En gelişmiş

Açma * sistemi mevcuttur

* Dekompresyon, oyalama nedeniyle boşaltma ve konumlandırma

Etkin bir şekilde tedavi
Sırt ve boyun ağrısı

Sırt ve boyun ağrısı istatistikleri temsil ettikleri koşullar acı vardır.

Sırt ağrısı 8 dışarı-in 10 kişi etkiler
1
hayatlarını sırasında bir noktada.
Yaşlanan nüfus arttıkça, bu sayı daha yüksek tırmanmaya olasıdır. Bel ağrısı özellikle
yaygın. Bir doktor, beşinci en yaygın nedeni kabul için hastane ve ameliyat için
üçüncü en sık görülen belirti ziyaret etmek için ikinci en sık nedenidir.
2

Düşük bel ve boyun ağrısı genellikle fizik tedavi, chiropractic bakım veya ağrı
yönetimi gibi geleneksel tedavi seçenekleri aracılığıyla yönetilebilir, discogenic ağrı
daha zorlu olabilir. Birçok hasta için temel disk patoloji adresleme tek cevap bu.
Disk patoloji geliştirmek için ideal bir ortam basıncı azaltmak veya zarar yuvarlak
yüzey intradiscal baskıları azaltmak etmektir yaygın olarak kabul edilir.

SpineMED fark®

SpineMED hasarlı spinal segmentler hedef ve basıncı azaltmak için tasarlanmıştır®
vücudun doğal şifa yetenekleri tanıtmak amacıyla intervertebral diskler.

Tıp uzmanları dünya çapında SpineMED kullanın
Antrenmanlarını tamamen yeni bir boyut.

®

eklemek için bir

SpineMED, dünyanın önde gelen sigara cerrahi dekompresyon sistemi,
hedef ve basıncı azaltmak için dikkat dağıtıcı ve bel veya Servikal Omurga
tasarlanmıştır®
konumlandırma intervertebral diskler yaralandı. Acı şişkin ile fıtıklaşmış disk, siyatik,
spinal stenoz ve disk dejenerasyonu hastalar için cerrahi olmayan, ilaçsız bir yordam
içermektedir.

1 - Medline Plus. Sırt ağrısı. http://www.NLM.nih.gov/MedlinePlus/backpain.html.
2 - bigos S, et al. "Akut düşük geri sorunlar erişkinlerde, klinik pratikte kılavuz No. 14".
Bölümü Sağlık ve insan Hizmetleri
, AHCPR Pub. No 95-0642, Aralık 1994.
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SpineMED ®
dekompresyon:
Discogenic acı hastalar için yeni
bir prosedür ile yöntemleri sağlar

Pratik ayırır ve
yeni bir hasta temel çekiyor

Sigorta, geçerli hasta
hizmetlerinizin geliştirir bir tedavi
seçeneği ile bağımsız bir gelir akışı
ekleyebilirsiniz

Have
kolayHedef
SpineMED entegre ®
içineSeninuygulama.

"SpineMED kullanımı başlamadan önce ®
teknoloji, benim pratik omurga bozuklukları
tedavisinde sınırlı. Beri SpineMED ekledik
®
benim prac
malar için ofisimde kullanılan diğer
yöntemleri ve çok daha verimli kullanan
almaya başladık. Yıllar içinde ben eral
farklı spinal dekompresyon sev - ther - apy tekn
®

Hasta akışını geliştirir ve genellikle gerektiren bir
katılımsız modalite sistemi sunuyor
değil
ek
personel.
Ayrıca,
Biz kapsamlı eğitim ve destek sağlar
devam eden başarı sağlamak için hastalar
üzerinde odaklanmak izin.

teknoloji kendi içinde önemli ölçüde daha
geçmişte kullanılan tabloları daha etkilidir.
Benim hasta memnuniyeti sonucu re-sults
önemli ölçüde SpineMED kullanımı ile
® **
geliştirilmiştir."

