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В ЕЛЕКТРОТЕРАПІЇ

INTELECT® MOBILE 2
НАСТУПНЕ ПОКОЛІННЯ В ЕЛЕКТРОТЕРАПІЇ
Intelect Mobile 2 - це наступне покоління в галузі фізичної
медицини, його інтуїтивно зрозумілий дизайн та його функції,
зручність використання та простота роблять Intelect Mobile 2
вибором №1 для сучасної практики.
Intelect Mobile 2 простий у використанні та налаштуванні
завдяки вбудованим параметрам протоколу, розробленим на
основі сучасних клінічних практик.
Intelect Mobile 2 має легкодоступну анатомічну бібліотеку
високої роздільної здатності, яка дозволяє візуально пояснити
пацієнтові його стан та шлях лікування.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

ІННОВАЦІЙНИЙ ТА ПРОСТИЙ ДИЗАЙН
ВЕЛИКИЙ ГРАФІЧНИЙ КОЛЬОРОВИЙ СЕНСОРНИЙ ЕКРАН
7" ємнісний сенсорний екран високої роздільної здатності для
доступу до інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу користувача та
великої анатомічної бібліотеки. Пропозиції щодо розміщення
електродів та областей для розміщення аплікатора ультразвуку
прості у використанні та пошуку рекомендацій. Сенсорний екран
також дає інформацію в режимі реального часу щодо ходу
індивідуального лікування та підсумок після закінчення лікування.

ЕРГОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН
Новий сучасний дизайн, який підходить для будь-якого кабінету
терапії, та досить універсальний з інтегральною опцією акумулятора,
щоб зробити пристрій простим і зручним у використанні у власному
будинку пацієнта.

МОБІЛЬНИЙ
Легкий пристрій з ергономічною
ручкою та додатковим інтегральним
акумулятором, що позбавляє від
необхідності переносити мережеві
дроти в домашні візити. Спеціальна
сумка для безпечного транспортування
пристрою. Доступна на початку 2020
року.

ВИКОРИСТАННЯ ВДОМА
Intelect Mobile 2 був розроблений таким чином, щоб він
відповідав стандартам IEC 60601-1-11 і може використовуватися
для лікування у власному будинку пацієнтів, а також у кабінеті
терапевта, надаючи гнучкість та універсальність як для лікарів,
так і для пацієнтів.

ПАМ’ЯТЬ
Intelect Mobile 2 має вбудовані протоколи розроблених
на основі сучасних клінічних практик, користувач
також може створювати та зберігати власні протоколи,
які можуть бути збережені з певним ID.

ВІЗОК (ОПЦІЯ)
ВАКУУМНИЙ БЛОК (ОПЦІЯ)
Візок з ящиками для зберігання, що забезпечує
легкий доступ до аксесуарів пристрою; великі
колеса дозволяють легко переміщати візок та
пристрій по кабінету, додайте вакуумний блок,
щоб дозволити використання вакууму в
електротерапії. Вакуумний блок доступний на
початку 2020 року.

НОВИЙ
УЛЬТРАЗВУКОВИЙ
АПЛІКАТОР
Ергономічний дизайн.
Поліпшене виявлення
та моніторинг з'єднань.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ - ІНТЕРФЕЙС
Intelect® Mobile 2 пропонує інтуїтивно зрозумілий та розумний
користувальницький інтерфейс нового покоління розроблений з врахуванням думки терапевта.

РОЗУМНИЙ ІНТЕРФЕЙС
Кнопки на пристрої та точки підключення аксесуарів мають
інтерактивні індикатори для відображення стану пристрою чи порту.

АНАТОМІЧНА БІБЛІОТЕКА
Ілюструє безліч патологій, що дозволяє просте пояснення умов
та лікування пацієнта.

ЛЕГКЕ ОНОВЛЕННЯ ПЗ
Intelect Mobile 2 розроблений з можливістю
оновлення програмного забезпечення, що
дозволяє додавати додаткові функціональні
можливості. Безкоштовні оновлення
програмного забезпечення будуть доступні на
веб-сайті chattanoogarehab.com разом з
простими інструкціями щодо виконання будьяких оновлень та доступу до оновлених
посібників із продуктом, що містять будь-які
удосконалення програмного забезпечення на
пристрої.

BLUETOOTH
З'ЄДНАННЯ
Для легкого та швидкого імпорту /
експорту даних про лікування та
файлів історії хворого.
Доступний на початку 2020 року.

