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Elektrostymulatory i akcesoria

Hurtownia medyczna ECONOVA
O NASZEJ FIRMIE
Jesteśmy

CZYM JEST ELEKTROTERAPIA?

hurtownią

medyczną

działającą

od 1997r. Zajmujemy się głównie sprzedażą

Jest to najpopularniejsza metoda fizykoterapii wykorzystująca różnego typu prądy lecznic-

wysyłkową urządzeń do rehabilitacji. Dostarcza-

ze o niskim natężeniu. Zabiegi z użyciem prądów wykorzystuje się zarówno w fizjoterapii,

my towar do sklepów medycznych i gabinetów,

jak i w kosmetologii. Działanie prądów może być bardzo różne np. prądy TENS działają

ale również do odbiorców prywatnych. Oferuje-

rozluźniająco i przeciwbólowo, EMS to rehabilitacja osłabionych mięśni a także trening

my bardzo konkurencyjne ceny i sprzęt wysokiej

mięśni zdrowych, prądy interferencyjne wnikają głęboko do tkanek i działają zarówno

jakości. W naszej ofercie znajdą Pańswo m.in.

na mięśnie, jak i nerwy. Niektóre elektrostymulatory umożliwiają przeprowadzanie in-

elektrostymulatory i aparaty do presoterapii.

nych zabiegów z zakresu fizykoterapii, np. jonoforezę, termoterapię, laseroterapię, czy
ultradźwięki.

Zachęcamy do kontaktu zarówno osoby prywatne, jak i profesjonalistów – sprzedawców, kosmetologów i fizjoterapeutów. Nasz
wykwalifikowany

personel

chętnie

doradzi

Państwu w wyborze odpowiedniego sprzętu
do rehabilitacji w takich schorzeniach jak: rwa
kulszowa, nietrzymanie moczu, reumatyzm,
artretyzm,

obrzęk

limfatyczny

i

lipidowy.

Chętnie pomożemy również w podjęciu decyzji
dotyczącej wyboru sprzętu do regeneracji dla
sportowców.
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Elektrostymulator ECO10
•PORÓD•TENS•EMS•

Elektrostymulator ECO10
Elektrostymulator zasilany baterią. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod
samoprzylepnych i ręczny wyzwalacz impulsów do łagodzenia bólu porodowe-

•
•
•
•
•
•

5 programów gotowych + 3 manualne
2 kanały obsługujące do 4 elektrod z
możliwością podłączenia do 8 elektrod z
dodatkowym okablowaniem
Częstotliwość 2-150Hz TENS; Moc efektywna dla kanału 80mA
TENS do łagodzenia bólu
EMS do wyszczuplania sylwetki
POLECAMY kobietom w celu zmniejszenia
bólu podczas porodu i w celu poprawy
wyglądu sylwetki po porodzie

go. Jest niewielki i ma ergonomiczną budowę. Wyposażony jest również w klips
do noszenia przy pasku.

Elektrostymulator ECO21
•TENS•EMS•MASAŻ•
•TENS•EMS•

Elektrostymulator ECO21
Elektrostymulator jest zasilany baterią lub zasilaczem sieciowym. Posiada w zestawie 1 komplet elektrod samoprzylepnych. Jest niewielki i ma

•
•
•
•
•
•
•

9 programów gotowych + 3 manualne
2 kanały obsługujące do 4 elektrod z
możliwością podłączenia do 8 elektrod z
dodatkowym okablowaniem
Częstotliwość 2-150Hz; Moc efektywna dla
kanału 0-112mA
EMS do rehabilitacji mięśni i do treningu
TENS do łagodzenia bólu
Posiada program specjalny: odprężenie i
relaks
POLECAMY osobom cierpiącym z powodu bólu i niedowładów mięśni, które
poszukują uniwersalnego modelu w
niskiej cenie z możliwością wprowadzania
własnych ustawień

ergonomiczną budowę. Wyposażony jest również w klips do noszenia przy
pasku. Dzięki temu sprawdza się doskonale np. w podróży. Posiada wysuwaną
klapkę, która chroni przyciski przed niechcianym naciśnięciem oraz pokrywkę
zabezpieczającą pokrętła regulacji natężenia.

