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Sản phẩm đã được đăng ký. Mặc dù rất quan tâm về việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất
kỳ sự sai xót hoặc in sai trong quyển sách này. Các sản phẩm và thông số kỹ thuật thể hiện trong quyển sách này có thể được thay đổi mà không
thông báo trước. Các hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và có thể bao gồm các phụ kiện không được xem như là tiêu chuẩn.
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BTL-5000

Dòng BTL-5000 Mang đến Cho CáC ThiếT Bị VậT Lý Trị Liệu 
kỹ ThuậT Tân Tiến Và ThiếT kế đặC BiệT Dành Cho CáC MụC 
đíCh Sử Dụng điều Trị Chuyên nghiệp. kếT hợp giữa Mẫu 
ThiếT kế ThựC Dụng, CáC Thông Số điều Trị Và kỹ ThuậT 
Vận hành Cao nhấT Với giá Cả phù hợp. Dòng BTL-5000 đại 
Diện Cho MộT Trong những Máy VậT Lý Trị Liệu Tối Tân 
nhấT Có MặT Trên Thị Trường



5 CáC đặC điỂM ChuẨn CỦa Dòng Máy BTL-5000

hệ Thống Với ThiếT kế MoDuLe độC đáo CỦa BTL
điện trị liệu + Siêu âm trị liệu + Laser + Từ trường trị liệu

Dòng máy vật lý trị liệu BTL-5000 được thiết kế để đáp ứng phù hợp với nhu 
cầu trị liệu cần thiết ở hiện tại và các nhu cầu trong tương lai. Nhờ các hệ 
thống thiết kế theo dạng vách ngăn rộng rãi, dòng máy BTL-5000 có thể được 
cung cấp chính xác theo yêu cầu của bạn – phù hợp với nhu cầu trị liệu cần 
thiết và tình trạng ngân sách hiện tại. Điều quan trọng nhất là máy của bạn có 
thể được nâng cấp thêm các liệu pháp khác.

hệ thống Module độc đáo của BTL cho phép:
 Sự kết hợp lên đến bốn loại trị liệu trong một máy: Điện trị tiệu + Siêu âm 

trị liệu + Laser trị liệu + Từ trường trị liệu
 Các thông số tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy trên thị trường vật lý trị liệu
 Tiết kiệm vốn đầu tư ban đầu và thời gian của bạn và không gian của 

phòng điều trị
 Tùy chọn nâng cấp cho các ứng dụng điều trị mới
 Sự thoải mái cho bệnh nhân khi tất cả liệu pháp được áp dụng ở một nơi 

điều trị. 

BTL-5000 Combi

Màn hÌnh CảM Ứng
Màn hình cảm ứng-điều khiển hiển thị bằng bút con trỏ giúp sử dụng máy dễ 
dàng hơn. Thân của máy được đặt theo chiều dọc cho phép bạn thấy thông 
tin hiển thị trên màn hình từ các vị trí khác nhau. Thêm vào đó, độ sáng của 
màn hình có thể điều chỉnh để hợp với các điều kiện ánh sáng trong phòng. 
Thông tin hiển thị trên màn hình sẽ hướng dẫn bạn xuyên suốt quá trình điều 
trị. Đơn giản chỉ cần điều chỉnh các thông số bằng cách ấn vào các nút trên 
màn hình cảm ứng và xoay núm nắm để chỉnh cường độ.

Màn hÌnh hiỂn Thị Lớn
Màn hình hiển thị lớn cho thấy rõ các thông số điều trị. Ngay cả các liệu pháp 
tiên tiến nhất hiện nay và các phương pháp trị liệu đều được hiển thị cùng với 
tác dụng của liệu pháp và các hướng dẫn trị liệu.
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� CáC đặC điỂM ChuẨn CỦa Dòng Máy BTL-5000

TỪ điỂn BáCh khoa Về Bệnh hỌC 

Màn hình màu, thư viện hỗ trợ điều trị với mô tả các liệu pháp, chẩn đoán 
được tích hợp sẵn bên trong, quy trình trị liệu, hình ảnh giải phẫu và vị trí của 
các phụ kiện trị liệu. Để biết thêm thông tin hãy xem trang 8-9.

CáC giao ThỨC điều Trị Do người Dùng Cài đặT

Bộ nhớ lớn cho phép lưu đến 150 (500) chương trình điều trị do người dùng 
cài đặt. Và có thể xem lại 20 lần điều trị gần nhất bất kì lúc nào.

hai Loại Màn hÌnh hiỂn Thị CảM Ứng

Các máy BTL-5000 được cung cấp với hai kích thước màn hình hiển thị

Màn hình cảm ứng màu 5.7 inch

Màn hình cảm ứng TFT màu 8.4 inch

CáC giao ThỨC điều Trị đượC Lập TrÌnh SẴn
 
Tiết kiệm thời gian của bạn bằng cách dùng các chương trình điều trị có sẵn 
trong các máy BTL-5000. Dựa trên các nghiên cứu chi tiết và thực nghiệm 
trên máy, các giao thức điều trị được lập trình sẵn trong máy sẽ cho bạn gợi ý 
để điều trị nhiều tình trạng khác nhau và hướng dẫn bạn xuyên suốt trong quá 
trình điều trị. Chọn một chương trình chẩn đoán từ danh sách các giao thức 
được xếp theo thứ tự chữ cái hay chọn một chương trình sẽ cho việc bắt đầu 
điều trị.
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CƠ SỞ Dữ Liệu CỦa Bệnh nhân

Thêm tên các bệnh nhân của bạn và các thông tin có liên quan vào bộ nhớ 
trong của máy và kết nối dữ liệu của bệnh nhân với các chương trình điều trị 
có sẵn hay các giao thức của riêng bạn. Khi bệnh nhân của bạn trở lại thì chỉ 
cần gọi tên của họ và áp dụng các chương trình đã điều trị lần trước.

nhận Diện phụ kiện Và kiỂM Tra Bảo DưỠng  
CáC phụ kiện

Nếu có nhiều phụ tùng được gắn vào máy cùng một lúc, từng phụ kiện độc 
lập được máy dò tìm tự động cho từng phương pháp điều trị tương ứng. 
Chọn một phương pháp điều trị trên màn hình( liệu pháp điện, sóng siêu âm, 
laser, hay liệu pháp từ) và đèn điều khiển của phụ kiện tương ứng (dây cáp 
của liệu pháp điện, đầu phát siêu âm hay từ cực của liệu pháp từ trường) 
sẽ sáng lên để cho bạn biết phụ kiện này đang được kích hoạt và nên được 
dùng. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể kiểm tra chức năng và tình trạng các 
phụ kiện. Các phụ kiện ứng dụng và dây cáp nối cũng được kiểm tra để bảo 
đảm cho điều kiện hoạt động tốt nhất.

Tùy ChỌn Màu khung Màn hÌnh

Chọn một màu cho máy để thích hợp nhất với thiết kế văn phòng và khiếu 
thẩm mỹ của bạn. Dòng BTL-5000 cho bạn lựa 4 mảng màu chính cho khung 
màn hình trước: Xanh đậm, xanh nhạt, vàng và cam.

điều ChỈnh Máy

Chỉnh âm thanh và âm lượng, màu hiển thị và độ sáng, trình bảo vệ màn 
hình, tự tắt màn hình, mã bảo vệ ban đầu và rất nhiều tính năng khác mà bạn 
có thể sửa đổi tuỳ ý.

Máy đa ngôn ngữ

Máy BTL-5000 có thể được cài đặt bằng các ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, 
Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Đức, Bồ Đào Nha, vv).

CỔng ra Tín hiệu điều Trị

Có đến 6 đầu ra tín hiệu điều trị cho các dòng máy BTL-5000.

CáC đặC điỂM ChuẨn CỦa Dòng Máy BTL-5000

Các chi tiết kỹ thuật chung của máy BTL-5000

Điện nguồn 230 V/50–60 Hz, 115V/50–60 Hz

Kích thước 230 × 390 × 260 mm

Trọng lượng (không có phụ kiện) 4.7–5.3 kg

Phân loại theo MDD 93/42/EEC  IIb

Thiết bị được bảo vệ theo cấp  II (according to IEC 536)
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TỪ điỂn BáCh khoa Về Bệnh hỌC CỦa BTL

Được dựa trên nghiên cứu y học trong nhiều năm, tính năng từ điển bách khoa đã sẵn sàng trợ giúp bạn 
trong hầu hết các liệu pháp. Với tình năng này người sử dụng có thể áp dụng kiến thức về kỹ thuật vật lý 
trị liệu vào thực tiễn. Xem các mô tả các chương trình điều trị, các phép chẩn đoán có sẵn, các qui trình 
trị liệu và các hình ảnh các bộ phận trong cơ thể cùng với các vị trí của phụ kiện ứng dụng. Tất cả các 
chương trình điều trị cài sẵn có thể được kết nối trực tiếp với mô tả chi tiết trong từ điển.

CáC Ví Dụ TỪ Thư Viện hỖ Trợ

điện Trị Liệu

đau CƠ
Chương trình:  E-1663

Thông số trị liệu

Dòng điện:  TENS

loại  đối xứng

Xung:  100us

Tần số xung:  100Hz

Điều biến:   hình thang tăng

Vị trí điện cực:  Các điện cực �x�cm trên phần cơ bị đau

Thời gian điều trị:  10-20 phút, bước 1 phút

Tần suất điều trị:  mỗi ngày

Số lần điều trị:  �

Cường độ:   Tuỳ theo ngưỡng mức độ của động cơ

hiệu quả:   giảm đau, giãn mạch

TỪ điỂn BáCh khoa Về Bệnh hỌC CỦa BTL

Siêu âM Trị Liệu

ViêM Thấp khớp – điều Trị Dưới nướC
Chương trình:  U-0002 Viêm thấp khớp - subaqualis 

Thông số trị liệu* 

Tần số sóng mang:  1MHz

Hệ số sử dụngs:  1:2 (50%)

Tần số điều chế:  100Hz

phụ kiện khuyên dùng:  đầu siêu âm, 5 cm2

Thời gian điều trị:  5 phút

Tần suất điều trị:  2 - 3 lần/ tuần

Số lần điều trị:  6 - 10

Cường độ:   1.0 - 2.0 W/cm2, bước 0.1 W/cm2

hiệu quả:   Giảm đau, chống phù và giảm căng thẳng 

Chú ý: Ứng dụng dưới nước. Khoảng cách từ đầu siêu âm đến vùng điều trị:  
10 – 12cm. Nhiệt độ nước: 36°C.
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Sự Co ThẮT
Chương trình:  M-0054

Thông số trị liệu:

Dòng điện:   dãy xung từ tính

Cường độ từ trường:  120mT/10

Dạng xung:   Xung chữ nhật (kéo dài)

Thiết bị khuyên dùng:  từ cực lồng 30cm, từ cực lồng 60cm, từ cực đôi

Thời gian điều trị:   30 phút

Tuần suất điều trị:  mỗi ngày

Số lần điều trị:  Điều trị lâu dài 10-14 tuần - Theo cách giảm đau

Vị trí các điện cực:  từ cực lồng 30cm, từ cực lồng 60cm, từ cực đôi – cho  
  phần co thắt của cơ bắp, trong khu vực bị đau

Tác dụng:   giảm đau, giãn cơ, cải thiện mao mạch

TỪ điỂn BáCh khoa Về Bệnh hỌC CỦa BTL
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TỪ Trường Trị Liệu

gÃy XưƠ ng – Bó XưƠng
Chương trình:  M-0042 osteosynthesis – per saltum post operation

Thông số trị liệu*

Dòng điện:  Từ trường liên tục

Cường độ từ trường:  tùy theo phụ kiện ứng dụng

phụ kiện khuyên dùng:  từ cực lồng 30 cm, từ cực điểm

Thời gian điều trị: 60 phút

Tần suất điều trị: mỗi ngày

Số lần điều trị:  15 – 20

Vị trí thiết bị:   Tiếp xúc trực tiếp với vùng điều trị

Tác dụng:   chống phù, giảm đau, giãn mạch, chống viêm,   
  nhanh chóng lành bệnh

Chú ý: Điều trị 2 lần/ngày. Hiệu quả của liệu pháp sẽ được tăng lên nhờ tác dụng của 
SMF sau năm lần điều trị đầu tiên. Bệnh nhân sẽ giảm đau, sự thay đổi sẽ rõ ràng hơn 
sau một thời gian dài hơn. Cùng với liệu pháp từ được khuyên dùng để kiểm soát sự 
phục hồi và hỗ trợ sự trao đổi chất của mô xương.

LaSer Trị Liệu

đau CƠ
Chương trình:  L-0812 
  programme: L-0812 sacralgia

Thông số trị liệu* 

Liều lượng:   16 J/cm2

Công suất:   tùy theo đầu chiếu

Vùng chiếu xạ:   1 cm2

Tần số:   10 Hz

Hệ số làm việc (DF):  80 %

phụ kiện khuyên dùng:  Đầu chiếu laser hồng ngoại

Tần số điều trị:  3 lần/tuần

Số lần điều trị:  12 lần hoặc giảm dần theo tình trạng giảm bệnh 

Tác dụng:   Giảm đau, giãn mạch, giảm căng thẳng

Chú ý: Bức xạ lên khớp, vùng eo, thắc lưng, xương cùng, dọc từ trên xuống dưới cột 
sống và một bên xương chậu.
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Máy Trị Liệu điện BTL-5000 puLS

Các máy BTL-5000 puls là loại máy tri liệu điện cao cấp nhất trong các loại thiết bị có trên thị 
trường. Máy có thể phát ra đầy đủ các dạng sóng tần số thấp và trung bình và cả các dạng sóng 
được điều chế, và được trang bị với các tính năng và tùy chọn thể hiện kỹ thuật mới nhất trong trị 
liệu điện.

