
Skaner laserowy (samodzielny) TERAPUS 2 scan (wersja standardowa) 
 
 
1. sterownik (urządzenie główne): 

 

− praca z różnymi sondami zabiegowymi:  sondy punktowe, sondy powierzchniowe 
  (prysznicowe), sondy skanujące  

− uniwersalne gniazda umożliwiające dowolne 
 podłączenie sond zabiegowych: 2 szt. 
 

− ustawiane parametry zabiegu:  czas, dawka, częstotliwość, moc sondy  
  oraz kształt i wielkość pola zabiegowego 
    

− parametry wyświetlane w trakcie zabiegu:  czas (malejąco), dawka (narastająco), moc  
  sondy, numer procedury 
 

− zabezpieczenie przed uruchomieniem  
  przez osoby niepożądane: blokada elektroniczna (kod) 
 

− blokada drzwiowa: aktywowana elektronicznie 
 

− licznik czasu pracy sond zabiegowych TAK 
 

− pomiar mocy sond punktowych: okienko pomiarowe 
 

− pomiar mocy sond prysznicowych i skanujących: zewnętrzny miernik mocy 
 

− tryb pracy sond: ciągły i impulsowy 
 

− zakres częstotliwości:  1 – 10 000 Hz 
 

− regulacja mocy sond: 20 – 100% 
 

− zaprogramowane procedury terapeutyczne: 
o dla sond punktowych: 60 - rehabilitacyjnych 
 50 - stomatologicznych 
o dla sond skanujących: 30 – rehabilitacyjnych 

 

− sekwencje zabiegowe: 
o dla sond punktowych: 50 - rehabilitacyjnych 
 40 - stomatologicznych 
o dla sond skanujących: 30 – rehabilitacyjnych 

 

− procedury użytkownika dla sond punktowych: 50 
 

− wybieranie jednostek chorobowych:  wg nazwy/wg numerów, klawisz szybkiego  
  dostępu 
 

− uchwyt parkujący dla sond punktowych: 1 szt. 
 

− zakończenia przewodów sond: metalowe, z nakrętką zabezpieczającą 
 

− soczewki sond punktowych: metalowe, zdejmowane końcówki,  
  przystosowane do dezynfekcji od wewnątrz 
 

− wyświetlacz typu LED, podświetlany 
 

− oprogramowanie i nazewnictwo parametrów: wszystko w j. polskim 
 

− bezpiecznik: dostępny z zewnątrz, bez konieczności  
  otwierania obudowy urządzenia 
 

− edycja ustawień użytkownika: zmiana kodu dostępu, ustawiania blokady  
  drzwiowej i ustawień sygnału dźwiękowego 
 



2. sonda skanująca: 

− źródła promieniowania laserowego niezależne, światło czerwone i podczerwone  
 instalowane bezpośrednio w głowicy skanera 

− światło czerwone R:  
o tryb pracy: ciągły i impulsowy, 
o długość fali 658 nm (od 654 do 662 nm) 
o moce sond 35 mW 

 

− światło podczerwone IR: 
o tryb pracy: ciągły i impulsowy, 
o długość fali 808 nm (od 800 do 816 nm) 
o moce sond 250 mW 

 

− tryb pracy R, IR oraz R+IR 
 

− kształt naświetlanej powierzchni koło, elipsa, kwadrat, prostokąt 
 

− funkcja „pilot” dowolna regulacja pola zabiegowego 
 

− funkcja „offset” dowolne przemieszczanie zaznaczonego pola  
 zabiegowego 
 

− statyw skanera mobilny, łatwy w manewrowaniu, wyposażony  
 w koła jezdne, z wyprofilowaną półką na  
 sterownik,   

 

− stabilne ramię statywu wspomagane mechanizmem sprężynowym, 
 zabezpieczającym przed opadaniem 
 

− regulacja głowicy skanującej pełna regulacja w trzech płaszczyznach 
 specjalny uchwyt ułatwiający manipulowanie 
 głowicą 

 
 