-Doktor Richard Bernstein
Fiziksel Tıp ve rehabilitasyon
APTOS, CA

®
SpineMED Express
sistem
Bir bakışta
®
SpineMED
Hasta sistemi sağlar
klinik olarak en verimli decompresSion oturumu kullanılabilir.

Patentli pelvik bağlar
Hastanın leğen kemiği hareket ettirilebilir bölümüne tablo korur

Patentli pelvik Tilt
hedef belirli bel patolojiye ayarlar

Hasta güvenliği anahtarı
hasta oturumun kontrolünün

Servikal Tilt

belirli spinal segmentler hedeflemek için ayarlar

Servikal bağlar
konforlu güvenli hasta dikkat dağıtmak için

Servikal birimi

yaralı servikal disk açar

Üst kısıtlama
Hastanın gövde sabit tablo kısmına tutturur

Bölümü

yüksek hızlı elektrik aktüatör — eski stil çekiş kutusunu
değiştirir

Diz Bolster
hasta konforu artırmak

Internet bağlantısı

Uzaktan güncelleştirmeleri ve sistem denetimi sağlar

Tekerlekler
kolay taşınabilirlik izin

SpineMED® S200EC hızlı teknik özellikleri
Boyutlar:

77"(196 cm) uzun x 32 ¼" (82 cm) 25" geniş
(63,5 cm) yüksek (uzunluk içerir servikal birimi)
Lomber/servikal düzgün çalışması için gerekli Toplam 88"(224
cm) uzunluğunda

Ağırlık: 435 lbs. (197 kg) (servikal ekli)
Güç:

110-120/220-240 volt AC; 10 amper @120VAC veya 8
Amper @240VAC

Servikal birimi

Patentli pelvik bağlar

Geçmiş
SpineMED® sistem cerrahi olmayan spinal
dekompresyon ve modern bilim dünya
lideridir.
Patentli pelvik Tilt

Özel mülk yazılım

Tasarım ve üretim SpineMED® sistemi, sahip
olduğu ve SpineMED® kurucuları dahil önce
dekompresyon klinikler, bir dizi ile ortaklık.
Onlar da diğer üreticilerin dekompresyon
tablolara hekimler dünya çapında dağıtılmış.
Onların yıllık klinik deneyim ve geri bildirim
alanında sağlık uzmanları elde dayanarak,
SpineMED® sistem yetersizliklere üstesinden
gelmek için tasarlanmıştır
sınırlamaları,
ve
şanssız
yan etkiler ile önceki aygıt bulundu.
Hantal naylon koşumları, kule tasarımı modası
geçmiş ve bileşenleri ortadan ve bir patentli
sınırlama sistemi ile pelvik yerine çekiş antika
Özel
Tilt mekanizması ve
bilgisayar denetimleri oluşturmak için gelişmiş
SpineMED®.
Kalite ve yenilik SpineMED®'ın felsefe
taşlarından vardır. Biz bir ISO 13485 ve CE
sertifikalı tıbbi cihazlar üreticisi ve
SpineMED®'ın benzersiz tasarım ve anahtar
bileşenleri çok sayıda patent tutun. Bir açma
sistemi, kalite ve verimlilik sektöründe eşsiz
dünya çapında hastane standartlarına inşa
sonucudur.
Biz SpineMED® bel ve servikal disk patolojileri
konservatif tedavi için kullanılabilir teknolojik
açıdan en gelişmiş ve klinik olarak etkili aygıtı
olarak bulabilirsiniz eminiz.

SpineMED Ultra® sistemi
Bir bakışta
®
SpineMED
Hasta sistemi sağlar
klinik olarak en verimli decompresSion oturumu kullanılabilir.