Elektrostymulator ECO22
•TENS•EMS•MASAŻ•
•TENS•EMS•

Elektrostymulator ECO22
Elektrostymulator jest zasilany bateriami. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych. Jest niewielki i ma ergonomiczną budowę. Wyposażony

•
•
•
•
•
•
•

39 programów gotowych + 8 manualnych
2 kanały obsługujące do 4 elektrod z
możliwością podłączenia do 8 elektrod z
dodatkowym okablowaniem
Częstotliwość 1-150Hz TENS, 1-120Hz EMS;
Moc efektywna dla kanału 0-112mA
TENS do łagodzenia bólu
EMS do rehabilitacji mięśni i do treningu
Posiada programy specjalne np. na
migrenę, do twarzy, na cellulit
POLECAMY sportowcom, osobom
cierpiącym z powodu bólu i niedowładów
mięśni, osobom dbającym o sylwetkę

jest również w klips do noszenia przy pasku. Dzięki temu sprawdza się doskonale np. w podróży. Posiada wysuwaną klapkę, która chroni przyciski przed
niechcianym naciśnięciem oraz pokrywkę zabezpieczającą pokrętła regulacji
natężenia.

Elektrostymulator ECO24
•INKONTYNENCJA•

Elektrostymulator ECO24
Elektrostymulator jest zasilany akumulatorowo. Posiada w zestawie 1 komplet elektrod samoprzylepnych. Konieczne jest dokupienie wybranej sondy

•
•
•
•
•
•

16 gotowych programów + 4 manualne
2 kanały obsługujące 2 elektrody
EMS do stymulacji mięśni dna miednicy
(tzw. mięśni Kegla) w terapii nietrzymania
moczu lub kału
Częstotliwość: 120Hz, moc efektywna
99,5mA
Posiada program specjalny do stymulacji nerwu piszczelowego, który przynosi
pozytywne efekty w leczeniu inkontynencji
POLECAMY kobietom i mężczyznom
cierpiącym z powodu nietrzymania moczu
i/lub kału

waginalnej lub rektalnej. Aparat jest niewielki i ma ergonomiczną budowę.
Wyposażony jest również w klips do noszenia przy pasku. Dzięki temu
sprawdza się doskonale np. w podróży. Posiada duży, czytelny wyświetlacz
podświetlany na niebiesko.
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Elektrostymulator ECO27

Elektrostymulator ECO27
•IFS•

Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych. Jest niewielki
i ma ergonomiczną budową. Tylny klips montażowy, możliwość zasilania

•
•
•
•
•

9 programów
2 kanały obsługujące do 4 elektrod z
możliwością podłączenia do 8 elektrod z
dodatkowym okablowaniem
Częstotliwość 4000Hz; Moc efektywna dla
kanału do 60mA
PRĄDY INTERFERENCYJNE do łagodzenia
bólu i wzmacniania mięśni, prąd głęboko
penetrujący
POLECAMY: osobom poszukującym
niedrogiego elektrostymulatora prądów
interferencyjnych

bateryjnego oraz zasuwana klapka, ukrywająca przyciski sterujące, pozwalają
na swobodne wykorzystanie urządzenia w ruchu. Czytelny wyświetlacz LCD
pozwala na monitorowanie bieżących parametrów pracy urządzenia.

Elektrostymulator ECO30
•TENS•EMS•MASAŻ•
•TENS•EMS•

Elektrostymulator ECO30
Elektrostymulator jest zasilany akumulatorowo. Posiada w zestawie 1 komplet
elektrod samoprzylepnych. Posiada duży, czytelny wyświetlacz podświetlany

•
•
•
•
•

16 gotowych programów łączonych TENS +
EMS w postaci różnych rodzajów masażu
2 kanały obsługujące do 4 elektrod z
możliwością podłączenia do 8 elektrod z
dodatkowym okablowaniem
Częstotliwość: 150Hz, moc efektywna dla
kanału 200mA
Posiada programy specjalne: migrena,
aurikuloterapia – stymulacja małżowin
usznych
POLECAMY początkującym użytkownikom,
poszukującym niedrogiego urządzenia do
masażu i łagodzenia bólu

na niebiesko.

Elektrostymulator ECO44

Elektrostymulator ECO44
•TENS•EMS•

Elektrostymulator jest zasilany akumulatorowo. Posiada w zestawie 1 komplet
elektrod samoprzylepnych. Posiada duży ekran dotykowy.

•
•
•
•

9 gotowych programów łączonych TENS +
EMS w postaci różnych rodzajów masażu
oraz 3 programy EMS do treningu mięśni
2 kanały obsługujące do 4 elektrod z
możliwością podłączenia do 8 elektrod z
dodatkowym okablowaniem
Częstotliwość: 150Hz, moc efektywna dla
kanału 200mA
POLECAMY początkującym użytkownikom,
poszukującym niedrogiego urządzenia
do masażu i łagodzenia bólu, a także
do kształtowania sylwetki i rozluźniania
mięśni

Elektrostymulator ECO54
•TENS•EMS•MASAŻ•

Elektrostymulator ECO54
Elektrostymulator jest zasilany akumulatorowo. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych. Jest niewielki i ma ergonomiczną budowę.