Dòng máy BTL-5000 có nhiều cấu hình lựa chọn, mang đến một loạt các loại loại ngõ ra và dạng 
sóng:
BTL-5620 Puls – 2 kênh điều trị điện, máy điều trị điện tân tiến với 2 ngõ ra điều trị đồng thời cho  
 2 bệnh  nhân và có thể ứng dụng giao thoa 4 cực  
BTL-5625 Puls - 2 kênh điều trị điện tương tự như máy BTL-5620 nhưng có bổ sung tính năng chẩn  
 đoán điện và mở rộng số dạng sóng 
BTL-5640 Puls – 4 kênh điều trị điện cho đồng thời 2 bệnh nhân cùng lúc và ứng dụng điều trị giao  
 thoa 4 cực cho 2 bệnh nhân cùng lúc
BTL-5645 Puls - 4 kênh điều trị điện tương tự như máy BTL-5640 nhưng có bổ sung tính năng chẩn đoán  
 điện và mở rộng số dạng sóng

Các tính năng và lợi ích của máy trị liệu điện BTL-5000
 Có đầy đủ các tần số sóng thấp và trung và các dòng điều biến của chúng (xem trang 12)
 +/– Dễ dàng đổi chiều phân cực của các điện cực
 Chế độ dòng điện không đổi và điện áp không đổi - CC/CV
 Các chuỗi có thể lập trình được
 Điện chuẩn đoán: các đường cong I/t, điểm động , ngưỡng dòng điện và thời trị, hệ số đáp ứng
 Kiểm tra chất lượng của các điện cực và dây cáp của bệnh nhân
 Hệ thống vách ngăn độc đáo của BTL – có thể nâng cấp về sau
 Kết hợp với các Module sóng siêu âm, laser và/hay từ trường
 Kết nối được với BTL Vac – máy hút chân không
 Xe đẩy (tuỳ chọn)

Các đặc điểm chung của dòng máy BTL-5000

Có thể nâng cấp: 
HVT Module – Máy phát được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia trị liệu điện dùng Liệu Pháp Điện Cao Áp. Để biết thêm thông tin, 
vui lòng xem trang 14. Mã đặt hàng số P5600.017V102

Module Electrotherapy Plus – mở rộng các khả năng trị liệu của bạn bằng liệu pháp trị liệu bằng Module Electrotherapy Plus. Thiết 
bị bao gồm bộ chuyển dùng cho chẩn đoán điện và các dòng điện bổ sung: trường vectơ Isoplanar, vectơ lưỡng cực (bằng tay + tự 
động), các mạch gián đoạn, dòng Leduc, sóng H và các dòng vi sóng, sóng xung tần số trung bình và các dòng điện co cứng. Mã đặt 
hàng số P5000.004V100

điện Trị Liệu
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12 

kết hợp bất cứ máy BTL-5000 puls, BTL-5000 Combi, BTL-�000 puls and BTL-�000 Combi với máy 
hút chân không BTL Vac để áp dụng các dòng trị liệu điện bằng cách sử dụng các điện cực hút. áp 
lực chân không có thể điều chỉnh được giúp cho việc kết nối các điện cực đơn giản và thuận tiện 
hơn, nhất là ở những phần cơ thể ở nơi khó dùng các tấm điện cực cao su phẳng. hơn nữa, ở chế 
độ xung cung cấp sự xoa bóp cơ học cho các mô, tăng cường sự trao đổi chất và tăng sự cung 
cấp máu.

Máy BTL Vac có 2 ngõ ra độc lập và hoạt động ở chế độ xung và liên tục. Máy có 4 chương trình được cài 
đặt sẵn để kết hợp với các tần số xung khác nhau.

đặc điểm và lợi ích của máy chân không BTL Vac
 Thiết kế nhỏ gọn
 Chế độ liên tục và xung
 4 Chương trình xung do người dùng cài đặt + 1 chương trình xung đặc biệt dựa trên sự điều chế của 

điện trị liệu
 Tần số xung 15, 30, 45, và 60 xung mỗi phút
 Điện cực giác hút được thiết kết chuyên nghiệp với bọt xốp sinh học tương thích để phòng ngừa ngứa 

da
 Không gây ồn và dễ vận hành

Các phụ kiện tùy chọn khác: xem trang 60

điện Trị Liệu

Chi tiết kỹ thuật

Mẫu  BTL Vac

Mã đặt hàng  PVAC.001V100

Số đầu ra tín hiệu 2

Chế độ  Liên tục và xung

Tần số xung 15, 30, 45 và 60 nhịp/phút

Số chương trình 5

Kích thước (mm)  320 × 115 × 305

Trọng lượng  6.8 kg

Nguồn điện  230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz

Các phụ kiện tiêu chuẩn  Điện cực giác hút 65 mm (4×), túi xốp 65mm (4×), Dây cáp nối bệnh nhân  
 (4×), Dây cáp kết nối (2×), dây nguồn, CD hướng dẫn sử dụng

Máy hÚT Chân không BTL VaC
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CáC giao ThỨC Trị Liệu đượC Lập TrÌnh SẴn Trong BTL-5000 puLS

Trường sóng isoplanar được áp vào bả vai

điện Trị Liệu

Các lĩnh vực chính của các ứng dụng liệu pháp điện BTL:

phục hồi chức năng, Thần kinh học, Chỉnh hình, y học thể thao, chăm sóc sức khỏe 
 
Một số các giao thức phổ biến nhất được lập trình sẵn:  
Hội chứng viêm khớp dạng thấp, khớp cấp tính, khớp mãn tính, bệnh Buerger, viêm bao hoạt dịch cấp 
tính, đụng dập, chứng khập khiễng, iốt Iontophoresis (đối với sẹo lồi sao), kali Iontophoresis (đối với sẹo 
lồi), xuyên tâm, tụ máu - peracute, chứng khập khiễng, bệnh Zona, đau cơ, đau thần kinh (acrohypaes-
thesia), bệnh thần kinh (acroparaesthesia), đau thần kinh, viêm quanh khớp vai (vai đông lạnh), trương 
cơ bắp, giảm trương lực cơ bắp, giảm trương lực cơ bắp „thuốc bổ“, giảm trương lực cơ bắp - sau phẫu 
thuật, đau thắt lưng, phù hạch bạch huyết, đau thần kinh, đau thần kinh - lớn hơn dây thần kinh chẩm, 
giảm phù nề, bệnh Osgood-Schlatter,ngắn cơ, đau sau mổ, bệnh Raynaud, vẹo cột sống, co cứng, cứng 
khớp cột sống - bệnh của Bekhterev, bệnh tendovaginitis mãn tính, bị rách cơ bắp, điểm kích hoạt - sâu, 
kích hoạt điểm hời hợt ....
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Dòng điện Galvanic (Iontophoresis-tiêm thuốc không cần kim)

Các dòng Diadynamic – dạng: DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO

Traebert, Ultra-Reiz 2–5

Dòng Faradic

Dòng Neofaradic

Kích thích kiểu Nga (Kotz)

Các nhịp xung kích thích (dùng để kích thích theo điện chẩn 
đoán)– kiểu: chữ nhật tam giác (một pha)

Các nhịp xung chữ nhật

Các nhịp xung tam giác, các nhịp số mũ, và các xunh hàm số mũ 
với đường dốc tăng

Các xung kết hợp – dạng: một pha, đối xứng, thay đổi, không đối 
xứng; (các xung kết hợp)

TENS – dạng: đối xứng, that đổi, không đối xứng

Các xung đứt quãng – dạng: chữ nhật, tam giác, số mũ (một pha, 
đối xứng, thay đổi)

Dòng Leduc – dạng: một pha

Các dòng vi điện  – dạng: chữ nhật, tam giác, số mũ (một pha, 
đối xứng, thay đổi)

Các tần số sóng trung tần (có sự điều chế về biên độ)

Kích thích co cứng (theo Hufschmidt)

Giao thoa 4 cực

giao thoa 2 cực

Trường Isoplanar – Dạng đặc biệt của giao thoa 4 cực, cho phép 
đạt đến 100% sự điều chế độ sâu trong tất cả các vị trí.

Trường vector lưỡng cực – loại : tự động, thủ công

Trị liệu bằng điện cao áp (HVT) – dạng: mũi đơn, mũi đôi, mũi ba, 
đối xứng, thay đổi 
Làm cho máy trị liệu điện của bạn mạnh mẽ hơn với phương 
pháp trị liệu bằng điện cao áp. Các xung sóng với xung lực ngắn, 
cường độ thấp và điện áp cao hơn có tác dụng giãn cơ tốt và 
hiệu quả giảm đau, và thường được chỉ định cho các cơ bắp ưu 
trương và thay đổi phản xạ của các cơ bắp 

Sóng H 
Dạng sóng hai cực này (bao gồm nhân tố âm và dương) sử dụng 
tần số thấp (2 Hz) cho kích thích cơ bắp và tần số cao (60Hz) để 
hạn chế cơn đau. Tăng tốc độ dẫn lưu máu và bạch huyết làm 
tăng tốc độ thải độc và giảm phù (tần số inchthấp inch), trong khi 
ứng dụng tần số cao để trị đau thường được chấp nhận kể cả với 
bệnh nhân nhạy cảm.

Điều biến – Tần số không đổi, tần số ngẫu nhiên: ± 30%

 
Nhóm xung

Sóng sin tăng

Sóng hình thang tăng

Sóng đối xứng tăng

Điện chẩn đoán bao gồm: 
Đo đường các cong I/t trong các điểm người dùng chỉ định 
Bộ nhớ trong cho phép lưu trữ các đường cong I/t 
Xác định các điểm động 
Tính toán ngưỡng dòng điện và thời trị 
Đo hệ số thích nghi

Dải đẦy đỦ CáC TẦn Số Sóng Thấp, Sóng Trung BÌnh Và CáC Biến ThỂ CỦa
Sóng

điện Trị Liệu



15 điện Trị Liệu

 BTL-5�20 BTL-5�25 BTL-5��0 BTL-5��5

Mã đặt hàng số (màn hình 5.7 inch) P5620.101V100 P5625.101V100 P5640.103V100 P5645.103V100

Các kênh trị liệu điện 2 2 4 4

Các kênh trống để nâng cấp 2 2 2 2

Có thể nâng cấp với  E, U, L, M E, U, L, M U, L, M U, L, M

Dạng dòng điện:

Kích động    

Diadynamic    

Các chuỗi tuần tự lập trình được 50 50 50 50

Traebert, Ultra-Reiz 2-5    

Dòng điện Faradic    

Dòng điện Neofaradic    

Kích thích bằng điện kiểu Nga    

Các xung kích thích    

Các xung chữ nhật    

TENS đối xứng, không đối xứng    

giao thoa 2-cực    

giao thoa 4- cực    

Các xung tam giác    

Các xung hàm số mũ    

Các xung hàm số mũ tăng     

Các xung kết hợp    

Trường Isoplanar –  – 

Véctơ lưỡng cực (thủ công và tự động)  –  – 

Các xung ngắt quãng –   – 

Dòng Leduc –   – 

Sóng H –   – 

Các dòng vi điện –   – –

Các dòng đột biến trung tần  –   – 

Các dòng co cứng –   – 

Điện chẩn đoán –  – 

Trị liệu điện cao áp (HVT)  optional   optional  –  –

Các phụ kiện tiêu chuẩn

Điện cực cao su phẳng 4× 4× 8× 8×

bao xốp điện cực 4× 4× 8× 8×

Dây đai định vị 1× 1× 2× 2×

Cáp nối với bệnh nhân 2× 2× 4× 4×

Bút điều khiển màn hình    

Dây điện    

Đĩa CD hướng dẫn sử dụng    

CáC Máy Trị Liệu điện Xung BTL-5000 

E – điện trị liệu, U – siêu âm trị liệu, L – laser,  
M – từ trường trị liệu – tiêu chuẩn 

 – standard 
 
Để biết mã đặt hàng xem trang 33, các phụ tùng tùy chọn: xem trang 60
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Hệ thống với thiết kế 
Module

Ttừ điển hỗ trợ điều trịMàn hình màu cảm ứng

150 (500)

Giao thức do người 
dùng định nghĩa

150
(500)

Cơ sở dữ liệu 
của bệnh nhân

Máy đa ngôn ngữKiểm tra phụ kiện

Các giao thức trị liệu

1� 

Máy Trị Liệu Siêu âM BTL-5000 Sono

Dòng máy BTL-5000 Sono có tất cả các đặc điểm và lợi ích của các máy siêu âm trị liệu tiên tiến. 
Thiết kế hình dáng khoa học của đầu phát siêu âm đa tần 1 cm2 (để điều trị các vùng nhỏ) và 5 
cm2 (cho khác vùng lớn hơn) có phần điều khiển tiếp xúc và bảo đảm hình dạng của trường sóng 
siêu âm phát ra. Cả hai loại đầu đều không thấm nước để có thể dùng trong quá trình điều trị dưới 
nước. Màn hình cảm ứng và tích hợp hướng dẫn sử dụng trong máy để người sử dụng vận hành 
được dễ dàng.

Có hai loại máy BTL-5000 Sono, khác nhau ở số lượng đầu ra tín hiệu:
 BTL-5710 Sono, 1-kênh sóng siêu âm với 2 ngõ ra tín hiệu để có thể kết nối với đồng thời 2 đầu phát 

siêu âm dùng để điều trị cho một bệnh nhân
 BTL-5720 Sono, 2-kênh sóng siêu âm với 4 ngõ ra (2×2 đầu kết nối) để có thể điều trị đồng thời cho 2 

bệnh nhân độc lập cùng một lúc.