Servikal birimi

Dokunmatik ekran bilgisayar
kolay kullanım için izin verir

Yazıcı

hasta raporları ve belgeleri yazdırır

UPS sistemi

hassas elektronik korur ve yedek pil gücü sağlar

Tekerlekler

kolay taşınabilirlik izin

Dahili Modem

Uzaktan güncelleştirmeleri ve sistem denetimi sağlar

Servikal birimi

yaralı servikal disk açar

Servikal bağlar

konforlu güvenli hasta dikkat dağıtmak için

Servikal Tilt

belirli spinal segmentler hedeflemek için ayarlar

Kulaklıklar

eğitim materyalleri ve dinlenme için ses sağlar

Üst kısıtlama

Hastanın gövde sabit tablo kısmına tutturur

Patentli pelvik bağlar

Hastanın leğen kemiği hareket ettirilebilir bölümüne tablo korur

Patentli pelvik Tilt

hedef belirli bel patolojiye ayarlar

Hasta güvenliği anahtarı
hasta oturumun kontrolünün

Diz Bolster

hasta konforu artırmak için ayarlar
* Standart yastık renk: siyah
* İsteğe bağlı yastık renk: mavi, gri

Patentli pelvik bağlar

Bölümü

yüksek hızlı elektrik aktüatör — eski stil çekiş
kutusunu değiştirir

Kızılötesi ısı ve hava kesesi

hasta konfor ve rahatlama için ekler
Patentli pelvik Tilt

Özel mülk yazılım

Hasta monitör

Hastanın güncel tedavi ilerlemesini görüntülemek veya
dahil DVD Player ile video izlemek için izin verir

CD/DVD oynatıcı

rahatlama müzik sağlar veya eğitim görüntüler veya
eğlence video

SpineMED ®S200UC Ultra teknik özellikleri
Boyutlar:

92"(234 cm) uzun 48" (122 cm) geniş x x
49"(125 cm) yüksek (uzunluk içerir servikal birim)
toplam uzunluğu için lomber/servikal
çalýþmasýný 106" (270 cm) gerekli

Ağırlık:
Güç:

495 lbs. (224 kg) (servikal ekli)

110-120/220-240 volt AC; 10 amper @120VAC
veya 8 amper @240VAC

®
SpineMED sistemi
Bir bakışta

SpineMED ®konsol
SpineMED konsol bilgisayar sys-® evler
Tem ve operatör hastanın oturum yanı sıra dijital
grafikler parametrelerini kontrol etmek için bir
platform sağlar.

Dokunmatik ekran bilgisayar
kolay kullanım için izin verir

Yazıcı

hasta raporları ve belgeleri yazdırır

UPS sistemi

hassas elektronik korur ve yedek pil gücü sağlar

Tekerlekler

kolay taşınabilirlik izin

Dahili Modem

Uzaktan güncelleştirmeleri ve sistem denetimi sağlar

SpineMED tablo®
®
SpineMED
Hastanın klinik olarak en verimli
dekompresyon oturumu ile tablo sağlar
kullanılabilir.

Servikal birimi

yaralı servikal disk açar

Servikal bağlar

konforlu güvenli hasta dikkat dağıtmak için

Servikal Tilt

belirli spinal segmentler hedeflemek için ayarlar

Kulaklıklar

eğitim materyalleri ve dinlenme için ses
sağlar

Üst kısıtlama

Hastanın gövde sabit tablo kısmına tutturur

Servikal birimi

Patentli pelvik bağlar

Patentli pelvik bağlar

Hastanın leğen kemiği hareket ettirilebilir bölümüne
tablo korur

Patentli pelvik Tilt

hedef belirli bel patolojiye ayarlar
Patentli pelvik Tilt

Özel mülk yazılım

Hasta güvenliği anahtarı
hasta oturumun kontrolünün

Diz Bolster

hasta konforu artırmak için ayarlar

Bölümü

yüksek hızlı elektrik aktüatör — eski stil çekiş
kutusunu değiştirir

Kızılötesi ısı ve hava kesesi

hasta konfor ve rahatlama için ekler

Hasta monitör

Hastanın güncel tedavi ilerlemesini görüntülemek veya
dahil DVD Player ile video izlemek için izin verir