•
•
•
•
•
•
•
•

51 programów gotowych + 8 manualnych
2 kanały obsługujące do 4 elektrod z
możliwością podłączenia do 8 elektrod z
dodatkowym okablowaniem
Częstotliwość 1-150Hz TENS, 1-120Hz EMS;
Moc efektywna dla kanału 0-112mA
EMS do rehabilitacji mięśni i do treningu
TENS do łagodzenia bólu
MASAŻ do relaksu i regeneracji
Posiada programy specjalne np. na
migrenę, do twarzy, na cellulit
POLECAMY sportowcom, osobom
cierpiącym z powodu bólu i niedowładów
mięśni, osobom dbającym o sylwetkę

Wyposażony jest również w klips do noszenia przy pasku. Dzięki temu
sprawdza się doskonale np. w podróży. Posiada duży, czytelny wyświetlacz
podświetlany na niebiesko.
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Elektrostymulator ECO55

Elektrostymulator ECO55
•TENS•EMS•

Elektrostymulator zasilany na baterię lub sieciowo. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych. Jest niewielki i ma ergonomiczną budową.

•
•
•
•
•
•
•

45 gotowych programów i 5 programów
manualnych
4 kanały obsługujące do 8 elektrod z
możliwością podłączenia do 16 elektrod z
dodatkowym okablowaniem
Częstotliwość 2-120Hz; Moc efektywna dla
kanału do 100mA
TENS do łagodzenia bólu
EMS do rehabilitacji mięśni i do treningu
Posiada programy specjalne np. lipoliza
tkanki tłuszczowej, odprężenie i relaks,
kształtowanie mięśni twarzy
POLECAMY: sportowcom i osobom
dbającym o sylwetkę, osobom cierpiącym
z powodu licznych niedowładów mięśni,
osobom cierpiącym z powodu obszernego
bólu,
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Elektrostymulator ECO66

Elektrostymulator ECO66
•TENS•EMS•

Elektrostymulator jest zasilany na baterie oraz sieciowo. Posiada w zestawie
1 komplet elektrod samoprzylepnych. Posiada duży, czytelny wyświetlacz

•
•
•
•
•
•

12 gotowych programów
2 kanały obsługujące do 4 elektrod z
możliwością podłączenia do 8 elektrod z
dodatkowym okablowaniem
TENS – działanie przeciwbólowe
EMS – wzmacnianie i rozbudowa mięśni
oraz spalanie tkanki tłuszczowej
Częstotliwość: 150Hz, moc efektywna dla
kanału 200mA
POLECAMY początkującym użytkownikom,
poszukującym niedrogiego urządzenia
do masażu i łagodzenia bólu, a także
do kształtowania sylwetki i rozluźniania
mięśni

podświetlany na niebiesko.

Elektrostymulator ECO80
•TENS•EMS•JONO•TERMO•

Elektrostymulator ECO80
Elektrostymulator zasilany sieciowo. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod
samoprzylepnych, mankiety do termoterapii i elektrody silikonowe do jono-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 gotowych programów
2 kanały obsługujące do 4 elektrod z
możliwością podłączenia do 8 elektrod z
dodatkowym okablowaniem
Częstotliwość do 1000Hz; Moc efektywna
dla kanału do 320mA
TENS do łagodzenia bólu
EMS do rehabilitacji mięśni i do treningu
JONOFOREZA do wprowadzania leków w
głąb skóry
TERMOTERAPIA – podgrzewanie tkanek
Posiada programy specjalne: poprawa
perystaltyki jelit, głęboki sen, poprawa
jakości widzenia, migrena
POLECAMY użytkownikom domowym,
którzy poszukują uniwersalnego i mocnego elektrostymulatora

forezy. Jest wykonany w całości z bardzo trwałych materiałów i części.
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Elektrostymulator ECO88
•TENS•EMS•JONO•TERMO•

Elektrostymulator ECO88
Elektrostymulator zasilany sieciowo. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod
samoprzylepnych, mankiety do termoterapii i elektrody silikonowe do jono-

•
•
•
•
•
•

6 gotowych programów łączonych
TENS+EMS
2 kanały obsługujące do 4 elektrod z
możliwością podłączenia do 8 elektrod z
dodatkowym okablowaniem
Częstotliwość do 1000Hz; Moc efektywna
dla kanału do 420mA
TENS do łagodzenia bólu
EMS do rehabilitacji mięśni i treningu
POLECAMY użytkownikom domowym,
którzy poszukują uniwersalnego i mocnego elektrostymulatora

forezy. Jest wykonany w całości z bardzo trwałych materiałów i części.
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Elektrostymulator ECO90
•TENS•EMS•JONO•TERMO•

