
Medi Pharon 5 
 Tecarterapia / Radiofrequência 

O Medi Pharon 5 é um inovador dispositivo de última geração para diatermia capacitiva e resistiva, 
que permite realizar tratamentos terapêuticos de alto nível. É um dispositivo completo e flexível, 
equipado com recursos inovadores que facilitam o trabalho do terapeuta e garantem o melhor, mais 
eficaz e seguro tratamento para o paciente.  

Compacto e poderoso, o Medi Pharon 5 é eficaz para acelerar a recuperação da maioria dos 
problemas de fisioterapia: entorses, lesões musculares, tendinites e em 
geral, todos os traumas e patologias de origem osteo-articular e 
muscular, quer em fase aguda querem crónica. 

CARACTERÍSTICAS 
• 4 frequências de trabalho -2 frequências no modo resistivo + 2 
frequências em modo capacitivo 
• A mudança do modo resistivo ou capacitivo é realizada por software 
• Peça de mão em aço não revestido com ligação fácil e rápida 
• Medição da quantidade de energia transferida 
• Um gráfico no visor mostra a energia realmente transmitida ao local do 
tratamento 
• Veiculação transdérmica - Ao adicionar um princípio ativo ao creme 
durante o tratamento, é possível transmitir os seus benefícios em 
profundidade, obtendo uma maior absorção do princípio ativo. 
• Modo automático nas 4 frequências, utilizando um cabo equipado com 
eletrodos adesivos replica o movimento da aplicação manual por meio de 
uma energização cíclica dos elétrodos 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Ecrã: Policromático, touch screen 
• Modos: Resistivo e capacitivo 
• Frequências de trabalho: 384, 485, 614 e 708 kHz 
• Potência: 120 W efetivos (350 Wpp) 
• Dimensões: 37 X 37 X 13 cm 
• Peso: 3,7 kg 
• Classe de segurança: 1 tipo BF 
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