Các đặc điểm và lợi ích của máy BTL-5000 Sono
 Hệ thống và đầu dò siêu âm đa tần số – có các tần số 1 và 3 MHz
 Chế độ liên tục và xung 10–150 Hz (có thể điều chỉnh mỗi bước 10 Hz)
 Chu kỳ làm việc 5–100% (có thể điều chỉnh được)
 Công suất cao đến 3 W/cm2

 Các đầu có thiết kế khoa học và có hiển thị tiếp xúc trực quan với bệnh nhân
 Các đầu chống thấm nước – thích hợp cho việc trị liệu dưới nước
 Theo dõi sự tương tác bệnh nhân qua màn hình, tín hiệu bằng âm thanh.
 Có thể cắm 2 đầu cùng lúc (bốn đầu cho máy BTL-5720)
 Hệ thống Module BTL độc nhất – có thể nâng cấp về sau.
 Trị liệu kết hợp – Sóng siêu âm với trị liệu điện, ngõ vào trực tiếp cho trị liệu điện
 Trị liệu chuỗi tuần tự
 Xe đẩy (tùy chọn)

kết hợp sóng siêu âm với trị liệu điện, trị liệu từ trường hay laser

Bạn có thể dễ dàng kết nối máy trị liệu sóng siêu âm với bất cứ máy trị liệu điện nào của BTL để kết hợp 
các phương pháp trị liệu. Hơn nữa, bạn có thể tận hưởng lợi ích của 4 trong 1, thêm module trị liệu điện, 
laser, trị liệu từ hay cả 3 module khác vào máy trị liệu sóng siêu âm của bạn. Để biết thêm thông tin, xem 
phần Combi line – Các Dòng Máy Kết Hợp trang 30 và 5 (hệ thống module).

Các đặc điểm chung của dòng máy BTL-5000

Siêu âM Trị Liệu
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đẦu DòSiêu âM Trị Liệu

Các đầu dò phát sóng siêu âm BTL có kích thước 1 cm2 hay 5 cm2. Các đầu dò được thết kế khoa học, 
nhẹ, không thấm nước và có bộ phận nhận biết tiếp xúc được tích hợp bên trong. Cả hai đầu đều dùng 
tần số 1 MHz hay 3 MHz. Có thể cắm cả hai đầu cùng một lúc và sử dụng ngay. Tỉ lệ sóng không đồng 
dạng (BNR) có số năng lượng tập trung không quá 5 ở bất kì điểm nào.

Siêu âM Trị Liệu

Model BTL-5�10  BTL-5�20

Mã đặt hàng. (màn hình hiển thị màu 5.7 inch)  P5710.102V100 P5720.102V100

Mã đặt hàng. (màn hình hiển thị màu TFT 8.4 inch)    P5710.004V200 P5720.004V200

Số kênh độc lập  1 2

Số đầu có thể cắm cùng lúc 2 4

Tần số 10–150 Hz 10–150 Hz

Hệ số sử dụng DF 5–100%, in steps of 1% 5–100%, in steps of 1%

Công suất tối đa ở chế độ liên tục 2 W/cm2 2 W/cm2

Công suất tối đa ở chế độ xung 3 W/cm2 3 W/cm2

ERA  1 cm2 and 5 cm2 +/–10% 1 cm2 and 5 cm2 +/–10%

Các phụ kiện tiêu chuẩn: 

Đầu phát đa tần 5 cm2 1× 2×

Gel siêu âm 0.3 l  

Giá đỡ phụ kiện  

Bút điều khiển màn hình cảm ứng  

Dây điện  

CD hướng dẫn sử dụng  

 – tiêu chuẩn

Phụ kiện tùy chọn: xem trang 60

Đầu siêu âm 1 cm2 (tùy chọn)

Đầu siêu âm 5 cm2 (chuẩn)
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CáC giao ThỨC đÃ Cài đặT Trong Máy BTL-5000 Sono

Các giao thức điều trị tân tiến cài đặt sẵn trong máy BTL-5000 sono

Trị liệu dưới nước
Trị liệu dưới nước thích hợp cho những bề mặt không 
phẳng và vùng nhỏ như mắt cá chân khớp cổ tay – ngón 
tay, xương đốt bàn tay – ngón tay và khớp ngón tay. Trị 
liệu dưới nước không tiếp xúc trực tiếp với làn da nên cực 
kỳ thích hợp với tình trạng sau chấn thương và sau giải 
phẫu. Ví dụ: lệch mắt cá chân, thoát vị gân gót chân, viêm 
khớp cấp tính và mãn tính, viêm gân cấp tính và mãn tính, 
hội chứng ống cổ tay.

 

Liệu pháp kết hợp (liệu pháp điện và siêu âm)
Các ứng dụng năng động liệu pháp điện sử dụng chế độ 
CV. 
Liệu pháp siêu âm + liệu pháp điện tần số thấp – sự thư 
giãn co thắt cơ bề mặt và các huyệt.
Sóng siêu âm + tần số trị liệu điện trung bình - gây ảnh 
hưởng về phản xạ của các cơ bắp ở các nơi sâu; thêm 
vào đó, hiệu quả co giãn cơ có thể được tăng bởi nhiệt độ 
khi sử dụng sóng siêu âm liên tục Sóng siêu âm + TENS 
(kích thích bằng điện qua da)- các hiệu quả trên bề mặt; 
dấu hiệu chính là các sự thay đổi trong chân bì và mô 
dưới da và sự thay đổi về phản xạ của các nhóm cơ ở 
phần trên

Liệu pháp nhịp xung siêu âm 
– tác dụng chống phù

Liệu pháp siêu âm liên tục 
– tác dụng nhiệt sâu hơn

Điều trị xuyên sâu bằng sóng siêu âm sử dụng cả 2 tần số 
1 và 3 MHz

Siêu âM Trị Liệu

Các lĩnh vực chính của các ứng dụng liệu siêu âm BTL:

phục hồi chức năng, Thần kinh học, Chỉnh hình, y học thể thao, chăm sóc sức khỏe 
 
Một số giao thức phổ biến nhất được lập trình sẵn: 
Hội chứng Sudeck, viêm khớp dạng thấp, khớp mãn tính, khớp mãn tính không hoạt động, viêm cột sống 
cứng khớp, viêm bao hoạt dịch cấp tính, viêm bao hoạt dịch mãn tính, biến dạng, epicondylitis cấp tính, 
epicondylitis mãn tính, tụ máu, căng cơ bắp, phù nề, vết sẹo cấp tính, sẹo cheloid, viêm gân cấp tính, các 
điểm kích hoạt, sâu, gây ra điểm hời hợt....
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Máy BTL-5000 Laser mang đến phương pháp trị liệu tốt nhất trong lĩnh vực trị liệu bằng laser 
cường độ thấp (LLLT). điều khiển bằng màn hình cảm ứng hiện đại giúp cho việc sử dụng máy dễ 
dàng hơn rất nhiều. Trị liệu và hướng dẫn sử dụng trong máy BTL sẽ hướng dẫn bạn trong suốt 
quá trình trị liệu. Dựa trên các nghiên cứu chi tiết và thực nghiệm máy, các giao thức được sắp xếp 
cài đặt sẵn sẽ cho bạn gợi ý để điều trị cho nhiều trường hợp khác  nhau. Máy có 500 chỗ trống để 
người dùng lưu giao thức của riêng mình. Các thông số đa dạng cho phép không hạn chế các khả 
năng cho các chuyên gia LLLT.

Các model có sẵn của máy trị liệu laser BTL-5000:
 BTL-5110 Laser – 1-kênh laser có 2 ngõ ra kết nối đồng thời hai đầu chiếu laser  

(chùm tia laser hội tụ) và điều trị cho 1 bệnh nhân

Các đặc điểm và lợi ích của máy BTL-5000 Laser
 2 ngõ ra kết nối đồng thời đầu chiếu laser màu đỏ hay hồng ngoại và đầu chiếu chùm tia laser hội tụ
 Chế độ trị liệu liên tục và xung
 Các tần số điều chế từ 0–10 000 Hz
 Chu kỳ làm việc 10–90% (có thể điều chỉnh)
 Tự động tính toán các thông số trị liệu (liều, diện tích, khoảng cách và công suất)
 Phạm vi tác động rộng của các đầu chiếu laser màu đỏ hay tia hồng ngoại và đầu chiếu chùm tia laser
 Các chương trình điều trị cài sẵn cho phục hồi sức khoẻ, giải phẫu chỉnh hình, y học thể thao,  

răng miệng, phụ khoa, da liễu, tai mũi họng, nhi khoa và các ứng dụng chung khác (xem trang 24)
 Châm cứu laser, các tần số Nogier
 Các dụng cụ quang học gắn liền với Tai Mũi Họng, phụ khoa, tiết niệu và răng miệng
 Hệ thống Module BTL– có thể nâng cấp
 Xe đẩy (tùy chọn)

LaSer Trị Liệu BTL-5000 LaSer

Các phụ kiện tùy chọn: xem trang 60 – 61

LaSer Trị Liệu

Mẫu  BTL-5110 

Mã đặt hàng. (Màn hình màu 5.7”)  P5110.102V100 

Số kênh độc lập  1 

Số đầu chiếu có thể gắn cùng lúc  2 

Chế độ hoạt động   Liên tục và xung

Liều   Điều chỉnh được 0.1–99.0 J/cm2

Tần số   Điều chỉnh được 0.1–10000 Hz

Đầu chiếu đỏ phân kỳ   685 nm/30 mW, 685 nm/50 mW

Các đầu chiếu hồng ngoại hội tụ   830 nm/50 mW, 830 nm/100 mW, 830 nm/200 mW,  
830 nm/300 mW, 830 nm/400 mW

Đầu chiếu hùm tia laser đỏ phân kỳ  685 nm/200 mW tổng công suất đầu ra

Đầu chiếu chùm tia laser hồng ngoại 830 mm/800 mW tổng công suất đầu ra,

Các đầu chiếu chùm laser kết hợp  685 nm & 830 mm/1000 mW tổng công suất đầu ra

  685 nm & 830 mm/1800 mW tổng công suất đầu ra

Công suất Laser   Điều chỉnh được 20–100%

Diện tích trị liệu   Điều chỉnh được 0.1–99.0 cm2

Châm cứu   Phát hiện huyệt, tín hiệu hình ảnh và âm thanh,    
  Tần số Nogier

Hệ số sử dụng  10–90%

Cấp laser   3B

Các phụ kiện tiêu chuẩn  Bút cảm ứng, thiết bị đựng phụ kiện, dây nguồn   
  Dĩa CD hướng dẫn sử dụng



Hệ thống Modules Màn hình cảm ứng Từ điển hỗ trợ điều trị 
giao thức người

150 (500)

dùng định nghĩa

150
(500)

Cơ sở dữ liệu 
của bệnh nhân

kiểm tra phụ kiện Máy đa ngôn ngữ

Các giao thức trị liệu
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đặc điểm chung của dòng BTL-5000

LaSer Trị Liệu
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CáC đẦu pháT Tia LaSer

Máy BTL cho bạn lựa chọn các đầu chiếu hồng ngoại và đầu chiếu đỏ. đầu chiếu hồng ngoại có thể
xuyên sâu vào các mô, đầu chiếu đỏ thích hợp điều trị các vùng trên da, như vết thương, sẹo và
máu bầm. đầu chiếu hồng ngoại có chiều dài bước sóng không nhìn thấy được thiết kế để điều trị
với chùm tia dẫn bổ sung. Các giá đỡ đầu chiếu laser được thiết kế đặc biệt để thuận tiện cho việc 
sử dụng.

đẦu Chiếu ChùM Tia LaSer hội Tụ (CLuSTer) 
Các chùm tia laser cho thấy các kỹ thuật mới nhất trong việc điều trị các diện tích lớn. Tia laser 
đồng nhất được phát đồng đều và trong một khoảng thời gian ngắn ngay cả đối với diện tích 50 
cm2. Vùng điều trị có diện tích 50 cm2 được điều trị với mật độ chùm tia laser 2J/cm2 chỉ trong � 
phút.

Ngoài tia laser tiêu chuẩn, còn có đầu chiếu laser chùm tia hội tụ gồm 13 LED phát quang với bước sóng 
470nm thích hợp cho các ứng dụng thẩm mỹ (mụn trứng cá, giảm sắc tố da, vv). Tất cả các đầu chiếu 
chùm tia đều hoạt động tốt trong chế độ liên tục và xung và được trang bị thêm tia đẫn đường màu xanh. 
Các chùm tia đều có thể dùng với máy BTL-4000 và máy BTL-5000 lasers.

Đầu chiếu chùm laser còn được thiết kế giá đỡ đặc biệt tạo sự thoải mái khi sử dụng mà không cần phụ tá 
trợ giúp. Khi sử dụng đầu chiếu chùm tia laser với giá đỡ, có kết quả giống như với máy quét laser được 
bảo đảm. Kết quả điều trị còn có thể đạt mức tối đa nhờ vào các chùm tia laser hội tụ công suất cao của 
BTL.

Các chỉ dẫn:
Đầu chiếu laser đỏ: mụn trứng cá, rụng tóc, decubitus, viêm da, chàm, herpes zoster, chứng mũi đỏ, vằn, loét chân – loét bàn chân
Đầu chiếu laser chùm hồng ngoại: giảm đau, viêm khớp dạng thấp, khớp, thâm tím, decubitus, bị biến dạng, enthesopathy, ischialgia, giảm căng thẳng,
sacralgia, đau lưng (dorsalgia), u xương bánh bè

LaSer Trị Liệu

Lựa chọn đầu chiếu:

đầu chiếu  Thông số kỹ thuật   Mã đặt hàng.