Elektrostymulator ECO90
Elektrostymulator zasilany sieciowo lub na baterie. Posiada w zestawie 3
komplety elektrod samoprzylepnych, mankiety do termoterapii i elektrody si-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 gotowych programów łączonych
TENS+EMS
2 kanały obsługujące do 4 elektrod z
możliwością podłączenia do 8 elektrod z
dodatkowym okablowaniem
Ultra wysoka częstotliwość do 4000Hz;
Moc efektywna dla kanału do 320mA
TENS do łagodzenia bólu
EMS do wzmacniania osłabionych mięśni
JONOFOREZA do wprowadzania leków w
głąb skóry
TERMOTERAPIA – podgrzewanie tkanek
Posiada programy specjalne: akupunktura,
dobry sen, terapia oczu, aurikuloterapia –
stymulacja małżowin usznych
POLECAMY użytkownikom domowym,
którzy poszukują uniwersalnego i mocnego elektrostymulatora z dużą ilością
dodatkowych funkcji

likonowe do jonoforezy, elektrodę „okulary.” Jest wykonany w całości z bardzo
trwałych materiałów i części.
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Elektrostymulator ECO99
•TENS•EMS•JONO•TERMO•

Elektrostymulator ECO99
Elektrostymulator zasilany sieciowo, o wysokiej mocy i częstotliwości. Posiada
w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych, mankiety do termotera-

•
•
•
•
•
•
•
•

15 gotowych programów łączonych
TENS+EMS
2 kanały obsługujące do 4 elektrod z
możliwością podłączenia do 8 elektrod z
dodatkowym okablowaniem
Częstotliwość do 1000Hz; Moc efektywna
dla kanału do 650mA
TENS/EMS do łagodzenia bólu i wzmacniania mięśni
JONOFOREZA do wprowadzania leków w
głąb skóry
TERMOTERAPIA – podgrzewanie tkanek
Posiada programy specjalne: aurikuloterapia – stymulowanie małżowin usznych
POLECAMY seniorom, osobom cierpiącym
z powodu bólu i osłabionych mięśni
pleców i kończyn

pii i elektrody silikonowe do jonoforezy. Dostarczany jest w walizce. ECO99
wykonany jest w całości z bardzo trwałych materiałów i części. Posiada panel
sterowania w języku polskim i duży, podświetlany ekran.

Elektrostymulator ECO100
•TENS•EMS•IFS•MET•MASAŻ•

Elektrostymulator ECO100
Elektrostymulator zasilany akumulatorowo. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych. Jest niewielki i ma ergonomiczną budową.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

71 gotowych programów i 10 programów
manualnych
2 kanały obsługujące do 4 elektrod z
możliwością podłączenia do 8 elektrod z
dodatkowym okablowaniem
Częstotliwość do 150Hz; Moc efektywna
dla kanału do 100mA
EMS do rehabilitacji mięśni i do treningu
TENS do łagodzenia bólu
MASAŻ do relaksu i regeneracji
PRĄDY INTERFERENCYJNE do łagodzenia
bólu i wzmacniania mięśni, prąd głęboko
penetrujący
MIKROPRĄDY do rozluźniania mięśni,
łagodzenia bólu
Posiada programy specjalne np. na
migrenę, do twarzy, na cellulit
POLECAMY: sportowcom i osobom
dbającym o sylwetkę, wymagającym
użytkownikom domowym, osobom
cierpiącym z powodu bólu i osłabionych
mięśni

Wyposażony jest w klips do noszenia przy pasku. Dzięki temu doskonale
sprawdza się np. w podróży. Posiada duży, czytelny wyświetlacz podświetlany
na niebiesko.
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Elektrostymulator ECO240
•TENS•EMS•IFS•MET•DD•GALWAN•JONO•TERMO•LASER•US•

Elektrostymulator ECO240
Elektrostymulator zasilany sieciowo, z możliwością zastosowania baterii.
Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych, mankiety do

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 gotowych programów
6 kanałów obsługujących do 12 elektrod
Ultra wysoka częstotliwość do 4000Hz;
Moc efektywna dla kanału do 520mA
EMS do wzmacniania mięśni
TENS do łagodzenia bólu
PRĄDY INTERFERENCYJNE do łagodzenia bólu i wzmacniania mięśni, prąd głęboko penetrujący
MIKROPRĄDY do rozluźniania mięśni, łagodzenia bólu
PRĄDY DIADYNAMICZNE – pobudzanie i odżywianie
tkanek
PRĄD GALWANICZNY – poprawa ukrwienia i działanie
przeciwbólowe
JONOFOREZA do wprowadzania leków w głąb skóry
TERMOTERAPIA – podgrzewanie tkanek
LASER – regeneracja, odbudowa tkanek
ULTRADŹWIĘKI – łagodzenie bólu i stanu zapalnego
Posiada programy specjalne: obniżanie ciśnienia krwi,
głęboki sen, poprawa jakości widzenia, aurikuloterapia –
stymulowanie małżowin usznych
POLECAMY wymagającym użytkownikom domowym,
osobom cierpiącym z powodu bólu i osłabionych
Page 03
mięśni pleców i kończyn

