
  

  

  

  

  

  

ΘΕΡΑΠΕΙΑ TECAR
T CaRe Compact

     Άμεση Ανακούφιση σε: 

Πόνους Αυχένα & Μέσης

     Πόνους Αρθρώσεων & Μυών

Αρθρίτιδες &  Τενοντίτιδες

Επικονδυλίτιδες & Χονδροπάθειες  

Φλεγμονές & Οιδήματα

Κατάγματα

  

  

  

  

  

  



Τι είναι το T CaRe Compact

Το T CaRe Compact είναι επαγγελματική 
συσκευή θεραπείας TECAR που συνδυάζει 
την αντιστατική (Resistive) και τη χωρητική 
(Capacitive) λειτουργία. 
Η θεραπεία TECAR είναι μία μη επεμβατική 
τεχνική που επιταχύνει τις φυσιολογικές 
διαδικασίες του μεταβολισμού των κυττάρων, 
μεταφέροντας ενέργεια, χωρίς ακτινοβολία, 
στους ιστούς. 
Η θεραπεία βασίζεται στην εκπομπή 
ραδιοκυμάτων, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται 
εναλλαγή ιόντων στο εσωτερικό του σώματος, 
που έχει ως αποτέλεσμα την “φυσική 
αναγέννηση” των ιστών. Σε αντίθεση με άλλες 
θεραπείες, η θεραπεία μέσω των συσκευών 
TECAR, προέρχεται από το εσωτερικό του 
σώματος του ασθενή και όχι από εξωτερικό 
ερεθισμό. Αυτή η βιοδιέγερση κάνει την 
θεραπεία να έχει ταχύτερα αποτελέσματα. 
Το T CaRe Compact είναι η ιδανικότερη λύση 
για θεραπεία TECAR.



Τα πλεονεκτήματα του T CaRe Compact 

Εκτελεί χωρητική (Capacitive)
και αντιστατική (Resistive) διαθερμία

Μέτρηση και ένδειξη της ενέργειας 
που μεταφέρεται στους ιστούς

Δυνατότητα επιλογής συνεχούς ή 
παλμικής εκπομπής

Δυνατότητα επιλογής χρόνου και 
ενέργειας θεραπείας

Δυνατότητα επιλογής αθερμικής 
θεραπείας

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια 

Ουδέτερο ηλεκτρόδιο σε σχήμα λαβής 
χεριού με δυνατότητα κίνησης κατά τη 
θεραπεία

Έξτρα ηλεκτρόδια χωρητικής (Capacitive) 
λειτουργίας για manual treatment 
(TMA Kit)
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ TECAR
T CaRe Compact
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά του T CaRe Compact
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Ισχύς : 200W για Resistive at 82 ohm και 
250VΑ για Capacitive at 1000 ohm
Συχνότητα : 500 kHz
2 ανεξάρτητα κανάλια 
(1 χωρητικό και 1 αντιστατικό) 
2 ξεχωριστές κεφαλές για χωρητική 
και αντιστατική λειτουργία
3 ηλεκτρόδια αντιστατικής λειτουργίας 
και 3 ηλεκτρόδια χωρητικής λειτουργίας
Ουδέτερο ηλεκτρόδιο σε σχήμα λαβής
Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια 

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος 
Ελλάδος

TΣΟΥΜΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Σινώπης 13, 115 27 - Αμπελόκηποι 
Τηλ.:210 7791501 - 7774772 
E-mail:info@epi-bion.gr
www.epi-bion.gr