НАЛАШТУВАННЯ ПРОТОКОЛІВ
Допомагає користувачеві в налаштуванні функцій пристрою та
кожної терапії, налаштування базуються на сучасних клінічних
практиках.
Параметри протоколу можуть бути змінені для створення
користувацьких режимів лікування та збережені як протокол
користуача.

ПОКАЗАННЯ
ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЯ
TENS
• СИМПТОМАТИЧНЕ ПОЛЕГШЕННЯ ХРОНІЧНОГО БОЛЮ (1)
• УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИМ БОЛЕМ (2)
NMES
• ПЕРЕНАВЧАННЯ М'ЯЗІВ (3)
• ПОКРАЩЕННЯ КРОВОТОКУ (4)
• РЕЛАКСАЦІЯ МЯЗОВИХ СПАЗМІВ (5)
• ПІДТРИМКА / ПІДВИЩЕННЯ ДІАПАЗОНУ РУХУ (6)

УЛЬТРАЗВУК
• ЗНЕБОЛЮВАННЯ ВІД М'ЯЗОВОГО СПАЗМУ (7)
• ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ КОНТРАКТУРАХ (8)
• ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ БОЛЯХ У ЗВ'ЯЗКАХ (9)
• ВИВИХИ, ТЕНДИНІТ І М'ЯЗОВІ СПАЗМИ (10)

КЛІНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Ефективність транскутанної стимуляції електричного нерва в лікуванні пацієнтів зі складним регіональним больовим синдромом: рандомізоване, подвійне засліплення плацебо-контрольованого
проспективного дослідження. Bilgili A, Çakır T, Doğan ŞK, Erçalık T, Filiz MB, Toraman F Nov 2016
2. Порівняння впливу сенсорного та звичайного нервово-м'язових електричних стимулів на рівні чотирицепсів після сили артропластики коліна: потенційна
рандомізована односліпова проба. Yoshida Y, Ikuno K, Shomoto K.Dec 2017
3. Нейромускульна електрична стимуляція накладається на рух рано після хірургічного втручання. Labanca L, Rocchi JE, Laudani L, Guitaldi R, Virgulti A, Mariani PP, Macaluso A. Mar 2018
4. Рандомізоване контрольоване дослідження впливу електростимуляції на випіт, набряк та відновлення болю після реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки: пілотне дослідження. Ediz L, Ceylan MF,
Turktas U, Yanmis I, Hiz O Oct 2011
5. Перспективний підхід до ефективного зменшення сприйнятливості судоми в м’язах людини: рандомізоване контрольоване клінічне дослідження. Behringer M, Moser M, McCourt M, Montag J, Mester J. Apr
2014
6. Вплив електричної стимуляції на довгу голівку біцепса на зменшення підщепи плечової кістки після інсульту. Manigandan JB, Ganesh GS, Pattnaik M, Mohanty P.Jan 2014
7. Термічне УЗД зменшує жорсткість тканин тригерних точок у м’язах верхньої трапеції.Draper DO, Mahaffey C, Kaiser D, Eggett D, Jarmin J. Apr 2010
8. Огляд застосування терапевтичного ультразвуку та міркування з приводу безпеки. Miller,D., Smith, N., Bailey, M., Czarnota, G., Hynynen, k., & Makin I 2012
9. Порівняння ефективності низько-, помірної та високої дози ультразвукової терапії, що застосовується при лікуванні міофасциального больового синдрому. Сучасна ревматологія 24, 2014.
10. Ефективність терапевтичного ультразвуку при болі та рухливості суглобів у травматичній гострій та підгострій фазах. Ruiz-Molinero C, Jimenez-Rejano JJ, Chillon-Martinez R, Suarez-Serrano C,
Rebollo-Roldan J, Perez-Cabezas V Sep 2014

INTELECT® MOBILE 2 РІЗНОВИДИ
STIM
Intelect Mobile 2 STIM - це електротерапевтична система, яка використовується з додатковим візком
або без нього, що дозволяє включити вакуумний модуль. Intelect Mobile 2 stim має доступний вибір
широко використовуваних форм хвиль, що дозволяють терапевту отримати кілька варіантів
лікування; ці форми хвилі легко вибираються з користувальницького інтерфейсу, також надаються
вказівки щодо розміщення електродів для обраної області лікування. Це обладнання слід
використовувати лише за рекомендацією та наглядом ліцензованого лікаря.