termoterapii, elektrody silikonowe do jonoforezy, głowicę do lasera i okulary
ochronne, głowicę do ultradźwięków, elektrodę „okulary”. Dostarczany jest w
walizce. ECO240 wykonany jest w całości z bardzo trwałych materiałów i części.
Posiada duży, podświetlany ekran.
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Elektrostymulator ECO360

Elektrostymulator ECO360
•IFS•

Elektrostymulator zasilany sieciowo. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod
samoprzylepnych. Posiada duży, czytelny wyświetlacz podświetlany na nie-

•
•
•
•
•
•

11 gotowych programów
2 kanały obsługujące do 8 elektrod
Częstotliwość 4000Hz; Natężenie prądu
wyjściowe 60mA (z obciążeniem 470Ω
PRĄDY INTERFERENCYJNE do łagodzenia
bólu i wzmacniania mięśni, prąd
głęboko penetrujący
Posiada programy specjalne: działanie
przeciwobrzękowe, masaż relaksacyjny
POLECAMY: do użytku profesjonalnego
w celu łagodzenia silnego, głębokiego
bólu i w celu głębokiej stymulacji
mięśni, a także dla wymagających
użytkowników domowych

biesko. Dostarczany jest w walizce.
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Elektrostymulator ECO500
•WYSOKI POTENCJAŁ•

Elektrostymulator ECO500
ECO500 dostarczany jest w walizce wraz z matą do przeprowadzania zabiegu
Dodatkowo dołączona jest mata antystatyczna. ECO500 jest zasilany sieciowo.

•
•
•

•
•

Terapia wysokim dodatnim potencjałem
energetycznym usprawnia procesy regeneracji we wszystkich tkankach
Mikrowibracje stymulują naczynia
krwionośne, regulując ciśnienie krwi.
Eliminuje zmęczenie, łagodzi ból, wspomaga trawienie, przyspiesza spalanie tkanki
tłuszczowej, wzmacnia odporność, poprawia jakość snu
30 minutowa sesja daje efekt porównywalny do 2 godzinnego masażu relaksującego
POLECAMY użytkownikom domowym,
którzy poszukują terapii poprawiającej
ogólne samopoczucie, a także do użytku
profesjonalnego przez masażystów i bioenergoterapeutów

Do jego obsługi służy panel sterowania, a także dołączony pilot.

Elektrostymulator ECO1600

Elektrostymulator ECO1600
•EMS•

Elektrostymulator zasilany sieciowo. Solidna, metalowa obudowa. Posiada w
zestawie elektrodę labilną do stymulowania twarzy oraz trwałe, silikonowe

•
•
•
•
•
•
•

8 gotowych programów
10 kanałów obsługujących do 20 elektrod
Możliwość stymulowania ciała, twarzy i
biustu
Częstotliwość 50/60Hz
EMS do modelowania sylwetki i owalu
twarzy, do treningu mięśni
Posiada program specjalny do masażu
klasycznego
POLECAMY do użytku profesjonalnego
z zakresu fizjoterapii i kosmetologii, nie
wymaga przeszkolenia

elektrody, które można dezynfekować (9 par elektrod uniwersalnych, 1 para
elektrod do biustu). Dodatkowo do kompletu dołączone są opaski elastyczne do
mocowania elektrod, a także metalowy stojak na elektrody.
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Elektrostymulator ECO3000
•EMS•TERMO•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 gotowych programów
10 kanałów obsługujących do 20 elektrod
Możliwość stymulowania ciała, twarzy i
biustu
Częstotliwość 50/60Hz
EMS do modelowania sylwetki i owalu
twarzy, do treningu mięśni
FIR – rodzaj termoterapii, w której energia
wnika głęboko do tkanek,
Posiada program specjalny do masażu
klasycznego
POLECAMY do użytku profesjonalnego
z zakresu fizjoterapii i kosmetologii, nie
wymaga przeszkolenia

Elektrostymulator ECO3000
Elektrostymulator zasilany sieciowo. Nowoczesny design dopełnia kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD, którego obsługa jest szybka i łatwa. Posiada w zestawie
elektrodę labilną do stymulowania twarzy oraz trwałe, silikonowe elektrody
„bańki”, które można dezynfekować. Elektrody „bańki” nie wymagają mocowania opaskami. Dodatkowo do kompletu dołączone są promienniki FIR – 10 par i
opaski elastyczne do ich mocowania. Metalowy stojak na elektrody.
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Elektrody
samoprzylepne

