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Podívejte se na nový ergonomický přístroj pro biostimulační laserovou terapii společnosti ASTAR – polského výrobce 

fyzioterapeutického a rehabilitačního vybavení. Na základě 25 let zkušeností v oboru fyzioterapie vytvořila společnost 

ASTAR přístroj kombinující moderní technologie, ergonomii a pohodlí při používání. 

 
Přístroj PhysioGo.Lite Laser podporuje léčbu onemocnění z klíčových oblastí jeho použití včetně ortopedie, 

revmatologie, sportovního lékařství a estetického lékařství. Díky relativně nízké hmotnosti a možnosti použití baterií 

vám přístroj umožňuje pracovat v rehabilitačních centrech i provádět léčbu v domácím prostředí u pacienta. 

Integrované léčebné programy umožňují snadné a pohodlné provádění léčby pomocí přístroje PhysioGo.Lite Laser. 

 
 

Vlastnosti 
• 5’’ dotykový displej 

• Moderní rozhraní 

• Statistiky léčby 

• Statistiky aplikátorů 

• Automatické měření výkonu laseru 

• Ilustrovaná terapeutická encyklopedie 

 
 

Režim programů 
Používání přístroje PhysioGo.Lite Laser  
v režimu programů je pohodlné  
a jednoduché. Uživatel si může vybrat ze 
175 programů připravených pro běžná 
onemocnění a také používat 
předdefinované léčebné postupy, 
akupunkturní programy Nogier a Voll. 

 
 

Ruční režim 
Přístroj vám umožňuje vytvářet a ukládat 
vlastní nastavení léčby. Lze také kopírovat 
parametry léčby z terapeutické 
encyklopedie a přizpůsobit je individuálním 
potřebám pacienta. 

 
 

   
 

Ilustrovaná 
terapeutická 
encyklopedie 
Přístroj má integrovanou terapeutickou 
encyklopedii, která obsahuje základní 
informace o použití biostimulační laserové 
terapie pro jednotlivá onemocnění, včetně 
informací o typu aplikátoru, parametrech a 
doporučené frekvenci léčby. 

 
 
 

 

Zásuvky pro tři 
aplikátory 
Přístroj PhysioGo.Lite Laser umožňuje 
současně připojit tři aplikátory a při práci 
s přístrojem mezi nimi libovolně 
přepínat. Aplikátory se vybírají ze 
seznamu dostupného příslušenství. 

 
 
 
 
 

Mobilita 
Přístroj PhysioGo.Lite Laser je lehký  
a snadno se přepravuje. Speciálně 
navržená pohodlná brašna unese přístroj  
i jeho příslušenství. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klastrový laserový aplikátor  

a bodová sonda červeného 

světla R 660 nm / 80 mW 

 
Přístroj PhysioGo.Lite Laser je vysoce kvalitní 

přístroj pro biostimulační laserovou terapii, který 

neinvazivně podporuje regeneraci tkání  

a zabraňuje rozvoji procesů onemocnění. 

Důležité je, že biostimulace tkání je zcela bezpečná 

léčba – nízká energie laseru nezpůsobuje silný 

tepelný účinek a poškození tkáně. 

Přístroj je také přizpůsoben pro práci s 

frekvencemi Nogier a Voll, díky čemuž dobře 

funguje i při akupunkturní léčbě pomocí laseru. 

 
Integrovaná ilustrovaná terapeutická encyklopedie 

obsahuje až 175 programů pro různá onemocnění  

a automatické měření výkonu laserových aplikátorů 

zajišťuje, že jsou zachovány správné hodnoty záření. 


