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POLYTER EVO
MOBILNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PRO FYZIOTERAPII

● TEKAR
● LLLT Laser
● MAGNETOTERAPIE
● ELEKTROTERAPIE
● ULTRAZVUK
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MODUL LASERTERAPIE LLLT (905 nm)
•Jeden kanál
•Frekvence od 100 Hz do 10 KHz
•Kontiuální a pulsní mód emise
•Automatický výpočet fluence (joules)
•Generatore con possibilità di pilotare
manipoli monodiodici e multidiodici
•Automatické rozpoznání aplikátoru

ULTRAZVUKOVÝ MODUL
•Jeden kanál
•Ultifrekvenční aplikátor 1/3 MHz
s integrovaným kontaktním sensorem
•Kontinuální a pulsní mód emise
•Automatické rozpoznání aplikátoru

MODUL MAGNETOTERAPIE
•Jeden kanál
•Výkon do 100 Gauss
•Frekvence do 100 Hz
•Kontinuální a pulsní mód emise

MODUL TEKAR TERAPIE
•Kapacitivní /rezistiví mód
•Výkon do 200W
•Kontinuální a pulsní emise

MODUL ELEKTROTERAPIE
•25 vlnových délek (nízké a střední frekvence)
•2 nezávislé výstupy
•Synchronní funkce 2 kanálů
•Ovládání: konstantní napětí, konstantní proud

MODUL ELEKTROTERAPIE PRO
•28 vlnových délek
nízké/střední / Mikro-vlny / APS / HPVC / NMES
•2 nezávislé výstupy
•Synchronní funkce 2 kanálů
•Řízení: Kontantní napětí, konstatní proud

Inovativní technologie
Jedna, dvě tři, nebo čtyři plno-
hodnotné technologie můžou být 
instalovány uvnitř přenosného kuf-
říku Polyter Evo a uspokojit potře-
by profesionálů s aktuálně nejvíce 
žádanými technologiemi.

Inovativní duch PolyterEvo
Srdce PolyterEvo bylo kompletně navrženo od R&D s ohledem na zmenšení velikosti 
a váhy elektroniky. Jednoduchý a intuitivní software byl navržený s využitím všech 
možností grafiky a nejmodernějších operačních systémů. Cílem tohoto unikátního 
přístroje byla užitečnost pro použití v centru i mino něj, například doma u pacienta, 
veku na hřišti, ve sportovní hale, na horách, nebo na zimním stadionu.

Nový koncept modulární rozšiřitelnosti
Výrobce EME nabízí uživatelům variabilní přístroj, který může být sestavený s ohledem na jejich požadavky na terapeutický přístroj. 
PolyterEvo může být sestavený podle jejich konkrétních požadavků a v budoucnu kdykoliv rozšířený o další, nové technologie. Prostroj 
kufříku umožňuje instalaci až 4 technologií najednou:

Nový kufřík s Ö-designem
Design nového kufříku polyterEfo  splňuje tyto 
základní požadavky:
Přenositelnost: Polyter Evo byl navržen také 
pro terapie na klinice, v pohodlí domova paci-
enta, nebo na hřišti při sportovním utkání.
Odolnost: kontejner je vyrobený z polyuretanu, 
lehkého a odolného materiálu
Italský design: PolyterEvo s sobě kombinuje Ö 
design, jemné křivky, ostrými prvky, kombinuje 
v sobě kompaktnost, bezpečnost a eleganci v 
italském stylu.
Lehkost: vývoj nové elektroniky, využití poly-
uretanu pro navržení obalu spolu s volbou nové 
generace baterií umožnili výrobu moderního pří-
stroje s redukovanou váhou.

Systém pro léčbu pohybového aparátu
s integrací nejmodernějších technologií

Jednoduchí a intuitivní 
software byl navržený s 
využitím všech možností 
grafiky a nejmodernějších 
operačních systémů.

