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Kraftige  
og innovative  
level IV lasere

Styrk  
klinikken med 
diagnostisk  

ultralyd

Storz leverer 
 shockwave 

i bedste 
klasse

Udvid klinikkens  
behandlingspotentiale



MASTERPULS MP100 ”ULTRA”    

• Radierende shockwaveteknologi.
•  Ergonomisk og let håndtag med alle indstillings 

muligheder integreret i håndtaget, der gør det  
nemt for behandleren at skifte mellem diverse  
frekvenser og tryk.

•  Mobilt system, som starter hurtigt op  
og sikrer, at systemet kan bruges effektivt  
i flere behandlingsrum.

•  Nemt at rengøre og vedligeholde.
•  Meget lydsvag kompressor.

DUOLITH SD1 T-TOP ”ULTRA”  

• Fokuserende shockwaveteknologi.
•  Nyt SEPIA+ håndtag med alle funktioner integreret -  

ergonomisk korrekt og let behandlerhåndtag, der gør  
det nemt kontinuerligt at skifte mellem behandlingstyper 
og intensiteter.

•  Kompakt og mobilt system som sikrer, at systemet kan 
bruges effektivt i flere behandlingsrum.

• Hurtigt opstart.
• Meget lydsvag kompressor og nem at rengøre.
• Adgang til ”ICE Shockwave Portal”.
• Touch screen monitor (option).

STORZ MEDICAL leverer den nyeste generation af radierende og fokuseret shockwaveteknologi. »ULTRA« serien fra Storz har 
et attraktivt design, innovative tekniske funktioner og den eksklusive »ICE Shock Wave Portal«.  

Tekniske data - T-Top: 
Energi densitet (F-SW):  0.01–0.55 mJ/mm2

Energi densitet (DF-SW):  0.01–1.24 mJ/mm2 

Tekniske data - MP100: 
Vægt: 10.5 kg
Tryk Op til 5.0 bar
Frekvens (R-SW): 1–21 Hz
Frekvens (V-ACTOR): 1–31 Hz

Fuldintegreret 
behandlerhåndtag

FALCON+

Fuldintegreret  
behandlerhåndtag

SEPIA+

Tekniske data - MP One: 
Vægt: 9,8 kg 
Tryk: Op til 2,7 bar 
Frekvens (R-SW): 6–18 Hz 

MASTERPULS ONE    

• Nyeste radierende shockwaveteknologi.
•  Patenteret, ergonomisk og let behandlerhåndtag 

SPARROW med vibrationsdæmpende effekt.
•  Bredt udvalg af transmittere til forskellige patologier, 

som sikrer dig et stort behandlingspotentiale
•  Nemt at rengøre og vedligeholde.
•  Kompakt og super mobilt system til klinikken eller 

ude i felten - kan også monteres på trolley.
•  Den anerkendte Storz kvalitet til  

markedets bedste pris

Fascia  
& spine 

transmitters

Kompakt  
& mobil



Tekniske data - T-Top: 
Energi densitet (F-SW):  0.01–0.55 mJ/mm2

Energi densitet (DF-SW):  0.01–1.24 mJ/mm2 

Ny High 
Power 
Laser

Level IV lasers er en teknologi med stærk evidens, og holdet bag den nye Summus P4 High Power laser har mange års erfaring med 
udvikling og produktion af terapeutiske laserapparater. Vi lancerer også den nye FireLasTM med danske protokoller og android-  
baseret styresystem med stor udgangseffekt. Vores Physio15 laser er et ovenud godt system til en yderst attraktiv pris.

Yderst  
attraktive  

leasingpriser
   PHYSIO15 - LEVEL IV LASER

• Effekt op til 15 W kontinuerlig energi-output.
• Effekten kan justeres ind i forhold til om det er en akut skade    
   eller en kronisk patologi.
• Stor flot 8’’ touch farveskærm.
• Meget brugervenligt interface, let at tilgå og nemt at lære.
• Avanceret software med mange indbyggede protokoller.
• Mulighed for at opsætte egne patientspecifikke protokoller.
• Mulighed for at teste kvalitet af laserfiber via indbygget  
   effektmåler i apparatet.
• 2 bølgelængder (810 nm og 980 nm).
• Indbygget genopladeligt batteri. 
• Let at transportere med special designet transporttrolley. 

