
MİKRODALGA 
DİATERMİ

 

 

• 5.7” renkli dokunmatik ekran

• Optimal uygulama gereksinimlerine uygun 250W’a kadar güç

• Sürekli ve kesikli mod

• Tedaviyi kişiselleştiren ileri düzey ayarlar

018-77MWDIATTR101

Her hakkı saklıdır. Bu katalog hazırlanırken doğru ve güncel bilgi vermek için her türlü çaba sarf edilmesine rağmen, katalogda olabilecek yanlış 
bilgiler veya yanlış basımlar hakkında sorumluluk kabul edilmez. BTL, bildirimde bulunmaksızın, bu katalogda gösterilen ürünler ve özellikleri 
değiştirme hakkını saklı tutar.

info@btlturkiye.com
www.btlturkiye.com

bTl-6000
MİKRODALGA

TEknik ÖzElliklER

Sipariş No.     P6000.601
Ekran     5,7“ renkli dokunmatik ekran
Güç      250 W
Hazır Protokoller    58 tanı
Boyutlar     560 x 980 x 560 mm
Ağırlık     45 kg
Güç Kaynağı     100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Standart Aksesuarlar    6-eklemli aplikatör kolu, aplikatörler için yüksek 

frekanslı akım kablosu, güç kablosu, kullanım 
kılavuzu 

bTl-6000 MicRowAvE

• Hazır tedavi protokolleri

• Dahili hasta veri tabanı

• Aplikatör yerleşim resimlerini de içeren ansiklopedi

• Tüm tedavi pozisyonları için 6 eklemli kol

ÖzElliklER

Opsiyonel aksesuarlar

Sipariş No.P6000.611 Geniş alan radyatör
Sipariş No.P6000.612 Uzun radyatör
Sipariş No.P6000.613 Spot radyatör
Sipariş No.P6000.614  Kontakt radyatör

Sipariş No.P6000.615 Yüksek frekans akım kablosu
Sipariş No.P6000.335 Kontrol lambası
Sipariş No. P6000.616 Mikrodalga koruma gözlüğü



bTl-6000 MİkRoDAlGA
YENİ JENERASYON 
MİKRODALGA DİATERMİ 
TEKNOLOJİSİ

FARKLI UYGULAMA ALANLARI
•	Rehabilitasyon
•	Ortopedi
•	Spor Hekimliği
•	Dermatoloji (yaralar, yanıklar ve skarlar)
•	Jinekoloji
•	KBB
•	İç Hastalıkları
•	Üroloji

Mikrodalga diatermi, mikrodalga frekans aralıklarında elektromanyetik enerji yayan ve derin 
dokularda ısınma yaratan bir tedavi metodudur. Oluşturulan orta şiddetli ısı, kan akışını artırır, 
metabolizmayı ve hücre zarının iyon geçirgenliğini hızlandırır. 

SIK KARŞILAŞILAN ENDİKASYONLAR

Spot radyatör

Geniş Alan radyatör

Kontakt radyatör

Uzun radyatör

ADAPTE EDİlEbİlİR 6 
EklEMlİ APlİkATÖR kolU

HAREKET  
SERBESTLİĞİ
•		Maksimum pozisyon çeşitliliği  

için tasarlanmış 6 eklemli kol

HIzLI APLİKATÖR  
DEĞİŞİMİ
•			Kurulum gerektirmeyen “klik“  

mekanizmalı aplikatörler

KOLAY  
AYARLANABİLME
•		2 bağımsız eklemde 360°  

sınırsız rotasyon 

GEnİŞ APlİkATÖR 
YElPAzESİ

BTL mikrodalga cihazının her ihtiyaca uygun geniş aplikatör seçenekleri mevcuttur. 
Mikrodalga diatermi tedavisinin endike olduğu bir çok problemde etkin olarak 
kullanılabilen Spot Radyatör, bel ve sırt tedavisi için kullanılan Geniş Alan Radyatör 
(semer), ekstremitelerin tedavisi için Uzun Radyatör ve KBB sorunları için özel Kontakt 
Radyatör aplikatör seçenekleri arasındadır. 

TüM TEDAVİ  
POzİSYONLARINA UYGUN
•	Aşil tendonu ağrısından, migrene


