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BTL-6000 MICROWAVE
NOVÁ GENERACE 
TECHNOLOGIE 
MIKROVLNNÉ DIATERMIE

RŮZNÉ OBLASTI APLIKACE 
• Rehabilitace
• Ortopedie
• Sportovní medicína
• Dermatologie (rány, popáleniny a jizvy)
• Gynekologie
• ORL
• Interní medicína
• Urologie

Mikrovlnná diatermie je léčebná metoda, která aplikuje elektromagnetickou energii  
o mikrovlnné frekvenci. Je určena k vytváření hloubkového tepla v tělesné tkáni.
Mírné teplo mikrovlnné diatermie zvyšuje průtok krve, urychluje látkovou výměnu a rychlost 
difúze iontů přes buněčnou membránu.

NEJČASTĚJŠÍ INDIKACE



VARIABILNÍ RAMENO  
SE ŠESTI  KLOUBY

VOLNOST POHYBU
• Rameno se šesti klouby 
 pro maximální variabilitu pohybu

SNADNÁ VÝMĚNA APLIKÁTORŮ
•  Sestavitelné jedním zacvaknutím, 
    není nutná montáž 

DOKONALÁ 
PŘIZPŮSOBITELNOST
• Neomezená rotace o 360°
  pomocí 2 nezávislých kloubů

PRO VŠECHNY LÉČEBNÉ  
APLIKACE
• Od Achillovy šlachy po migrénu



Bodový zářič

Velkoplošný zářič

Kontaktní zářič

Dlouhý zářič

ŠIROKÁ ŠKÁLA 
APLIKÁTORŮ

Mikrovlnná jednotka BTL nabízí široký výběr aplikátorů pro různé typy léčebných 
procedur, a to včetně univerzálního bodového zářiče, velkoplošného zářiče k léčbě zad, 
dlouhého zářiče pro léčbu končetin a speciálního kontaktního ORL aplikátoru.



 

 

• 5,7” dotykový displej s uživatelským rozhraním

• Výkon až 250W pro optimální aplikační možnosti

• Kontinuální a pulsní režim 

• Pokročilá nastavení pro vlastní léčebnou proceduru 

BTL-6000
MICROWAVE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Objednací číslo    P6000.601
Displej     5,7“ barevný dotykový
Výkon     250 W
Přednastavené protokoly   58 indikací
Rozměry    560 x 980 x 560 mm
Hmotnost    45 kg
Napětí     100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Standardní příslušenství  Rameno se 6 klouby, RF kabel k zářičům, napájecí   
      kabel, manuál 

BTL-6000 MICROWAVE

• Přednastavené léčebné parametry

•  Pacientská databáze v rámci jednotky

•  Encyklopedie se znázorněním umístění aplikátorů 

•  Rameno se šesti klouby pro všechny léčebné aplikace

VLASTNOSTI & VÝHODY

Volitelná příslušenství

Číslo dílu  P6000.611 Velkoplošný zářič
Číslo dílu  P6000.612 Dlouhý zářič
Číslo dílu  P6000.613 Bodový zářič
Číslo dílu  P6000.614  Kontaktní zářič

Číslo dílu  P6000.615 RF kabel
Číslo dílu  P6000.335 Neonové kontrolní světlo
Číslo dílu  P6000.616 Ochranné brýle proti mikrovlnám



018-77MWDIATCZ101

Všechna práva vyhrazena. Přestože byla vynaložena maximální snaha o poskytnutí přesných a aktuálních informací, společnost nenese
zodpovědnost za případné chyby obsažené v tomto katalogu. Výrobky a jejich specifikace uvedené v této brožuře se mohou změnit bez 
předchozího upozornění.

obchod@btl.cz
www.btl.cz


