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Avaco
Podtlaková terapie
Avaco je přístroj pro podtlakovou terapii, který dokonale 
doplňuje přístroje pro elektroterapii. Slouží k  aplikaci 
proudů prostřednictvím vakuových elektrod. 

Díky vakuovému připevnění elektrod je provádění 
procedury výrazně snažší, zejména v případě ošetřovaných 
ploch, na kterých nelze použít ploché elektrody.

Navíc v pulzačním režimu vzniká účinek mechanické masáže 
zvyšující prokrvení a metabolismus.

Unikátní vlastností je synchronizace režimu práce s generovaným 
proudem. Podtlak se zvyšuje ve fázi stimulace a snižuje ve 
fázi odpočinku. Režim je určen pro použití s  tréninkovými 
programy.

Samotěsnicí vakuové elektrody výrazně zvyšují komfort 
použití, obzvlášť v případě práce v jednom obvodu.

Různé rozměry přísavek umožňují optimalizaci terapie  
– závisle na druhu proudu a ošetřované ploše.
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kontinuální

pulzační

střídavý pulzační

synchronizovaný s proudem

pulzační se zvĕtšenym dolním podtlakem

Režim práce

frekvence podtlakové vlny 

max. podtlak

počet vakuových elektrod: 

příkon 

rozměry ŠxHxV

hmotnost

6, 12, 20, 40, 60 imp/min

500 mbar

4

230 V/20 W

30x26x12 cm

max 3,5 kg

Technické parametry

síťový kabel

kabely pro propojení s elektrostimulátory 

podtlakový kabel (černý)

podtlakový kabel (červený)

podtlakový kabel (bílý)

podtlakový kabel (modrý)

vakuové elektrody ø 60 mm

vložky z˙viskózy ø 60 mm

náhradní pojistky WTA-T 800 mA/250 V 

spojka podtlakových kabelů

vakuové elektrody ø 90 mm 

vložky z˙viskózy ø 90 mm

stolek Versa

H-AW-BIN-LI3

A-AV-AST-ECC

A-AV-KPA-SHCA

A-AV-KPA-SHCE

A-AV-KPA-SHBI

A-AV-KPA-SHNB

A-AV-KPA-60MM

A-AV-KPA-VP60MM

H-AW-TME-ZKT800MA

A-AV-KPA-STOPER

A-AV-KPA-90MM

A-AV-AST-VP90MM

A-AM-AST-VSA
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Standardní vybavení

Volitelné vybavení

samotěsnicí vakuové elektrody

dva obvody

možnost regulace podtlaku

signalizace plné nádrže na vodu

Avaco
A-UV-AST-VCWH

funkční vlastnosti

kód zboží

• dva nezávisle zapínané obvody  (snadná  
 práce v jednoobvodovém režimu)
• režim práce:
 – kontinuální
 – pulzační
 – střídavý pulzační
 – synchronizovaný s proudem
  (pro tréninkové programy)
 – režim se zvýšeným dolním tlakem
•  2 rozměry vakuových jednotek: 
 60 mm (standardní) a 90 mm volitelně)
• samotěsnicí vakuové elektrody
• spolupráce s elektrostimulátory Astar


