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A TERMÉSZETES GYÓGYULÁS

1997 februárjában alakult ajkai székhellyel, amely több évtizedes múltra tekint vissza a különbözõ ideg- és 
izomstimulátorok, lézer-és elektroakupunktúrás készülékek gyártása területén.

Fő tevékenységi körünk a Német anyavállalat által gyártott orvosi műszerek forgalmazása.
Stratégiai termékeink a különböző típusú ideg és izomstimulátorok (TENS) mellett a mágnes-, ultrahang- és lézerterápiás 
készülékek, melyek egyre ismertebbek és népszerűbbek Magyarországon, valamint a szomszédos országokban orvosok 
és páciensek körében egyaránt.

Webáruházunknak és weboldalunknak köszönhetõen termékeink egyre könnyebben elérhetõvé válnak a gyógyulni 
vágyók széles körében.

Üzletpolitikánk
Üzletpolitikánk alapeleme tevékenységünk valamennyi területén és minden piaci résztvevõnk számára a MINŐSÉG.

Tapasztalataink biztosítják számunkra azokat az elõnyöket, amelyek hosszú távon a versenyképesség megtartását és a 
hatékony együttmûködést szolgálják mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon.

Célunk vevõink és partnereink követelményeinek, kimondott és kimondatlan igényeinek maximális teljesítése és 
elégedettségük elnyerése.
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AT 1 i – KÉSZÜLÉK

TERMÉK LEÍRÁS

Egycsatornás készülék a medencefenék izomzatának 
erősítésére. Az AT1 i készülék egy olyan gyógyászati 
termék, amely az emberi test izmainak és idegeinek, 
hüvelyen és végbélen keresztül történő stimulálására 
használható. Az elektrostimulációs kezelés gyakran 
javítja a medencefenék és a sphincter izomerejét. 
Számos esetben – az inkontinencia súlyosságától 
függően – kontinenciához vezető felépülés érhető el.

Urge (késztetéses) inkontinencia kezelésére

Stressz inkontinencia kezelésére

Vegyes inkontinencia kezelésére

A készüléket speciális elektródazselével és 
az egyénileg kiválasztott szondával szállítjuk.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

- Kimeneti áram 1 kOhm terhelésnél: 70 mA folyamatosan állítható

- Impulzus hullám forma: pozitív négyszög hullám deszelektálható negatív tartománnyal

- Impulzus frekvencia: 1–100 Hz

- Impulzus sávszélesség: 200 μs

- Energiafogyasztás: max. 30 mA

- Áramforrás: 9 V elem

- Biztosíték: 1 AT

- Méretek: 2,5 × 6 × 12 cm

- Tömeg: kb. 150g
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AT 2 PRO

TERMÉK LEÍRÁS

A készülékhez 2 pár 50×50 mm-es öntapadó elektróda 
tartozik.

Akut-, gerinc eredetû-, izomfájdalmak enyhítése

Perifériás idegsérülések kezelése

Keringésfokozás

Izomerősítés

Rándulás, húzódás, ficam kezelése

Inkontinencia kezelése

Masszírozás

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Digitális kijelző

12 automata stimulációs program

Egyénileg is állítható paraméterek

- Bőrbarát áramforma, elektromosan szigetelt kábelek

- Változtatható kimenet:
folyamatos, burst, modulált

- Kimeneti áram 1 kOhm terhelésnél:
  70 mA folyamatosan állítható

- Impulzus hullám forma:
  pozitív négyszög hullám

- Frekvencia tartomány: 0,4 - 100 Hz

- Energiafogyasztás: max. 60 mA

- Áramforrás: 9 V-os elem

- Biztosíték: 1 AT

- Méretek: 2,5 x 6 x 12 cm

- Tömeg:  kb. 205g
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MUSKEL AKTIV

TERMÉK LEÍRÁS

Többfunkciós készülék két elektródapárral. A MUSKEL 
aktív készülék az izmok bőrön keresztül történő 
stimulálására szolgál, melynek során az idegek 
ingerlésével különböző eredetű fájdalmak csillapítására is 
alkalmas.

Akut és krónikus fájdalmak enyhítésére

Reflektórikus és pontszerű izomfájdalmak 
enyhítésére

Keringésfokozás

Izomerősítés, izomedzés

Külön programok az alsó és felsõ testrészek 
kezelésére

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Digitális kijelzõ

6 automata stimulációs program

Egyénileg is állítható paraméterek

A készülékhez 2 pár 50x50 mm-es öntapadó 
elektróda tartozik.