Đầu chiếu đỏ– phân kỳ  685 nm/30 mW   L448.000V200

Đầu chiếu đỏ – phân kỳ  685 nm/50 mW   L448.020V200

Đầu chiếu hồng ngoại – hội tụ  830 nm/50 mW  tia định vị màu xanh lá L448.004V200

Đầu chiếu hồng ngoại – hội tụ  830 nm/100 mW tia định vị màu xanh lá L448.005V200

Đầu chiếu hồng ngoại – hội tụ  830 nm/200 mW tia định vị màu xanh lá L448.006V200

Đầu chiếu hồng ngoại – hội tụ  830 nm/300 mW tia định vị màu xanh lá L448.007V200

Đầu chiếu hồng ngoại – hội tụ  830 nm/400 mW tia định vị màu xanh lá L448.010V200 

Chọn đầu chiếu chùm tia laser:

đầu chiếu chùm tia Thông số kỹ thuật    Mã đặt hàng.

Đầu chiếu chùm tia đỏ  685 nm, tổng công suất đầu ra 200 mW  L445.003V100

Đầu chiếu chùm tia hồng ngoại  830 mm, tổng công suất đầu ra 800 mW  L445.001V100

Đầu chiếu chùm tia hồng ngoại 830 mm, tổng công suất đầu ra 1600 mW  L445.002V100

Đầu chiếu chùm tia kết hợp  685 nm & 830 nm, tổng công suất đầu ra 1000 mW L445.004V100

Đầu chiếu chùm tia kết hợp 685 nm & 830 nm, tổng công suất đầu ra 1800 mW  L445.005V100
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CáC giao ThỨC đÃ Cài đặT SẴn Trong Máy BTL-5000 LaSer

Ứng dụng đầu chiếu chùm hồng ngọai Ứng dụng đầu chiếu chùm đỏ

LaSer Trị Liệu

Các lĩnh vực chính của các ứng dụng liệu siêu âm BTL:

phục hồi chức năng, Thần kinh học, Chỉnh hình, y học thể thao, chăm sóc sức khỏe 
 
Các giao thức phổ biến nhất được lập trình sẵn trong các lĩnh vực: 
Giảm đau, cứng khớp đốt sống, viêm khớp, viêm khớp dạng thấp, uratica viêm khớp gout, khớp, viêm bao 
hoạt dịch, đau lưng (dorsalgia), ống cổ tay, đụng dập, bệnh Dupuytren, tụ máu, thư giãn xoa bóp cơ, đau 
dây thần kinh, phù nề, liệt dây thần kinh mặt, fasciitis chân, sacralgia, vết sẹo, hội chứng Tietze - viêm sụn 
sườn, ù tai, đau dây thần kinh kinh sinh ba, hội chứng cột sống....

 
 
 
Các lĩnh vực khác của ứng dụng laser BTL 

nha khoa, Da liễu, phụ khoa, đa khoa  
 
Các giao thức phổ biến nhất được lập trình sẵn  
Mụn trứng cá, rụng tóc, viêm túi phổi, giảm đau, dị ứng chàm, viêm miệng, sâu răng, sẹo cheloid, vết sẹo, 
đụng dập, nha khoa - thuốc giảm đau, gãy xương - thuốc giảm đau, viêm nướu, mụn rộp, nướu sung 
huyết, men răng quá mẫn cảm, rối loạn thái dương, nhổ chân răng, tủy răng hở, điều trị sau phẫu thuật, 
cháy (bỏng), viêm da, viêm da quanh miệng, chàm bội nhiễm, nhọt, tụ máu, loét đùi - loét bàn chân, đau 
bụng kinh, áp xe học tuyến âm đạo, viêm cổ tử cung, mụn giộp sinh dục, tiết niệu không kiểm soát, para-
metritis, striae, dễ bị kích thích bàng quang, viêm âm hộ, mụn nhọt, viêm tai giữa cấp tính, viêm tai giữa 
mạn tính, viêm họng, viêm mũi, viêm xoang, ù tai, cắt amiđan, viêm amiđan, bệnh Peyronie.

Th
iế

T 
B

ị V
ậT

 L
ý 

Tr
ị L

iệ
u



Hệ thống thiết kế Module Màn hình màu cảm ứng Tự điển hỗ trợ điều trị
chương trình người

150 (500)

dùng xác lập

150
(500)

patient database accessories check multilingual unit

Các giao thức 
điều trị
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Máy Trị Liệu TỪ Trường Dòng BTL-5000 MagneT

Dựa trên nhiều năn kinh nghiệm, chúng tôi đã thiết kế ra một trong những máy trị liệu từ trường
mạnh nhất có trên thị trường. Các Module từ trường công suất cao được tích hợp trong máy BTL-
5000 để tăng cường các đặc tính đặc biệt của máy.

Mặc dù là một phương pháp điều trị còn khá mới và ít được xác minh, xung từ trường (PMF) đã được sử 
dụng với kết quả điều trị rất tốt, là một bổ sung điều trị tuyệt vời cho phòng vật lý trị liệu. Kết quả chứng 
thực nhất là giảm đau, hiệu ứng chống viêm, và hồi phục nhanh. Máy được vận hành một cách dễ dàng 
với các chương trình phù hợp đã được lập trình sẵn bên trong hay các chương trình trị liệu có thể điều 
chỉnh bằng tay. Máy còn cho phép các chuyên gia có thể linh hoạt để tạo các chương trình hoặc các điều 
trị chuỗi liệu pháp tuần tự hay chương trình của riêng mình.

Máy BTL-5000 có hai mẫu:
 BTL-5920 Magnet – 2-kênh điều trị từ trường
 BTL-5940 Magnet – 4-kênh điều trị từ trường

đặc điểm và lợi ích của máy BTL-5000 Magnet
 Xung từ trường (PMF – Pulsed Magnetic Field), chữ nhật, tam giác, hình sin, hàm mũ và liên tục
 Kết hợp giữa từ trường xung và tĩnh với tỉ lệ có thể điều chỉnh được (Cho các trị liệu cấp tính và chống 

viêm)
 Điều chế xung: nhóm xung, sin tăng, hình thang tăng, đối xứng tăng
 Công nghệ từ trường hội tụ (FMF™ – Focused Magnetic Field)
 Tần số xung từ 0–160 Hz
 Các từ cực nhỏ gọn và thoải mái
 Tần số ngẫu nhiên (sóng nhảy)
 Hệ thống module BTL– có thể nâng cấp
 Xe đẩy (tùy chọn)

đặc điểm chung của dòng máy BTL-5000

TỪ Trườ ng Trị Liệu
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nhờ được chế tạo đặc biệt độc nhất, các từ cực của BTL có trọng lượng rất nhẹ và dễ di chuyển. 
Dùng kỹ thuật FMFTM (từ trường tập trung) máy trị liệu từ BTL có thể để chung với các thiết bị 
khác cùng phòng (trên ghế hoặc giường) mà không ảnh hưởng lên người vận hành hay các thiết 
bị y tế khác. Lớp trên của từ cực được làm từ vật liệu mềm, có thể rửa và khử trùng an toàn để có 
thể sử dụng lâu dài. Các từ cực được trang bị thêm bộ phát từ trường tĩnh. Sự kết hợp của xung 
động và từ trường tĩnh thích hợp cho việc chỉ định điều trị các giai đoạn viêm cấp tính và chống 
viêm.

CáC TỪ CựC

Điện cực từ thông thường

Chọn từ cực BTL với kỹ thuật FMFTM

Bộ tạo xung từ trường động Bộ tạo từ trường tĩnh
Bộ tạo xung từ trường động
Lõi FMF
Tấm phản xạ FMF

Từ cực đơn – cho việc áp một vùng / Mã đặt hàng P5900.001V10

Từ cực đôi – cho việc áp dụng hai mặt / Mã đặt hàng 
P5900.002V100

Đa từ cực – áp dụng nhiều vùng (chậu, bụng , Tay chân.) / Mã đặt 
hàng. P5900.003V100

Từ cực phẳng – ứng dụng cho cột sống, tay chân/ Mã 
đặt hàng P5900.004V200Lồng từ cực nhỏ ø 30cm – dùng cho tay chân / Mã đặt hàng 

P5900.005V100

Lồng từ cực lớn ø 60 cm – dùng cho xương sống và hông / Mã đặt 
hàng P5900.006V100

TỪ Trườ ng Trị Liệu

Từ cực sử dụng công nghệ FMFTM



giường từ trường BTL-1�00 Magnet được thiết kế để sử dụng một cách thoải mái cho cả bệnh 
nhân và chuyên gia điều trị. ngay cả bệnh nhân không di chuyển được cũng có thể điều trị một 
cách thoải mái và dễ dàng.

 Giường trị liệu từ với lồng từ cực trượt ø 70 cm
 Dễ dàng và thoải mái định vi từ cực
 Kỹ thuật FMFTM độc đáo (Từ trường tập trung)
 Từ trường công suất cao tập trung trên vùng chữa trị mà không gây tác dụng phụ
 Khung giường có thể gấp lại để dễ chuyên chở
 Gối đầu – tùy chọn

 

BTL-1900 Magnet – giường để điều trị xương sống và vùng hông/ Mã đặt hàng 
P5900.017v100

2� 

*Khác nhau cho từng loại từ cực 
 
Phụ kiện tùy chọn: xem trang 61

TỪ Trườ ng Trị Liệu

Máy trị liệu từ  BTL-5�20 BTL-5��0

Mã đặt hàng (hiển thị màu 5.7 inch)  P5920.101V100  P5940.101V100

Mã đặt hàng (hiển thị màu TFT 8.4 inch)  P5920.002V200 P5940.002V200

Số kênh đầu ra  2  4

Xung cảm từ lớn nhất *  128 mT  128 mT

Dải tần số  0–160 Hz  0–160 Hz

Dao động  - 20%  - 20%

Các phụ kiện tiêu chuẩn  Dây cáp nối dài cho các từ cực, bút cảm ứng, dây nguồn 
 Đĩa CD hướng dẫn sử dụng

giường TỪ Trường BTL-1�00 MagneT

Thông số kỹ thuật BTL-1�00 Magnet

Dài   200 cm

Chiều rộng (bao gồm lồng từ cực)   74 cm

Chiều cao (bao gồm lồng từ cực)    110 cm

Trọng lượng (bao gồm lồng từ cực)    67 kg
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Mô bình thường Hiệu ứng giãn mạch và thư giãn cơdisplayed 

Từ trường trị liệu

- ứng dụng hiển thị từng phần (ứng dụng kỹ thhuật FMF nhìn xuyên thạch cao) 
- Liệu pháp từ thúc đẩy quá trình tạo xương

CáC giao ThỨC đÃ Cài đặT SẴn Trong Máy BTL-5000 MagneT

Các lĩnh vực chính của các ứng dụng liệu siêu âm BTL:

phục hồi chức năng, Thần kinh học, Chỉnh hình, y học thể thao, chăm sóc sức khỏe 
 
Các giao thức phổ biến nhất được lập trình sẵn trong các lĩnh vực:  
Viêm khớp dạng thấp, khớp, cứng khớp đốt sống, algodystrophy - Sudeck hội chứng ống cổ tay, hội 
chứng cervicocranial, lao khớp xương, coxarthrosis (khớp hông), gãy xương, thiếu máu cục bộ,hội chứng 
lumbosacral, khối xương bàn chân, đau cơ, co thắt cơ, đa xơ cứng - não loại, tê liệt thần kinh, bệnh 
Perthes, loãng xương, hoại tử xương, viêm xương tủy, viêm quanh khớp vai (vai đông lạnh), bại liệt trước, 
viêm đa khớp, phục hồi sau chấn thương, thoái hóa cột sống, hội chứng cột sống....

 
 
 
Các lĩnh vực ứng dụng khác của máy điều trị từ trường BTL

Da liễu, Dạ dày-nội tạng, phụ khoa, nha khoa 
 
Các giao thức phổ thông được cài trong các lĩnh vực:   
Viêm mũi dị ứng, xơ vữa động mạch, hen phế quản, viêm phế quản mãn tính, viêm bộ phận phụ mãn tính, 
bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm đại tràng, viêm da dị ứng, đái dầm, lạc nội mạc tử cung, viêm loét dạ 
dày và tá tràng, đau nửa đầu, pankreatitis, parodontosis, viêm màng xươngbệnh vẩy nến, viêm xoang, 
răng bài khai thác đau, loét đùi - loét bàn chân 
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Xe đẨy Cho Máy BTL-5000 Và BTL-�000
Mã đặt hàng P5002.009V100 (BTL-5000), P5002.012V100 (BTL-4000).

Xe đẨy Chuyê n Dụ ng CỦa BTL

Thông số kỹ thuật của xe     BTL Xe BTL-5000 & BTL-�000

Kích thước (dài × cao × rộng)        56 × 95 × 55 cm

Trọng lượng        20 kg
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Hệ thống Modules Màn hình màu cảm ứng Tự điển hỗ trợ điều trị 
chương trình người

150 (500)

user-defined protocols

150
(500)

patient database accessories check multilingual unit

Các giao thức trị liệu

�0 Liệu pháp kếT hợp

không giới hạn Với hệ Thống MoDuLe CỦa BTL

 Thiết bị kết hợp có hiệu quả chi phí tốt nhất
 Có thể tích hợp bốn liệu pháp điều trị trong cùng một thiết bị
 Có thông số vật lý trị liệu sẵn có tốt nhất 
 Có khả năng nâng cấp về sau
 Tất cả liệu pháp được cấp từ một thiết bị duy nhất

điện Trị Liệu + Siêu âM Trị Liệu + LaSer + TỪ Trường Trị Liệu
 

 Hoàn tất lựa chọn các thông số điều trị có sẵn
 Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, tiết kiệm thời gian và không gian cho phòng điều trị
 Thuận tiện cho bệnh nhân khi áp dụng nhiều liệu pháp điều trị ở cùng một nơi
 Quan trọng nhất, máy có thể nâng cấp mức độ vận hành khi có nhu cầu

Màn hình cảm ứng
Màn hình cảm ứng cùng với bút trỏ làm cho việc sử dụng máy trở nên rất đơn giản. để điều chỉnh các 
thông số, chỉ việc chạm vào các phím cảm ứng màn hình và xoay núm vặn để cài đặt cường độ.

