
ELECTRO

TNS-VIRRAT
symmetrinen bifaasinen / monofaasinen
jatkuva, jaksottainen, bursti ja moduloitu
vakiovirta- / vakiojännitehoito -valinta

INTERFERENSSIVIRRAT
neljän elektrodin interferenssi 
vektoriautomatiikka
bipolaarinen interferenssi
kolme eri kantotaajuutta

Laitteen suuri ja selkeä näyttö näyttää kaikki hoidon aikana tarvittavat 
tiedot samanaikaisesti ja hoitoasetuksien muuttaminen on helppoa ja 
nopeaa. 

DITER D2 ELECTRO on erittäin monipuolinen kaksikanavainen elektroterapia-laite 
interferenssi-, TENS-, didy-, ja lihasstimulaatiohoitoihin. 
Uudenlainen käyttäjäliittymä mahdollistaa tarkan ja helpon hoitoasetusten valinnan ja 
aikaisemmin käytettyjen hoitoasetusten palauttamisen. Kaikki hoitoasetukset näkyvät 
suurella ja selkeällä näytöllä samanaikaisesti koko hoidon ajan. 

D2 ELECTRO on kevyt ja hyvin muotoillun kahvan ansiosta helposti mukana kannet-
tava hoitolaite kaikkiin elektroterapian sovelluksiin.

Elektroterapialaitteena laitteessa on 
mahdollista valita erilaisia interferenssi-, 
TENS- ja diadynaamisia hoitovirtoja, sekä 
monipuolisia lihasstimulaatio-ohjelmia.

Yhdistelmähoidossa äänipää toimii virtapiirin toisena 
elektrodina ja kaikkia ultraääniominaisuuksia voidaan 
yhdistää bipolaariseen interferenssiin tai TNS:ään.

Valmiit perushoito-ohjelmat, joissa kaikki asetukset käyttäjän muutettavissa

suorakulmapulssivirta, kolmiopulssivirta
diadynaamiset virrat (MF, DF, CP, CP-id, LP, RS, MM)
kantoaaltoon yhdistetty didy-virta
galvaaninen tasavirta
kantoaaltoon yhdistetty galvaaninen virta
Träbertin 2-5 -virta
9 valmista diadynaamista hoito-ohjelmaa
I/T diagnostiikka

DIDY-VIRRAT
- MF ( keskitaajuusvirta) 
- symmetrinen bifaasinen TENS 
- Kotz (Russian stimulation, katkottu vaihtovirta) 
- HV (high voltage kaksoispulssi) 
- säädettävä työ- ja lepoajat 
- säädettävät stimulaation nousu- ja laskuajat

LIHASSTIMULAATIO-OHJELMAT 

D2



E-mail: mail@diter.com
http://www.diter.com

ESIMERKKEJÄ INDIKAATIOISTA:
Akuutit vammat ja vammojen jälkitilat
Erilaiset kiputilat
Gynekologiset indikaatiot
Kroonisen väärin suoritetun rasituksen ja ylirasituksen aiheuttamat ortopediset vaivat
Lihasjännitystilat
Luiden, nivelten ja bursan ei-traumaattiset oireet
Neurologiset sairaudet
Pehmytkudosvammat ja -sairaudet
Toiminnalliset sairaudet ja elimelliset verenkiertojärjestelmän sairaudet, sekä niiden jälkitilat

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite  115/230 V~, sisäisesti vaihdettavissa,  
 taajuus 50 / 60 Hz
Ottoteho 80 VA
Potilassuojaluokka Luokittelu IEC601-1: Class1 ja BF
Kanavia 2, erikseen säädettävät
Näyttö LCD 
Kotelo Muovia / metallia
Mitat 33 x 31 x 14 cm
Paino n. 6 kg

TENS-hoitovirrat
Lähtövirta 0 - 80 mA / 500 ohm
Hoitovirran taajuus 1 - 200 Hz
Burstitaajuus 2 - 5 - 10 Hz
Pulssin pituus 50 - 200 µs
Jaksotettu TENS-virta 2/1 s
Pulssin pituus modul.  
TENS-virrassa 100 - 150 µs

Interferenssi-hoitovirrat
Lähtövirta 0 -100 mA / 500 ohm
Kantotaajuus 2 kHz, 4 kHz, tai 10 kHz
Hoitovirran taajuus 1 - 200 Hz

Lihasstimulaatio
Hoitomuoto MF (keskitaajuusvirrat) /   
 TENS / HV/  
 Kotz (Russian stimulation) 
Lähtövirta 0 -100 mA / 500 ohm
Kantotaajuus 2 kHz, 4 kHz, tai 10 kHz
Hoitovirran taajuus 1 - 200 Hz
Stimulaation pitoaika 1 - 200 s
Stimulaation lepoaika 2 - 190 s
Stimulaation nousu-ja laskuaika 0,5 - 5 s
Hoitoaika 0 - 60 min.
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D2 ELECTRO

Diadynaamiset hoitovirrat
Lähtövirta 0 - 50 mA / 500 ohm
Hoitovirran taajuus 50 / 100 Hz, tai 16 / 32 Hz
Hoitovirtamuodot MF, DF, CP, CPid, LP, RS, MM, 
 Ga, URS, pulssivirrat, Träbert
Kantotaajuus (yhdistelmähoitoon) 670 Hz
Pulssivirrat suorakulma / kolmio
Pulssin pituus 500 µs - 500 msP
ulssiväli 2 ms - 5000 ms
2-5 Träbert:  Pulssin pituus 2 ms, 
 Pulssiväli 5 ms
Hoitoaika 0 - 60 min.

VAKIOVARUSTEET

Laitteeseen kuuluvat kaikki tarvittavat laitemerkkikohtaiset 
varusteet.