CD/DVD oynatıcı

rahatlama müzik sağlar veya eğitim görüntüler veya
eğlence video

SpineMED ®S200BC Professional
Teknik Özellikler
Tablo Boyutlar: Lomber sadece: 71"(180 cm)
Uzun x 33"(86 cm) 26" (66 cm) yüksek geniş

Tablo Boyutlar: Lomber/servikal:

93"(236
cm) uzun x 33"(86 cm) 26" (66 cm) yüksek geniş
Toplam da bel / servikal düzgün çalışması için gereken
tablo alanı 108"(275 cm) uzunluğunda

Tablo kalınlığı: 300 lbs. (136 kg) (servikal ekli)
Konsol Boyutlar:

25"(63,5 cm) derin x 29"
(73,6 cm) Geniş x 64"(162.5 cm) yüksek

Konsol ağırlık:
Güç:

230 lbs. (104 kg)

110-120/220-240 volt AC; 10 amper @120VAC

veya 8 amper @240VAC

Başlangıç ve
Discogenic ağrı
Intervertebral disk patoloji sonu
sırt ve boyun ağrısı PRI-mary
nedenleri biridir. Onlar sıkıştırılmış
ve günlük ac-tivities ile bükülmüş
diskler dejenerasyon ve
Ayrıca,
yaralanma
yatkındır.
disk
dejenerasyonu
anulus kırılganDisk
ve çatlaklar ve
disk her-niations için yol açabilir gözyaşları duyarlı
dejenere
olarak jel gibi çekirdek
olmak için esnek dış duvarına neden olur. Şişkin
diskfıtıklaşmış
veya
yüksekliği
disk genellikle
azaltmak
spinal sinir,
veşiddetli
faset
ağrı ve ra-diculopathy neden tuşuna basın.
sendromu ve yanal foraminal
stenoz
olasılığı oluşturma,
Hasarlı intervertebral diskler nadiren olmak neden
bile
bir kişi istirahatte
iken onlar sabit basınç altında
hidrasyon,
kaybeder.
kalır iyileşmek. Bu yaygın disk patoloji geliştirmek
için ideal bir ortam basıncı azaltmak veya zarar
yuvarlak yüzey intradiscal baskıları azaltmak
etmektir ac-cepted var. İntradiscal basınç
düşürme hedefi sıvı ve besinlerin ozmotik Difüzyon
endplates arasında disk kürk-yüzük vücut
artırmaktır'ın doğal şifa yetenekleri. Ad-ditionally,
intradiscal baskıların azaltma yardımcı olabilir
çekirdeği pulposus fıtığından geri merkezi çekmek
böylece pres-sıkıştırılmış sinir kökü üzerinde emin
rahatlatma — sorun ve acıyı hafifletmek için.

®
SpineMED avantajları

Daha verimli bir yordam sunar, daha fazla hasta görmek ve iyi sonuçlar elde edin.
SpineMED®ile teknolojik açıdan en gelişmiş açma sistemi kullanıyorsanız
piyasada.

20 milisaniye tepki süresi

Güçleri neredeyse anında pikselin bir sistemi kullanır. SpineMED ®bilgisayar kontrollü
Biofeedback yanıt (insan nörolojik yanıt yaklaşık 50 milisaniye) 20 süreyi milisaniye olarak
şaşırtıcı bir hızda Distraktif Kuvvetleri ayarlar. Eski tasarımları sadece tepki ve gerginlikler
bu inanılmaz hızda ayarlayın. Onların yük sensörler ve motorları güçleri daha az bir
saniyede ayarlamak için tasarlanmış olsa da, kuvvet ödemişti ve çekiş kutusu, naylon
dokuma, makaralar ve emniyet kemeri sistemleri ile absorbe doğru reaksiyon süresi
önemli ölçüde uzun 's.