ULTRASOUND
Intelect Mobile 2 ULTRASOUND - це система ультразвукової терапії, яка використовується з додатковим
візком або без нього. Ультразвук Intelect Mobile 2 пропонує двочастотну УЗД на частотах 1 або 3 МГц.
Імпульсний або безперервний робочий цикл (10%, 20%, 50% і 100%). У комплекті ультразвуковий
аплікатор площею 5 см2 з додатковими головками. Вказівки щодо зони лікування доступні в інтерфейсі
користувача. Виявлення з’єднання можна відслідковувати або звуковим сигналом (встановлено за
замовчуванням), або візуально світлодіодним дисплеєм на задній панелі аплікатора, індикатор часу
лікування припиняється, коли головка буде від'єднана, тому кількість вимірювань ультразвуку,
доставлених протягом певного періоду часу, точно вимірюється і відтворюється. Це обладнання слід
використовувати лише за рекомендацією та наглядом ліцензованого лікаря.

COMBO
Intelect Mobile 2 COMBO - це двоканальна електротерапія, ультразвукова терапія та система Combo,
яка використовується з або без додаткового візка, що дозволяє включити вакуумний модуль. Для
комбінованої терапії використовуються 5 форм хвиль: інтерференційна, VMS, високий вольт,
асиметричний двофазний TENS та симетричний двофазний TENS, повністю функціональні частоти
ультразвуку 1 та 3 МГц і два канали електричної стимуляції. Це обладнання слід використовувати
лише за рекомендацією та наглядом ліцензованого лікаря.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ВХІД: 100-240 В змінного струму, від 1,0 до 0.42A, 50/60 Гц
ЕЛЕКТРИЧНИЙ КЛАС: Клас II
РЕЖИМ РОБОТИ: Безперервний

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТИП (СТУПІНЬ ЗАХИСТУ)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУМУ

УЛЬТРАЗВУК: .ТИП BF

ЧАСТОТА: 1 МГц; 3 МГц

ВХІД: 20-25 В постійного струму, максимальний

ЕЛЕКТРОТЕРАПІЯ: .ТИП BF

РОБОЧИЙ ЦИКЛ: 10%, 20%, 50%, 100%, безперервний

піковий струм 4А

ЕЛЕКТРОТЕРАПІЯ І ВАКУУМ: .ТИП BF

РІЗНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ЗАПОВНЕННЯ

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТИП: ТИП BF

УЛЬТРАЗВУК І ЕЛЕКТРОТЕРАПІЯ: .ТИП BF

ІМПУЛЬСІВ ПРИ: 16, 48, or 100 Hz
ТРИВАЛІСТЬ ІМПУЛЬСУ: 1 -31.25 мс

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Макс.: 31.25 мс

РІВЕНЬ РОЗРІДЖЕННЯ: від 0 до 600 мбар +/-5%

- Мін.: 5 ms

ВАКУУМНІ РЕЖИМИ: безперервний або імпульсний
безперервний з кроком 60 мбар, 10 рівнів постійного
чи імпульсного розрідження

РОЗМІР СИСТЕМИ І ВАГА ШИРИНА ДОВЖИНА ВИСОТА

ВАГА БЕЗ АКУМ.

INTELECT MOBILE 2 ГОЛОВНИЙ БЛОК
COMBO

34 см

35.5 см

15 см

3.1 кг

ULTRASOUND

34 см

35.5 см

15 см

2.8 кг

25.5 см

35.5 см

15 см

2.9 кг

STIM
КОНФІГУРАЦІЯ ВІЗКА
Візок(макс.навантаж. 6,5 кг)

48 см

52 см

96 см

10.1 кг

Візок з вакуумом

48 см

52 см

96 см

11.5 кг

Пристрій на візку

-

-

111 см

-

ЧАСТОТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
АПЛІКАТОРА
Ефективна область випромінювання ERA INTL (см2)
Максимальна вихідна потужність
у безперервному режимі
Максимальна вихідна потужність
в імпульсному режимі
Максимальна амплітуда в
безперервному режимі
Максимальна амплітуда в
імпульсному режимі

2 см2

1 см2

5 см2

1 МГц

3 МГц

1 МГц

3 МГц

1 МГц

3 МГц

1

0.9

1.5

1

2.5

2.7

2В

1.8 В

3В

2В

5В

5.4 В

4.5 В

3В

7.5 В

8.1 В

3В

2.7 В

(*)

2 В/см2

2 В/см2

2 В/см2

2 В/см2

2 В/см2

2 В/см2

3 В/см2

3 В/см2

3 В/см2

3 В/см2

3 В/см2

3 В/см2

IFC

(Інтерференційний) Традиційний
(4 полюсний)
Порада щодо розміру та виду електролідів, які
слід використовувати, надається в графічному інтерфейсі пристрою "Керівництво по
лікуванню"
Інтерференційний струм - це хвиля середньої
частоти. Струм розподіляється через два
канали (чотири електроди). Струми
перетинають одна одну в тілі на ділянці, що
потребує лікування. Два струми заважають
один одному в цій точці перетину, внаслідок
чого відбувається модуляція інтенсивності
(інтенсивність струму збільшується і
зменшується на регулярній частоті).

