
BTL-6000 SHORTWAVE

NOWA GENERACJA DIATERMII KRÓTKOFALOWEJ 



BTL-6000 SHORTWAVE 400 BTL-6000 SHORTWAVE 200

Interfejs użytkownika Kolorowy ekran dotykowy 5,7” Kolorowy ekran dotykowy 5,7”

Tryb indukcyjny/
kondensatorowy

1 lub 2 kanały indukcyjne
1 kanał kondensatorowy

1 lub 2 kanały indukcyjne

Moc Impulsowa 400 W
Ciągła 200 W

Impulsowa 200 W
Ciągła 100 W

Programy terapeutyczne 62 gotowe programy
Encyklopedia BTL

62 gotowe programy
Encyklopedia BTL

Programy użytkownika 100 programów definiowanych 
przez użytkownika

100 programów definiowanych 
przez użytkownika

Częstotliwość pracy 27,12 MHz 27,12 MHz

Częstotliwość impulsu 50–1500 Hz  50–1500 Hz  

Czas trwania impulsu 50–2000 μs 50–2000 μs

Akcesoria dodatkowe

Aplikatory indukcyjne 80 mm
140 mm

80 mm
140 mm

Aplikatory kondensatorowe 42 mm
85 mm
130 mm

Aplikator płaski gumowy 12 x 18 cm
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BTL Polska Sp. z o.o.
ul. Leonidasa 49
02-239 Warszawa
tel. 22 667 02 76
fax 22 667 95 39
btlnet@btlnet.pl
www.btlnet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dokonaliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej dokładne i aktualne, nie ponosimy 
odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się w tym katalogu. Produkty i ich parametry mogą ulec zmianie.



POTWIERDZONE WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE 

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA



TECHNOLOGIA

BTL-6000 Shortwave to najnowszej generacji diatermia krótkofalowa przeznaczona do terapii ciepłem 
z wykorzystaniem fal o wysokiej częstotliwości.

Zaletą stosowania energii o wysokiej częstotliwości do terapii ciepłem jest jej głębsza penetracja  
w porównaniu z metodami konwencjonalnymi, takimi jak opaski terapeutyczne, kąpiele lecznicze, 
leczenie podczerwienią czy nawet mikrofalami.

W przypadku stosowania aplikatorów kondensatorowych uzyskujemy inny efekt cieplny niż przy 
zastosowaniu aplikatorów indukcyjnych.

APLIKATORY KONDENSATOROWE

Przy zastosowaniu aplikatorów kondensatorowych obszar ciała poddany leczeniu znajduje się  
w obrębie pola elektrycznego o wysokiej częstotliwości pomiędzy dwiema izolowanymi elektrodami.  
W trakcie stosowania aplikatorów kondensatorowych przekształcenie energii elektrycznej w ciepło ma 
miejsce głównie w tkankach o niskim przepływie krwi (np. tkanka tłuszczowa, tkanka łączna). Kwestia 
ta, wraz z odległością pomiędzy aplikatorem a skórą, ma znaczenie, jeśli chodzi o odczuwanie ciepła 
przez pacjenta.

APLIKATORY INDUKCYJNE

Przy zastosowaniu aplikatorów indukcyjnych w tkankach pacjenta za pomocą indukcji powstaje prąd 
elektryczny o wysokiej częstotliwości. Prąd ten będzie tym większy, im większe jest przewodnictwo 
odpowiednich tkanek o dobrym ukrwieniu (tj. tkanka mięśniowa, organy wewnętrzne).

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

 Rehabilitacja
 Ortopedia
 Neurologia
 Medycyna sportowa
 Dermatologia (rany, oparzenia, blizny)
 Ginekologia
 Otolaryngologia
 Choroby wewnętrzne
 Urologia

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ



BTL-6000 SHORTWAVE 

Intuicyjna obsługa dzięki zastosowaniu kolorowego ekranu dotykowego.

PROSTE W UŻYCIU

 Gotowe programy terapeutyczne
 Programy użytkownika
 Encyklopedia z opisami terapii oraz kolorowymi 

ilustracjami przedstawiającymi umiejscowienie 
aplikatorów

 Możliwość tworzenia i zapisywania  
100 własnych programów użytkownika

 Baza danych pacjentów

MAKSYMALNA MOC I BEZPIECZEŃSTWO

 Zaawansowany automatyczny system regulacji
 Przycisk bezpieczeństwa pacjenta

DWA MODELE:

BTL-6000 SHORTWAVE 400
WSPÓŁPRACA Z APLIKATORAMI INDUKCYJNYMI  
I KONDENSATOROWYMI

 Maksymalna moc 400 W (praca ciągła 200 W)
 Tryb ciągły i impulsowy (efekt termiczny i a-termiczny)
 Jeden kanał pola kondensatorowego
 Jeden lub dwa kanały pola indukcyjnego
 Możliwość jednoczesnej terapii dwoma aplikatorami 

indukcyjnymi
 Kolorowy ekran dotykowy 5,7”

BTL-6000 SHORTWAVE 200
WSPÓŁPRACA Z APLIKATORAMI  
INDUKCYJNYMI

 Maksymalna moc 200 W (praca ciągła 100 W)
 Tryb ciągły i impulsowy (efekt termiczny i a-termiczny)
 Jeden lub dwa kanały pola indukcyjnego
 Możliwość jednoczesnej terapii dwoma aplikatorami 

indukcyjnymi
 Kolorowy ekran dotykowy 5,7”
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SWOBODA RUCHU

6-PRZEGUBOWE RAMIONA POZWALAJĄ NA DOBRANIE OPTYMALNEJ POZYCJI 
TERAPEUTYCZNEJ

ŁATWA WYMIANA APLIKATORÓW
 Montaż/demontaż na zatrzask,  

bez dodatkowych narzędzi

PEŁNA REGULACJA
 Rotacja ramion 360°


