


  

PŘÍSTROJE RODINNÉ 

 
 

 

 

 

 

 

 

PŘIZPŮSOBENÍ VAŠIM POTŘEBÁM   |      volba mezi 3 druhy přístrojů z rodinné řady 

 Bioconfort: volba programu, přednastavený čas 25 minut, nastavení intenzity pro každý výstup zvlášť 
(využívaný především v drobných rehabilitacích) 

 Technimag: volba programu, času a intenzity, kombinace ověřených vlastností a důrazem na design, 
oblíbený především v zahraničí, jednoduché ovládání 4 tlačítky – program, čas, intenzita, start/stop 

 D2000: volba programu, času a intenzity, základní řada DIMAP - shodná účinnost za příznivou cenu, 
nejlevnější přístroj oblíbený především v ČR  

DIMAP Bioconfort    

Dvouvýstupový přenosný přístroj 
Programy A, B, C, 0-13 

Frekvenční, intensitní volba 

Přednastavený čas na 25 minut 

Intensita 1-10 

Digitální displej 
LED indikace 

Akustická a optická signalizace 

Systém ochran proti přetížení, zkratu 

Toroidní trafo se sníženým vyzařováním 

DIMAP Technimag    

Dvouvýstupový přenosný přístroj 
Programy A, B, C, 0-13 

Frekvenční, časová, intensitní volba 

Intensita 1-10 

Digitální displej 
LED indikace 

Akustická a optická signalizace 

Systém ochran proti přetížení, zkratu 

Toroidní trafo se sníženým vyzařováním 

Jednoduché ovládání 4 tlačítky – program, čas, intenzita, start 

DIMAP D2000    

Dvouvýstupový přenosný přístroj 
Programy A, B, C, 0-13 

Frekvenční, časová, intensitní volba 

Intensita 10-100% 

Digitální displej 
LED indikace 

Akustická a optická signalizace 

Systém ochran proti přetížení, zkratu 

Toroidní trafo se sníženým vyzařováním 

http://dimap.cz/katalog/index.php?page=detail&count=0&id=0119
http://dimap.cz/katalog/index.php?page=detail&count=0&id=0127
http://dimap.cz/katalog/index.php?page=detail&count=0&id=0117
http://dimap.cz/katalog/index.php?page=detail&count=0&id=0119
http://dimap.cz/katalog/index.php?page=detail&count=0&id=0127
http://dimap.cz/katalog/index.php?page=detail&count=0&id=0117


  

APLIKÁTORY RODINNÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1HF    

Použití: aplikátor A1HF je určen na místní aplikace např. ruku, 
zápěstí, loket, patu, krční páteř 

Popis: tvar osmiúhelníku, zadní část opatřena páskem 

Rozměry: 23x23cm, tloušťka 3,5cm 

A4HLg    

Použití: oblast zad a páteře 

Popis: aplikace se provádí přiložením střední ploché části 
aplikátoru na místo požadované aplikace 

Rozměry: trojdílný, 48x48cm, tloušťka 3,5cm 

SPHLg    

Použití: aplikace horních a dolních končetin, kloubů, část krční 
páteře 

Popis: válcový aplikátor (solenoid), aplikace se provádí 
nasunutím aplikátoru na místo požadované aplikace 

Rozměy: průměr 24cm x 8cm šířka 

A2HLg 250 DUO    

Použití: univerzální aplikátor, pro oblast zad, páteře, kyčlí, 
končetin atd. 
Popis: aplikátor se skládá z 2 samostatných dílů a 2 krajních 
fixačních dílů s páskem, jednotlivé díly spojeny zipem 

Rozměry: 2 díly (=DUO) 25x48x3,5cm 

http://dimap.cz/katalog/index.php?page=detail&count=0&id=0081
https://dimap.cz/katalog/index.php?page=detail&count=0&id=0122
https://dimap.cz/katalog/index.php?page=detail&count=0&id=0164
https://dimap.cz/katalog/index.php?page=detail&count=0&id=0124
http://dimap.cz/katalog/index.php?page=detail&count=0&id=0081
https://dimap.cz/katalog/index.php?page=detail&count=0&id=0122
https://dimap.cz/katalog/index.php?page=detail&count=0&id=0164
https://dimap.cz/katalog/index.php?page=detail&count=0&id=0124


  

 

 

 

SADY RODINNÉ 

 

 

 

 

 

 

 

A3HLg MAX DUO    

Použití: pro náročné zákazníky na oblast páteře, zad, vhodné při 
celotělové rekonvalescenci a prevenci 
Popis: aplikátor poskytuje maximální pohodlí, použití ideální na 
lůžku, tvar obdélníku, skládá se ze 4 rozkládacích čtverců 

Rozměry: délka 170cm, šířka 45cm, tloušťka 3,5cm 

SADA Technimag ZÁDOVÁ   
Sada obsahuje:  

přístroj DIMAP TECHNIMAG 

aplikátor A1HF - např. na zápěstí, loket, patu, krční páteř... 
aplikátor A4HLg (zádový) - na oblast zad a páteře 

koženková brašna 

  

SADA přístroj Bioconfort ZÁDOVÁ    

SADA přístroj D2000 ZÁDOVÁ     

SADA Technimag SOLENOID   

Sada obsahuje:  

přístroj DIMAP TECHNIMAG 

aplikátor A1HF - např. na zápěstí, loket, patu, krční páteř... 
aplikátor SPHLg (solenoid průměr 24cm) - na končetiny 

koženková brašna 

   

SADA přístroj Bioconfort SOLENOID    

SADA přístroj D2000 SOLENOID    

SADA Technimag DUO    

Sada obsahuje:  

přístroj DIMAP TECHNIMAG 

aplikátor SPHLg (solenoid průměr 24cm) - na končetiny 

aplikátor A4HLg (zádový) - na oblast zad a páteře 

koženková brašna 

   

SADA přístroj  Bioconfort DUO     

SADA přístroj D2000 DUO     

https://dimap.cz/katalog/index.php?page=detail&count=0&id=0125
https://dimap.cz/katalog/index.php?page=detail&count=0&id=0125


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADA Technimag TRIO    

Sada obsahuje:  

přístroj DIMAP  TECHNIMAG 

aplikátor A1HF - např. na zápěstí, loket, patu, krční páteř... 
aplikátor SPHLg (solenoid průměr 24cm) - na končetiny 

aplikátor A4HLg (zádový) - na oblast zad a páteře 

koženková brašna 

   

SADA přístroj Bioconfort TRIO     

SADA přístroj D2000 TRIO    

SADA Technimag ČTYŘDEČKA    
Sada obsahuje:  

přístroj DIMAP  TECHNIMAG 

aplikátor A2HLg250 DUO (dva aplikátory spojeny zipem) – 

(univerzální aplikátor, pro oblast zad, páteře, kyčlí, končetin atd.) 
2 fixační díly s páskem  
koženková brašna 

 

SADA přístroj Bioconfort ČTYŘDEČKA   

SADA přístroj D2000 ČTYŘDEČKA    

SADA Technimag LŮŽKOVÁ    
Sada obsahuje:  

přístroj DIMAP  TECHNIMAG 

aplikátor A3HLg MaxDuo (délka 170cm, šířka 45cm) - pro 

náročné zákazníky na oblast páteře, zad, vhodné při celotělové 
rekonvalescenci a prevenci) 

koženková brašna 

  

SADA přístroj Bioconfort LŮŽKOVÁ    

SADA přístroj D2000 LŮŽKOVÁ     