VMS™

Порада щодо розміру та виду електролідів, які
слід використовувати, надається в графічному інтерфейсі пристрою "Керівництво по
лікуванню"
VMS - симетрична двофазна форма сигналу з
інтерфазним інтервалом 100 мкс. Оскільки пульс
порівняно короткий, форма хвилі має низьке
навантаження на шкіру, що робить його придатним
для застосувань, що вимагають високої
інтенсивності, наприклад, у протоколах зміцнення
м’язів.

TENS - АСИМЕТРИЧНА ДВІГОЗИКА

TENS - СИМЕТРИЧНА ДВІГОЗИКА

Порада щодо розміру та виду електролідів, які слід
використовувати, надається в графічному
інтерфейсі пристрою "Керівництво по лікуванню"

Порада щодо розміру та виду електролідів, які слід
використовувати, надається в графічному
інтерфейсі пристрою "Керівництво по лікуванню"

Асиметрична двофазна форма хвилі має коротку
тривалість імпульсу. Він здатний сильно
стимулювати нервові волокна в шкірі, а також
м'язові тканини. Ця форма хвилі часто
використовується на пристроях TENS. Через
короткий пульс пацієнт, як правило, добре
переносить струм, навіть при відносно високій
інтенсивності.

Симетрична двофазна форма хвилі має коротку
тривалість імпульсу і здатна сильно стимулювати
нервові волокна в шкірі та в м’язах. Ця форма хвилі
часто використовується в портативних підрозділах
стимуляції м’язів і деяких пристроях TENS.

IFC ПОПЕРЕДНЬО
МОДУЛЬОВАНИЙ
(Традиційний 2-х полюсний)
Порада щодо розміру та виду електролідів, які
слід використовувати, надається в графічному інтерфейсі пристрою "Керівництво по
лікуванню"
Попередньо модульований струм - це хвиля
середньої частоти. Струм виходить з одного
каналу (два електроди). Інтенсивність струму
модулюється: вона збільшується і зменшується
на регулярній частоті (частота амплітудної
модуляції).

“Відповідність: Цей пристрій відповідає стандартам EN/IEC 60601-1, CAN/CSA-C22.2 No.601.1, UL Std. No 60601-1.”
Класифікація відповідно до MDD : клас IIa пристрій 93/42 60601-1
Легальний виробник: DJO France SAS - CE 2797

ВИСОКОВОЛЬТНИЙ
ІМПУЛЬСНИЙ СТРУМ (HVPC)
Високовольтний імпульсний струм (HVPC) має
дуже коротку тривалість імпульсу, що
характеризується двома різними піками, поданими
при високій напрузі. Форма хвилі монофазна
(струм тече лише в одному напрямку). Висока
напруга спричиняє знижену стійкість шкіри, що
робить струм зручним і легким для переносу.

INTELECT® MOBILE 2
COMBO SET ВКЛЮЧАЄ:
АРТИКУЛ

ОПИС

15-0133

Intelect® Mobile 2 COMBO

79967

Carbon electrodes

42198

Gel electrodes

70010

STIM lead wires

6522055

Chattanooga® straps

15-0142

5 CM2 ultrasound applicator

4248

Ultrasound gel bottle

15-0144/46/47

Power cord

15-1140

USB drive

13-1604

Printed quick start guide

STIM SET ВКЛЮЧАЄ:
АРТИКУЛ

ОПИС

15-0132

Intelect® Mobile 2 STIM

79967

Carbon electrodes

42198

Gel electrodes

70010

STIM lead wires

6522055

Chattanooga® straps

15-0144/46/47

Power cord

15-1140

USB drive

13-1604

Printed quick start guide

АРТИКУЛ

ОПИС

15-0131

Intelect® Mobile 2 ULTRASOUND

15-0142

5 CM2 ultrasound applicator

4248

Ultrasound gel bottle

15-0144/46/47

Power cord

15-1140

USB drive

13-1604

Printed quick start guide
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ULTRASOUND SET ВКЛЮЧАЄ:

