A DESMOTEC é uma das principais empresas italianas que
operam nos campos das tecnologias de treino Isoinercial,
treino desportivo e reabilitação. Os dispositivos DESMOTEC
são ferramentas de última geração adequadas ao fortalecimento muscular, toniﬁcação e treino.

treino isoinercial

A ideia fundamental passa por oferecer ao mercado:
 Um elemento que é totalmente inovador;
 Um dispositivo que tem fortes bases cientíﬁcas;
 A oportunidade de controlar os parâmetros do

trabalho realizado em contextos de treino,
reabilitação e prevenção

A DESMOTEC visou desenvolver não apenas equipamentos,
mas também um método para fazer a gestão dos programas
de treino/reabilitação de forma completamente monitorizada,
personalizada e modular.
Alternando programas de treino concêntrico/excêntrico geridos
por dispositivos isoinerciais DESMOTEC, os mesmos não
melhoram somente a força ou potência muscular, mas também
a elasticidade e o controlo neuromotor. O seu uso regular
reduz substancialmente o aparecimento de lesões musculares.

O equipamento DESMOTEC é ideal para:





www.desmotec.com

Treinadores;
Instrutores pessoais;
Fisioterapeutas;
Atletas.

+

ondas de choque focais e radiais

the
art of
shock
wave

tapete anti-gravidade
O AlterG® Anti-Gravity Treadmill® é um tapete
anti-gravidade que utiliza tecnologia de diferencial
de pressão de ar para retirar, de forma precisa,
até 80% do peso do paciente.
Trabalha a melhoria da mobilidade, força e
resistência sem prejuízo das lesões existentes.
 Permite aos pacientes reabilitação sem dor e sem

risco de piorar a lesão;

 Permite ao terapeuta uma avaliação precisa do

progresso, mantendo os pacientes motivados
durante o processo;

 É um produto diferenciador, permitindo às clínicas

oferecer um serviço de valor acrescentado;

MASTERPULS®

MASTERPULS®

MP50 »ultra«

Soﬁsticado módulo básico

MP100 »ultra«

Módulo compacto "High-energy"

MASTERPULS®

MP200 »ultra«

 Peso: 10.5 kg

 Peso: 23 kg

 Compressor integrado

 Compressor integrado

 Compressor integrado

 Ecrã tátil de 10"

 Ecrã tátil de 10"

 Ecrã tátil de 10"

 Pressão: Máx. 4 bar Frequência: 1-17Hz

 Pressão: Máx. 5 bar Frequência: 1-21Hz

 Pressão: Máx. 5 bar Frequência: 1-21Hz

 Aplicador V-ACTOR® opcional: 1-21Hz

 Aplicador V-ACTOR® opcional: 1-31Hz

 Aplicador V-ACTOR® opcional: 1-31Hz

 Dimensões sem ecrã: 426 x 144 x 340mm

 Dimensões sem ecrã: 426 x 144 x 340mm

reabilitação ou ﬁtness.

Módulo "Deluxe" de tecnologia tripla

 Peso: 9.5 kg

Função "Skin Touch"

 Pode ser usado como uma ferramenta de

Integra-se facilmente na realidade de qualquer
clínica, podendo ser usado para:
 Fisioterapia, após uma lesão ou cirurgia das

extremidades inferiores (anca, joelho, tornozelo
ou pé);

 Reabilitação após colocação de prótese;

Função "Skin Touch"
Tecnologia VACU-ACTOR®

 Treino de marcha e fortalecimento em pacientes

neurológicos;

 Dimensões sem ecrã: 426 x 187 x 454mm

 Treino de fortalecimento e condição física de

idosos num ambiente seguro;

 Programas de perda de peso.

www.alterg.com

tecarterapia
Possibilidade de terapia por vácuo VACU-ACTOR®
no MP200. VACU-Cups disponíveis em 4 tamanhos
(Ø 25 mm, Ø 33 mm, Ø 47 mm, Ø 62 mm)

À vasta gama de aplicadores já existente,
junta-se o aplicador para tratamento da fáscia
PERI-ACTOR® que permite um tratamento mais
personalizado desta estrutura.

Junta-se também o aplicador da coluna
SPINE-ACTOR® que facilita o tratamento na região
paravertebral ao longo das zonas cervical,
torácica e lombar.

O conceito modular DUOLITH® SD1 »ultra« combina
num só sistema a terapia por ondas de choque focal
e radial, terapias vibratória e por vácuo, e ecograﬁa.
Conﬁguração 1: R-SW + Controlo + US
• STORZ MEDICAL »Top View« ecrã tátil
• Sonda »FALCON« radial
• VACU-ACTOR® terapia por vácuo
• Sonda V-ACTOR® (opcional)
• Ecograﬁa com Doppler (opcional): 2 – 10 MHz ou
1.5 – 15 MHz

A sonda »FALCON« integra todos os elementos de
controlo no seu ecrã, facilitando um tratamento
sem interrupções.

Conﬁguração 2: F-SW + Control + US
• STORZ MEDICAL »Top View« ecrã tátil
• Sonda »SEPIA« focal
• Ecograﬁa com Doppler (opcional): 2 – 10 MHz ou
1.5 – 15 MHz

A transferência de energia resistiva capacitiva (acrónimo de TECAR) é uma tecnologia médica generalizada em toda a
Europa, usada em diferentes áreas da reabilitação e do desporto. Uma revisão da literatura cientíﬁca atual com os
estudos mais recentes e os princípios consolidados de física e da ﬁsiologia, para nos ajudar a responder a dúvidas e
aprofundar o conhecimento sobre esta ferramenta/técnica.
O T-PLUS da WINTECARE é um estimulador
eletromagnético de microcirculação. Funciona através de
um sinal radio de frequência média que ao entrar em
contacto com o tecido biológico, através de 2 tipos de
elétrodos especíﬁcos (alta e baixa impedância),
desencadeia a ativação metabólica do próprio tecido,
simulando a circulação do ﬂuxo de sangue em áreas mais
ou menos extensas.
Baseia-se no princípio físico do condensador e por
conseguinte na capacidade de mobilizar cargas elétricas,
presentes no tecido biológico sob a forma de eletrólitos à
sua volta, capazes de inﬂuenciar o metabolismo celular
com o consequente aumento da necessidade de oxigénio e
nutrientes, induzindo assim um maior fornecimento de
sangue onde é necessário.
 Peso: 6,8 kg

Conﬁguração 1+2: R-SW + F-SW + Controlo + US
• Terapia por ondas de choque combinadas para
tratamento na superfície e em áreas mais profundas

 Dimensões: 50 x 27 x19 cm
 Frequência: 0.5 MHz
 Potência – Tensão Capacitiva: 1 - 21Hz

www.storzmedical.com

Opção de adicionar um ecrã de 10” que permite
selecionar protocolos predeﬁnidos; assistir a vídeos
explicativos e aceder ao atlas interativo Visible Body®

 Potncia – Tensão Resistiva: 300 W – 150 V

www.wintecare.ch
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