Tự điển hỗ trợ điều trị BTL
Một bộ tự điển hỗ trợ điều trị màu với các mô tả liệu pháp, các chẩn đoán tích hợp, qui trình liệu pháp 
cũng như các hình ảnh phẫu thuật và vị trí đặt phụ kiện.

Các giao thức lập trình sẵn
Các giao thức lập trình sẵn mang đến các gợi ý điều trị trong các điều kiện khác nhau và hướng dẫn cho 
các liêu pháp đã chọn. Đơn giản chỉ cần chọn một chẩn đoán trong danh sách các giao thức được sắp 
xếp theo thứ tự chữ cái hoặc chọn một chương trình để bắt đầu điều trị.

Các giao thức do người dùng thiết lập và cơ sở dữ liệu bệnh nhân
Dung lượng bộ nhớ lớn cho phép lưu trữ các giao thức điều trị do người dùng tự tạo. Đặt tên bệnh nhân 
và các thông tin liên quan khác vào trong bộ nhớ trong của máy và sau đó thêm dữ liệu bệnh nhân vào 
các giao thức cài đặt sẵn (hay giao thức do người dùng tự tạo)

Máy đa ngôn ngữ
Máy BTL-5000 COMBI có thể được cài đặt với nhiều ngôn ngữ khác nhau

đặc điểm chung của dòng máy BTL-5000

Máy BTL-5000 CoMBi: Bốn Liệu pháp Trong MộT Máy

Để biết thêm chi tiết cho từng hệ thống liệu pháp riêng biệt, vui lòng xem các phần sau :
– Liệu pháp điện xung trang 10
– Liệu pháp siêu âm trang 16
– Liệu pháp Laser trang 20
– Liệu pháp từ trường trang 24



�1 CoMBinaTion Therapy

� Liệu pháp Trong 
Cùng 1 Máy

LaSer
Liệu pháp laser với lựa 
chọn đầu chiếu laser 
mạnh mẽ hay đầu chiếu 
chùm tia laser hội tụ

Siêu âM
Siêu âm đa tần số (1 và 3 MHz) với 
hiển thị độ tiếp xúc bằng hình ảnh 
và âm thanh

Liệu pháp TỪ Trường
Liệu pháp từ trường với công 
nghệ FMFTM (Từ trường hội tụ)

+

+

+

Liệu pháp điện Xung
Liệu pháp điện xung với 2 kênh độc 
lập riêng biệt và đầy đủ các dạng 
sóng
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điện Xung Trị Liệu + Siêu âM Trị Liệu 

BTL-5�20 S CoMBi/BTL-5�25 S CoMBi
 Liệu pháp điện với 2 kênh độc lập
 Dòng điện mở rộng (BTL-5825 S Combi)
 Sóng siêu âm đa tần số (1 và 3 MHz)  

với tính năng hiển thị tiếp xúc bằng hình ảnh và âm thanh 

điện Xung Trị Liệu + Siêu âM Trị Liệu + LaSer 

BTL-5�20 SL CoMBi/BTL-5�25 SL CoMBi
 Điện xung trị liệu với 2 kênh độc lập
 Các dòng điện mở rộng (BTL-5825 SL Combi)
 Sóng siêu âm đa tần số (1 và 3 MHz) với tính  

năng hiển thị tiếp xúc bằng hình ảnh và âm thanh 
 Laser với các đầu chiếu tia laser và các đầu chiếu  

chùm tia laser hội tụ cường độ cao

điện Trị Liệu + Siêu âM Trị Liệu + LaSer + TỪ Trường Trị Liệu 

BTL-5�1� SLM CoMBi/ BTL-5�1� SLM CoMBi
 Liệu pháp điện xung giao thoa (2 cực và 4 cực)
 Dòng điện mở rộng (BTL-5818 SLM Combi)
 Sóng siêu âm đa tần số (1 và 3 MHz) với tính năng  

hiển thị tiếp xúc bằng hình ảnh và âm thanh 
 Laser với các đầu chiếu tia laser và các đầu chiếu  

chùm tia laser hội tụ cường độ cao
 Liệu pháp từ trường với công nghệ FMFTM (từ trường hội tụ) 

Dòng Máy BTL-5000 CoMBi

Dòng Máy BTL-5000 CoMBi



�� 

điện Trị Liệu + LaSer 

BTL-5�25 L CoMBi
 Điện trị liệu với 2 kênh độc lập
 Dòng điện mở rộng 
 Laser với các đầu chiếu laser và các đầu  

chiếu chùm tia laser có cường độ cao

điện Trị Liệu + TỪ Trường Trị Liệu 

BTL-5�25 M2 CoMBi
 Điện trị liệu với 2 kênh độc lập
 Dòng điện mở rộng 
 2 kênh điều trị từ trường với công nghệ  

từ trường hội tụ (từ trường hội tụ)

Siêu âM Trị Liệu + LaSer  

BTL-5�00 SL CoMBi
 Sóng siêu âm đa tần số (1 và 3 MHz) với tính năng hiển  

thị tiếp xúc bằng hình ảnh và âm thanh 
 Laser với các đầu chiếu tia laser và các đầu chiếu chùm  

tia laser hội tụ cường độ cao

LaSer + TỪ Trường Trị Liệu 

BTL-5�00 LM2 CoMBi
 Laser với các đầu chiếu tia laser và các đầu  

chiếu chùm tia laser hội tụ cường độ cao
 2 kênh điều trị từ trường với công nghệ từ  

trường hội tụ (từ trường hội tụ)

The BTL-5000 CoMBi uniTS

CoMBinaTion Therapy
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Li
ệu

 p
há

p 
kế

t h
ợ

p BTL-5820 S 2 – 1 – – 3 P5820.103V100 BTL-5620

BTL-5825 S 2 – 1 – – 3 P5825.103V100 BTL-5625

BTL-5820 SL 2 – 1 1 – 4 P5820.101V100 BTL-5620

BTL-5825 SL 2 – 1 1 – 4 P5825.101V100 BTL-5625

BTL-5816 SLM – 1 1 1 1 4 P5816.129V100 BTL-5640

BTL-5818 SLM – 1 1 1 1 4 P5818.129V100 BTL-5645

BTL-5825 L 2 – – 1 – 3 P5825.105V100 BTL-5625

BTL-5825 M2 2 – – – 2 4 P5825.123V100 BTL-5625

BTL-5800 SL – – 1 1 – 2 P5800.101V100 -

BTL-5800 LM2 – – – 1 2 3 P5800.119V100 -

Li
ệu

 p
há

p 
đơ

n

Đ
iê

n 
xu

ng BTL-5620 Puls 2 – – – – 2 P5620.101V100 -

BTL-5625 Puls 2 – – – – 2 P5625.101V100 -

BTL-5640 Puls 4 – – – – 4 P5640.103V100 -

BTL-5645 Puls 4 – – – – 4 P5645.103V100 -

S
iê

u 
âm

 

BTL-5710 Sono – – 1 – – 1 P5710.101V100 -

BTL-5720 Sono – – 2 – – 2 P5720.102V100 -

La
se

r

BTL-5110 Laser – – – 1 – 1 P5110.101V100 -

Từ
 tr

ư
ờn

g BTL-5920 Magnet – – – – 2 2 P5920.101V100 -

BTL-5940 Magnet – – – – 4 4 P5940.101V100 -

The BTL-5000 SerieS

TỔng Quan Chung Về Dòng BTL-5000

Các loại dòng điện dùng trong liệu pháp điện xung

BTL-5�20, BTL-5��0, BTL-5�20 S, BTL-5�20 SL, BTL-5�1� SLM:  
Galvanic, Diadynamic, các chuỗi tuần tự lập trình, Traebert, Ultra-Reiz 2-5, Faradic, Neofaradic, kích thích kiểu Nga, 
các xung kích thích, xung chữ nhật, Dòng TENS (đối xứng, bất đối xứng, thay đổi), giao thoa 2 cực, giao thoa 4 cực, 
xung tam giác, xung hàm mũ, xung hàm mũ tăng, xung kết hợp

BTL-5�25, BTL-5��5, BTL-5�25 S, BTL-5�25 SL, BTL-5�1� SLM, BTL-5�25 L, BTL-5�25 M2: 
Galvanic, Diadynamic, , các chuỗi tuần tự lập trình, Traebert, Ultra-Reiz 2-5, Faradic, Neofaradic, kích thích kiểu Nga, 
các xung kích thích, xung chữ nhật, Dòng TENS (đối xứng, bất đối xứng, thay đổi), giao thoa 2 cực, giao thoa 4 cực, 
xung tam giác, xung hàm mũ, xung hàm mũ tăng, xung kết hợp, Isoplanar field, vector lưỡng cực (thủ công và tự động), 
xung ngắt quãng, dòng leduc, H-wave, các loại vi dòng điện (không có trong model BTL-5645, BTL-5818 SLM), đột biến 
tăng trung tần, các dòng co bóp, các dòng chẩn đoán điện.

 
Tùy chọn liệu pháp điều trị cao áp hVT (high Voltage Therapy)

HVT có thể nâng cấp cho các model : BTL-5620, BTL-5625, BTL-5820 S
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BTL-�000

Sau khi giới Thiệu Thành Công Vào Thị Trường Dòng Máy BTL-5000, BTL 
Tiếp TụC giới Thiệu MộT Dòng Sản phẨM VậT Lý Trị Liệu Mới : Dòng Máy 
BTL-�000.

Dòng Máy BTL-�000 Mang đến MộT giải pháp hữu hiệu Cho TấT Cả nhu CẦu 
CẦn ThiếT CỦa VậT Lý Trị Liệu, Bao gỒM đây đỦ CáC Thông Số Và MộT LoạT 
CáC ChỨC nĂng kháC kếT hợp Với Sự Vận hành đƠn giản.
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Có thể kết hợp 2 liệu pháp vật lý trị liệu trong một máy – sự kết hợp của điện xung, siêu 
âm, laser hay từ trường trị liệu

CáC đặC điỂM Chính CỦa Dòng BTL-�000 Bao gỒM

Bộ pin sạc được tích hợp sẵn và nguồn cấp điện 

Các chương trình hướng dẫn điều trị được lập trình sẵn
– Các giao thức điều trị

Từ điển bách khoa về điều trị

Các giao thức điều trị do người dùng cài đặt

Âm thanh và điều chỉnh âm lượng, tự động tắt máy

Tự kiểm tra các phụ kiện, điện cực và dây cáp của bệnh nhân
Có thể nhận dạng được các phụ kiện đang hoạt động

Màn hình hiển thị đồ họa ( với dòng BTL-4000 Professional )

Hiển thị thời gian/cường độ bằng chữ số

Máy đa ngôn ngữ

Dễ vận chuyển xách tay

Dòng Máy BTL-�000

Các thông số kỹ thật chung của dòng máy BTL-�000

Kích thước (mm)  160 × 140 × 350

Trọng lượng (kg) – không tính phụ tùng  Tối đa 3 kg

Nguồn điện  100–240 V, 50–60 Hz

Pin sạc bên trong máy  BTL-4000 Topline và BTL-4000 Professional

Thời gian sạc pin  Tối đa 3 giờ

Tiêu chuẩn dựa theo MDD 93/42/EEC  IIb

Thiết bị được bảo vệ theo tiêu chuẩn  II (theo IEC 536)

Màn hình cảm ứng màu 4.3 inch ( với dòng BTL-4000 Topline )
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BTL-4000 Topline
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Máy điện trị liệu BTL-�000 puls Topline và professional thường có 1 hoặc 2-kênh trị liệu điện, với 
đầy đủ các lựa chọn dạng sóng – xem thêm chi tiết tại trang �0. Tất cả các mẫu đều có bộ pin sạc 
được tích hợp sẵn bên trong máy. ngoài ra, các máy BTL-�000 puls Topline có màn hình cảm ứng 
màu �.� inch giúp thao tác tiện lợi và có từ điển bách khoa hỗ trợ điều trị màu để hỗ trợ ngưới sử 
dụng.