Refleks kasılmalar üstesinden gelmek için tasarlanmış teknoloji

Dekompresyon elde refleks kas kasılma veya spazmları alabilme olmadan omurga
dikkatini dağıtmak yeteneği üzerine bağlıdır yaygın olarak kabul edilmektedir.
SpineMED® monitörler gerginliği her 2.5 milisaniye hastaya uygulanan ve
ayarlamak-ments her 20 milisaniye yapacaktır. Neredeyse anında hissediyorum ve
on-sions leğen doğrudan bizim yakalama ile birlikte ayarlamak için bu yeteneği diğer
cihazlar ve geleneksel çekiş SpineMED® dekompresyon ayıran önemli farklar vardır.

Üstün seanslar: Alt güçleri kullanarak hedeflenen oyalama

Daha iyi teknoloji ile daha iyi sonuçlar elde edin. SpineMED®'ın patentli pelvik tilt özelliği
doğru olarak ayırmak ve belirli spinal segmentler genişletmek için hastanın pelvik
konumunu ayarlamak için tasarlanmıştır. Artan özgüllük ve daha verimli bir yakalama
ile SpineMED® optimum basınç elde etmek için tasarlanmıştır. Alt güçleri kullanarak
büyük ölçüde olumlu sonuçlar elde etmek için yeteneğini hasta konfor ve uygunluğu,
özellikle akut hasta ve geriatrik sürekli büyüyen nüfusu ile artar.

Odaklanmış dikkat dağıtma

Sıfır olarak ve doğru bir şekilde hasarlı diskler yalıtır. SpineMED®'ın pelvik tilt özelliği 0-25
derece iken servikal bölüm başından fleksiyon servikal oturumları için 0-30 derece
arasında konumlandırır bel oturumlarında arasında pelvis döner. Ayarlanabilir hasta
konumlandırma belirli spinal segmentler hedeflemek SpineMED® izin vererek doğru bir
şekilde dağılmasına, odak noktasını taşımak için tasarlanmıştır. Eski teknolojilerin
yükselterek veya onların kule tasarımı çekiş kutusuna düşürücü kalkışmak bu.

Daha geniş hasta uygunluğu

Daha fazla hasta çekmek. Ayrıca alt güçleri kullanarak sonuçlar elde etmek için
SpineMED®'ın yeteneği uygun hastalarda, özellikle akut alt akut için hastalar, zayıf
hastalar ve geriatrik sürekli büyüyen nüfusu kapsamını artırır.

Önemi
Refleksleri atlayarak
Bu olduğunu
genellikle
tanınan
Bu
elde
dekompresyon dikkatini bağlıdır
Refleks kas kasılma veya spazmları alabilme olmadan
omurga. Öncesi ve sonrası MRI'ın SpineMED® hastanın
zarar yuvarlak yüzey için dramatik fizyolojik değişiklikler
göstermektedir — her iki disk herniasyonu dramatik bir
azalma ve T-2 gözlemlediği gibi hidrasyon, artış ağırlıklı
Bu
görüntüleme.
objektif değişiklikleri disk patolojisi insidansı rastgele
olaylar değildir ve intradiscal basınç ve ozmotik
Difüzyon degrade sonraki artış dramatik azalma
arasında disk endplates öneririm.

Pre-SpineMED ®

Post-SpineMED ®

Birçok p atients, e özel olarak t hortum p w ITH şirin disk
patoloji reddetti deneyim bir doğal koruma refleksi
çekiş gücü altında. Önceki bir meta-analiz
değerlendirirken konvansiyonel çekiş belirlenen "çok az
randomize kontrollü çalışmaların bel ağrısı üzerinde
olumlu etkileri bildirdi ve ağrı arttı ve intervertebral
baskıları kendi kullandıktan sonra bildirilmiştir."
Ayrıca,
geleneksel
çekiş
vardır asla
intradiscal azaltma becerisini gösterdi
baskılar negatif aralığın içine. "Böylece arka sözleşme
kasları çekiş uygulandığında, sonra disk baskıların
artacağı." önde gelen omurga araştırmacılar
Nachemsom ve Anderson sonucuna 1
1 #4. Anderson, G., Schultz, A. ve Nachemson, A. (1968) "intervertebral
disk baskı çekiş sırasında". SCAND. Rehabilitasyon tıp Suppl. 9 dergisi.
88-91

