tepelná terapie

Infračervený zářič
BTL-18 Infralampa
Infralampa BTL-18 je vybavena šesti lampami typu INFRA RUBIN 150 W, které je možné zapínat
jednotlivě a výkon žárovek lze plynule regulovat. Tím je zajištěna maximální flexibilita a ekonomický
provoz. Přístroj lze snadno nastavit do požadované polohy pomocí plynové vzpěry, která zlehčuje
manipulaci. Infralampa BTL-18 je vybavena časovačem se zvukovou signalizací. Stojan infralampy byl
navržen tak, aby s přístrojem bylo možné snadno manipulovat nad běžnými i motorovými lehátky řady
BTL a provádět terapii také u ležících pacientů.
Příklady aplikace:
Masáže a rehabilitace:
Možnost prohřátí celého těla.
Poté následuje rehabilitační cvičení nebo masáž.
Kosmetické služby:
Prohříváním obličeje a dekoltu se docílí
rychlého roztažení pórů pro následné
čištění pokožky.
Odstranění celulitidy:
Urychluje látkovou přeměnu v cévách
neboť působí až na hluboké podkožní
tukové vrstvy.

Hlavní vlastnosti:
celokovová konstrukce
otočná část přístroje nese infrazářiče 								
a řídící elektroniku
snadné nastavení výšky stojanu 									
pomocí plynové vzpěry
ruční ovládání výkonu
dálkové tlačítko STOP pro větší 								
bezpečnost pacienta

objednací číslo		

P618.039v100

zářič		

6 × 150 W

napájení		

230 V

příkon		

900 W

nastavitelná výška		

70–180 cm

rozměry		

470 × 840 cm

výška základny podstavce		

60 mm

nastavení časového spínače		

1–99 min
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Kombinované přístroje
BTL-25 L Parafínová a vodní lázeň pro ohřev nosičů tepla
BTL-25 XL Parafínová a vodní lázeň pro ohřev nosičů tepla
Parafínové a vodní lázně BTL-25 jsou kombinované přístroje pro ohřev parafínu a nosičů tepla. Přístroje
s vodní lázní o objemu 24 l (u BTL-25 XL 2× 24 l) slouží k ohřevu nosičů tepla a po vložení nerezové
nádoby je lze používat také jako klasické parafínové lázně. Přístroje jsou vybaveny digitálním teplotním
regulátorem, který zajišťuje přesnou regulaci teploty a ekonomický provoz.

BTL-25 L

BTL-25 XL

typ

BTL-25 L				

BTL-25 XL

objednací číslo

P625.021v100			

P625.023v100

regulátor (on-off) 30–90°

digitální				

digitální

napájení

230 V				

230 V

příkon

1500 W (700 W)			

2× 1500 W (2× 700 W)

výpustný ventil

ano				

ano

vnější rozměr

330 × 540 × 290 mm		

660 × 540 × 290 mm

vodní lázeň

24 l				

2× 24 l

parafínová lázeň

20 l				

2× 20 l

doporučená kapacita

5 nosičů tepla			

10 nosičů tepla
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Vodní lázně pro ohřev nosičů tepla
E-2000 STANDARD
E-2000 GOLEM
E-2000 slouží k rychlému ohřívání rašelinových a jiných nosičů tepla. Jedinečnost přístrojů řady E-2000
z chromniklové oceli spočívá v minimální tepelné ztrátě způsobené účinnou izolací a velmi nízké spotřebě
elektrické energie.

E-2000 STANDARD

E-2000 GOLEM

Nerezový zásobník GOLEM

typ

STANDARD			

GOLEM

objednací číslo

P625.030v100			

P625.031v100

PID regulace

ano				

ano

napájení

230 V				

230 V

příkon

2000 W				

2000 W

výpustný ventil

ano				

ano

vnější rozměr

280 × 820 × 340 mm		

530 × 820 × 340 mm

obsah

24 l				

62 l

hmotnost

14 kg				

22 kg

doporučená kapacita

5 nosičů tepla			

14 nosičů tepla
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Parafínová lázeň
BTL-25 M Parafínová lázeň
Parafínová lázeň BTL-25 M slouží v rehabilitačních ústavech a v nemocničních zařízeních ke spolehlivé
přípravě parafínové lázně, balneologické rašeliny a fanga. Přístroje BTL-25 M jsou vyráběny z kvalitní
nerezové chromniklové oceli, která zaručuje jejich dlouhou životnost a spolehlivost.

BTL-25 M

Technické parametry
typ		

BTL-25 M				

objednací číslo		

P625.020v100

regulátor (on–off) 30–90°		

analogový			

napájení		

230 V				

příkon		

800 W				

výpustný ventil		

ne				

vnější rozměr		

385 × 410 × 220 mm		

obsah		

12 l				

parafínová lázeň		

12 l				

Rašelinové zábaly a nosiče tepla
Vysoce modulovatelné rašelinové nosiče tepla se používají společně s jednorázovými rašelinovými zábaly
k efektivně levné a nejčistší rašelinové terapii. V léčebné proceduře je lze využít i bez jednorázových
rašelinových zábalů nebo jiných tepelných roušek. Rašelinové nosiče nabízejí velmi dobrou tepelnou
setrvačnost a životnost.

38×14 cm

Jednorázové rašelinové zábaly

Rašelinové nosiče tepla
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38×28 cm
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