Kontakt oss for et godt tilbud!
Skanlab AS har i 30 år levert behandlingsprodukter og kurs til profesjonelle terapeuter, som er til
uvurderlig hjelp i prosessen med å få en pasient tilbake i normal aktivitet så raskt som mulig. Vår
påstand er at det er umulig å drive effektivt uten verktøy i kombinasjon med trening.
Skanlab Therapy

Skanlab Laser Pro

Skanlab Therapy (dyp varmebehandling) øker sirkulasjon,
reduserer smerte, øker elastisitet og bedrer bevegelighet.
Den siste modellen har følgende nyheter:

Skanlab Laser Pro gir dokumentert anti inflammatorisk
effekt. Den siste modellen har følgende nyheter:
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Energien justeres
enkelt med
håndkontrollen.
42 forhåndsdefinerte
programmer på et
oversiktlig fargedisplay
Behandle over metaller
Redusert behandlingstid
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Kan enkelt justeres etter diagnoselista til WALT
(www.walt.nu)
Enkel i bruk
Ny batteriteknologi med lang
levetid og kun 45 min ladetid –
Li-Ion teknologi
Nytt display som viser tilført
energimengde – Joule
100, 200, 300, 400 & 500mW i
samme laser!

Trykkbølge

Elektroterapi

BTL 6000 Topline eSWT er et uvurderlig dokumentert verktøy
for behandling av ulike kroniske lidelser. Den siste modellen
har følgende egenskaper:

Endomed 482 med vakuum er ett komplett elektroterapi
apparat. Den siste modellen har følgende egenskaper:
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Servicevennlig – enkelt å bytte patron selv
Rekylfri pistol med 1 patron (2 mill shock = 1000
pasientbehandlinger)
Forhåndsprogrammerte
diagnoser på et
oversiktlig fargedisplay
Trinnløs justerbart trykk
og/eller frekvens under
behandling - viktig
3 ulike transmittere – fokusert og multifokusert
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Touchscreen med 45 forhåndsprogrammerte
diagnoser
1 og 2 kanals interference
4 forskjellige vektorer
4 forskjellige TENS
Russian stimulation –
muskeltrening
Firkant strøm
(Träbert)
Trekant strøm
Micro strøm
High voltage
Galvanisk strøm for iontoforese

Opplæring avholdes rett etter nyanskaffelse og praktiske kurs gjennomfører vi jevnlig - se Facebook.
Vi er opptatt av høy servicegrad og gjennom 30 år i bransjen har vi gode referanser å vise til. Vår ISO
13485:2012 sertifisering er også et bevis på at vi er en trygg partner for deg.
Ta kontakt på telefon +47 69 35 20 80 eller e-post info@skanlab.no for et godt tilbud i vårt
jubileumsår.
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