Daha düşük güç gereksinimleri

Kuvvet hastalarınızda görülen azaltmak. SpineMEDs'® bizim patentli pelvik bağlar ile leğen
benzersiz doğrudan yakalama hedefleme verimliliğini ve uygulama oyalama güçlerinin
artıran modası geçmiş pelvik koşum takımı, kullanımını ortadan kaldırır. Kesin oyalama
güçleri hedeflemede, kuvvet rakibin cihazlarla gerekli bir kısmını SpineMED® dekompresyon
protokolleri ara. Aslında, ortalama Distraktif SpineMED® üzerinde %18 %15 beden ağırlık,
vücut ağırlığının fazla % 60 büyük aygıt önerileri ile karşılaştırıldığında güçtür. Hemen
hemen herhangi bir riski exacerbations veya rakibin cihazlarda ortak olan diğer yan etkisi
ayrıcılıklarına olan SpineMED®'ın daha düşük güç gereksinimleri önemli ölçüde hasta konfor
ve dayanıklılık geliştirmek.

Daha iyi hasta yakalama

İlk hastanız yordamı için hazırlamak SpineMED® tasarım andan itibaren avantajları
görürsünüz. Yerine naylon koşum takımı gibi hastanın leğen kemiği kelepçe girişiminde,
patentli pelvik bağlar sadece bir geçmişte naylon koşum işleme iliyak kret üzerinde
bekleterek hastanın leğen kemiği konforlu güvenli. Bu doğrudan yakalama değişkenliği,
kayma, rahatsızlık ve diğer açma sistemlerinde bulunan naylon koşum sıkıntı ortadan
kaldırarak bir rahat, güvenli ve tekrarlanabilir kurulum sağlar.
Kayma ortadan kaldırmak. With SpineMED®, hastaların kesintisiz oturumları, zevk ve
personeliniz durdurma-in rahatlayacak ve başlangıç koşum sıfırlama ile geliyor. Oturum için
parametrelerini ayarlamak ve hasta geçerli bir oturum alıyorsanız tam güven ile çalıştırın.

2 dakika hazırlık süresi

Zamandan tasarruf. Tasarruf edin. With SpineMED®, daha hızlı ve daha kolay hastaların
tedavisi için hazırlamak. SpineMED®'ın pelvik bağlar, cihazın içine dahil diğer benzersiz
teknolojisi ile birlikte iki dakikadan daha az bir hasta kurulum süresi kolaylaştırmak. Bu
optimum verimliliği daha fazla hasta aynı saatlerde geçerli hasta akışı etkileyen veya sizin
SpineMED® çalışmasına ek personel gerektiren görmenize olanak sağlar.

Yinelenebilir oturumları

Hemen hemen % 100 tekrarlanabilirlik oturumdan oturuma ulaşmak. SpineMED®
değişkenlik veya tutarsız koşumları, ne olursa olsun hasta veya işleci, son derece hassas
pelvik sınırlama sistemi ile konumlandırma ortadan kaldırır.

Hastalar için daha rahat

Senin hasta rahat bir deneyim yaşatmak. SpineMED®'ın pelvik kısıtlama yok sadece
doğrudan leğen leğen kemiği veya işlemi sırasında Üstün konfor için Kalça eklemi karşı
herhangi bir baskı olmadan çekmek için İliak tepe üzerine getirin.

Herhangi bir boyut hasta karşılamak

Daha fazla hasta yardım. SpineMED®'ın pelvik bağlar naylon koşumları ile bulundu kayma
sorunu olmayan hastaların hemen hemen her boyutta (70-500 lbs.) rahat ve doğru bir şekilde
güvenli. Bağlar etkili yağ dokusu üzerinde farklı ölçekli koşum güvenmek zorunda kalmadan
iskelet yapısı yakalamak için yerinden.

