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TERAPIA TECAR
PORADNIK KUPUJĄCEGO

TERAPIA TECAR - MECHANIZM DZIAŁANIA
TECAR WIELE MA TWARZY
Terapia TECAR różnie jest nazywana… raz używa radioczęstotliwości, fal radiowych, radiofrekwencje, a innym razem to pole elektromagnetyczne czyli rodzaj diatermii oporowo-pojemnościowej do
terapii celowanej.
Wszystkie te nazwy są poprawne, ale mylą często klientów, którzy
nie są świadomi, że fale frekwencyje (radiowe) to jest to samo co
diatermia celowana w T-care.

ENERGIA 200 000 J
20 MINUT
Wiele terapii z zakresu ﬁzykoterapii opiera się na dostarczeniu
energii - ultradźwięki, laser. Wszystkie te metody terapeutyczne
przekazują jednak energię z zewnątrz.
T-Care (terapia TECAR) przenosi ładunki elektryczne wykorzystując
zasadę kondensatora i kieruje je do chorego miejsca, które ma
zostać poddane leczeniu.

TERAPIA TECAR - MECHANIZM DZIAŁANIA
PRZENIESIENIE ENERGII
Pole elektromagnetyczne, które powstaje między elektrodami,
przenika przez tkankę, którą napotka na swojej drodze. Na skutek
różnej rezystencji tkanek powstaje energia. Taka technologia
pozwala na przekazanie energii głęboko w tkanki biologiczne,
generując następujące efekty:

•ZWIĘKSZENIE CIEPŁA,
•ZMNIEJSZENIE NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO,
•WIĘKSZE ZAOPATRZENIE W TLEN I SYNTEZY ATP,
•ROZSZERZENIE NACZYŃ SPOWODOWANE WIĘKSZYM
PRZEPŁYWEM KRWI,
•WCHŁONIĘCIE OBRZĘKÓW,
•TECAR STYMULUJE WIĘC KOMÓRKOWĄ WEWNĘTRZNĄ
I ZEWNĘTRZNĄ WYMIANĘ JONOWĄ PRZYWRACAJĄC
FIZJOLOGICZNĄ AKTYWNOŚĆ ELEKTRYCZNĄ KOMÓREK,
PRZEZ CO UMOŻLIWIA IM PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE.

Wynikiem tego są:
•równoważenie potencjału błony komórkowej,
•poprawienie przenikalności błony komórkowej,
•utrzymanie biologii komórki.
•poprawienie krążenia i redukcja retencji cieczy
(obrzęki, krwiaki i drenaż limfatyczny),
•zmniejszenie i eliminacja toksyn i produktów odpadowych,
•działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne,
•przyspieszona regeneracja.

TERAPIA TECAR - DWA TRYBY PRACY�
Terapia TECAR stosuje dwa tryby pracy : pojemnościowy lub oporowy. Wybór trybu pracy przez urządzenia zależy od tego, jaki rodzaj
tkanek ma być leczony. W zależności od tego, stosowany jest
odmienny rodzaj elektrody aktywnej.

TERAPIA TECAR - TRYB POJEMNOŚCIOWY
W trybie pojemnościowym stosuje się elektrodę z izolatorem, który
oddziela część metalową elektrody od skóry tworząc jeden duży
kondensator. Większość efektów ma miejsce w bezpośredniej
okolicy izolatora, czyli tuż pod powierzchnią skóry, gdzie została
przyłożona izolowana elektroda oraz w dalszych tkankach miękkich,
które z uwagi na większą zawartość wody (elektrolitu) posiadają
dobrą przewodność. Są to przede wszystkim mięśnie oraz układ
limfatyczny.
Zabiegi w trybie pojemnościowym mają charakter bardziej specjalistyczny i pozwalają na łatwiejszą kontrolę miejsca poddanego
leczeniu. Poprawiają lokalne krążenie płynów, rozluźniają napięte
mięśnie i przyspieszają regenerację komórek.