Elektrody samoprzylepne
Elektrody typu STANDARD (czerwony nadruk; oznaczenie NWCS)
– elektrody tańsze, do zastosowań w placówkach leczniczych i

Jest to najpowszechniejszy rodzaj elektrod. Są bardzo
proste w użyciu, ponieważ wystarczy nakleić je na
skórę w miejscu stymulacji i podłączyć elektrostymulator. Ze względu na to, że mają one bezpośredni kontakt ze skórą, każda osoba powinna być wyposażona

rehabilitacyjnych oraz dla użytkowników domowych, którzy
korzystają z elektrostymulacji mniej intensywnie. Szacowana
ilość aplikacji elektrod ok. 30 zabiegów.
Klasa PREMIUM (błękitny nadruk; oznaczenie NWCP) – elektrody
droższe do zastosowań zarówno w warunkach domowych jak
i profesjonalnych o zwiększonej wytrzymałości i adhezyjności

we własny komplet elektrod. Nie nadają się one do

(przyczepności). Szacowana ilość aplikacji elektrod ok. 60 razy z

dezynfekcji. Tego rodzaju elektrody są najtańsze, jed-

możliwością dalszego wykorzystania po ich regeneracji.

nak należy pamiętać o tym, że ulegają one zużywaniu.

EL.P.NWCP.50.50.SQ

ELEKTRODA ŻELOWA KWADRATOWA (PREMIUM),
ZE ZŁĄCZEM PIN.2mm.F1, O WYMIARACH 5x5cm

Do wyboru są elektrody z dwoma rodzajami żelu
samoprzylepnego: STANDARD i PREMIUM.

EL.P.NWCS.50.50.SQ

ELEKTRODA ŻELOWA KWADRATOWA (STANDARD),
ZE ZŁĄCZEM PIN.2mm.F1, O WYMIARACH 5x5cm

EL.P.NWCS.100.50.SQ

ELEKTRODA ŻELOWA PROSTOKĄTNA (STANDARD),
ZE ZŁĄCZEM PIN.2mm.F1, O WYMIARACH 10x5cm

EL.P.NWCP.100.50.SQ

ELEKTRODA ŻELOWA PROSTOKĄTNA (PREMIUM),
ZE ZŁĄCZEM PIN.2mm.F1, O WYMIARACH 10x5cm

Elektrody tekstylne

Elektrody tekstylne
systemowe

Stanowią one doskonałą alternatywę dla elektrod samoprzylepnych. Są przeznaczone do użytku domowego, ale są znacznie bardziej trwałe, więc nie trzeba ich
wymieniać. Nie nadają się do dezynfekcji, ale można je delikatnie prać ręcznie z użyciem mydła w płynie. Elektrody mogą być obszyte tkaniną Silver Cord® lub
Gold Cord®. Są to specjalne materiały ze srebrnym lub złotym włóknem, które doskonale przewodzą prąd i nie uczulają. Przed użyciem należy elektrody zwilżyć
letnią wodą, aby przewodziły impulsy elektryczne, a po zabiegu pozostawić do wyschnięcia. Elektrody tekstylne są najdelikatniejsze ze wszystkich, a elektrostymulacja z ich użyciem jest bardzo komfortowa i przyjemna.

Elektrody systemowe mocuje się na ciele, stosując
specjalne opaski elastyczne, które doskonale
dopasowują się do elektrod.

PAS.VE.1200.100
PAS STABILIZUJĄCY DO
ELEKTROD TEKSTYLNYCH I
SILIKONOWYCH (120x10cm)

TEKSTYLNA ELEKTRODA SYSTEMOWA ECOSTIM, O TEKSTYLNA ELEKTRODA SYSTEMOWA ECOSTIM, O
WYMIARACH
11x6cm
WYMIARACH
11x6cm
EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC

Product Name
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.P1-F.TEX.110.60.SC

Lorempsum
dolit
amet, borem
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
TEKSTYLNA
ELEKTRODA
SYSTEMOWA
Aectetu
ersmosdolor
sit. 11x6cm
DOOKÓLNA
DO ELEKTROSTYECOSTIM,
O WYMIARACH
MULACJI STAWU KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

Product Name
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.P1-F.TEX.150.110.SC

Lorempsum
dolit
amet, borem
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
TEKSTYLNA
ELEKTRODA
SYSTEMOWA
Aectetu
ersmosdolor
sit. 15x11cm
DOOKÓLNA
DO ELEKTROSTYECOSTIM,
O WYMIARACH
MULACJI STAWU KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

