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WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL
WWW.KALMED.COM.PL

WYPOŻYCZALNIA aparatów CPM, CAM, PNF ARTROMOT®
Jedyna rekomendowana przez producenta
Szyny ARTROMOT® są przeznaczone do terapii kończyn,
które w wyniku urazu, chorób lub operacji powinny być
mobilizowane ruchem ciągłym biernym (Continuous
Passive Motion), kontrolowanym aktywnym
(Controlled Active Motion) i zgodnym z koncepcją
PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)
Terapia CPM zapobiega skutkom unieruchomienia,
powoduje wczesne odzyskanie bezbolesnej
ruchomości, zapobiega obrzękom już we wczesnym
okresie leczenia.
Terapia CAM pomaga odzyskać koordynację, czucie głębokie
i funkcjonalną siłę kończyny w sposób zaplanowany,
stopniowy i bezpieczny z zastosowaniem biofeedback.
wzmaga metabolizm i przeciwdziała zesztywnieniu
powoduje szybsze gojenie się chrząstki, ścięgien, więzadeł i tkanek miękkich
przyspiesza resorpcję krwiaków, krążenie limfy i krwi, zapobiega zakrzepicy i zatorom
Wypożyczenie aparatu ARTROMOT®umożliwia regularną, nieograniczoną czasowo,
bezbolesną i odpowiednio dozowaną terapię także w warunkach domowych.

JAK WYPOŻYCZYĆ ARTROMOT®:
1. Konsultant sporządza umowę wypożyczenia na podstawie
danych otrzymanych telefonicznie lub pocztą elektroniczną
i wysyła ją do Pacjenta.

Zeskanuj kod,
aby przyspieszyć
procedurę:

2. Po otrzymaniu podpisanej umowy ARTROMOT® jest
wydawany użytkownikowi lub wysyłany pod wskazany
adres przesyłką kurierską.
3. Przed upływem okresu wypożyczenia, użytkownik
decyduje o zwrocie aparatu lub przedłużeniu wypożyczenia.
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www.kalmed.com.pl

tel. 61 828 06 86
faks 61 828 06 87
koordynacja tel. 601 640 223
kalmed@kalmed.com.pl

Informacja
i pomoc techniczna:

tel. 501 483 637

Jedyna rekomendowana przez producenta WYPOŻYCZALNIA aparatów

zawsze najnowocześniejsze na rynku

23-letnie doświadczenie

Tabela opłat za wypożyczenie i koszty dosłania
ARTROMOT® K2 (kolano i biodro) z pokrętłami do określenia zakresu ruchu
ARTROMOT® K2 PRO (kolano i biodro) z pilotem sterującym

gwarancja dostępności

cena za dobę

opłata kuriera

27,00 zł

2 x 44,00 zł

30,00 zł

2 x 44,00 zł

ARTROMOT® K1 (kolano i biodro), E (łokieć), SP2, SP3 (kostka)

35,00 zł

2 x 44,00 zł

ARTROMOT® ACTIVE-K (kolano i biodro) z biofeedbackiem

42,00 zł

2 x 73,00 zł

ARTROMOT® E2 compact (łokieć)

42,00 zł

2 x 73,00 zł

ARTROMOT® S3 (bark)

55,00 zł

2 x 230,00 zł

ARTROMOT® H (nadgarstek), ARTROMOT® F (palce ręki)

39,00 zł

2 x 38,00 zł

Elektrostymulator wielofunkcyjny FOCUS PLUS (NMES, TENS, HV, IF, FES)

8,00 zł

Elektrody samoprzylepne 5x9cm osobistego użytku (cena za komplet - 4szt.)

35,00 zł

2 x 32,00 zł
-

Elektrody samoprzylepne 5x5cm osobistego użytku (cena za komplet - 4szt.)

24,00 zł

-

+

+

FOCUS PLUS elektrostymulator

stosowany oddzielnie lub w synchronizacji z
ARTROMOT®-K1 lub ACTIVE-K

ARTROMOT® K1
CPM kolana i biodra

ARTROMOT® E2 compact
CPM z PNF łokcia

ARTROMOT® SP2/SP3
CPM z PNF stawu skokowego

ARTROMOT® ACTIVE-K
CPM + CAM + Coordination

ARTROMOT® S3 comfort
CPM z PNF barku

Pacjentów z całej Polski obsługujemy za pośrednictwem
firmy kurierskiej (dostawa już na drugi dzień!)
lub konsultantów regionalnych.
ARTROMOT-H
CPM nadgarstka

ARTROMOT-F
CPM palców ręki

Zapewniamy całodobową opiekę techniczną i merytoryczną.

Uwaga! nazwa ARTROMOT® jest chronionym znakiem towarowym, którego nieuprawnione używanie jest zabronione.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI ARTROMOT® NA TERENIE POLSKI
www.kalmed.com.pl

tel. 61 828 06 86, 601 640 223

Pomoc techniczna 501 48 36 37

