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Gymna ShockMaster 500 

 

 

 

 

 

 

 

Felhasználó barát készülék 

• Két kimeneti csatlakozó a fejek közötti gyors átváltáshoz
  

 

 

 

 

 

Kezelés a legjobb feltételek mellett 

• Gyors szoftver frissítés USB porton keresztűl  
 

 

 

 

Mindig naprakész 

A lökéhullámterápia folyamatosan fejlődik. A szoftver frissítésnek köszönhetően lépést tarthat az új 
fejlesztésekkel: 

• 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 

• Csendes és vibrációmentes olaj kompresszor, könnyen hozzáférhető 

•   Könnyen csukódó fiók rezgés csillapítóval 
• Biztonságos tárolási lehetőség a fiókban a kezelőfejek részére 
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Könnyen átlátható kijelző felület 
• Könnyű alkalmazás keresés:: az almenü a kezelendő szövetre alapul 

 
•   Egyedülálló: fokozatos nyomás növekedés a nagyobb páciens komfortért 
 •     Egyedülálló anatómiai könyvtár: funkció, eredet, tapadás, beidegzés és 

a fontosabb izmok vérellátása 

•    Egyedülálló kezelési terület és kisugárzó fájdalom jelölés trigger pontokkal  

 

• Orvosi információk a lőkéshullámkezelés indikációkban 

•   Páciens követési rendszer VAS (pain score) 

 

• Biztonsági tiltások: megelőzendő a nem megfelelő kezelőfej használatot 
•   Figyelmeztetés: 1.25 millió űtés után, jelzi a felújítás szükségességét 

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

• Megnövelt energia tartomány: induló szint 0,3bar eff
• 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 

Izom applikációk 

Csont applikációk 

Kötőszöveti applikációk 

Neurológiai applikációk 

Felhasználói applikációk  

Páciens adat bázis   2500 páciens  
    Visuális analóg fájdalom skála 

    Fájdalom evolúció követése 

Backup rendszer    usb pendrive 

Orvosi e-book Anatomiai könyvtár (izmok, idegek és vérerek) 

Információ a lökéshullám indikációkról
Információ a kezelőfejekről
Kontraindikációk  

Beállított számláló   A kijelzőn látható  

Szoft indítás   Automatikusan lassan emelkedik az intenzitás 
Szoftver frissítés   USB porton 

 

Működés              

Frekvencia tartomány  0,5 - 21 Hz ( 0,1 Hz-es lépésekben) 

Max frekvencia V-Actor fejjel   35 Hz 

Nyomás tartomány               0,3 - 5 bareff ( 0.1 bareff-lépésekben) 

 

Kézidarabok és kezelőfejek            

On/off funkció   Elektrónikus, nincs levegőhűtés 
Súly (kg)   0,48 kg 

Ergonómia   Integrált puha gumivédő 

V-Actor vibrációs terápia         Rendelkezésre áll  

Felújító kitt (sztandard)          4 felújítás   

 

Karakterisztika            

Méretek (H x D x W cm)        102 x 58 x 57 

Súly (kg)   65 

Integrált kocsi  4 extra-nagy forgó kerék könnyű mozgathatóság 

    Aluminiumból készült 
    Készülék oldal védelem  

Kompresszor   kocsiban (olaj), zajtalan, rezgés mentes 

    8 bar 

Csatlakozók   2db 

Érintő képernyő   7inch 

    Full color 

    180° nézet 
 

Felhasználói felület              

Plug and play   Saját beállítások használata 

Indikációs lista  43 indikáció  

Teljes terápia 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 képekkel a kezelés alatt  
Quick start  Tendon applikációk 
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    Csináld magad kezelőfej felújítás 
Applikátorok (sztandard)       Beam applicator   

     D-Actor 20 mm applikátor   

     Deep Impact applikátor   

Applikátorok (opcionális)      15mm applikátor 
6mm applikátor 

    D-Actor 35 mm applikátor 
    Focus lens applikátor 
 

Marketing anyag            

Várószoba poszter 
CTanusítványok  

 

Támogatás            

Gymna Klubb Tudományos irodalom, Technikai támogatás, Szoftver frissítés, 
marketing anyag, levél az orvosnak  

Rendelési információk  
 

      Rendelési szám      

Gymna ShockMaster 500    342.500 

 

Sztandard tartozékok: 

ShockMaster 500 készülék,  ShockMaster 500 kocsi, RSW kezelőfej rövid, Beam applikátor, Deep 

Impact applikátor, 20mm D-Actor applikátor, 4 felújító kitt (2db projectiles és cső a fej dobozában 

+ 1 felújító kitt kezelőfej rővid), 1db csúszásmentes alátét, 1 palack 500 ml kontakt gél, 1 doboz 
törlőkendő, 1 várószoba poszter, 1 tanusítvány 

 

Opcionális tartozékok: 

kezelőfej rövid    342.716 

Upgrade pack SCM500    342.522 

Kezelőfej rövid, Ház csere szett                     342.749 

Felújító kitt     309.771 

Felújító kitt kezelőfej rövid                         342.705 

ShockMaster V-Actor II kezelőfej  338.239 

Fascia applikátor szett (HP Short)  342.727 

Spine applikátor szett (HP Short)   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 

Kontakt gél 500 ml     341.088 

Kontakt gél 5 L     341.099 

Csúszásmentes alátét                                338.217 

V-ACTOR 25mm    338.668 

V-ACTOR 40mm    338.679 

ShockMaster Poszter    338.382 

ShockMaster 500 kocsi   338.960 