- Kimeneti áram 1 kOhm reell ellenállás esetén: 70 mA

- Frekvencia tartomány: 0,5 - 120 Hz

- Impulzus sávszélesség: 60 - 500 μs

- Impulzus hullám forma: pozitív téglalap alakú, negatív tartománnyal

- Energiafogyasztás: kb. 6 mA (ellenállás nélkül)

Áramforrás: 9 V-os elem

Méretek: 11,4 x 5,9 x 2,7 cm

Tömeg: kb. 170g

7



PIERENPLUS BASIC

TERMÉK LEÍRÁS

Többfunkciós készülék két elektródapárral 
A készülékhez 4 db öntapadó elektróda, 4 db AAA elem 
tartozik.

Fejfájás

Migrén

Nyaki gerincoszlop fájdalmai

Váll-, karfájdalmak

Könyök fájdalmai

Gerincoszlop ágyéktáji fájdalmai, kereszt 
fájdalmak, isiászfájdalmak

Csípõtáji fájdalmak

Térdizületi panaszok

Trigeminus-neuralgia

Övsömör-neuralgia

Keringés fokozása

Izomstimuláció

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Digitális kijelző

12 automata stimulációs program

- Bőrbarát áramforma, elektromosan szigetelt kábelek

- Változtatható kimenet:
  folyamatos, burst, modulált

- Kimeneti áram 1 kOhm terhelésnél:
  70 mA folyamatosan állítható

- Impulzus hullám forma: pozitív négyszög hullám

- Frekvencia tartomány: 0,4 - 100 Hz

- Energiafogyasztás: max. 60 mA

- Áramforrás: 4db AAA típusú elem

- Biztosíték: 1 AT

- Méretek: 2,5 x 6 x 12 cm

- Tömeg:  kb. 205g
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PIEREN SYMPHONY

TERMÉK LEÍRÁS

Hordozható elektrostimulátor parézis kezelésére.

A készülék speciális impulzusformákat biztosít, 
amelyek segítségével az idegek és az izmok 
stimulálhatók olyan esetekben, amikor a normál 
stimulátorok már nem adnak kielégítő választ. Az 
impulzus szélessége 6000 msec-ig növelhető, így 
minden típusú bénulás kezelhető ezzel a készülékkel.

6 előre beállított program kiegészíthető saját maga 
által készített felhasználói programokkal.
Négyszög alakú impulzusok, trapézimpulzusok és 
háromszögimpulzusok hívhatók elő.

Minden impulzust egy fordított polaritású impulzus 
követ, így minimálisra csökken a bőrirritáció, amely 
ilyen erős áramoknál mindig előfordulhat.

Parézis kezelésére

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

- Tápellátás: Belső Li-ion akkumulátor, 3,8 V, 1700 mAh

- Áramfelvétel: 1200 mA

- Impulzusszélesség: 0 -6000 msec

- Max szünet: 30 mp

- Méretek: 140 x 83 x 20 mm

- Súly: kb 350 g

- IP osztály: IP 22

- Működési tartomány:
  5-35 °C relatív páratartalom 30-75%

- Tárolás: 5-35 °C relatív páratartalom 30-75%

- Max. fogyasztás: 4,5 watt

- Készenléti fogyasztás: 0,004 watt

- Töltési idő: kb.2 óra

- Csatorna: kettő
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Ajánlott prosztata betegségekre
Méretei: 10 cm hosszú, vége 2 cm széles, a közepe 3,5 cm széles.

REKTÁLSZONDA  - TENS Végbélszonda

Szondák anyaga: ABS (speciális műanyag 
összetevők Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Szállítási méret: szondák és a kábel, valamint a 
dugós csatlakozó együtt: 120 mm.
Egy szondát higiéniai okokból kizárólag egy 
személy használjon! Ha több páciens 
használja ugyanazt a szondát, az fertőzést 
okozhat. Kizárólag ép nyálkahártya esetén, 
nem operált területen alkalmazza!

PONTELEKTRÓDA

Speciális elektróda izomkereséshez. A tűs elektróda egy aranyozott tűelektróda az 
izom azon pontjainak megtalálására, amelyek a legjobb reakciót mutatják az áramra 
(motorvéglemez az izomban). Az elektróda ezen a ponton történő alkalmazásával a 
legjobb izomrángás érhető el a legalacsonyabb intenzitással. A hegyes rudat például a 
TENStem dental és a MYOdent fogászati TENS készülékeinkkel használják CMD 
kezelésére.

