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Τα οφέλη της CTM Therapy

CTM CONTROLLER 1600
     Controlled Temperature Monitoring

Τυποποιημένη θεραπεία-εύκολο να εφαρμοστεί

Μειώνει τους οξείς και χρόνιους πόνους

Καλύτερος έλεγχος του πρηξίματος και του οιδήματος

Βελτιωμένη αποκατάσταση

Βραχύτεροι χρόνοι αποκατάστασης

Ανακούφιση από ρευματικά συμπτώματα

Βέλτιστη αναγέννηση των μυών

Αυξάνεται η κινητικότητα – μειώνεται η δυσκαμψία

Ταχεία ανάκτηση της κινητικότητας

Μειώνει την ανάγκη για χορήγηση φαρμακευτικής
αγωγής, αποφεύγοντας τις παρενέργειες της



CTM Therapy: Θεραπεία με 
αποδεδειγμένα αποτελέσματα

Η ελεγχόμενη κρυοθεραπεία - θερμοθεραπεία, 
σε συνδυασμό με ένα εύκολο στη χρήση χειριστήριο
και τις άριστα διαμορφωμένες μανσέτες, εγγυάται
πλήρη έλεγχο και σταθερές θερμοκρασίες για κρύες 
και θερμές θεραπείες ανά πάσα στιγμή. 
Η εφαρμογή της ελεγχόμενης κρυοθεραπείας- 
- θερμοθεραπείας έχει αποδείξει σαφώς την 
αποτελεσματικότητα της τόσο στις κλινικές μελέτες 
όσο και στην καθημερινή πρακτική. 
Η CTM Therapy προσφέρει εντυπωσιακά 
αποτελέσματα στην αποκατάσταση μετά από 
ορθοπεδική εγχείριση ή χειρουργική επέμβαση 
τραύματος καθώς και στην ταχεία ανάρρωση από 
τραυματισμούς, οιδήματα, πρηξίματα, οξείς ή 
χρόνιους πόνους, ρευματικά συμπτώματα κ.λπ..

CTM Controller 1600: εύκολη στη χρήση
και προσφέρει μέγιστη ευελιξία

Η συσκευή CTM Controller 1600 συνδυάζει τα
οφέλη της κρυοθεραπείας και της θερμοθεραπείας 
σε μια ενιαία συσκευή. 
Λειτουργεί αξιόπιστα, είναι εύκολη στη χρήση, 
φορητή και δεν απαιτεί πάγο.
Απλά γεμίζουμε με νερό βρύσης και αρχίζει
να λειτουργεί.

CTM Exchangers: 
τοπική ψύξη και θέρμανση

Οι ανατομικά διαμορφωμένες μανσέτες
καθιστούν ευκολότερη την ακριβή στόχευση
συγκεκριμένων σημείων του σώματος, 
των μυών και των αρθρώσεων. 



Τα οφέλη της συσκευής 
CTM Controller 1600

Εύκολη και ασφαλής στη λειτουργία
Γρήγορη παροχή - δεν χρειάζεται πάγος 
Χρησιμοποιεί απλό νερό βρύσης
Δεν υπάρχει κίνδυνος κρυοπαγήματος
Φορητή συσκευή
Υψηλό επίπεδο άνεσης για τον ασθενή
Χαμηλό κόστος

Παρατηρείται σημαντική μείωση στο επίπεδο 
του πόνου των ασθενών κατά τη χρήση της CTM 
Therapy. Η περίοδος θεραπείας είναι αρκετά 
μικρότερη σε σχέση με τη χρήση συμβατικών 
μεθόδων κρυοθεραπείας και η λειτουργικότητα
βελτιώνεται αισθητά μετά από μερικές ημέρες. 
Δεν είναι απαραίτητη η συνεχής παρουσία 
του προσωπικού κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας, επειδή η συσκευή CTM Controller 
1600 λειτουργεί ανεξάρτητα και με ασφάλεια. 
Εξασφαλίζει εντυπωσιακά θεραπευτικά 
αποτελέσματα και χαμηλά κόστη.
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Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά 
για τη συσκευή CTM Controller 1600

Καθαρό βάρος: 5Kg
Διαστάσεις: 300mm x 260mm x 184mm
Θύρα υποδοχής: 230V, 50Hz, 260W
Θερμοκρασία νερού: 8 C- 42  C  (απλό νερό βρύσης)
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 C- 35 C  (καλύτερη 
δυνατή θερμοκρασία δωματίου μικρότερη από 25 C)
Θερμοκρασία μεταφοράς και αποθήκευσης: 5 C- 40 C 
Ελβετικό προϊόν

Διαθέσιμα CTM Exchangers

Nέο Πολλαπλών Χρήσεων, με έξτρα καλώδιο
Καρπού
Αστραγάλου
Γονάτου
Αγκώνα

Επίσημος Αντιπρόσωπος
             Ελλάδος
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CTM CONTROLLER 1600
     Controlled Temperature Monitoring


