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UN 2,000 996,5700 1.993,14Aparelho Eletro-analgesia portátil 4 canais
Controle digital por micro controlador que oferece segurança e facilidade demanuseio, indicado em processos dolorosos agudos ou crônicos, como fibromialgia,artrose, pós-operatório, ciatalgias, bursites, ATM, debelando o quadro álgico eproduzindo relaxamento muscular. Os parâmetros de programação são mostradosem display de cristal liquido (LCD), permitindo ao usuário visualizar todos osparâmetros programados. O uso de teclado de membrana com teclas independentespara a programação e controle de intensidade permitem ao usuário facilidade nautilização.

76211

UN 1,000 584,5500 584,55Spaldart de madeira
Dimensões e pesos aproximados: "Produto:Dimensões: 48.0 cm x 93.0 cm x 238.0 cm (C x L x A)Peso: 15.0 kg

76222

UN 1,000 1.391,7800 1.391,78Barra paralela para fisioterapia Utilizada para a reabilitação e treino da marcha. Além disso, auxilia em exercíciospara equilíbrio e coordenação motora.Dimensões aproximadas:Com 2 metros de comprimento.Estrutura em tubo de aço pintado (opção em aço inox)1 par de corrimãos pintados após prévio tratamento antiferruginoso, dotada de 2barras verticais de cada lado, 2 barras (corrimãos) horizontais com regulagem dealtura e largura.Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapente
Dimensões da plataforma: 2,00x0,80m (CxL)Altura máxima do corrimão: 0,90m - Altura mínima corrimão: 0,52mLargura máxima do corrimão: 0,60m - Largura mínima do corrimão: 0,39m

76233

UN 2,000 56,6600 113,32Halter emborrachado 5kgDesenvolvido em ferro com revestimento emborrachado, para melhor aderência dasmãos do usuário, proporcionando segurança e conforto ao praticar os exercíciosdesejados. Este modelo possibilita usá-lo em ambientes variados, ou seja, pode-seusar na academia, em clínicas ou em casa

76304
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UN 1,000 1.049,8200 1.049,82Ultrassom Compact  freq. 1-3mhzUltrassom portátil;Possui duas frequências de emissão: 1,0 e 3,0 MHz;Todos os parâmetros são visualizados em display LCD;Parâmetros operados por teclas soft touch;Modos de operação: contínuo e pulsado;Oferece micro-massagem profunda;30 opções de pulsados na opção multi-frequências;Frequência de tensão de alimentação: 50/60Hz;Densidade de potência máxima: 3W/cm²;Potência de saída declarada: 21W;ERA: 7cm²;Temporizador: 1 a 30 minutos;Frequência de repetição de pulsos: 16Hz ou 48Hz ou 100Hz;Modulação do modo pulsado: 5% a 50%;20 protocolos de tratamentos para utilização rápida;

76325

UN 2,000 21,1800 42,36Faixa elástica vermelhaMaterial: ElásticoDimensões: 1,50m x 0,14 m (CxL)
76336

UN 2,000 23,0600 46,12Faixa elástica verdeMaterial: ElásticoDimensões: 1,50m x 0,14 m (CxL)
76347

UN 2,000 25,9800 51,96Faixa elástica azul
Material: ElásticoDimensões: 1,50m x 0,14 m (CxL)

76358

UN 1,000 2.108,5200 2.108,52Laserpulse - Aparelho de Laserterapia Laseracunpuntura e CicatrizaçãoO Laserpulse é um equipamento microcontrolado de laser terapêutico de baixapotência desenvolvido para a utilização em fisioterapia e estética. Possui circuitotoposcópio para localização dos pontos de acupuntura e possibilidade de operaçãocom caneta Laser (Laser probes) com comprimento de 660 nm - AlGaInP - (Po -30mW) (CANETA INCLUSA)

76379

UN 2,000 15,6800 31,36Caneleira tornozeleira tradicional preto 2kg
Projetada em Bagum material resistente, de revestimento vinílico, sendo preenchidacom pequenas esferas achatadas de ferro, em quantidade ideal para atingir a carganecessária. O fechamento é feito em velcro e dispõe maior segurança ao usuário

763910

UN 2,000 19,7800 39,56Caneleira tornozeleira tradicional preto 3kg
Projetada em Bagum material resistente, de revestimento vinílico, sendo preenchidacom pequenas esferas achatadas de ferro, em quantidade ideal para atingir a carganecessária. O fechamento é feito em velcro e dispõe maior segurança ao usuário

764011

TOTAL DO PROCESSO: 7.452,49
TOTAL: 7.452,49