Frekvencia: 1 Hz

Impulzusszélesség: 500 μs

Az időzítő OFF állásba állítható
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TIMELAS VITAL 

A készülék az infravörös területen 980 nm 
hullámhosszal, 16 CW-lézerdiódával felszerelt. 
Lézerosztály: 3 B. 640 mW-ig szabályozható 
t e l j e s í t m é n n y e l  é s  z u h a n y f e j  f o r m á j ú 
kezelőegységgel rendelkezik.  Besugárzási szög: 7,5-
18°.  A készülék hálózatról működik.

„ZUHANYFEJES” INFRA LÉZER

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Reumatológia

Ortopédia

Sportorvoslás

Bőrgyógyászat

Érsebészet

Fizikoterápia

Traumatológia

Állatgyógyászat

Lézerfajta: CW - lézerdiódák

Hullámhossz: 980 nm

Lézernyaláb divergenciája: 7,5 hüvelyk illetve 18 hüvelyk

CW - kimeneti teljesítmény: 16 x 40mW (640 mW) +/- 20%

Tápfeszültség: 100-230 VAC 50 Hz

Áramfelvétel: 65-120 mA

Hálozati biztosíték: 2 x T 3,15 A / 250V

Lézerosztály: 3 B, a DIN EN 60825-1/03.97 szabvány szerint

Besorolás: II a, az orvostechnikai eszközökről szóló 

                  93/42/EGK irányelv IX. függeléke szerint
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MODULAS TOUCH

TERMÉK LEÍRÁS

A MODULAS TOUCH egy pontlézert tartalmaz olyan 
kis területek kezelésére, mint az akupunktúra és a 
trigger pontok, valamint egy felületi lézert a nagyobb 
területek besugárzásához. Mindkét kezelő lézer 
egyszer re  csa t lakoz ta tha tó ,  és  egyszer re 
használható. A MODULAS TOUCH egy infravörös 
lézer  a  fá jda lom keze lésére és  a  lézeres 
a k u p u n k t ú r á r a .  A  M O D U L A S  T O U C H 
érintőképernyős kijelzőn keresztül működik.

fájdalomcsillapító

gyulladáscsökkentés

ödémaellen

serkenti a vérkeringést

immunstimuláló

a sebgyógyulás elősegítő

ideg-regeneráló

akupunktúrás pont serkentő

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

» Alapeszköz tápegységgel és érintőképernyős kijelzővel

» Pontozott lézer akupunktúrás pontok besugárzásához

» Felületi lézer felületek besugárzásához

A lézerrendszer a következő szerelvényekből áll

Laser CW lézerdióda típusa

- Tápellátás: 100-230VAC 50Hz

- Max. áramfelvétel: 0,3A 100V-on

- Max. áramfelvétel: 30A x 100V

- Főbiztosíték T 3,15A H 250V

- Méretek 285x127x230mm 

Laser CW lézerdióda típusa

- Hullámhossz 808nm

- A nyaláb szétosztása 8°, illetve 39°

- CW kimeneti teljesítmény 16 x 60mW (960mW) ±20%

- Területe 50 cm²

- 3B lézerosztály (az EN 60825-1:2007 irányelv szerint)
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DR. DER+MED (FÉRFIAKNAK és NŐKNEK)

Hátfájás? Isiász? Csípőtáji fájdalom? Rossz testtartás? 
Alsóvégtag fájdalom? 

Fájdalmak enyhítésében, megszüntetésében és a 
fájdalommentesség fenntartásában segít. A tünetek 
kezelése helyett segítünk a problémákat természetes 
módon helyrehozni. Térjünk vissza az alapokhoz, 
pihenjünk a Dr Der+Med-en.

Gyógyszermentes, természetes, nem megerõltetõ 
megoldás!

TERMÉK LEÍRÁS
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StimaWELL 120MTRS / RELAX
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PREMIUM

BASIC

DESIGN

MOBILE
I. osztályú orvostechnikai eszköz a 93/42 / EGK irányelv szerint

Tisz�tási teljesítmény: 115 m3 / h
Méret: kb. H 16,2 cm x M 62 cm x Sz 16,2 cm
(plusz hordozó keret)
Elérhető színek: fekete

I. osztályú orvostechnikai eszköz a 93/42 / EGK irányelv szerint

Tisz�tási teljesítmény: 115 m3 / h
Méret: kb. H 18,1 cm x M 67 cm x Sz 20,4 cm

PMMA testület

BASIC PLUS

I. osztályú orvostechnikai eszköz a 93/42 / EGK irányelv szerint

Tisz�tási teljesítmény: 500 m3 / h
Méret: kb. H 78,9 cm x M 30,4 cm x Sz 27,8 cm
Rozsdamentes acél test
Elérhető színek: fekete, fehér és ezüst  |  Távirányítóval együ�

