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TECHNOLOGIA DLA TERAPII
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Efekt przeciwzw³óknieniowy

Zmniejszanie rumienia     
Usuwanie toksyn

DEEP OSCILLATION®
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»  leczenie szpitalne i kliniczne 
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CHIRURGIA PLASTYCZNA I MEDYCYNA ESTETYCZNA



DEEP OSCILLATION® Evident

-

-
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DEEP OSCILLATION®  
Evident
Aparat DEEP OSCILLATION EVIDENT® jest przeznaczony do profesjonalnego wykorzystania  
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Ma³y aplikator

-

terapeutycznych oraz skorzystania z zapisanych w pamiêci urz¹-

-
ne wskazówki oraz dynamiczne animacje pokazuj¹ce metodykê 

Karta terapeutyczna DEEP OSCILLATION®

APLIKATORY 

STRONA 





DEEP OSCILLATION® Personal

DEEP OSCILLATION® Personal

 

-
 

-

 
-

-

Aparat DEEP OSCILLATION® Personal jest  
 

pamiêci zawieraj¹cymi  zestaw gotowych  

SPORTS -
topedyczncyh

POSTPARTUM – terapia w przypadkach poporodo-
-

AESTHETICS -

Karty terapeutyczne z gotowymi programamiAparat DEEP OSCILLATION® PERSONAL ze standardowym aplikatorem
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to udokumentowane przez istotn¹ poprawê planimetrycznych 

KLINICZNIE 
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ograniczaj¹c ruch komórek prozapalnych w kierunku uszkodzo-
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DEEP OSCILLATION Evident®

STRONA 

DANE TECHNICZNE



PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG jest wiodącym producen-
tem sprzętu do klasycznej i innowacyjnej fizykoterapii. Marka  
PHYSIOMED oznacza doskonałą jakość urządzeń, najbardziej za-
awansowane rozwiązania technologiczne i wyjątkowo korzystną 
relację ceny do jakości. Firma PHYSIOMED koncentruje się na za-
pewnianiu urządzeń terapeutycznych dla rehabilitacji, medycyny 
sportowej, medycyny estetycznej oraz medycyny weterynaryjnej.

Oferta firmy PHYSIOMED obejmuje aparaty do elektroterapii, 
aparaty ultradźwiękowe, urządzenia podciśnieniowe, lasery, 
diatermie mikrofalowe i krótkofalowe, aparaty do kriotera-
pii oraz całkowicie nowe, sprawdzone klinicznie, innowacyjne 
systemy terapeutyczne jak DEEP OSCILLATION®, MAGCELL®,  
PSORIAMED® oraz vocaSTIM®

Obecnie, PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG eksportuje swoje 
urządzenia do ponad 70 krajów. Jednocześnie, firma PHYSIO-
MED, będąc zaangażowana w międzynarodowe badania, zajmu-
je się licznymi projektami w ramach współpracy z uniwersytetami 
oraz bez przerwy wymienia informacje i doświadczenia z uzna-
nymi naukowcami i wiodącymi lekarzami. Wyjątkowe cechy na-
szych urządzeń są wynikiem ponad 35 lat doświadczenia i ciągłej 
współpracy z terapeutami. Podejmujemy ogromny wysiłek, aby 
zapewnić pełne bezpieczeństwo naszych aparatów tak dla pa-
cjenta jak i terapeuty i w tym celu stosujemy funkcje wybiegające 
poza oficjalne wymogi prawne.

Nasze rozwiązania bezpieczeństwa służą, jako nowe punkty 
odniesienia, np. nasz wyłącznik bezpieczeństwa, automatyczne 
odcięcie prądu w przypadku usterki elektrody lub błędu inne-
go parametru mogącego mieć wpływ na odczuwanie prądu.  

“Czyste prądy” – wszystko dla lepszych efektów terapii. 

W dzisiejszych czasach wiele aparatów do elektroterapii nie ge-
neruje już prądów stymulacyjnych w formie opisanej w podręcz-
nikach, na bazie których oparta jest skuteczna elektroterapia. 
Zamiast tego w wielu przypadkach w celu obniżenia kosztów 
stosuje się przebiegi prądów, które są podobne, ale nie identycz-
ne z klasycznymi.

Nikt nie wie naprawdę, czy te przebiegi mogą wywołać taki sam, 
pożądany efekt w tkance, jak oryginalne prądy.  Porównując bez-
pośrednio: różnicę pomiędzy prądem „oryginalnym” i „podob-
nym” można odczuć, ale tak naprawdę różnica jest widoczna 
dopiero po podłączeniu urządzenia do oscyloskopu. Wówczas 
można zaobserwować odkształcenia przebiegu prądu galwanicz-
nego, zaburzone krzywe sinusoidalne zamiast harmonicznych,  
a nawet zdeformowane przebiegi prądów diadynamicznych.