PAS.VE.600.100
PAS STABILIZUJĄCY DO
ELEKTROD TEKSTYLNYCH I
SILIKONOWYCH (60x10cm)

PAS.VBE.660.60
PAS STABILIZUJĄCY DO
ELEKTROD TEKSTYLNYCH I
SILIKONOWYCH Z KLAMRĄ
(66x6cm)

Elektrody tekstylne zintegrowane
systemowe
Są to elektrody, które nie wymagają użycia opasek elastycznych do mocowania na ciele. Dzięki temu są łatwiejsze w
użyciu i bardziej dopasowane do ciała. Elektrody zintegrowane bardzo ułatwiają stymulację trudnych miejsc takich jak
łokcie, kolana, kark, odcinek lędźwiowy.

Elektrody
tekstylne funkcyjne

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
TEKSTYLNA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANODO
DOOKÓLNA DO ELEKTROSTYELEKTROSTYMULACJI
STAWU
MULACJI STAWU
KOLANOWEGO
I KOLANOWEGO I INNYCH
INNYCH
CZĘŚCI
CZĘŚCI
NOGINOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.SP1-F.TEX.RAMIE.SC
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
ZINTEGROWANA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANO
DOOKÓLNA
Z
PASEM DODO
ELEKTROSTYMUELEKTROSTYMULACJI
LACJI
NA STAWU
RAMIĘ, BARK
KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.SP1-F.TEX.SZYJNY.SC
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
ZINTEGROWANA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANO
DOOKÓLNA
Z
PASEM DODO
ELEKTROSTYMUELEKTROSTYMULACJI
LACJI
ODCINKA
STAWUSZYJNEGO
KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
KRĘGOSŁUPA
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.SP1-F.TEX.LEDZWIE.SC
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
ZINTEGROWANA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANO Z
DOOKÓLNA
PASEM
DO ELEKTROSTYMULADO ELEKTROSTYMULACJI
CJI
ODCINKA
STAWU
LĘDŹWIOWEGO
KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
KRĘGOSŁUPA
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.SP1-F.TEX.ŁOKIEĆ.SC
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
TEKSTYLNA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANONA
DOOKÓLNA
DŁONIE
TYPU
DO“RĘKAWICA”
ELEKTROSTYMULACJI STAWU KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

Są to elektrody przeznaczone do stawów,
również tych mniejszych znajdujących się w
dłoniach i stopach. Sprawdzają się szczególnie
u osób cierpiących na reumatoidalne zapalenie
stawów bądź zwyrodnienia stawów wywołane

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.SP1-F.TEX.NADGARSTEK.SC
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANO
DOOKÓLNA DOI ELEKTROSTYNADGARSTEK
OKOLICE
MULACJI STAWU KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.SP1-F.TEX.SKARPETA.SC
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
TEKSTYLNA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANONA
DOOKÓLNA
STOPY
TYPUDO
“SKARPETA”
ELEKTROSTYMULACJI STAWU KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.SP1-F.TEX.REKAWICA.SC
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
TEKSTYLNA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANONA
DOOKÓLNA
STOPY
TYPUDO
“SKARPETA”
ELEKTROSTYMULACJI STAWU KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.SP1-F.TEX.ŁOKIEĆ.SC
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANO
DOOKÓLNA
ŁOKIEĆ
I OKOLICE
DO ELEKTROSTYMULACJI STAWU KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
KOLANO
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
TEKSTYLNA
NA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NANA
KOLANO
DOOKÓLNA
ELEKTROSTYDOOKÓLNA
KOLANO
DODO
ELEKTROSTYMULACJI
STAWU
KOLANOWEMULACJI
STAWU
KOLANOWEI INNYCH
CZĘŚCI
NOGI,
GOGO
I INNYCH
CZĘŚCI
NOGI,
ZAPINANA
RZEPY
ZAPINANA
NANA
RZEPY

Elektrody
silikonowe
Zwykle stosuje się je w profesjonalnych gabinetach
rehabilitacyjnych i kosmetologicznych. Wyparły one
elektrody metalowe starego typu. Można je myć i
dezynfekować, dzięki czemu nadają się do użytku na
wielu osobach. Wymagają jednak podkładu w postaci
nasączonej wodą gazy bądź żelu przewodzącego impulsy elektryczne. Elektrody silikonowe same w sobie

Elektrody
silikonowe
Nie tylko profesjonaliści są zainteresowani elektrodami
silikonowymi. Z uwagi na ich trwałość, często kupowane są
przez użytkowników domowych. Specjalne torebki wiskozowe znacznie ułatwiają korzystanie z elektrod silikonowych w domu. Wystarczy zwilżyć je wodą i umieścić w nich
elektrody silikonowe, a następnie przymocować na ciele
elastycznymi opaskami.

