
T-ONE Medi Sport 
 Electroterapia 4 canais 

O T-ONE Medi Sport é um aparelho de eletroterapia de 4 canais para atletas regulares e profissionais 
que desejam melhorar seu desempenho e realizar sessões de reabilitação em casa. 

O T-ONE Medi Sport permite tratar todos os principais problemas do sistema músculo-esquelético e 
ajuda a prevenir lesões desportivas. Graças aos seus programas especiais de treino para 
fortalecimento muscular também melhora o desempenho dos pacientes.  

As memórias livres do T-ONE Medi Sport podem ser configuradas com todos os parâmetros de 
terapia necessárias e pode ser usado em dois pacientes ao mesmo tempo, mesmo com programas 
diferentes. 
 
CARACTERÍSTICAS 
• Electroestimulador com 4 canais independentes com possibilidade de conectar até 8 elétrodos 
• Gerador de corrente constante (emissão constante mesmo em caso de variação das condições da 
pele, paragem do aparelho em caso de desconexão acidental dos elétrodos) 
• Gerador de onda quadrada bifásica e compensada: a quantidade de corrente que corre do polo 
positivo ao negativo é igual e constante, evitando-se assim o efeito galvânico 
• Gerador de onda monofásica (apenas para programa iontoforese) 
• Função 2+2 duplo utilizador (programas 2+2 USERS) 
• Ecrã gráfico a cores retro iluminado 
• Feedback de utilizador: o aparelho reconhece se o utilizador está conectado 
• Teclado com comandos simples e intuitivos 
• Programas personalizados para homem e mulher 

PROGRAMAS 
• 10 programas REHA 
• 16 programas TENS 
• 20 programas NEMS 
• 18 programas BEAUTY 
• 22 programas duplo utilizador (2+2) 
• 12 memórias livres TENS/NEMS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Frequência de onda de 1 a 1200 Hz 
• Largura de impulso de 20 a 450 µs 
• Tempo de tratamento de 1 a 90 minutos 
• Intensidade máxima de 120 mA, com regulação pontual de 0,5 mA 
• Dispositivo médico certificado CE0476 
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ACESSÓRIOS STANDARD 
• Cabos de elétrodos (4 unid) 
• Elétrodos adesivos quadrados (8 unid) 
• Elétrodos adesivos retangulares (8 unid) 
• Elétrodos adesivos redondos (8 unid) 
• Kit iontoforese (1 unid) 
• Bateria NI-MH recarregável (1unid) 
• Carregador de bateria (1 unid) 
• Manual de uso e manutenção (1 unid) 
• Manual de posição dos elétrodos (1 unid) 
• Bolsa para o transporte (1 unid) 

REF. – ITEX35 
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