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Gymna ShockMaster 300 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Radiális lökéshullám készülék - bármikor, bárhol 

 

Felhasználó barát készülék
• Könnyen szállítható a készülékhez tervezett                 
     hordozótáskának köszönhetően 

• Csendes kompresszor,              
     nem igényel karbantartást, nem kell üríteni a kondenzációs folyadékot 
• Egyedülálló automatikus kondenzációs rendszer 

• A kompresszor csak kezelés alatt kapcsol be  

•   Gyors szoftver frissítés USB porton keresztül 

• A készülék kezelési paraméterei a legfrissebb javaslatok alapján készültek 

• Új alkalmazások a készülékben, úgymint a fontos kezelési protokolok   

• Teljes terápia terv: minden kezelés több lépésre van osztva : pGTS, ín 
kezelés, trigger pont kezelés, izom kezelés D-Actor feltéttel, izom kezelés 
V-Actor feltéttel 

• Egyedülálló! patient Guided Therapy System: az intelligens 
Shockmaster patient Guided Therapy System automatikusan a 
páciens állapotához igazítja a kezelés szintjét 

Mindig naprakész 

 A lökéshullám terápia folyamatosan fejlődik. A kezelési szoftver folyamatos frissítési                      
lehetőségének köszönhetően lépést tarthat az újdonságokkal: 
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• Biztonsági korlátozások: rmegelőzendő a nem megfelelő feltét használatát  
•   Figyelmeztetés: figyelmeztetés a feltét cseréjére 1.25 millió ütés után 

•   Kontraindikációk: könnyen elérhető minden kezelés előtt 

Könnyen átlátható kijelző felület 
• Könnyű alkalmazás keresés:  az almenü a kezelendő szövetre alapul

Egyedülálló: megjelölt kezelési felület és megjelölt kisugárzó fájdalom trigger pontokkal 

 

Új kezelőfej 

• Ergonómikus tervezés: könnyű és jól kiegyensúlyozott 
• Integrált puha marok anyagok 

• Megnövelt energia tartomány: induló szint 0,3bareff 

• Nagyobb applikációs lista: több páciens, több alkalmazás 

• Kompatibilis az új Fascia és Spine feltétekkel   

• Visszafelé kompatibilis: a kezelőfej használható minden 
ShockMaster készüléken a szükséges szoftver frissítés 
segítségével 
 

Gymna Klubb 

Szabad regisztráció a Gymna klubba: Extra információk lőkéshullámterápiáról a Gymna

ShockMaster készülékhez kapcsolódóan: irodalom, technikai támogatás, extra marketing 

anyag  

Fascia applikátor készlet Gerinc applikátor készlet 
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Technikai specifikációk 

Karakterisztika            

Méretek (H x D x W cm) 18 x 38 x 42 

Súly (kg)   11 

Kompresszor   Integrált levegő kompresszor, csendes, vibráció mentes 
    Nem kell karbantartani és automatikus kondenzáció 

Mobilitás    Hordozó táskával 
Csatlakozó   1 

Érintőképernyő                    7inch 

    Full color 

    180° nézet 
 

Izom applikációk 

Csont applikációk 

Kötőszövetek 

Neurologiai applikációk  

  

Applikátorok (opcionális)       15mm applikátor 
6mm applikátor     

D-Actor 35 mm applikátor    Focus lens applikátor 
  

Beállított számláló   A kijelzőn látható   

Szoftver frissítés   USB porton keresztül 
 

 

Adatok              

Frekvencia tartomány        0,5 - 17 Hz (0,1 Hz-es lépésekben állítható) 

Max frekvencia V-Actor          31 Hz 

Nyomás tartomány   0,3 - 4 bareff (0,1 bareff lépésekben állítható) 

Trigger pontokra alapuló fájdalom applikációk          
Quick start                     Tendon applikációk 

Felhasználói felület              

Plug and play   Saját beállítások használata 

Applikációk listája  43 applikáció 

Teljes terápiás terv   Minden indikáció több különböző lépésből áll   
Tárolt beállítások                   > 90 program 

Test részek    Indikációk választása test terület alapján  

Jelzett kezelési terület            A kezelési terület jelzett képekkela kezelés alatt  

 

Kézidarabok és kezelőfejek            

On/off funkció   Elektronikus 
    Nincs levegő hűtés 
Súly (kg)   0,48 kg 

Ergonomia   Integrált gumivédő 

V-Actor vibrációs terápia        Rendelkezésre áll 
Felújító kit (sztandard)           4 kit (4 felújítás lehetséges) 
      

Applikátorok (sztandard)       Beam applikátor   

     D-Actor 20 mm applikátor   

     Deep Impact applikátor 
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Marketing anyagok            

Várószoba poszter 
Tanusítvány  

 

Támogatás            

Gymna Klubb Tudományos irodalom, Technikai támogatás,  
marketing anyagok,   

Rendelési információk  

  342.738 

15mm Applikátor    338.613 

Beam Applikátor    338.618 

Deep Impact Applikátor   338.624 

Focus Lens      338.630 

Akupunktúra 6 mm    338.602 

D-ACTOR 20mm S    338.646 

D-ACTOR 35mm S    338.657 

Contact gél 500 ml 

Gymna ShockMaster 300 készülék   342.300 

 

Sztandard tartozékok: 

Készülék ShockMaster 300, RSW kézidarab rövid, Beam applikátor, Deep Impact applikátor, 
20mm D-Actor applikátor, 4db felujító szett (2db projectiles és cső a kézidarab dobozban + 1db 

felujító kit kézidarab rövid), 1db csúszásmentes alátét, 1palack 500 ml kontakt gél, 1 doboz 
törlökendő , 1 várószoba poszter, 1 tanusítvány 

 

Opcionális tartozékok: 

RSW Kézidarab rövid    342.716 

Upgrade pakk SCM300    342.322 

Kézidarab rövid, Test csere set                      342.749 

Felujító kit     309.771 

Felujító kit kézidarab rövid   342.705 

V-Actor II kézidarab    338.239 

Fascia applikátor szett (HP rövid)  342.727 

Spine applikátor szett (HP rövid) 

    341.088 

Contact gél 5 L     341.099 

ShockMaster  csúszásmentes  alátét             338.217
V-ACTOR 25mm                                      338.668 

V-ACTOR 40mm                                      338.679 

ShockMaster Poszter    342.551 

ShockMaster 500 kocsi   338.960 

ShockMaster 300 hordozó táska   338.316 

 

     Rendelési szám      