PHYSIOMED odcina się od tego trendu polegającego na dąże-
niu do maksymalizacji zysków kosztem kompromisu w zakresie 
efektywności terapeutycznej. Dlatego aparaty firmy PHYSIOMED 
generują wyłącznie „czyste” prądy o wzorcowych przebiegach. 
To tłumaczy słyszaną często opinię od kompetentnych osób, że 
pomimo stosowania identycznych parametrów, wykorzystując 
aparaty PHYSIOMED uzyskuje się lepsze efekty terapeutyczne niż 
w przypadku innych urządzeń.

O FIRMIE

PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG

TECHNOLOGIA DLA TERAPII

Urządzenia firmy PHYSIOMED odpowiadają najnowszym normom bezpieczeństwa i przepisom Dyrektywy 93/42 dotyczącej Wyrobów Medycznych. Aparaty PHYSIOMED są 
produkowane zgodnie z aktualnymi standardami jakości, zostały poddane badaniu typu z wynikiem pozytywnym i są oznaczone znakiem CE zgodnie z Dyrektywą 93/42/UE.

ISO 9001
M A D E  I N  G E R M A N Y

Official partner of the 
German Ice Hockey Federation
and German National
Ice Hockey Team

Firma HAS-MED jest wyłącznym przedstawicielem PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG w Polsce.



DEEP OSCILLATION®
Głęboka oscylacja



Tkanka łączna

Mięśnie

Skóra

Obszar działania
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DEEP OSCILLATION®: głeboka oscylacja jest unikalną, opatento-
waną metodą terapeutyczną. Jej specyficzny charakter pozwala 
na wytwarzanie w tkankach biologicznie efektywnych oscylacji 
wykorzystujących elektrostatyczne przyciąganie i odpychanie.

W przeciwieństwie do innych rodzajów terapii,  
DEEP OSCILLATION® oddziałuje głęboko na wszystkie warstwy 
tkanek  (skóra, tkanka łączna, tkanka tłuszczowa podskórna, 
mięśnie, naczynia krwionośne i limfatyczne), przy czym  nie to-
warzyszą temu żadne nieprzyjemne odczucia

 
Szybki efekt przeciwbólowy  
Działanie przeciwzapalne     
Szybka resorpcja obrzęków
Wspomaganie gojenia ran    
Efekt przeciwzwłóknieniowy
Poprawa trofiki tkanek    
Zmniejszanie rumienia     
Usuwanie toksyn
Poprawa jakości tkanki

RODZAJ TERAPII

DEEP OSCILLATION®- głęboka oscylacja

Szybsza regeneracja po zabiegach chirurgicznych, po urazach, przeciążeniach  oraz w schorzeniach 
neuroglogicznych –  łagodzenie bólu, zmniejszanie obrzęków, stanów zapalnych, terapia ran.

DEEP OSCILLATION®
Zabiegi z wykorzystaniem głębokiej oscylacji

Działanie fizjologiczne DEEP OSCILLATION®
zostało potwierdzone klinicznie:

Tkanka tłuszczowa

www.hasmed.pl



RODZAJ TERAPII

DEEP OSCILLATION®- głeboka oscylacja

Zastosowanie głębokiej oscylacji: 

»  leczenie szpitalne i kliniczne 

»  medycyna sportowa 

»  medycyna estetyczna  

DEEP OSCILLATION® to metoda unikalna: nieinwazyjna, bezbolesna i jednocześnie  
bardzo skuteczna. 
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Główną zaletą zabiegu jest możliwość mechanicznej stymulacji we wszystkich tych przypadkach, gdzie przeciwwskazana 
jest tradycyjna terapia mechaniczna, zwłaszcza w ciężkich i rozległych urazach (stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia) i w przy-
padkach trudno gojących się ran . Oscylację głęboką można wdrożyć już we wczesnym stadium choroby, stymulując procesy 
regeneracyjne. Dzięki tym właściwościom, szczególnie nadaje się do zastosowania w następujących wskazaniach: 

TERAPIA PRZED- i POOPERACYJNA 
Zastosowanie głębokiej oscylacji w rehabilitacji przed- i pooperacyjnej, w porównaniu do tradycyjnych terapii, znacznie przy-
śpiesza znoszenie obrzęków i wysięków.  Oscylację głęboką można zastosować w bardzo wczesnym stadium chorobowym, 
nawet na drugi dzień po operacji. Dzięki temu  stymuluje i przyspiesza proces gojenia ran, hamuje miejscowe stany zapalne,   
znacząco łagodzi ból, poprawia jakość bliznowaciejącej tkanki.  DEEP OSCILLATION jest idealnym uzupełnieniem  opieki po-
operacyjnej między innymi  w onkologii, neurologii i traumatologii. Dzięki unikalnemu,  łagodnemu działaniu głeboka oscyla-
cja jest stosowana jako leczenie  pierwszego rzutu np. po przeszczepach skóry, mastektomii, cesarskim cięciu, zespoleniach, 
endoprotezach, itp. 