Các đặc điểm và lợi ích của máy điện trị liệu BTL-�000 Topline và professional 
 Có đầy đủ dạng sóng các tần số sóng thấp và trung và các dòng điều biến của chúng (xem trang 40)
 Dễ dàng đổi chiều của phân cực +/-
 Chế độ dòng điện không đổi và điện áp không đổi - CC/CV
 Các chuỗi tuần tự có thể lập trình được
 Điện chẩn đoán: các đường cong I/t, điểm động (motoric-point), ngưỡng, thời trị,, hệ số đáp ứng

     (BTL-4615, BTL-4625)
 Kiểm tra chất lượng các điện cực và dây cáp nối bệnh nhân
 Kết hợp với Module siêu âm, laser hoặc trị liệu từ trường
 Kết nối với máy BTL Vac –máy hút chân không (tùy chọn)
 Xe đẩy (tùy chọn)

điệ n Trị Liệu

Máy điện Trị Liệu BTL-�000 pu LS Top Line & proFeSSionaL



Pin sạc Tự điển hỗ trợ Các chương trình điều trị

Máy đa ngôn ngữ Dễ di chuyển

50

Các giao thức của người dùng tự tạo

BTL-4000 Professional

�� 

Tăng cường khả năng vận hành liệu pháp điện với máy hút chân không BTL Vac
Để biết thêm chi tiết, xem trang 12

điệ n Trị Liệu

Máy điện Trị Liệu BTL-�000 pu LS Top Line & proFeSSionaL
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BTL-��10 
Topline

BTL-��20 
Topline

BTL-��25 
Topline

Mã đặt hàng P4610.003V100 P4620.003V100 P4625.003V100
Màn hình điều khiển Cảm ứng Cảm ứng Cảm ứng

Các giao thức cài đặt sẵn

Tự điển hỗ trợ điều trị màu với 
hình phẩu thuật minh họa

Các giao thức do người dùng tự 
tạo

Các giao thức điều trị của bệnh 
nhân

Bộ nhớ trống 200 200 200

Kênh điều trị điện 1 2 2

Galvanic

diadynamic

Chuỗi liệu pháp lập trình tự tạo 20 20 20

Trabert

Faradic

Neofaradic

Kích thích kiểu Nga

Xung kích thích 

Xung chữ nhật

TENS (đối xứng, bất đối xứng, 
thay đổi)

Giao thoa 2 cực

Giao thoa 4 cực –

Xung tam giác

Xung hàm mũ

Xung hàm mũ tăng

Xung kết hợp

Isoplanar field – –

Vector lưỡng cực – –

Xung ngắt quãng – –

Dòng Leduc – –

H-wave – –

Vi dòng – –

Đột biến trung tần – –

Dòng co bóp – –

Điện chẩn đoán – –

HVT (tùy chọn) Tùy chọn – –

phụ kiện tiêu chuẩn

Điện cực cao su 2× 4× 4×

Bao xốp điện cực 2× 4× 4×

Day đai định vị 1× 1× 1×

Cáp nối bệnh nhân 1× 2× 2×

Bộ nối chuyển điện (Adapter)

Đĩa CD hướng dẫn sử dụng

 – Tiêu chuẩn

Các phụ kiện tùy chọn: xem trang 60

điệ n Trị Liệu

Máy điện Trị Liệu BTL-�000 TopLine
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BTL-��10 
professional

BTL-��20
professional

BTL-��25 
professional

Mã đặt hàng P4610.002V100 P4620.002V100 P4625.002V100

Màn hình điều khiển Màn hình đồ họa Màn hình đồ họa Màn hình đồ họa

Các giao thức cài đặt sẵn

Tự điển hỗ trợ điều trị màu với 
hình phẩu thuật minh họa

– – –

Các giao thức do người dùng tự 
tạo

Các giao thức điều trị của bệnh 
nhân

– – –

Bộ nhớ trống 30 30 30

Kênh điều trị điện 1 2 2

Galvanic

diadynamic

Chuỗi liệu pháp lập trình tự tạo 20 20 20

Trabert

Faradic

Neofaradic

Kích thích kiểu Nga

Xung kích thích 

Xung chữ nhật

TENS (đối xứng, bất đối xứng, 
thay đổi)

Giao thoa 2 cực

Giao thoa 4 cực –

Xung tam giác

Xung hàm mũ

Xung hàm mũ tăng

Xung kết hợp

Isoplanar field – –

Vector lưỡng cực – –

Xung ngắt quãng – –

Dòng Leduc – –

H-wave – –

Vi dòng – –

Đột biến trung tần – –

Dòng co bóp – –

Điện chẩn đoán – –

HVT (tùy chọn) Tùy chọn – –

phụ kiện tiêu chuẩn

Điện cực cao su 2× 4× 4×

Bao xốp điện cực 2× 4× 4×

Day đai định vị 1× 1× 1×

Cáp nối bệnh nhân 1× 2× 2×

Bộ nối chuyển điện (Adapter)

Đĩa CD hướng dẫn sử dụng

 – Tiêu chuẩn

Các phụ kiện tùy chọn: xem trang 60

Để xem chi tiết tất cả các dòng trong liệu pháp điện xem trang 14

điệ n Trị Liệu

Dòng Máy Trị Liệu điện Xung BTL-�000 proFeSSionaL
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BTL-4000 Topline

�2 

Máy siêu âm trị liệu BTL-��10 Sono Topline và professional có các thông số nổi bật, thiết kế khoa 
học và cực kỳ linh hoạt nhờ thiết kế với pin sạc bên trong. hơn nữa, các máy BTL-�000 Sono 
Topline có màn hình cảm ứng màu �.� inch giúp thao tác tiện lợi và có từ điển bách khoa hỗ trợ 
điều trị màu.

Các đặc điểm và lợi ích của máy BTL-��10 Sono Topline & professional
 Hệ thống máy và các đầu siêu âm đa tần số – có các tần số 1 và 3 MHz
 Chế độ liên tục và xung 10–150 Hz (có thể điều chỉnh mỗi bước 10 Hz)
 Chu kỳ làm việc : 6.25%, 12.5%, 25%, 50%, 100%
 Các đầu siêu âm có thiết kế khoa học và có hiển thị tiếp xúc trực quan với bệnh nhân
 Các đầu siêu âm không thấm nước – Thích hợp cho việc trị liệu dưới nước
 Giám sát sự tiếp xúc của bệnh nhân trên màn hình và tín hiệu âm thanh
 Có thể cắm cả 2 đầu cùng lúc
 Điều trị kết hợp - siêu âm kết hợp với liệu pháp điện, cổng cắm trực tiếp cho liệu pháp điện
 Điều trị với chuỗi tuần tự
 Xe đẩy (tùy chọn)

Máy Siêu âM Trị Liệu BTL-�000 Sono TopLine & proFeSSionaL

Các đầu dò siêu âm

Các đầu dò siêu âm BTL có kích cỡ 1 cm2 hay 5 cm2. 
Các đầu dò được thiết kế khoa học, nhẹ, không thấm nước và có bộ phận 
điều khiển tiếp xúc trực quan được tích hợp bên trong.

Cả hai đầu đều dùng tần số 1 MHz hay 3 MHz. Có thể cắm cả hai đầu cùng 
một lúc và sử dụng bất kỳ lúc nào. Tỉ lệ sóng không đồng dạng (BNR) có năng 
lượng tập trung không quá 5 ở bất kì điểm nào.

Siêu âM Trị Liệu



�� 

 – tiêu chuẩn 
Các phụ kiện thêm: xem thêm trang 60

Siêu âM Trị Liệu

Model BTL-��10 Sono Topline  BTL-��10 Sono professional

Mã đặt hàng  P4710.003V100  P4710.002V100 

Màn hình điều khiển Màn hình cảm ứng  Màn hình đồ họa 

Giao thức cài đặt sẵn  

Từ điển hỗ trợ điều trị màu    – 
Với hình ảnh phẫu thuật minh họa

Giao thức người dùng tự tạo  

Giao thức điều trị của bệnh nhân  –

Bộ nhớ trống 200 30

Số kênh độc lập 1 1

Số đầu dò siêu âm kết nối đồng thời 2 2

Điều biến tần số 10–150 Hz 10–150 Hz

Hệ số làm việc  6.25%, 12.5%, 25%, 50%, 100% 6.25%, 12.5%, 25%, 50%, 100%

Công suất tối đa ở chế độ liên tục  2 W/cm2 2 W/cm2

Công suất tối đa ở chế độ xung 3 W/cm2 3 W/cm2

ERA  1 cm2 and 5 cm2 +/– 10% 1 cm2 and 5 cm2 +/– 10% 

phụ kiện tiêu chuẩn

Đầu dò siêu âm lớn 5 cm2 1/3 MHz 1/3 MHz

Gel siêu âm  0.3 l  

Bộ nối điện, CD hướng dẫn sử dụng  

Máy Siêu âM Trị Liệu BTL-�000 Sono TopLine & proFeSSionaL

BTL-4000 Professional

Pin sạcTự điển hỗ trợ

Các chương  
trình điều trị

Máy đa ngôn ngữDễ di chuyển

50

Các giao thức của  
người dùng tự tạo
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BTL-4000 Topline

Pin sạc Tự điển hỗ trợ Các chương trình điều trị

Máy đa ngôn ngữ Dễ di chuyển

50

Các giao thức của người dùng tự tạo

�� 

Máy trị liệu laser BTL-�110 Laser Topline và professional là thiết bị điều trị laser cường độ thấp 
mang đến nhiều sự lựa chọn các chương trình điều trị chuyên môn và các ứng dụng y khoa. Sự 
thay đổi của các thông số trị liệu mở ra nhiều lựa chọn cho các chuyên gia LLLT (low level laser 
therapy). ngoài ra, các máy BTL-�000 Laser Topline có màn hình cảm ứng màu �.� inch giúp thao 
tác tiện lợi và có từ điển bách khoa hỗ trợ điều trị màu.

Các đặc điểm và lợi ích của BTL-�110 Laser Topline và professional
 Nhiều sự lựa chọn cho các đầu chiếu, đầu chiếu chùm tia laser hội tụ đỏ và tia hồng ngoại – 2 đầu 

chiếu có thể cắm cùng lúc (xem trang 22)
 Trị liệu laser chế độ liên tục và xung (tần số điều biến 0–10000 Hz)
 Các giao thức điều trị lập trình sẵn cho các khoa như : chấn thương chỉnh hình, giải phẫu chỉnh hình, y 

khoa thể thao, nha khoa, phụ khoa, da liễu, răng hàm mặt, nhi khoa và các ứng dụng chung khác (xem 
trang 23)

 Hệ số làm việc DF:  10–90%
 Châm cứu laser, các tần số Nogier
 Các dụng cụ quang học gắn liền với Tai Mũi Họng, phụ khoa, tiết niệu và răng miệng
 Xe đẩy (tùy chọn)

Máy Trị Liệu LaSer BTL-�110 TopLine & proFeSSionaL 

LaSer Trị Liệu



BTL-4000 Professional

�5 

Phụ kiện thêm: xem trang 60 – 61

LaSer Trị Liệu

Model BTL-�110 Laser Topline  BTL-�110 Laser professional

Mã đặt hàng P4110.003V100  P4110.002V100 

Màn hình điều khiển touch screen  graphic display 

Các giao thức lập trình sẵn  

Từ điển hỗ trợ điều trị với hình    – 
ảnh minh họa màu

Giao thức do người dùng tạo  

Giao thức cho bệnh nhân  –

Bộ nhớ trống 200 30

Số kênh 1 1 

Số đầu chiếu kết nối đồng thời. 2 2

Chế độ hoạt động  liên tục và xung liên tục và xung

Liều lượng  0.1–99.0 J/cm2 (có thể điều chỉnh) 0.1–99.0 J/cm2 (có thể điều chỉnh)

Tần số  0.1–10000 Hz (có thể điều chỉnh) 0.1–10000 Hz (có thể điều chỉnh)

Năng lượng phát Laser   20–100% (có thể điều chỉnh) 20–100% (có thể điều chỉnh)

Vùng điều trị  0.1–99.0 cm2 0.1–99.0 cm2

Châm cứu  dò tìm điểm, báo hiệu âm thanh và hình ảnh, các tần số Nogier

Hệ số làm việc  10–90% 10–90%

Phân lớp Laser  3B 3B

Phụ kiện tiêu chuẩn bộ nối nguồn adapter, đĩaCD hướng dẫn sử dụng

Máy Trị Liệu LaSer BTL-�110 TopLine & proFeSSionaL 
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BTL-4000 Topline

�� 

Máy BTL-��20 Magnet Topline và professional là thiết bị trị liệu từ trường tiên tiến, cung cấp nhiều 
sự chọn lựa các chương trình điều trị dành cho vật lý trị liệu và các lĩnh vực y khoa khác. Các 
thông số trị liệu đa dạng, mở ra nhiều lựa chọn cho các chuyên gia liệu pháp từ trường. ngoài ra, 
các máy BTL-�000 Magnet Topline có màn hình cảm ứng màu �.� inch giúp thao tác tiện lợi và có 
tự điển hỗ trợ màu.

Các đặc điểm và lợi ích của BTL-��20 Magnet Topline và professional
 Từ trường xung (PMF – Pulsed Magnetic Field), chữ nhật, tam giác, hình sin, hàm mũ và liên tục
 Kết hợp giữa từ trường xung và tĩnh với tỉ lệ có thể điều chỉnh được (cho các trị liệu cấp tính và chống 

viêm)
 Điều chế xung: nhóm xung, sin, hình thang, đối xứng tăng
 Các chuỗi xung do người sử dụng thiết lập
 Các giao thức liệu pháp từ trường tích hợp sẵn trong máy (xem trang 28)
 Công nghệ từ trường hội tụ (FMFTM –Focused Magnetic Field)
 Tần số xung từ 0–160 Hz
 Thiết bị thoải mái và nhẹ nhàng
 Tần số ngẫu nhiên (sóng nhảy)
 Xe đẩy (tùy chọn)

Máy Trị Liệu TỪ Trường BTL-��20 MagneT TopLine & proFeSSionaL

Chọn phụ kiện từ trường BTL với Công nghệ FMF™
Để biết thêm chi tiết về các phụ kiện, vui lòng xem trang 26 
Để biết thêm về giường điều trị liệu pháp từ trường, vui lòng xem 
trang 27

TỪ Trường Trị Liệu



BTL-4000 Professional

Pin sạc Tự điển hỗ trợ Các chương trình điều trị

Máy đa ngôn ngữ Dễ di chuyển

50

Các giao thức của người dùng tự tạo

�� 

*  Khác nhau cho từng loại từ cực

Các phụ kiện tùy chọn: xem trang 61

TỪ Trường Trị Liệu

Model BTL-��20 Topline BTL-��20 professional

Mã đặt hàng P4920.302V100  P4920.002V100 

Màn hình điều khiển touch screen  graphic display 

Các giao thức cài đặt sẵn  

Từ điển hỗ trợ điều trị màu   – 
với hình ảnh minh họa

Các giao thức do người dùng cài đặt  

Giao thức điều trị của bệnh nhân  –

Bộ nhớ trống 200 30

Số kênh đầu ra  2  2

Xung cảm từ lớn nhất * 128 mT 128 mT

Dải tần số  0–160 Hz 0–160 Hz

Dao động sóng - 20% - 20%

Các phụ kiện tiêu chuẩn 2x dây cáp nối dài cho các từ cực, bộ nối điện, CD hướng dẫn sử dụng

Máy Trị Liệu TỪ Trường BTL-��20 MagneT TopLine & proFeSSionaL
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1 2

Máy 2 trong 1

BTL-4000 Professional

BTL-4000 Topline

pin sạc Từ điển hỗ trợ Các giao thức trị liệu 

máy đa ngôn ngữ dễ di chuyển

50

Các giao thức do người dùng thiết lập

�� 

BTL-�000 Combi Topline và professional kết hợp 2 phương pháp điều trị vật lý trị liệu trong 1 máy. 
Bạn có thể kết hợp lựa chọn 2 liệu pháp: điện, siêu âm, laser hay từ trường trị liệu chỉ trong 1 thiết 
bị. ngoài ra, máy BTL-�000 Combi Topline có tùy chọn � kênh hoạt động độc lập như 2 kênh điện 
trị liệu và 1 kênh siêu âm.