İçin olağanüstü klinik performans mühendislik

SpineMED® üzerinde bağlı olabilir. Her sistem kalitesi en yüksek standartlara uygun şekilde çalışır.
Kullanımı kolay ve pratik pratik için SpineMED® akıllı tasarım yapar iken geniş bilgisayar
denetimler ve hastane sınıf bileşenler üstün performans ve güvenilirlik sağlamak.

Tıbbi cihaz lisanslı ve Patent korumalı dünya çapında da
SpineMED® ile kendinden emin hissedeceksiniz. SpineMED® temizlenmiş lomber ve

®
"Ben SpineMED hakkında bilmek isterdim
Terapi iki yıl önce. Cerrahi, benim
için bir seçenek değildi hakkında
®
SpineMED duydum, ben bu yüzden
ağrı yardım için her şeyi denemeye
hazırım. Ne benim için ameliyat
olmadan çalışmak için go-ING
olduğunu buldum biliyordum altıncı
tedavi ment hakkında dan. Bir ölçek
1 10, acımı bir 10 yaşındaydım. Ben
değil oturmak veya eski-treme acı
olmadan 20 dakikadan fazla için
stand. Benim yaralanma önce
günde 5 mil yürüyordu, 5 yarda
yürürseniz benim yaralanma sonra ®
ben şanslıydım.
boyunca
Terapi,
hayatına Hayatım
yeni bir kira
var
benim sırt ağrısı
Sonra
hissediyorum.
... merkezli.
Bu verdiğim
en iyi
**
SpineMED
karar
var."

rahim ağzı açma için sağlık Kanada (lisans #67289), ABD FDA tarafından (510 k 051013), Europe
(EC sertifika #41317129 - 01), Brezilya KKK (KKK 12.1278) yanı sıra çok sayıda diğer ülkelerden.
Sistem tasarımı ve anahtar bileşenleri patent altında birden fazla patent dünya çapında korunur ve yazılım sistemleri telif hakları.

Akıllı tasarım

SpineMED yer açmak kolaydır. Biz mevcut ofisleri sığacak şekilde sistem tasarladık®
Sadece tarafından bir dört sekiz gerektiren space ayak. Parçalara ayırma birimi için başka bir
oda ofis yeniden konumlandırmak için gerekli değil bu yüzden tablo için portability, tekerlekler
vardır.
SpineMED sistem sağlam bir sicili var modüler bileşenlerden oluşur; ®
sektörde en iyi olmak sözde. Dahili pil yedekleme ve voltaj regülatörü hassas elektronik cihazın
korumak ve bir elektrik kesintisi durumunda güç sağlar. Bu olmadan herhangi bir standart prize
®
takılı SpineMED sağlar
ihtiyaç veya adanmış bir devre ekleme gider.

Kolay kullanım

Size hızlı bir şekilde çalışır. SpineMED'ın hasta kurulumu hızlı ve basit ve sezgisel®
denetimleri, uygulama hemen hemen herkes personel tarafından işletilen bir katılımsız yöntemi
®
ile sağlar. Satın alma ile dahil, sertifikalı bir SpineMED uzmanı size sağlayacaktır
yerinde eğitim gün ile. Kolay dokunmatik ekran menüleri özel mülk yazılımla kontrol etmeyi
öğreneceksiniz. Sistem otomatik olarak birçok hasta protokollerinin hesaplar ve yalnızca geçerli
kullanıcı kimliği ve parola atadığınız o işleçlerle güvenlik erişimi sınırlamak için güç sende.