URAZY MECHANICZNE i PRZECIĄŻENIOWE ORAZ USZKODZENIA NEUROLOGICZNE
W przypadkach urazów mechanicznych oraz kontuzji powstałych wskutek przeciążeń oraz przy uszkodzeniach neurologicz-
nych  DEEP OSCILLATION® działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo oraz przeciwbólowo, poprawia odżywianie tkankowe 
i  bezpośrednio stymuluje procesy regeneracyjne. Umożliwia to szybszy powrót do aktywnej rehabilitacji i treningu. U pa-
cjentów po udarach głeboka oscylacja jest stosowana do drenażu limfatycznego w szczególności głowy jak również w celu 
poprawy statusu odżywczego tkanek w obszarach dotkniętych hemiplegią.

ZESPOŁY BÓLOWE
W przypadkach fibromialgii, choroby Sudecka i innych, którym towarzyszy chroniczny ból, obrzęk oraz przeczulica skórna,  
DEEP OSCILLATION® zapewnia silny efekt uśmierzenia bólu.
 

REGENERACJA PO TRENINGU i STABILIZACJA WYDOLNOŚCI
Zastosowanie głębokiej oscylacji po trenignu przynosi szybki efekt obniżenia powysiłkowego napięcia mięśniowego oraz 
niweluje skutki zespołu opóźnionego bólu mięśniowego (DOMS), łagodzi ból oraz bezpośrednio przeciwdziała mikrourazom.  
Pod wpływem zabiegu znacznie szybciej usuwane są pozostałości metabolizmu, w tym cytokiny. To działanie prowadzi do 
poprawy odżywiania komórek mięśniowych i przyspiesza powrót do normalnej wydolności. Dzięki temu skraca się okres 
regeneracji pomiędzy treningami.   

CHIRURGIA PLASTYCZNA i MEDYCYNA ESTETYCZNA
Ponieważ głeboka oscylacja ma działanie przeciwobrzękowe, przeciwdziała zwłóknieniom tkanek oraz przyspiesza usuwanie 
toksyn,  jest bardzo dobrą terapią uzupełniającą przed i po liposukcji i w przypadkach innych inwazyjnych procedur z zakresu 
medycyny estetycznej. 



URZĄDZENIE

DEEP OSCILLATION® Evident

DEEP OSCILLATION® EVIDENT to doskonała kombinacja ergono-
mii  i funkcjonalności. Obrotowy pulpit sterujący z regulacją kąta 
nachylenia posiada duży, czytelny, kolorowy ekran i specjalne po-
krętło nawigacyjne PHYSIOMED one button, zapewniające szyb-

ki wybór parametrów. Urządzenie posiada specjalnie zaprojek-
towany, ergonomiczny wózek, dzięki któremu przechowywanie 
wszystkich akcesoriów jest niezwykle proste. Specjalna szuflada 
zapewnia terapeucie szybki dostęp do wszystkich niezbędnych 
akcesoriów.

DEEP OSCILLATION®  
Evident
Aparat DEEP OSCILLATION EVIDENT® jest przeznaczony do profesjonalnego wykorzystania  
w gabinetach i szpitalachи ииииииии ииииииииии ииииииии.

Obrotowy pulpit sterujący z regulacją nachylenia i z 
wbudowanym czytnikiem kart pamięci

STRONA 
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Mały aplikator

DEEP OSCILLATION® jest wyposażony w specjalne aplikatory 
zabiegowe. Zróżnicowane rozmiary umożliwiają wykonywanie 
zabiegów lokalnie jak i na dużych obszarach. Łatwa wymiana 
membran zabiegowych gwarantuje higienę.  

Indywidualny program terapeutyczny lub  
dowolny z gotowych programów można 
zapisać na karcie terapeutycznej do wy-
korzystania w mobilnym aparacie DEEP 
OSCILLATION® PERSONAL. 