TERAPIA TECAR - TRYB OPOROWY
W trybie oporowym, metalowa elektroda bezpośrednio dotyka
skóry. Główna koncentracja energii i zarazem efektów biologicznych
następuje wtedy w tkankach o wyższej rezystywności, z reguły
o mniejszej ilości wody, jak kości, stawy, główne ścięgna, rozścięgna,
wiązadła, czy tkanka chrzęstna.
Zabiegi w trybie oporowym zapewniają większą intensywność terapii. Lepiej sprawdzają się w przewlekłych stanach chorobowych,
w których dochodzi do większej włóknistości i większego stopnia
zwyrodnienia tkanek. Co istotne, efekty lecznicze mają miejsce
w tkankach głębokich bez powstawania ubocznych skutków w tkankach powierzchniowych

TERAPIA TECAR – WSKAZANIA

WSKAZANIA:
•PRZYKURCZE,
•NACIĄGNIĘCIA,
•OBRZĘKI,
•ZAPALENIE ŚCIĘGIEN,
•STANY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW I ARTRETYZM,
•USZKODZENIE WIĄZADEŁ,
•NEWRALGIE,
•ZAPALENIA KALETKI MAZIOWEJ,
•ZAPALENIA MIĘŚNI,
•ZAPALENIA SKÓRY,
•BÓLE MIĘŚNI,
•ZAPALENIA OKOŁOSTAWOWE,
•ZAPALENIA KOŚCI,
•PĘKNIĘCIA I ZŁAMANIA KOSTNE,
•STŁUCZENIA,
•ZROSTY POOPERACYJNE,
•BLIZNY.

T-CARE EASYTECH – OPIS TECHNICZNY
•4 częstotliwości pracy: 420-500-720-1000 kHz celem optymalizacji leczenia różnych tkanek na różnych głębokościach.
•Pomiar i wskazanie przekazanej do tkanek energii (J) celem
prawidłowego i powtarzalnego dawkowania energii.
•Wyświetlanie współczynnika oporności tkanek (celem ich rozróżniania co ułatwia jak najlepsze wykonanie zabiegu) - Ciągłe i
impulsowe tryby działania (do zabiegów atermicznych).
•Moc do 300 W, regulowana w sposób ciągły.
•Wysokiej jakości wyświetlacz i pokrętło sterowania mocą.
•Wskaźnik świetlny aktywności elektrody (podczas zabiegu aplikator emituje światło o intensywności odpowiadającej jego mocy
wyjściowej).
•System wieloelektrodowy do zabiegów automatycznych (opcja).

ZALETY
•BARDZO DOBRY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI

Wersje Power i Plus mają najlepsze parametry w cenie podstawowych aparatów konkurencji. Wersja Compact należy do najtańszych na rynku.

•4 CZĘSTOTLIWOŚCI – 420 – 500 – 720 - 1000 KHZ

Płynna regulacja głębokości penetracji falami radiowymi.

•NAJWYŻSZA MOC 200 I 300 WATT

Najszybszy i najmocniejszy efekt terapeutyczny.

•PRAKTYCZNY APLIKATOR

Chwyt młotkowy, bądź możliwość trzymania między palcami
i pracy manualnej. Dodatkowo terapeuta własną ręką kontroluje
temperaturę ciała pacjenta i może pracować manualnie.

ZAKUP CZY LEASING? TY DECYDUJESZ!
Przykłady kalkulacji leasingowej dla kwoty 30 000
oraz 40 000 z rozbiciem na 36 i 34 rat.

30 000zł
Kwota

36

Ilość rat

20%

Wkład własny

40 000zł
Kwota

36

Ilość rat

20%

Wkład własny

758zł

Wysokość raty

6 000zł

Wkład własny

33 288zł

Całkowity koszt

1 011zł

Wysokość raty

8 000zł

Wkład własny

44 396zł

Całkowity koszt

30 000zł
Kwota

24

Ilość rat

20%

Wkład własny

40 000zł
Kwota

24

Ilość rat

20%

Wkład własny

1 093zł

Wysokość raty

6 000zł

Wkład własny

32 232zł

Całkowity koszt

1 458zł

Wysokość raty

8 000zł

Wkład własny

42 992zł

Całkowity koszt

Koszty miesięczne leasingu rozłożone na 20 dni pracujące w miesiącu, oznaczają przyjęcie 1 pacjenta dziennie.

PRZELICZNIK KOSZTÓW DZIENNYCH, POKAZUJE, ŻE TERAPIA
NIE MUSI BYĆ DROGA DLA PACJENTA!
758 ZŁ MIESIĘCZNIE TO ŚREDNIO 38 ZŁ DZIENNIE
1093 ZŁ MIESIĘCZNIE TO ŚREDNIO 55 ZŁ DZIENNIE
1011 ZŁ MIESIĘCZNIE TO ŚREDNIO 50 ZŁ DZIENNIE
1458 ZŁ MIESIĘCZNIE TO ŚREDNIO 73 ZŁ DZIENNIE