nie posiadają powierzchni adhezyjnej, więc należy je
mocować do ciała przy użyciu elastycznych opasek

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.P.SLK.50.50.RC-GB
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
SILIKONOWA
O
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANO
DOOKÓLNA DO
ROZMIARZE
50x50mm
ELEKTROSTYMULACJI STAWU KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
SPX.BAG.50.50.SQ
ELEKTRODA
TOREBKA
WISKOZOWA
TEKSTYLNA
DO
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANO
DOOKÓLNASILIKONOWYCH
ELEKTROD
DO ELEKTROSTYMULACJI
DLA
ROZM.
STAWU
50x50mm
KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

lub obciążeń. Te elektrody są dużo trwalsze od samoprzylepnych.

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.P.SLK.100.50.RC
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
SILIKONOWA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANO O
DOOKÓLNA DO ELEKTROSTYROZMIARZE100x50mm
MULACJI STAWU KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
SPX.BAG.100.50.RC
ELEKTRODA
TOREBKA
WISKOZOWA
TEKSTYLNA
DO ELEELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANO
DOOKÓLNA
KTROD
SILIKONOWYCH
DO ELEKTROSTYDLA
MULACJI
ROZM.
100x50mm
STAWU KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.P.SLK.120.80.RC
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
SILIKONOWA
O
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANO
DOOKÓLNA DO
ROZMIARZE
120X80mm
ELEKTROSTYMULACJI STAWU KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
SPX.BAG.120.80.RC
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
KOLANO
ELEKTRODA
TOREBKA
WISKOZOWA
TEKSTYLNA
DO ELEELEKTRODA
TEKSTYLNA
NANA
KOLANO
DOOKÓLNA
ELEKTROSTYDOOKÓLNA
KTROD
SILIKONOWYCH
DODO
ELEKTROSTYDLA
MULACJI
STAWU
KOLANOWEMULACJI
ROZM.
120x80mm
STAWU
KOLANOWEI INNYCH
CZĘŚCI
NOGI,
GOGO
I INNYCH
CZĘŚCI
NOGI,
ZAPINANA
RZEPY
ZAPINANA
NANA
RZEPY

Elektrody
specjalne
Elektrodami specjalnymi nazywa się elektrody zwykle
wykonane z metalu lub silikonu, które spełniają konkretne
funkcje, jak np. elektroakupunktura. Elektrody mogą być
dostosowane do różnych części ciała, jak np. elektrody
klapki – do stóp lub elektrody klipsy – do uszu.

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.S-P.SLK.KLAPKI
ELEKTRODA
KLAPKI
NA STOPY
TEKSTYLNA
ELEKELEKTRODA
TEKSTYLNA
NADO
KOLANO
DOOKÓLNA DO ELEKTROSTYTROSTYMULACJI
TENS
MULACJI STAWU KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.P.SLK.25.RD
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
SILIKONOWA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANO O
DOOKÓLNA DO ELEKTROSTYROZMIARZE100x50mm
MULACJI STAWU KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.ELKP.J35
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
DO
ELEKTROELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANO
DOOKÓLNA DO ELEKTROSTYPUNKTURY
MULACJI STAWU KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.P.OKULARY
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
"OKULARY"
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANO
DOOKÓLNA
DO
ELEKTROSTYMULACJI
DO ELEKTROSTYMULACJIOCZU,
OKOLIC
STAWU
NAKOLANOWEPOPRAWĘ
GO I INNYCH
OSTROŚCI
WIDZENIA
CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.P.PUMP
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
"BAŃKA"
DO ELEELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA KOLANO
DOOKÓLNA DO ELEKTROSTYKTROPUNKTURY
Z POMPKĄ
MULACJI STAWU KOLANOWEZASYSAJĄCĄ
GO I INNYCH CZĘŚCI NOGI,
ZAPINANA NA RZEPY

EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC
EL.P.SLK.SZYSZKA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NA
KOLANO
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
ELEKTRODA
TEKSTYLNA
NASILIKONOWA
KOLANO
DOOKÓLNA
ELEKTROSTYDOOKÓLNA
"SZYSZKA"
DO
DODO
ELEKTROSTYELEKTROSTYMULACJI
STAWU
KOLANOWEMULACJI
STAWU
DŁONI
I KOLANOWESTÓP
I INNYCH
CZĘŚCI
NOGI,
GOGO
I INNYCH
CZĘŚCI
NOGI,
ZAPINANA
RZEPY
ZAPINANA
NANA
RZEPY

