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btl-6000 MICRowAvE
Nowa GeNeracJa  
DiaTermii miKroFaLoweJ

GŁÓwNe oBSZarY ZaSToSowaŃ
• Rehabilitacja
• Ortopedia
• Medycyna sportowa
• dermatologia (rany, poparzenia, blizny)
• Ginekologia
• Otolaryngologia
• interna
• urologia

diatermia mikrofalowa jest urządzeniem, które generuje pole elektromagnetyczne  
o częstotliwości mikrofalowej powodując głębokie przegrzanie tkanek. działanie diatermii 
mikrofalowej zwiększa przepływ krwi, przyspiesza przemianę materii oraz szybkość dyfuzji 
jonów przez błonę komórkową.

PrZYKŁaDY ZaSToSowaŃ



6-PRZEGUbowE  
RUCHoME RAMIĘ 360°

SwoBoDa  
rUcHU
• 6-przegubowe ramię dla  
 maksymalnego zakresu ruchów

ŁaTwa ZmiaNa  
aPLiKaTora
•  montaż/demontaż na zatrzask,  
  bez dodatkowych narzędzi

DoSKoNaŁe  
DoPaSowaNie
• nieograniczona rotacja 360° z dwoma  
 niezależnymi przegubami

wSZecHSTroNNe 
ZaSToSowaNie
• od bólu ścięgna Achillesa  
 do terapii migreny



Aplikator reflektorowy 

Aplikator nieckowy

Aplikator kontaktowy

Aplikator podłużny

SZERoKI wYbÓR 
APlIKAtoRÓw

Aparat do diatermii mikrofalowej BTL-6000 oferuje szeroki wybór aplikatorów dla 
wszystkich jednostek chorobowych i obszarów zabiegowych, w tym uniwersalny 
aplikator reflektorowy, aplikator nieckowy do terapii kręgosłupa, aplikator podłużny  
do terapii kończyn oraz specjalny aplikator kontaktowy do otolaryngologii. 



 

 

• kolorowy ekran dotykowy 5,7”

• maksymalna moc 250 W

• tryb ciągły i impulsowy

• zaawansowane ustawienia terapii 

btl-6000
microwave

PARAMEtRY tECHNICZNE 

Numer katalogowy   P6000.601
Ekran     5,7” kolorowy ekran dotykowy
Moc     250 W
Gotowe protokoły zabiegowe 58 programów
Wymiary    560 x 980 x 560 mm
Waga     45 kg
Zasilanie    100−240 V, 50−60 Hz
Akcesoria    6-przegubowe ramię, kabel RF
      do aplikatorów, kabel zasilający 

btl-6000 MICRowAvE

• gotowe programy terapeutyczne

•  programy użytkownika 

•  możliwość tworzenia i zapisywania 100 własnych  
programów użytkownika

• baza danych pacjentów 

• encyklopedia terapii ze wskazówkami  
umiejscowienia aplikatora

• 6-przegubowe ramię dla wygody użytkowania

PoDStAwowE wŁAŚCIwoŚCI

Akcesoria opcjonalne

Numer katalogowy: P6000.611 Aplikator nieckowy
Numer katalogowy: P6000.612 Aplikator podłużny
Numer katalogowy: P6000.613 Aplikator reflektorowy
Numer katalogowy: P6000.614  Aplikator kontaktowy

Numer katalogowy: P6000.615 Kabel RF
Numer katalogowy: P6000.616 Okulary ochronne



018-77mwDiaTeN101 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dołożyliśmy 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.

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

Numer katalogowy: P6000.615 Kabel RF
Numer katalogowy: P6000.616 Okulary ochronne