I. osztályú orvostechnikai eszköz a 93/42 / EGK irányelv szerint

Tisz�tási teljesítmény: 115 m3 / h
Méret: kb. H 17,8 cm x M 67 cm x Sz 19,4 cm
Rozsdamentes acél test
Elérhető színek: fekete, fehér és ezüst

I. osztályú orvostechnikai eszköz a 93/42 / EGK irányelv szerint

Tisz�tási teljesítmény: 320 m3 / h
Méret: kb. H 17,8 cm x M 67 cm x Sz 19,4 cm
Rozsdamentes acél test
Elérhető színek: fekete, fehér

Plazma technológiás
levegőtisztító készülékek
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SONIC VITAL XTCOLOR VET

TERMÉK LEÍRÁS

A kiterjedt terápiás könyvtár tartalma: 60 előre 
programozott terápiás program kutyák számára 58 
alkalmazásképekkel
60 előre programozott terápiás program lovak 
számára 58 alkalmazásképekkel

A programok heveny, krónikus és hőterápiás 
alkalmazásokra vannak felosztva.

10 szabadon állítható felhasználói program

Ultrahang víz alatt:
A SONIC VITAL XTcoloR összes kezelési feje 
ultrahang kontakt géllel egyaránt használható 
ultrahangterápia mellett szintén sonophoresis-re is 
használható a SONIC VITAL XTcoloR VET készülék

Az applikátorok működési sugara kb. 4,50 méter

- Dimenziók: 43 cm x 24 cm x 10 cm

- Súly: 1,7 kg (csak a készüléken)

- Feszültség: 85 - 264VAC

- Névleges áram: 0,18 A

- Impulzusfrekvencia: 100 Hz

- A terápia időtartama: 0 - 59 perc.
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MODULAS TOUCH VET

TERMÉK LEÍRÁS

Kombinált terápiás készülék lézerterápiához és 
lézerfrekvenciás terápiához Lézer intuitív kezeléssel és 
sokféle frekvencia beállítással és frekvencia sorozattal.

A Modulas lézercsaládjának új infravörös lézere 
megfelel a digitális kor kihívásainak és a felhasználók 
ezzel kapcsolatos technológiai és optikai igényeinek. A 
MODULAS TOUCH ötvözi a technológiai know-how-t 
vonzó és időtlen dizájnnal, amely elbűvöli Önt. A 
vezérlés az érintésérzékeny kijelzőn keresztül intuitív, 
így többé nincs szükség nehézkes eszközbeállításokra.

- Pontlézer 150 mW teljesítménnyel

- Területi lézer 960 mW-tal

- 36 frekvenciacsoport teljesítménye 290 terápiás frekvenciával

- Szabadon programozható frekvenciák 1 és 99 999 Hz között

- Előre programozott akupunktúrás kezelések pontlézerekhez

- 21 klinikai kép kutyákról akupunktúrás pontokkal

- 26 lóbetegség akupunktúrás pontokkal

- 18 előre programozott területi lézer alkalmazás lovak számára

- 15 előre programozott területi lézer alkalmazás kutyák számára

- mindegyik nagy, közepes és kistestű kutyák számára
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MagnetoPulse

A patairhagyulladás, pataszűkülés, pata nyír rozhadás, 
valamint ideg- és csüdproblémák terápiás kezeléséhez.

PATACIPŐ

A pulzáló mágnesesnező terápia a teljeskörű 
természetgyógyászati terápás eljárások közé 
tartozik.

A MÁGNESESMEZŐ-TERÁPIA ÁLTALÁNOS HATÁSAI

Anyagcsere aktiválása, támogatja a test önálló védekezését és 
öngyógyító szabályozását, csökkenti az akut és krónikus fájdalmakat, 
felgyorsítja a betegséget okozó folyadékfelhalmozódás kiürülését és a 
duzzanatok gyógyulását.

- 6 előzetesen beállított terápiás program

- Maximális mágnesesmező erőség (Peak) 200 gauss = 20mT

- Frekvenciatartomány: (programfüggő) 3Hz - 1000Hz

- Impulzusszélesség: 10µs - 100µs

- Áramerősség: 210mA

- Áramellátás: 4,8V fölött NiMH akkumlátor

- A készülék tömege: kb. 300g
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51 cm magas

26 cm magas
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