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LASERY I AKCESORIA DLA FIZJOTERAPII

Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1106MX- Doris

780nm – 600mW

Laser CTL 1106MX - Doris generuje promieniowanie laserowe o dłu-

gości fali 780nm i mocy maksymalnej 600mW. Produkowany jest 

w dwóch wersjach obudowy. Nasz najnowszy laser Doris jest rezultatem 

ścisłej współpracy naszych inżynierów z lekarzami i fizjoterapeutami. 

Jest przenośnym i poręcznym aparatem najnowszej generacji o naj-

wyższej niezawodności i skuteczności realizowanych zabiegów. 

Terapia laserowa daje unikalną szansę leczenia około 300 schorzeń 

i przypadków. Przykłady zastosowań terapeutycznych to m.in. choroby 

zwyrodnieniowe stawów, schorzenia zwyrodnieniowe kręgosłupa, 

stany zapalne, urazy.

Diodowy Laser Terapeutyczny 
CTL 1106MX - Doris Duo

780nm – 300mW i 660nm – 300mW (9 x 40mW)

Doris Duo wyposażony jest w dwie sondy zabiegowe: punktową i powie-

rzchniową. Sonda punktowa generuje promieniowanie 780nm o mocy 

300mW. Taki dobór parametrów aplikacyjnych – sondy i aplikatora – 

zapewnia bezpieczny, nieinwazyjny charakter terapii laserowej. Druga 

sonda zabiegowa nazywana powierzchniową, generuje promie-

niowanie o długości fali 660nm i mocy 300mW. Laser ten jest niezwykle 

przydatny i bardzo skuteczny do terapii rozległych przypadków jak 

oparzenia, odleżyny, bóle pleców i wiele innych. Dzięki wyposażeniu 

w dwie sondy zabiegowe (punktową i powierzchniową) działa 2x 

szybciej.

Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1106 - Physio Laser

780nm - 600mW i 820nm - 600mW

Physio Laser generuje promieniowanie o długości fali 780nm 

i 820nm i mocy regulowanej do 600mW. Diodowy laser terapeutyczny 

CTL 1106 posiada dwie sondy punktowe dzięki czemu działa 2x 

szybciej, a chora tkanka może być naświetlana z dwóch stron jedno-

cześnie. Pozwala łatwo, bezboleśnie i skutecznie zrealizować 

laseroterapię nieskoenergetyczną w ponad 300 schorzeniach i przy-

padkach. Szczególnie jest polecany do zabiegów m. in. w fizjoterapii, 

traumatologii, rehabilitacji, geriatrii. Przykładowe zastosowania to: 

zespół Osgood-Schlattera, zespół mięśnia nadgrzebieniowego, 

neuralgia międzyżebrowa, pochewki ścięgna Achillesa i  inne.

VER: A1.3-16.PS-PL.15s.-43.PHYREF:  CTL 1106MX-0780-.600.15s.TT.43.PHY

VER: E2.4-16.PS-PL.27g-56.PHYREF: CTL 1106MX-0780-.300 i 0660-.300(9x40).27g.TT.56.PHY

VER: B1.2-16.PS-PL.27g-56.PHYREF: CTL 1106__-0780-.600 i 0820-.600.27g.TT.56.PHY
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Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1105MX - Doris Pro Duo

810nm - 5000mW + 635nm - 150mW

Doris Pro Duo generuje promieniowanie o długości fali 810nm – 

5000mW i 635nm - 150mW. Wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz 

LCD. Laser Doris Pro Duo jest urządzeniem zaprojektowanym dla 

bardzo szerokiej gamy zastosowań fizjoterapeutycznych, między 

innymi w medycynie sportowej, reumatologii, traumatologii. Laser CTL 

1105MX przeznaczony dla specjalistów fizjoterapeutów, daje możli-

wość poprawienia efektywności terapii z nieinwazyjną biostymulacją 

dwufalową.

Diodowy Laser Terapeutyczny 
CTL 1105MX – Doris Pro Trio

635nm – 150mW i 780nm – 1W i 810nm - 3W

Laser CTL 1105MX - Doris Pro Trio - generuje trzy długości fali – 635nm, 

780nm i 810nm. Produkowany jest w dwóch wersjach wykonania obudowy, 

a każda z dwóch obudów w dwóch wersjach kolorystycznych. Jest urządze-

niem zaprojektowanym dla wielu schorzeń i przypadków z fizjoterapii i reha-

biltacji. Parametry promieniowania tego lasera umożliwiają przeprowa-

dzenie ponad 100 zabiegów terapii niskoenergetycznej. Jest bardzo 

przydatny w zabiegach przeciwzapalnych, przeciwbólowych przeciwo-

brzękowych 

I REHABILITACJI

Laserowy Skaner Terapeutyczny  
CTL 1106TS  - Odys Trio

635nm - 150mW + 780nm - 1W + 810nm – 3W 

Laser Odys Trio  to niezwykle nowatorski aparat przeznaczony do auto-

matycznego, równoramiennego naświetlania tkanki w płaszczyźnie 

poziomej i pionowej promieniowaniem laserowym emitowanym 

z lasera terapeutycznego. Układ sterowania aplikatora skanerowego 

jest zbudowany w oparciu o wewnętrzny mikrokomputer pozwalający 

na wybór kształtu i rozmiaru powierzchni poddawanej laseroterapii oraz 

prędkości przemieszczenia promieniowania. Dzięki wyposażeniu 

w trzy diodowe źródła promieniowania, terapeutyczny skaner laserowy 

CTL1106TS znajduje szerokie zastosowanie. Zalecamy użycie lasera 

przy leczeniu chorób kręgosłupa.

VER: E1.3-16.PS-PL.22b-56.PHYREF: CTL 1105MX-0810-5.00 + 0635-.150.22b.TT.56.PHY

VER: D2.5-16.PS-PL.27b-56.PHYREF: CTL 1105MX-0635-.150 i 0780-1.00 i 0810-3.00.27b.TT.56.PHY

VER: C3.1-16.PS-EN.23b-56.PHYREF: CTL 1106TS-0635-.150 + 0780-1.00.0810-3.00.23b.TT.56.PHY