Mang hai loại liệu pháp trị liệu khác nhau trong cùng 1 thiết bị giúp bạn tiết kiệm thời gian, không gian 
trong phòng khám và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Các module trị liệu bên trong máy BTL-4000 Combi Topline và Professional có tất cả tính năng của máy trị 
liệu đơn BTL-4000 Topline và Professional được miêu tả ở trên. 
(xem trang 36 – 47)

Các phụ kiện tùy chọn: xem trang 60 – 61

Liệu pháp kếT hợp

Máy BTL-�000 CoMBi TopLine & proFeSSionaL



điện Trị Liệu + Siêu âM Trị Liệu 

BTL-��10 S CoMBi proFeSSionaL
 1 kênh điều trị điện xung
 Sóng siêu âm đa tần số (1 & 3 MHz)  

và điều khiển tiếp xúc trực quan và âm báo 

điện Trị Liệu + Siêu âM Trị Liệu 

Máy BTL-��1� S CoMBi proFeSSionaL/BTL-��1� S CoMBi proFeSSionaL

 Liệu pháp điện xung giao thoa (2 cực và 4 cực)
 Dạng sóng mở rộng (BTL-4818 S Combi)

 Sóng siêu âm đa tần số (1 & 3 MHz)  
và điều khiển tiếp xúc trực quan và âm báo)

điện Xung Trị Liệu + Siêu âM Trị Liệu 

BTL-��20 S CoMBi TopLine/BTL-��25 S CoMBi TopLine
 2 kênh điều trị điện xung
 Dạng sóng mở rộng (BTL-4825 S Combi)

 Sóng siêu âm đa tần số (1 & 3 MHz) và điều  
khiển tiếp xúc trực quan và âm báo )

Dòng Máy kếT hợp BTL-�000 CoMBi  

�� Liệu pháp kếT hợp
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50

Siêu âM + LaSer 

BTL-��00 SL CoMBi TopLine
 Sóng siêu âm đa tần số (1 & 3 MHz) và điều khiển 

tiếp xúc trực quan và âm báo )
 Đầu chiếu tia Laser và đầu chiếu chùm tia hội tụ 

điện Xung Trị Liệu + LaSer 

BTL-��25 L CoMBi TopLine
 2 kênh điều trị điện xung
 Dạng sóng mở rộng
 Đầu chiếu tia Laser và đầu chiếu chùm tia hội tụ

điện Trị Liệu + TỪ Trường Trị Liệu 

BTL-��25 M2 CoMBi TopLine
 2 kênh điều trị điện xung
 Dạng sóng mở rộng
 2 kênh điều trị từ trường với công nghệ FMFTM

 (Focused Magnetic Field - Từ Trường Hội Tụ) 

LaSer + TỪ Trường Trị Liệu 

BTL-��00 LM2 CoMBi TopLine
 Đầu chiếu tia Laser và đầu chiếu chùm tia hội tụ 
 2 kênh điều trị từ trường với công nghệ FMFTM

 (Focused Magnetic Field - Từ Trường Hội Tụ)

Dòng Máy BTL-�000 CoMBi 

Liệu pháp kếT hợp



CáC Mẫu BTL-�000 CoMB i Thường gặp
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BTL-4810 S Professional 1 – 1 – – 2 P4810.004V100 BTL-4610 Professional

Li
ệu

 p
há

p 
kế

t h
ợ

p BTL-4816 S Professional – 1 1 – – 2 P4816.004V100 BTL-4620 Professional

BTL-4818 S Professional – 1 1 – – 2 P4818.004V100 BTL-4625 Professional

BTL-4820 S Topline 2 – 1 – – 3 P4820.301V100 BTL-4620 Topline

BTL-4825 S Topline 2 – 1 – – 3 P4825.301V100 BTL-4625 Topline

BTL-4800 SL Topline – – 1 1 – 2 P4800.302V100

BTL-4825 L Topline 2 – – 1 – 3 P4825.302V100 BTL-4625 Topline

BTL-4825 M2 Topline 2 – – – 2 4 P4825.303V100 BTL-4625 Topline

BTL-4800 LM2 Topline – – – 1 2 3 P4800.314V100

Si
ng

le
 th

er
ap

y

Đ
iê

n 
xu

ng BTL-4610 Professional 1 – – – – 1 P4610.002V100 -

BTL-4620 Professional 2 – – – – 2 P4620.002V100 -

BTL-4625 Professional 2 – – – – 2 P4625.002V100 -

BTL-4610 Topline 1 – – – – 1 P4610.003V100 -

BTL-4620 Topline 2 – – – – 2 P4620.003V100 -

BTL-4625 Topline 2 – – – – 2 P4625.003V100 -

S
iê

u 
âm BTL-4710 Professional – – 1 – – 1 P4710.002V100 -

BTL-4710 Topline – – 1 – – 1 P4710.003V100 -

La
se

r

BTL-4110 Professional – – – 1 – 1 P4110.002V100 -

BTL-4110 Topline – – – 1 – 1 P4110.003V100 -

Từ
 tr

ư
ờn

g

BTL-4920 Professional – – – – 2 2 P4920.002V100 -

BTL-4920 Topline – – – – 2 2 P4920.302V100 -
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Các dòng điện liệu pháp điện xung

BTL-��10 professional, BTL-��20 professional, BTL-��10 Topline, BTL-��20 Topline, BTL-��10 S Combi profes-
sional, BTL-��1� S Combi professional, BTL-��20 S Topline:  
Galvanic, Diadynamic, Các chuỗi tuần tự lập trình, Traebert, Faradic, Neofaradic, Kích thích kiểu Nga, các xung kích 
thích, xung hình chữ nhật, TENS (đối xứng, bất đối xứng, thay đổi), giao thoa 2 cực, giao thoa 4 cực ( không có trong 
model BTL-4610 Professional, BTL-4610 Topline, BTL-4810 S Combi Professional), xung tam giác, xung hàm mũ, xung 
hàm mũ tăng, xung kết hợp.

BTL-��25 professional, BTL-��25 Topline, BTL-��1� S professional, BTL-��25 S Topline, BTL-��25 L Topline,  
BTL-��25 M2 Topline : 
Galvanic, Diadynamic, , Các chuỗi tuần tự lập trình, Traebert, Faradic, Neofaradic, Kích thích kiểu Nga, các xung kích 
thích, xung hình chữ nhật, TENS (đối xứng, bất đối xứng, thay đổi), giao thoa 2 cực, giao thoa 4 cực, xung tam giác, 
xung hàm mũ, xung hàm mũ tăng, xung kết hợp, Isoplanar field, vector lưỡng cực (tự động và thủ công), xung ngắt 
quãng, dòng Leduc , H-wave, vi dòng điện, đột biến trung tần, dòng co bóp, điện chẩn đoán

 
Tùy chọn liệu pháp điện cao áp - high Volt therapy (hVT) 

HVT áp dụng cho model: BTL-4610 Professional, BTL-4610 Topline
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BTL-�000

hệ Thống Trị Liệu kếT hợp TĂng áp BTL preSSo-Therapy hiện đại,
ThiếT kế BẮT MẮT Với CáC Thông Số VượT Trội.
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Công nghệ Dẫn Lưu BạCh huyếT

BTL-�000 LyMphaSTiM 

TeChnoLogy

Hệ thống mạch bạch huyết của con người có nhiệm vụ loại bỏ dịch mô kẽ từ các mô. Nó hấp thu, vận 
chuyển các acid béo và chất béo đến hệ tuần hòan và vận chuyển các tế bào trình diện kháng nguyên đến 
các hạch bạch huyết, nơi phản ứng miễn dịch được kích thích. Bệnh tật và các vấn đề khác về hệ thống 
bạch huyết thường gây ra sưng tấy và các triệu chứng khác
Máy BTL Lymphastim họat động trên nguyên tắc trị liệu áp suất không khí. Các phụ kiện tay áo đặc biệt 
với nhiều khoang khí chồng lên giúp mát xa nhẹ nhàng, kích thích sự tuần hoàn bạch huyết trong cơ thể, 
hiệu quả giống như sự dẫn lưu bạch cầu do các chuyên gia trị liệu thực hiện bằng tay.

CáC LĨnh VựC Ứng Dụng kháC nhau

 Chấn thương chỉnh hình và y khoa thể thao
 Khoa bạch huyết và thấp khớp
 Các phòng Spa, các cơ sở chăm sóc sức khỏe,  

trung tâm thẩmmỹ/sắc đẹp

CáC ưu điỂM CỦa Sự Dẫn Lưu BạCh huyếT

 Phương pháp điều trị được xác định tốt và đã được y học chứng minh
 Kết quả tức thì, có thể nhìn thấy kết quả
 Bệnh nhân tiếp nhận tốt các điều trị
 Cơ thể không phải sử dụng thêm những dược phẩm không cần thiết

CáC phụ kiện ChấT Lượng Cao

 Các khoang vùng chồng lên, không có khoảng trống cho sự di chuyển nhẹ nhàng và hiệu quả 
của dịch bạch huyết 

 Chất liệu polyamide chống trầy xước cao tạo làm cho phụ kiện nhẹ và bền 
 Chất liệu kháng khuẩn và chống bụi bẩn được thiết kế đặc biệt để dùng trong môi trường y 

khoa
 Thiết kế khoa học mang đến sự thoải mái tối đa
 Cổng kết nối cho phép nối phụ kiện ứng dụng dễ dàng, chỉ cần cắm vào và điều 
 hệ thống có tính năng tự động nhận dạng phụ kiện ứng dụng; máy tự động nhận biết phụ kiện 

ứng dụng nào được kết nối và chọn đường dẫn nén 
 Tự động xả hơi sau khi điều trị để xử lý dễ dàng

Các loại phụ kiện ứng dụng có sẵn:

 Quần 22 khoang / Quần 11 khoang

 Chân 10 khoang / Chân 5 khoang

 Tay 8 khoang / Tay 6 khoang
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5� BTL-�000 LyMphaSTiM 

BTL-�000 LyMphaSTiM TopLine

Thiết bị điều trị áp suất 12 kênh chuyên nghiệp
 

 Giao diện sử dụng thân thiện với màn hình cảm ứng màu
 26 giao thức điều trị cài đặt sẵn và các chuỗi tuần tự các 

chương trình. Các giao thức bao gồm các chương trình 
trước điều trị độc nhất để mở các hạch bạch huyết dựa trên 
nguyên tắc dẫn lưu bạch huyết bằng tay

 Tích hợp từ điển bách khoa với các gợi ý điều trị
 Bộ nhớ có thể chứa đến 100 chương trình điều trị do người 

dùng thiết lập 
 Các cài đặt nâng cao cho tùy chỉnh điều trị bao gồm :

  - Điều chỉnh áp lực cho từng khoang riêng biệt
  - Hiển thị khoang làm việc trên màn hình
 - Lựa chọn vô hiệu một hay nhiều khoang ở những vị trí mà 

bệnh nhân không chịu áp lực được
 - Các cài đặt nâng cao cho áp suất tăng dần theo các 

khoang

BTL-�000 LyMphaSTiM eaSy

Mẫu máy trị liệu áp suất kinh tế 12 kênh / � kênh với giao diện hiển thị bằng đèn LeD  
 

 Tám chương trình cài đặt sẵn và người dùng có thể điều chỉnh
 Tốc độ áp suất cơ bản và cài đặt lập trình tốc độ
 Có thể thay đổi áp suất trong suốt quá trình điều trị
 Hiển thị khoang hoạt động trên thanh đồ thị 

CáC TáC Dụng y khoa

Dẫn lưu bạch huyết khai thông ống dẫn bạch huyết và mạch. Điều này làm cho dòng chảy tự nhiên của 
bạch huyết từ các bộ phận ngoại vi của cơ thể, do đó nó làm giảm sưng và đau gây ra bởi số lượng quá 
nhiều bạch huyết và các chất chuyển hóa ở các chi. 

Áp dụng Lymphastim còn giúp chữa lành và tái tạo mô cơ, tăng sắc tố da và phục hồi độ căng da.

