
Sonic 
 
Přenosný ultrazvukový terapeutický přístroj  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jednoduché použití: 
♦ Malé rozměry a váha: tvořen pro mobilitu 

♦ Veškerou funkci lze nastavit na aplikační hlavě 

♦ Nastavitelná doba a intenzita ošetření s numerickým 
displejem 

♦ Signalizace kontaktu s pacientem 
 

Široké pole použití 
♦ Domácí ošetření 

♦ Léčba v zdravotnickém zařízení 
 

 



♦ Sonic je první ultrazvukový terapeutický přístroj, kde ultrazvukový 
generátor, časovač, displej, řídící jednotka a piezoelektrický krystal 
vyzařující ultrazvuk jsou zabudovány do terapeutické hlavy. Pečlivě 
navržená terapeutická hlava padne do ruky a řídí veškerou funkci. 

♦ Z bezpečnostních důvodů je přístroj napájen pomocí flexibilního kabelu 
přes adapter, který zajišťuje kompletní isolaci od sítě.  

♦ Inteligentní bezpečnostní jednotka neustále monitoruje kontakt mezi 
přístrojem a tělem pacienta. V případě nedostatečného kontaktu přístroj 
vydá varovný zvukový signál a zastaví ošetřování. Takovým způsobem 
pacient dostane nastavenou dávku. 

♦ Ultrazvuková fyzioterapeutická ošetření poskytují široké pole použití, 
přes hyper-vegetativní svalovou kontrakci, po úlevu a snížení bolesti: 

- v zádech a ramenním kloubu při degenerativních a zánětlivých 
případech muskuloskeletálních poruch 

- při svalových bolestech a křečích 

- jedna z oblíbených metod při léčbě vertebrálního zánětu (Bechtěrevova 
nemoc) 

- při léčbě chronické tendinitidy, tendovaginitidy a burzitidy 

- při kontrakcích 
 
 

 
Výrobce 
 
Innomed Medical  
Medical Developping and Manufacturing Inc. 
H-1146 Budapest, Szabó J. u. 12, Maďarsko 
Tel: +36 1 460 9200, Fax: +36 1 460 9222 
E-mail: innomed@innomed.hu, www.innomed.hu 
 

Dovozce 
 
METRIMPEX Praha s.r.o. 
Slezská 128,  
130 00 Praha 3 
Tel: 267 315 870, Fax: 267 315 806 
E-mail: info@metrimpex.cz, www.metrimpex.cz 
 

 
 
 

 

 
 

Technické parametry 
 
Rozměry a váha: 

Ø 80 x 88 mm; 190 g 
 
Intenzit\ ultrazvuku:  

0,1 – 0,9 W/cm2 nastavitelná 
 
Modulace ultrazvuku: 

50% 
 
Efektivní plocha ošetření: 

Ø 23 mm, 4,2 cm2  
 

Maximální výkon: 
3,8 Wp 

 
Doba ošetření: 

0 – 9 min nastavitelná 
 
Ovládání:  

Tlačítka 
 
Display: 

Intenzita ultrazvuku: 
1 x 7 segmentový LED, numerický 
Doba ošetření: 
1 x 7 segmentový LED, numerický 
Zvuk: 
Piezoelektrický zvukový generátor 

 
SÍŤOVÝ ADAPTER 
 
Rozměry a váha:  

130 x 80 x 90 mm; 500 g 
 
Napájecí napětí: 

230 V ± 10%, 50/60 Hz 
 
Příkon:  

Max 10 VA 
 

Výstupní napětí při jmen. zatížení: 
T1,2: +10 V ± 20%, 250 mA 
T3,4: +20 V ± 20%, 200 mA 

 

Bezpečnostní parametry: 
Bezpečnostní třída „IB“ podle IEC 
601-1 
 

Okolní prostředí:  
Provozní teploty: +10 … +35 °C 
Skladovací teploty: 0 … +40 °C 
Relativní vlhkost: max 95% 

 

 