FIRELASTM   
HIGH POWER LEVEL IV LASER

• Eneste laser med danskudviklede protokoller.
• Op til 26W kontinuerlig udgangseffekt (Continuous Wave).  
   Du får naturligvis også PW (Pulsed Wave) med FireLas™, både som     
   Single Pulse og Repeated Pulse (Super Pulse).
• Mobil laser med 4 bølgelængder; 635nm, 810nm, 980nm og 1064nm
• Med FireLasTM får du hele 5 behandlerhåndtag, som bredt dækker alle   
   laserbehandlingerne i klinikken.
• Nem brugflade, som du kender det fra andre andriod smartenheder.

SUMMUS PLATINUM 4 
HIGH POWER LEVEL IV LASER
 
•  Nyeste smartlaser som modtager automatisk softwareopdateringer  

via WiFi og har et nemt og intuitivt brugerinterface på HD farvetouch- 
skærmen, som du kender det fra din smartphone eller tablet

•  Eneste laser på markedet med dansk software og 1.300+ protokoller.  
Du får her det bredeste udvalg af protokoller og protokolkombinationer  
til behandling af dine patienters problematikker.

•  3 års garanti på systemet og livstid på dioderne. Du får en ekstrem  
god driftsikkerhed med Summus P4 laseren, og det bakker vi op med  
denne unikke garanti. En ekstra sikkerhed for dig og klinikken.

•  Op til 24W Continuous Wave & 28W Intense Super Pulse.  
En kraftfuld laser, som giver dig op til 20% hurtigere behandlingstid.  
Det er også en yderst versatil laser, der behandler med både kontinuerlig  
effekt, fuld fleksibel pulserende effekt og Intense Super Pulse (ISP) effekt 
samt hele 4 bølgelængder.

•  Leveres med 4 behandlerhåndtag til effektiv behandling  
af alle problematikker, samt lækker stand og 3 sæt briller.

Dansk- 
udviklede 
protokoller
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Diagnostisk ultralyd er et fantastisk værktøj til den kliniske vurdering og diagnostik. Secmas ultralydsscannere er designede til at 
foretage muskuloskeletale ultralydsscanninger og er dermed forberedt til de typiske scanningstyper og projektioner, som foretages 
af kiropraktoren eller fysioterapeuten. Scanningsprojektionerne kan nemt læres ved deltagelse på vores opstartskurser.
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              SECMA IQ 

Her får du en trådløs og håndholdt scanner, der ikke går på 
kompromis med billedkvaliteten, og du identificerer let de 
anatomiske markører og små strukturer.  
 
Med Secma IQ får du mulighed for hele 6 transducerhovder 
til det unikke og patenteret håndtag, som bredt dækker de 
nødvendige scanninger i klinikken.
3 enkle steps - så nemt skifter du probehoved på håndtaget. 
Du sparer tid, men du sparer også penge, for traditionelle 
helstøbte transducere er dyre både at anskaffe og reparere 
på, hvis uheldet er ude. 

På transducerhåndtaget har du også de mest brugte  
justeringsknapper lige ved hånden, så du kan optimere dit 
scanningsbillede løbende uden at tage fokus fra hverken 
processen eller patienten. 

M-TURBO C

M-Turbo C er kendetegnet ved et enkelt brugerinterface samt 
en fantastisk billedkvalitet. M-Turbo C er forberedt til, og kan 
anvendes til, alle typer kliniske undersøgelser. Via en ”Tripple 
Transducer Connector” kan op til 3 transducere være tilkoblet 
samtidigt. M-Turbo C er forsynet med indbygget genoplade-
ligt batteri med mulighed for op til 3 timers kontinuerlig drift, 
og derfor er et godt valg, hvis man har behov for at tage  
udstyret med ud af klinikken. 1 års garanti på scanner og  
5 års garanti på transducere.