Użytkownik ma możliwość szybkiego ustawienia parametrów 
terapeutycznych oraz skorzystania z zapisanych w pamięci urzą-
dzenia indywidualnych programów.  Dodatkowo dostępna jest 
obszerna lista wskazań terapeutycznych, które zawierają pomoc-
ne wskazówki oraz dynamiczne animacje pokazujące metodykę 
zabiegu.

Karta terapeutyczna DEEP OSCILLATION®

APLIKATORY 

DYNAMICZNE ANIMACJE

Duży aplikator

RODZAJ TERAPII

DEEP OSCILLATION®- oscylacja głęboka
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URZĄDZENIE

DEEP OSCILLATION® Personal

DEEP OSCILLATION® Personal

Indywidualne programy zabiegowe zapisane w aparacie  
DEEP OSCILLATION® Evident na karcie pamięci można wywołać 
w aparacie DEEP OSCILLATION® Personal. To pozwala na indywi-
dualną, kontrolowaną i mobilną terapię z wykorzystaniem aparatu  
DEEP OSCILLATION® Personal. Pacjent może również kontynu-
ować terapię według wskazań, pomiędzy wizytami w gabinecie.
 
Zasilanie akumulatorowe i poręczna konstrukcja umożliwia sto-
sowanie terapii w każdych warunkach, np. podczas wyjazdów. 
Czytelny wyświetlacz graficzny w połączeniu z pokrętłem nawi-
gacyjnym zapewnia wygodną obsługę i szybki wybór programu.

Aparat DEEP OSCILLATION® Personal jest  
dostępny również oddzielnie,  z kartami  
pamięci zawierającymi  zestaw gotowych  
programów z danej dziedziny:

SPORTS – terapia urazów, terapia po zabiegach or-
topedyczncyh

POSTPARTUM – terapia w przypadkach poporodo-
wego bólu piersi, terapia po operacji, np. po cesar-
skim cięciu.

AESTHETICS – medycyna estetyczna, terapia po za-
biegach chirurgicznych, liposukcji

Karty terapeutyczne z gotowymi programami

Aparat DEEP OSCILLATION PERSONAL jest przeznaczony do terapii  osobistej lub do użytku mobilnego lub 
do kontynuacji leczenia w domu.

Aparat DEEP OSCILLATION® PERSONAL ze standardowym aplikatorem
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DEEP OSCILLATION® pomaga zintensyfikować i poprawić pro-
cesy gojenia ran. Dzięki efektowi redukcji obrzęku i działaniu 
przeciwzapalnemu, poprawie odżywienia i eliminacji lokalnych 
metabolitów we wszystkich warstwach tkanki, wzmaga się na 
wielu poziomach odbudowa tkanki i formowanie blizny. Jest 
to udokumentowane przez istotną poprawę planimetrycznych 
i biochemicznych parametrów gojenia się ran. 

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA 
KLINICZNIE 

STRONA 
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WSPOMAGANIE GOJENIA RAN

DEEP OSCILLATION

Próba kontrolna

* p < 0,05 w stosunku do próby kontrolnej

WYNIKI PLANIMETRII, żródło: Mikhalchik et. al. 2005b
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DEEP OSCILLATION® łagodzi ból poprzez ograniczenie działania 
substancji pośredniczących w przekazywaniu bodźców bólo-
wych. Co więcej, zapobiega stanom zapalnym i obrzękom ogra-
niczając ruch komórek prozapalnych w kierunku uszkodzonego 
miejsca oraz hamując wydzielanie mediatorów zapalenia.

DZIAŁANIE PRZECIWBÓLOWE

DEEP OSCILLATION

Próba kontrolna

* Porównanie  1- 2- 3
 p= 0,048 (test Friedmana)

BÓL: skala VAS | żródło: Jahr et. al. 2008
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W przypadku przewlekłego zespołu bólowego i pourazowe-
go, zdolność poruszania się często jest zmniejszona z powodu 
ograniczonego mikrokrążenia  i wzmożonego napięcia mięśni.  
DEEP OSCILLATION rozluźnia mięśnie, poprawia metabolizm 
komórkowy i wspomaga reinerwację uszkodzonego nerwu,  
w wyniku czego uzyskuje się zwiększenie zakresu ruchu.

POPRAWA RUCHOMOŚCI

DEEP OSCILLATION

Próba kontrolna

Próba kontrolna
Porównanie pomiędzy grupami:  2: p = 0,026
Porównanie pomiędzy grupami:  2:  3: p = 0,023
Porównanie 1 – 3: p = 0,037

Zakres ruchomości (zgięcie ramienia) | żródło: Jahr et. al. 2008
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DEEP OSCILLATION®  łagodzi ostre i przewlekłe stany zapalne 
ograniczając ruch komórek prozapalnych w kierunku uszkodzo-
nego miejsca, ograniczając wydzielanie mediatorów zapalenia 
i powstrzymując wyciek wody i białka z krwi i naczyń chłonnych.