Software

Intuitivní software
Polyter Evo

Polyter Evo
Teleskopické madlo

Protiskluzová
plocha

Polyuretanový
obal (lehký, pevný)

Kolečka pro 
snažší manipulaci

Bezpečnostní zámek

Baterie s 
výdrží až 
4 hodiny 
provozu

Držadlo
pro snažší 
manipulaci

El. přípojka pro 
provoz ze sítě 
230V



Technická specifikace POLYTER EVO

LCD Displej 7” dotykový

Izolační třída / díly aplikovány v souladu s EN 60601-1 I/BF

Klasifikace v souladu s nařízením 93/42/EEC IIB

Příkon / vnitřní napětí 160W / 24V

Rozměr přenosného boxu 61x37x23cm

Dodávané příslušenství

Modul terapie Tekar - kód MT0005

Aplikátor pro rezistivní elektrody 1ks

Rezistivní elektrody Ø 30-50-70mm 3ks

Aplikátor pro kapacitní elektrody 1ks

Kapacitní elektrody Ø 30-50-70mm 3ks

Kovová deska 1ks

Kanystr s konduktivním krémem 1000mm 1ks

Modul Elektroterapie kód: ME0002
Modul Elektroterapie PRO kód:ME0002/1

Výstupní kabel s 2 kanály (2mm) 1ks

Gumové elektrody 50x50mm 4ks

Houbičková krytka 50x50mm 4ks

Gumové elektrody 60x85mm 4ks

Houbičková krytka 60x85mm 4ks

Elastický pásek 1000x50mm 2ks

Elastický pásek 600x50mm 2ks

Modul laserové terapie LLLT (905mm) kód ML0003

Laserová sonda 25mW 1ks

Ochranné brýle 1ks

Zámek 1ks

Ultrazvukový modul kód: MU0001

1/3 MHz Sonda 5cm2 1ks

Modul magnetoterapie kód: MM0004

Magnet na kontrolu emise magnetického pole 1ks

Pár aplikátorů 1ks

Elastický pásek 1000x50mm 2ks

Příplatkové příslušentsví - objednací kód

Modul laserové terapie LLLT (905mm) kód ML0003

Laser aplikátor 1 dioda  100 mW MLA110

Laser aplikátor 3 diody of 25 mW (75 mW celkem) MLA375

Laser aplikátor 3 diody 100 mW (300 mW celkem) MLA330

Laser aplikátor 5 diod 25 mW (125 mW celkem) MLA512

Laser aplikátor 5 diod 100 mW (500 mW celkem) MLA550

Ochranné brýle ACC062

Modul Elektroterapie kód: ME0002
Modul Elektroterapie PRO kód:ME0002/1

Pero electroda: Aplikátor pro manuální stimulaci ACC051

Samolepící elektrody, 45 x 35 mm (4 ks.) ACC430

Samolepící elektrody, 46 x 47 (4 ks.) ACC431

Samolepící elektrody, 45 x 80 mm (4 ks.) ACC432

Samolepící elektrody, 45 x 98 (4 ks.) ACC433

Samolepící oválné elektrody, ø 75 mm (4 ks.) ACC434

Samolepící oválné lektrody, ø 32 mm (4 ks.) ACC436

Samolepící oválné elektrody, ø 50 mm (4 ks.) ACC435

Ultrazvukový modul kód: MU0001

1/3 Mhz aplikátor of 1 cm2 TV1POE

1/3 Mhz aplikátor of 3 cm2 TV3POE

1/3 Mhz aplikátor of 5 cm2 TV5POE

1/3 Mhz aplikátor of 8 cm2 TV8POE

Gel 260 ml ACC917

Gel 1000 ml ACC918

Gel kanistr 5000 ml ACC919

Modul terapie Tekar - kód MT0005

Konduktivní krém 1000mm ACC1506/2

Modul magnetoterapie kód: MM0004

Pár aplikátorů (16x10x3.5 cm) ACC615
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Sestavte si svůj ideální přístroj
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