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DUOLITH SD1 »ultra«
rázová vlna s inovativní modularitou

DUOLITH® SD1 »ultra«

Model 1:
R-SW modul
s unikátním ovládáním aplikátorem














Průkopnická modularita DUOLITH SD1 „ultra“ ideálně
kombinuje léčbu, diagnózu, informace a navigaci. Zjednodušeně označujeme jako

„Propojené technologie“
S novým DUOLITH SD1 „ultra“ jsou inovativní ideje spojeny s nejpokročilejšími technologiemi a progresivním
designem bez ztráty tradice.
 Celkový přehled ve Vašem zorném poli
STORZ MEDICAL „Top View“ displej se všemi důležitými informacemi dostupnými přes dotykovou obrazovku
 Léčba řízená z Vaší ruky
Radiální rázová vlna s inovativním displejem na aplikátoru a „Skin Touch“ ON/OFF senzorem
 Kvalita, která se vyplatí
Fokusovaná rázová vlna s konstantní a spolehlivou
generací vysoké energie, ergonomicky optimalizovanou oblastí fokusu s hlubokým průnikem
 Diagnostika, kterou potřebujete
Integrované ultrazvukové zobrazení č/b nebo barevný Doppler

Progresivní design
Inovativní displej na horní části aplikátoru
Integrované nastavování tlaku a frekvence
„Skin Touch“ ON/OFF senzor
Vizuální kontrola aplikačního tlaku
Vibrační terapie V-ACTOR: 1 – 35 Hz (volitelná)

Model 2:

Model 3:

R-SW + řídící modul (+ UZ)

R-SW + řídící modul + F-SW modul
(+ UZ)

s integrovaným ultrazvukovým zobrazením
 „Top View“ displej s dotykovou obrazovkou
 Centrální jednotka pro řízení a monitorování
všech modulů
 Jednouché na použití, zobrazené všechny
parametry
 Integrovaná správa pacientů
 Volitelné intuitivní aplikační návody
(ortopedie, dermatologie, urologie)
 Ultrazvuková diagnostika č/b nebo
barevný Doppler (volitelná)

se spolehlivým elektromagnetickým cylindrickým
generátorem
 Pro léčbu v oblasti blízko povrchu a hluboce
uložených oblastí těla
 Ergonomicky optimalizovaná oblast fokusu
 Konstantní dynamika vysoké energie
 Jednouché na použití
 Ultrazvuková diagnostika č/b nebo barevný
Doppler (volitelná)

Nová radiální ergonomie
R-SW aplikátor radiální rázové vlny
s unikátní obsluhou
 Ergonomický design, optimalizovaný pro léčbu bez únavy
 Inovativní displej s ukazatelem tlaku a frekvence
 Integrované nastavování tlaku a frekvence
 „Skin Touch“ ON/OFF senzor
 Vizuální kontrola aplikačního tlaku
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