DZIAŁANIE PRZECIWZAPALNE

DEEP OSCILLATION

Próba kontrolna

* p < 0,05 w stosunku do próby kontrolnej

MPO, krawędź rany, źródło: Jahr et al. 2008
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Na poziomie międzykomórkowym, głeboka oscylacja powodu-
je „tasowanie” substancji podstawowej, co ułatwia usuwanie 
płynu międzykomórkowego wraz z zawartymi w nim substan-
cjami. Przegrody i szczeliny międzykomórkowe są utrzymywane 
otwarte przez aktywację mechaniczną, co wspomaga drenaż 
międzykomórkowy. Znacząco przyśpiesza to redukcję lokalnego 
obrzęku z zapaleniem aseptycznym. Potwierdzono także istotne 
zmniejszenie pęcznienia w obszarze rany dzięki stosowaniu tej 
terapii. W schorzeniach chronicznych terapia pomaga zmniejszyć 
zwłóknienie i stwardnienie tkanki.

DZIAŁANIE PRZECIWOBRZĘKOWE  
I PRZECIWZWŁÓKNIENIOWE

po zabiegu

przed zabiegiem

* p < 0,05 w stosunku do próby kontrolnej

Znoszenie obrzęków
stosunek suchej masy do mokrej masy tkanki /krawędź rany/
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ŹRÓDŁA 
Fizjologiczne działanie DEEP OSCILLATION® zostało udokumentowane w wielu publikacjach opartych o badania kliniczne i eksperymentalne.

2,5

2

1,5

1

0,5

[g/g] 0

4 dni po
operacji

8 dni po  
operacji



ZESTAWY

1. Zestaw podstawowy

Specjalny wózek EVIDENT jest wyjątkowo stabilny, a cichobieżne 
kółka z hamulcami sprawiają, że przemieszczenie go jest bardzo 
wygodne. Odchylana szuflada na akcesoria umożliwia chowanie 
przewodów bez konieczności ich odłączania oraz jeszcze wygod-
niejsze przechowywanie i szybki dostęp do wszystkich akceso-
riów.  Aparat DEEP OSCILLATION EVIDENT wyposażono w ma-
gnetyczne stopki, które są idealnie dopasowane do specjalnych 
otworów na wózku. Dzięki temu aparat jest stabilnie zamocowa-
ny na wózku. 

2. Zestaw rozbudowany 

Zestaw podstawowy zawierający dodatkowo:
2 aparaty DEEP OSCILLATION PERSONAL

DEEP OSCILLATION Evident®:

Wózek Evident®

STRONA 
69

Oprogramowanie – do wyboru:
ORHOSPORTS – urazy sportowe, ortopedia, regeneracja po wysiłku
CLINICS – terapia przed- i pooperacyjna, terapia ran, neurologia
AESTHETICS – terapia po inwazyjnych zabiegach medycyny estetycznej 

1 Instrukcja obsługi
2 Uchwyty  aplikatora
1 Kabel zasilania
5 Membran 5cm
5 Membran 9,5cm
2 Aplikatory 5cm
1 Aplikator 9,5cm
1 Przewód pacjenta
1 Talk
2 Przewody do podłączenia aplikatora
3 Karty terapeutyczne DEEP OSCILLATION®
1 Elektroda bierna
1 Wózek EVIDENT

Jakość naszych akcesoriów  jest dla nas najważniejsza 
Membrany zabiegowe są wyjątkowo mocne i trwałe, 
a w razie konieczności można je łatwo wymieniać
Więcej informacji dotyczących aparatu DEEP OSCILLATION PERSONAL 
na stronie www.hasmed.pl.

Pełna lista akcesoriów na stronie www.hasmed.pl  

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy 35VA
Napięcie wyjściowe 400V  
Impedancja falowa 10MΩ
Częstotliwość wyjściowa 5-250Hz

Wymiary (S x W x G)
260x350x370mm (bez wózka, panel podniesiony)
Waga: 8,5kg (bez wózka)

www.hasmed.pl



TECHNOLOGIA DLA TERAPII

ADRES

P.H. HAS-MED
UL. MŁYŃSKA 20 
43-300 BIELSKO-BIAŁA

TELEFON

+48 33 812 29 64

+48 33 812 31 79 
FAX

EMAIL

biuro@hasmed.pl

www.hasmed.pl
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WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE
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