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Impactis M+ 
Terapie rázovými vlnami je jednou z nejúčinnějších metod pro léčbu onemocnění pohybového aparátu a pro provádění 

profesionálních léčeb estetické medicíny (specializovaný přenašeč impulzů). 
 

Přístroj Impactis M+ je nejnovější produkt renomované polské značky Astar – přední společnosti na trhu fyzikální terapie 

a rehabilitačního vybavení. Díky moderním řešením, vynikající servisní podpoře a vysoké kvalitě nabízených přístrojů je 

značka Astar oceňovaná jak v Polsku, tak i po celém světě. 

 
Na základě více než dvaceti pěti let zkušeností byl společností Astar vytvořen nový vylepšený model přístroje pro terapii 

rázovými vlnami z řady přístrojů Impactis. Přístroj Impactis M+ byl navržen s ještě větším důrazem na ergonomii. Má 

všechny funkce přístroje Impactis M, kterému důvěřují tisíce odborníků v oblasti fyzikální terapie, a další funkce, které 

usnadňují jeho používání a rozšiřují jeho terapeutické možnosti. 

 
Intuitivní obsluha, vylepšený software s integrovanými léčebnými programy a nový režim přenášení impulzů činí  

z přístroje Impactis M+ jeden z nejočekávanějších přístrojů společnosti Astar. 

Vlastnosti 
• 7’’ dotykový displej 

• Ilustrovaná terapeutická 
encyklopedie 

• Moderní rozhraní 

• Pružinový tlumič rázů 

• Statistiky léčby 

Nová metoda 
přenášení impulzů 

Přístroj Impactis M+ byl obohacen 

o další intervalový režim přenášení 
impulzů. 

Aplikátor může navíc pracovat  

v nepřetržitém, jednoduchém režimu 

nebo v režimu „skupiny impulzů“. 

Anatomický režim 
Práci s pacientem usnadňují 

integrované léčebné programy 

přiřazené jednotlivým částem těla. 

Uživatel si může také uložit oblíbené 

programy a sekvence léčby. 

 

 

Podrobné informace 
www.impactis.com.pl 

 
 
 
 
 
 

Režim programů 
Ovládání přístroje je intuitivní  

a jednoduché. Přístroj má 44 

přednastavených léčebných programů, 

což umožňuje rychlý přístup k vybraným 

terapiím a režimu ručního ovládání. 

Novinkou je, že přístroj Impactis M+ 

umožňuje programy upravovat a ukládat. 

Spolehlivost 
Výrobce zaručuje 2 miliony rázů. Přístroj 

automaticky sleduje jejich počet a když 

počet překročí 1,8 milionu, funkce 

samokontroly o tom informuje uživatele. 

Servisní balíček vám umožní provést 

dalších 2 miliony rázů. 

Mobilita 
Přístroj lze přizpůsobit pro práci  

v rehabilitačním centru i pro terapii 

v domácím prostředí u pacienta. 

Přístroj Impactis M+ je lehký (váží 

pouze 7 kg) a do jeho speciální 

brašny se vejde přístroj i jeho 

příslušenství. 

 
 

 
Průměry přenašečů impulzů: 10, 15, 20 a 35 mm 

 

 

Díky použití frekvenčního rozsahu od 1 do 25 Hz vám přístroj Impactis M+ umožňuje zvýšit 

pohodlí pacienta během léčby a speciálně navržená pohodlná brašna činí z přístroje zcela 

mobilní podporu pro terapii v domácím prostředí u pacienta. 

 
Terapie rázovými vlnami je rychlý a neinvazivní způsob, jak odstranit nepříjemnou bolest. 

Pozitivní účinky léčby jsou pociťovány po sérii 3 až 4 léčeb s týdenními přestávkami. 

 
Doba trvání léčby je pouze asi 10 minut. 

 

 
 

Doba trvání léčby  
10 minut 

3 až 4 léčby  
s týdenními 
přestávkami 

http://www.impactis.com.pl/

