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Usmin CEFAR OSTO-OPAS
TNS- ja NMES-laitteet !  Tilatessanne 2- kanavaisen Cefar TNS- tai NMES sähköhoitolaitteen, 
hyvitämme 50 euroa uuden laitteen hinnasta, kun palautatte vanhan TNS- tai muun vastaavan 
sähköhoitolaitteen.Vaihtotarjous -50 € sisältää alv 24 %, korkeintaan yksi hyvitys / yksi uusi laite.

1124 CEFAR Basic
Helppokäyttöinen stimulaattori

kotiin ja ammattikäyttöön
sama ohjelma mol. kanavilla

3 ohjelmaa:
konventionaalinen TENS
bursti TENS
moduloitu stimulaatio

•
•

•
•
•

1126 CEFAR Primo Pro
Kivun lievitykseen

2-kanavainen

7 ohjelmaa:
Basic-ohjelmien  lisäksi 

kasvojen hoito
vaihtelevataajuuksinen TENS
pahoinvoinnin hoito
FLOW TENS - yhdistetty kivun 
lievitys ja pumppaava hieronta
3 paikkaa yksilöllisille ohjelmille

•

•
•
•
•

•

KAIKISSA UUTUUS-
CEFAREISSA ON 

• suuri näyttö • taustavalo 
• uusi, käyttäjäystävällinen 
muotoilu • kertyneen hoito-
ajan seuranta • automaatti-
tarkistus • ohjelman ja näp-

päinten lukitus 

TNS- ja NMES-hoito on 
tehokasta vasta, kun 

hoitolaitteessa on 1000-
1500 ohmin lähtövastus. 

Se läpäisee ihon ylimeno-
vastuksen.

CEFARin laitteilla pääset 
tuloksiin!

1125 CEFAR Femina
Raskaana oleville

5 ohjelmaa:
kivun lievitys  - synnytys
kivun lievitys - lantio, selkä, 
niska
hieronta
verenkierto - väsyneet jalat
EMS - kuntoutus synnytyksen 
jälkeen

•
•

•
•
•

1140 CEFAR Peristim Pro
Inkontinenssin hoitoon ja 
kuntoutukseen

sisäisesti ja ulkoisesti
2-kanavainen

12 ohjelmaa:
ponnistus-, sekamuotoinen ja pak-
koinkontinenssi
lantionpohjan lihasten vahvistaminen
80 Hz TENS kivun lievitys
2 Hz TENS inkontinenssi
3 yksilöllistä ohjelmaa

•
•

•

•
•
•
•

Vaihtotarjous on voimassa 31.12.2016 saakka

Laitepakkaukset sisältävät laitteen, kaapelit,
käyttöohjeen, paristot, suojalaukun sekä
yhden pakkauksen 50 mm pyöreitä (tuotenro: 1375)
monikäyttöelektrodeja.

Lisävarusteena latauslaite ja 4 kpl akkuparistoja 
(tuotenro: 1366)

hermokudos

205 € 
(165,32)

275 € 
(221,77)

255 € 
(205,65)

305 € 
(245,97)

Molemmissa helppokäyttöinen 

Easy Touch™ toiminto

iho

muu
TNS

1166 CEFAR Rehab X2
Tehokas  stimulaattori
 jokapäiväiseen käyttöön

2-kanavainen
5 TNS-ohjelmaa
21 NMES-ohjelmaa
jaksottainen, vuorotteleva, 
aktiivinen lepo, usea jakso
3 paikkaa omille ohjelmille

•
•
•
•

•
495 € 

(399,19)
25€ 
(20)


