφέρει μεγάλη σημειακή διασπορά της πίεσης,
ενώ δίνει λιγότερη έμφαση στη στήριξη και στη διόρθωση.
Διατίθεται με μαξιλαροθήκη. Διαστάσεις: 47 x 33 x 14 cm.
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

FYSIO TAPE
Τα προϊόντα CureTape της ολλανδικής εταιρίας FysioTape αποτελούν
καρπό πολύχρονης εμπειρίας και συνεχούς εξέλιξης στο χώρο
του Medical Taping, που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από
τους φυσικοθεραπευτές με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε πλήθος
εφαρμογών όπως:
• Βελτίωση της μυϊκής λειτουργίας μέσω ρύθμισης του μυϊκού τόνου
• Αναχαίτιση υπερτονικών μυών
• Προστασία των μυών από υπερέκταση
• Προστασία των αρθρώσεων
• Ανακούφιση από τον πόνο
• Αντιμετώπιση φλεγμονών
• Μείωση λεμφικού οιδήματος ή αιματώματος
• Έλεγχος του εύρους κίνησης
• Βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας
• Διόρθωση της στάσης του σώματος
Το CureTape παράγεται από κορυφαίας ποιότητας ελαστικό
βαμβακερό υλικό, με 100% ακρυλική κολλητική ουσία. Η
ελαστικότητά του είναι παρόμοια με εκείνη του ανθρώπινου δέρματος
(130% - 140%), ενώ η κόλλα είναι υποαλεργική και έχει εφαρμοστεί
κυματοειδώς, ώστε να μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμού και να
επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. Η ταινία είναι διαπερατή από τον
αέρα και το νερό, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την αδιαβροχότητά της.
Διαστάσεις: 5cm X 5m
Διατίθεται σε πέντε χρώματα (μπεζ, κόκκινο, μπλε, μαύρο
και πορτοκαλί).

ΖΑΜST
Τα αθλητιατρικά ορθωτικά ZAMST (επιγονατίδα, επιστραγαλίδα,
ζώνη μέσης κλπ) παρέχουν υποστήριξη και προστασία στις
αρθρώσεις, αποτρέποντας τους τραυματισμούς και βοηθώντας
την επαναφορά στη φυσική δραστηριότητα. Σήμερα, μόνο η
ZAMST, με ηγετική παρουσία στην Ιαπωνία για περισσότερα
από 15 χρόνια, μπορεί να προσφέρει βοηθήματα πολύ υψηλής
ποιότητας.
Διατίθενται έως και πέντε διαφορετικά μεγέθη ανά προϊόν για
απόλυτη εφαρμογή στα ακόλουθα σημεία του σώματος:
• Ποδοκνημική
• Γόνατο
• Μέση
• Ώμος
• Αγκώνας
• Καρπός /Αντίχειρας
• Μηρός/Γάμπα
• Κάλτσες
• Κρυοθεραπεία

Διατίθεται πλήρης σειρά αναλώσιμων υλικών και προϊόντων.
Ενδεικτικά αναφέρονται: αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια
ηλεκτροθεραπείας, ζελέ υπερήχων, γαλακτώματα και κρέμες
μασάζ,
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<<Με τον καινούργιο Κατάλογο Parimed που έχετε στα χέρια σας, προσπαθήσαμε να
σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε μια γενική εικόνα των προϊόντων της εταιρείας μας.
Για περισσότερα προϊόντα και αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να σερφάρετε
στην ιστοσελίδα μας –www.parimed.gr-, να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή να
επισκεφτείτε τα γραφεία και την έκθεση της εταιρείας μας.
Όλοι εμείς οι συνεργάτες της Parimed είμαστε κάθε στιγμή στη διάθεσή σας να σας
ενημερώσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και για τις δυνατότητες
συνεργασίας με την εταιρεία μας. Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησής σας
και η πλήρης κάλυψη των αναγκών σας>>.

PARIMED TEAM

ΜΕΡΜΠΑΚΑ 3, 11528 ΑΘΗΝΑ
τηλ.: 210 7489262, fax: 210 7489662
e-mail: info@parimed.gr

www.parimed.gr

