
Impactis M+  
Terapia de Ondas de Choque 

 

A terapia por ondas de choque é um dos métodos mais eficazes para o tratamento de distúrbios 
osteomusculares e para a realização de tratamentos profissionais de medicina estética (transmissor 
dedicado).  

O Impactis M + é o mais recente produto da renomada marca Astar - líder de mercado em 
equipamentos de fisioterapia e reabilitação. Devido às soluções modernas, excelente suporte de 
serviço e alta qualidade dos dispositivos oferecidos, Astar é hoje uma marca de topo em todo o 
mundo. Com base em mais de vinte e cinco anos de experiência, foi criado um novo modelo da série 
Impactis.  

O Impactis M + foi projetado com uma ergonomia ainda maior em mente. Possui todos os recursos 
do dispositivo Impactis M, além de funções adicionais que aumentam a conveniência do uso e 
expandem as possibilidades terapêuticas do dispositivo. 

Operação intuitiva, software aprimorado de programas de tratamento integrados e um novo modo de 
emissão de pulso tornam o Impactis M + um dos mais aguardados entre os dispositivos Astar. Ao 
usar a faixa de frequência de 1 a 25 Hz, o Impactis M + permite aumentar o conforto do paciente 
durante o tratamento.  

A terapia por ondas de choque é uma maneira rápida e não invasiva de eliminar a dor persistente. Os 
efeitos positivos do tratamento são sentidos após uma série de 3-4 tratamentos com intervalo 
semanal. A duração do tratamento é de apenas 10 minutos.  
CARACTERÍSTICAS 
• touchscreen 7 " 
• enciclopédia ilustrada com descrição da metodologia de tratamento 
• programas de tratamento selecionados por nome, área médica, modo anatómico ou procura 
• modo manual 
• programas de tratamento predefinidos 
• programas definidos pelo utilizador 
• lista concisa de programas favoritos 
• possibilidade de edição dos nomes dos programas definidos pelo utilizador 
• ordenação de programas em ordem alfabética 
• estatísticas - número de tratamentos realizados 
• modo de stand-by 
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TERAPIA DE ONDAS DE CHOQUE 
• aplicador com amortecedor de mola integrado, absorvendo vibrações 
• desenho ergonómico da tampa do transmissor, melhorando o conforto de utilização 
• o dispositivo na sua versão original permite 2.000.000 choques 
• cada kit de regeneração do aplicador permite outros 2.000.000 
• controle de consumo do sistema balístico 
• transmissor dedicado para medicina estética 
• transmissores de titânio (10, 15, 20 mm) 
• transmissores de aço (10, 15, 20 mm) 

MODOS DE EMISSÃO 
• simples 
• contínuo 
• burst 
• NOVO – intervalo 

PROGRAMAS DE TRATAMENTO 
• 44 programas de tratamento predefinidos 
• 50 programas definidos pelo utilizador 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• pressão do compressor 1 - 5 bar 
• frequência de emissão de impulsos (choques) 1 - 25 Hz 
• choques 1 – 10.000  
• densidade de potência máxima de 3 mJ / mm2 
• vida útil do sistema de projéteis> 2 milhões de ciclos 
• alimentação 100-240 V, 50/60 Hz, 24VDC 6,25A 
• dimensões do dispositivo 36,1 x 30,4 x 15,1 cm 
• peso do controlador 7 kg 
• peso com o aplicador e a unidade de potência 9 kg 

ACESSÓRIOS STANDARD 
• fonte de alimentação comutada (1 unid.) 
• aplicador de ondas de choque (1 unid.) 
• transmissores de aço 10 + 15 + 20 mm (1 unid. cada) 
• transmissor de titânio 15 mm (1 unid.) 
• gel de ultrassom 500 g (1 unid.) 
• fusível sobressalente (1 unid.) 
• suporte do aplicador + chave de fenda para fixar (1 unid.) 
• chave de bocas do projétil (1 unid.) 
• pano de limpeza + caneta do ecrã (1 unid.) 
• manual do utlizador (1 unid.) 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 
• transmissor de medicina estética - 35 mm 
• transmissores de titânio 10 mm e 20 mm 
• kit de regeneração 2.000.000 choques  
• protetor auditivo 
• bolsa para equipamento e acessórios 
• suporte rodado 

REF. – ASTX35 
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