Kathy Yingling
Westminster, MD

Yükseltilebilir teknolojisi ile katı güvenilirlik

State-of-art ekipman ile güncel kalın. SpineMED sistem tarafından belirtildiği gibi kalitesi en
®
yüksek standartları karşıladığından
emin olmak için hastane sınıf bileşenleri kullanın
Uluslararası Standardizasyon. Kapsamlı bilgisayarlı SpineMED teknisyenleri uzaktan erişim
®
Sistem Tanılama'yı
çalıştırmak için kontrol sağlar
kalibrasyonlar ve hatta yükleme yazılım yükseltmeleri Internet üzerinden. Bu senin
SpineMED ®en son endüstri protokolleri ile geçerli kalır sağlar.
Sistem en iyi parça ve işçilik garantisi içinde belgili tanımlık endüstri ile desteklenmektedir.
Bir kez installed ve kalibre hiç senin SpineMED için gerekli hiçbir zamanlanmış bakım vardır!
®

Yerleşik kızılötesi ışık tedavisi

Sonuçlarınızı artırmak. Bir etkili penetrasyon derinliği 3 cm uzak kızılötesi ışık öğeyle
paravertebral doku oyalama sırasında rahatlatır ve şifa hızlandırmak için artan hücresel
hareketlilik teşvik etmektedir. (SpineMED® Professional ve SpineMED® Ultra modellerinde
kullanılabilir)

Otomatik hasta raporlama

Tam bir sicile korumak. The SpineMED® sistem otomatik olarak oturum, hastanın VAS ağrı
puan ve herhangi bir ilişkili SOAP notlar veya belgelerine parametreleri içeren bir kalıcı
elektronik hasta dosyasına her oturum kaydeder.
Çeşitli dijital bir düğmeye dokunarak kapsamlı raporlar da erişebilirsiniz. .Pdf ek olarak
raporları kaydetmek, onları e-posta veya daha SpineMED®'ın yerleşik yazıcıya yazdırmak.
(SpineMED® Professional ve SpineMED® Ultra modellerinde kullanılabilir)

Yerleşik Ses/Video eğlence

Hastaların için daha iyi hissettirecektir. Rahatlama teşvik veya hasta eğitimi sağlamak için
düz panel videolar veya ses dosyaları özel olarak dinlemek hasta için kulaklık ile
oynayacak hasta monitör SpineMED® içerir. Hastalar video izlemek, müzik dinlemek veya
elektronik eğilim-çizgi grafik görüntüleyerek kendi oturum ilerlemesini izlemek. (SpineMED®
Professional ve SpineMED® Ultra modellerinde kullanılabilir)

Devam eden başarı sağlamak için post satın alma desteği

Otel bünyesindeki Office eğitimi

Günün sonunda size SpineMED® dekompresyon uzmanlar.
Yükleme bir gün doktor ve personel için yerinde eğitim içerir.
Yüklemek ve makineyi kalibre, eğer siz ve personeliniz
öğretmek nasıl bir hasta oturumları için ve iletişim kuralları ve
raporlama ayrıntılı yönergeler sağlar. Böylece eğer siz ve
personeliniz sertifikalı SpineMED® terapistler olabilir
SpineMED® bir terapist Sertifikasyon Programı, aynı zamanda
sağlar.

Tam pazarlama malzemeleri kullanılabilir

Mevcut pazarlama paketi ile daha fazla hasta çekmek için
pazarlama malzemeleri kütüphanesine erişim elde edersiniz.
Esnek hasta finansman
Daha fazla finansman seçenekleri sunuyoruz. Kabul ve
SpineMED® erişilebilirliğini artırmak için hastaların yüksek
ayarlıyoruz maliyeti ortadan kaldırmak paketleri finansman
yararlanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi veya sipariş için
866-990-4444,
lütfen arayın
E-posta
info@spinemed.com,
veya adresindeki Web sitemizi göz at
www.spinemed.com.
SpineMED ile daha fazla
hastalar. Ve
sonuçları görürsünüz.
görürsünüz®

Telif hakkı 2014. Tüm hakları saklıdır.

SpineMED®açma sistemi
Mühendislik ve sertifikalı için dünya
çapında tıbbi standartları. FDA 510(k)
#k05103, CE, TÜV, ISO 13485, sağlık
Kanada tıbbi cihaz lisans #67289
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