CáC ChỈ định phỔ Biến nhấT

y khoa: Chăm sóc sức khỏe/thẫm mỹ:
Phù nề kinh niên Cellulite
Tắc nghẽn mạch bạch huyết sau phẫu thuật Chăm sóc sau khi phẫu thuật hút mỡ
Phòng chống và điều trị giãn tĩnh mạch Tái tạo và giải độc
Suy tĩnh mạch và các bệnh thiếu máu cục bộ Hội chứng chân voi
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CáC Thông Số kỹ ThuậT

BTL-�000  
Lymphastim 12 TopLine

BTL-�000  
Lymphastim 12 eaSy

BTL-�000  
Lymphastim � eaSy

Mã đặt hàng P6000.003v100 P6000.002v100 P6000.001v100

Giao diện người dùng
Màn hình cảm ứng màu 5.7
in Đèn LED Đèn LED

từ điển hỗ trợ
điều trị của BTL

26 giao thức y học
(các chương trình chuỗi tuần 
tự)

Chương trình người 
sử dụng

100 chương trình do người
dùng lập

Các chương trình cài 
đặt sẵn 15 8 8

Số kênh 12 12 6

Áp suất thiết lập 20 -160 mmHg 20 -160 mmHg 20 -160 mmHg

Độ dốc áp suất 0 -100% cài đặt liên tục 0, 10, 20, 30% 0, 10, 20, 30%

Các phụ kiện tiêu
chuẩn

Ống cơ bản 12 TOPLINE,
1x dây nguồn, màn hình cảm 
ứng
Bút cảm ứng

Ống cơ bản 12 EASY,
1x dây nguồn

Ống cơ bản 6 EASY,
1x dây nguồn

Các phụ kiện tùy 
chọn

Quần 22 khoang
2x chân + dây đai 2 khoang 

Quần 22 khoang
2x chân + dây đai 2 
khoang

Quần 11 khoang
2x chân + dây đai 1 
khoang  

Chân 10 khoang Chân 10 khoang Chân 5 khoang

Tay 8 khoang Tay 8 khoang Tay 8 khoang

Giao diện cho cả 2 tay và 2 chân – khi sử dụng 2 tay hoặc 2 chân cùng lúc

Các dải mở rộng 10 cm dành cho chân – để làm rộng chu vi ống chân

Xe đẩy
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Máy trị liệu điện nhiệt sóng ngắn BTL-20 là thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý để thực hiện 
những ứng dụng liên tục và xung. Mỗi vị trí trên cơ thể đều có thể được điều trị một cách thỏai mái 
với cánh tay có thể được chỉnh trực tiếp, và nhiều lựa chọn phụ kiện ứng dụng đảm bảo hiệu quả 
điều trị tối đa. Thiết bị được trang bị với bộ định giờ, vì vậy quá trình trị liệu có thể tự động dừng 
khi đạt đến thời gian đã định.

Các đặc điểm chính
 Máy phát bán dẫn năng suất cao
 Chế độ liên tục và xung (cho phép điều trị nhiệt và điều trị a-nhiệt)
 Phụ kiện ứng dụng điện dung và cảm điện
 Công suất đầu ra mạnh, có thể điều chỉnh liên tục
 Thay đổi phụ kiện dễ dàng
 Thiết bị định giờ gắn bên trong, có thể tắt tự động

Các phụ kiện hiện có
 Phụ kiện mành cuộn – để điều trị sâu các bộ phận thân thể và cơ
 Phụ kiện mành ngưng tụ (Schliephake) – để làm nóng mỡ và mô cơ
 Phụ kiện bọc cao su mềm

Máy Trị Liệu Sóng ngẮn BTL-20

Các phụ kiện tùy chọn: xem trang 62

Sóng ngẮn Trị Liệu

Các chi tiết kỹ thuật

Mã đặt hàng   P313.000V100

Điện thế   230 V

Tần số  27.12 MHz

Công suất cực đại của đầu ra trong chế độ liên tục   200 W

Công suất cực đại của đầu ra trong chế độ xung  400 W – đỉnh

Tần số xung 70–350 Hz

Thiết bị định giờ max. 30 min.

Kích thước  850 × 380 × 380 mm

Trọng lượng  40 kg

Phụ kiện tiêu chuẩn  dây nguồn
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Máy Vi Sóng Trị Liệu BTL-21

Máy BTL-21 là thiết bị vi sóng điện nhiệt được điều khiển bởi bộ vi xử lý để thực hiện những ứng 
dụng liên tục và xung. nó thích hợp sử dụng trong phòng mạch, bệnh viện, và các cơ sở hạ tầng 
khác. Mỗi bộ phận cơ thể được trị liệu một cách thỏai mái với thiết bị cánh tay � khớp, và một loạt 
các phụ kiệnứng dụng đảm bảo hiệu quả điều trị tối đa. Thiết bị được trang bị với bộ định giờ, vì 
vậy quá trình trị liệu có thể tự động dừng lại khi đạt đến thời gian đã định.

Các đặc điểm chính
 Máy phát bán dẫn năng suất cao
 Chế độ liên tục và xung (cho phép điều trị nhiệt và a-nhiệt)
 Công suất đầu ra mạnh, có thể điều chỉnh liên tục
 Thay đổi phụ kiện dễ dàng
 Thiết bị định giờ gắn bên trong máy, có thể tự động tắt

Các ví dụ về ứng dụng vi sóng trị liệu
 Trị liệu nhiệt
 Tác dụng chống co thắt và xoa bóp cơ
 Cải thiện tính đàn hồi của mô xương (sự co cứng)
 Có hiệu quả trong các trường hợp mãn tính như: bị viêm, viêm nhiễm chấn thương, triệu chứng phù và

 xuất huyết máu
 Tác dụng giảm đau và cải thiện sự tuần hoàn máu
 Cải thiện sự trao đổi enzyme và chuyển hóa tế bào

Các phụ kiện hiện có
 Đĩa lõm
 Mành dài
 Mành tròn
 Bộ bức xạ tiếp xúc
 Bộ bức xạ khoang cơ thể

Các phụ kiện thêm: xem trang 62

Vi Sóng Trị Liệu

Các chi tiết kỹ thuật

Mã đặt hàng  P313.050V100

Điện thế  230 V

Tần số  2450 +/– 50 MHz

Công suất cực đại của đầu ra trong chế độ liên tục   250, 50, 10 W

Công suất cực đại của đầu ra trong chế độ xung   1600 W – điểm cực đại

Thiết bị định giờ số tối đa 30 phút.

Kích thước  850 × 380 × 380 mm

Trọng lượng 40 kg

Phụ kiện tiêu chuẩn  dây nguồn
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Các thông số kỹ thuật và các phụ kiện cho máy BTL-1� plus

Mã đặt hàng  P616.000v100

Liệu pháp Liên tục, ngắt quãng, điều hòa, lũy tiến

Lực kéo dãn   0–92 kg

Thời gian kéo/ thời gian nghỉ   0–99 s 
(liệu pháp ngắt quãng)

Thời gian trị liệu  0–99 phút

Nguồn điện  110–120V/220-240V 50Hz/60Hz 1,2A/0,6A

Kích thước  Rộng x Cao x Dài 295 × 270 × 360 mm

Trọng lượng  13,6 kg

Phụ kiện tiêu chuẩn                     Bộ ngắt mạch dừng cho bệnh nhân, dây kéo dãn nylon có khớp nối bằng kim loại, 
 Dây kéo giãn cổ có thanh giằng

Thiết bị BTL-1� plus là thiết bị kéo giãn được điều khiển bởi bộ vi xử lý phù hợp với các chế độ 
hoạt động liên tục, ngắt quãng hay điều hòa để điều trị cổ và thắt lưng. Máy có giao diện � đèn số 
và hiển thị  số, rất tiện lợi cho việc thiết lập các thông số trị liệu. Máy có thể sử dụng với giường 
nằm điều trị kéo giãn BTL-1100 Trac và BTL-1�00 Trac.

Các đặc điểm chính:
 Giao diện kỹ thuật số, thân thiện với người dùng
 Các chương trình kéo giãn liên tục, ngắt quãng và điều hòa
 Người sử dung tự chọn thời gian kéo giữ, nhả và thời gian điều trị.
 Cài đặt chế độ ngắt quãng và lũy tiến
 Giám sát thời gian trị liệu chính xác
 Các tính năng an toàn tích hợp trong máy

– Công tắc ngắt và tạm dừng chương trình khẩn cho bệnh nhân
– Có tín hiệu âm thanh phát ra khi kết thúc điều trị
– Có tín hiệu âm thanh phát ra nếu bệnh nhân bấm công tắc ngắt điều trị

 Thiết kế khoa học

hệ Thống kÉo giÃn CộT Sống5� 

Máy kÉo giÃn BTL-1� pLuS

Các phụ kiện tùy chọn thêm: xem trang 62



TraCTion Therapy

phụ kiện Cho hệ Thống Máy kÉo giÃn BTL-1� pLuS

Công tắc ngưng khẩn cấp cho bệnh nhân
Mã đặt hàng. P616.003v100

Dây kéo giãn cổ có thanh giằng

Mã đặt hàng. P616.001v100

 

Ghế đệm có chiều cao điều chỉnh được

Mã đặt hàng. T010.028v100

Dây kéo giãn lồng ngực và thắt lưng có băng đeo cố định điều chỉnh được
Mã đặt hàng P703.000v100

5� 
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Máy hút chân không BTL VaC 

PVAC.053   Điện cực giác hút 30 mm, kết nối 90° cho BTL-12, BTL vac

P012.006  Điện cực giác hút 65 mm, kết nối 90° cho BTL-12, BTL Vac

P012.005  Điện cực giác hút 95 mm, kết nối 90° cho BTL-12, BTL Vac

PVAC.052   Bao xốp cho điện cực 30 mm với kết nối 90° cho BTL-12, BTL Vac

P012.008  Bao xốp cho điện cực 65 mm với kết nối 90° cho BTL-12, BTL Vac

P012.007  Bao xốp cho điện cực 95 mm vo71I kết nối 90° cho BTL-12, BTL Vac

PVAC.050   Cáp bệnh nhân cho BTL vac, đầu cắm đỏ,  trắng, cáp màu xám

PVAC.051  Cáp bệnh nhân cho BTL vac, đầu cắm đỏ,  trắng, cáp màu xám

P012.052   Cáp bệnh nhân cho BTL vac, BTL-12, đầu cắm trắng, cáp màu trắng

P012.051   Cáp bệnh nhân cho BTL vac, BTL-12, đầu cắm đỏ, cáp màu trắng

PVAC.054V100   Bình nước cho BTL vac

 
Laser Trị Liệu BTL

L445.003V100  Chùm tia hội tụ đỏi   685 nm/200 mW (4 × 50) Laser + 470 nm/200 mW (13 × 16) LED màu xanh

L445.001V100  Chùm tia hội tụ hồng ngọai  830 mm/800 mW (4 × 200) Laser + 470 nm/200 mW (13 × 16) LED màu xanh

L445.002V100  Chùm tia hội tụ hồng ngọai  830 mm/1600 mW (4 × 400) Laser + 470 nm/200 mW (13 × 16) LED màu xanh

L445.004V100  Chùm tia hội tụ kết hợp                        685 nm/200 mW (4 × 50) Laser + 830 mm/800 mW (4 × 200)  
     Laser + 470 nm/200 mW (13 × 16) LED màu xanh

L445.005V100  Chùm tia hội tụ kết hợp                       685 nm/200 mW (4 × 50) Laser + 830 mm/1600 mW (4 × 400)  
     Laser + 470 nm/200 mW (13 × 16) LED màu xanh

L448.000V200  Đầu chiếu tia đỏ    phân kỳ  685 nm/30 mW

L448.020V200  Đầu chiếu tia đỏ    phân kỳ  685 nm/50 mW

L448.004V200  Đầu chiếu tia hồng ngoại     hội tụ           830 nm/50 mW   Tia định vị màu xanh

L448.005V200  Đầu chiếu tia hồng ngoại     hội tụ         830 nm/100 mW   Tia định vị màu xanh

L448.006V200  Đầu chiếu tia hồng ngoại      hội tụ         830 nm/200 mW  Tia định vị màu xanh

L448.007V200  Đầu chiếu tia hồng ngoại      hội tụ         830 nm/300 mW   Tia định vị màu xanh

L448.010V200  Đầu chiếu tia hồng ngoại       hội tụ         830 nm/400 mW   Tia định vị màu xanh

P5100.008 Mắt kính an toàn 600–1000 nm L3, nhựa

điện Trị Liệu BTL

P5600.007   Điện cực 70 × 50 mm 1 cái dành cho BTL-4000/5000 – đầu cắm vào 2 mm

P5600.008   Điện cực 120 × 80 mm 1 cái dành cho BTL-4000/5000 – đầu cắm vào 2 mm

P006.014V101  Bao xốp 55 × 70 mm, màu xanh, dành cho điện cực 6 × 4, 7 × 5

P006.016V101  Bao xốp 125 × 105 mm, màu xanh, dành cho điện cực 12 × 8

P5600.022V100  Dây đai dịnh bị cho điện cực

P5600.010  Điện cực âm đạo lưỡng cực

P5600.011   Điện cực thực tràng lưỡng cực

P5600.001V102  Cáp bệnh nhân dành cho liệu pháp điện BTL-4000 Professional/5000

P5600.002V102  Cáp bệnh nhân kép dành cho liệu pháp điện BTL-4000 Professional, BTL-5000; với LEDs màu xanh

P5600.003V100   1 cặp dây cáp kết nối điện cực dành cho liệu pháp điện BTL-4000 Professional/5000, màu xám nhạt, 1.2 m

P5600.004V100   1 cặp dây cáp kết nối điện cực dành cho liệu pháp điện BTL-4000 Professional/5000, màu xám đậm, 1.2 m

P5600.013V100   Giá đỡ điện cực điểm dành cho BTL-4000/5000

P5600.014  Phụ tùng mũi cầu dành cho BTL-4000/5000 – đường kính 2 mm

P5600.015   Phụ tùng mũi cầu dành cho BTL-4000/5000 – đường kính 6 mm

P5000.003V100  Cáp giao diện tín hiệu 1 m để kết nối các thiết bị liệu pháp điện BTL 
  (4000 Professional/5000) vớI các thiết bị BTL Vac và liệu pháp siêu âm BTL (4000 Professional/5000)

 
Siêu âm Trị Liệu BTL

P5700.001V110  Đầu siêu âm đa tần số 1 cm2 cho BTL-4000/5000

P5000.003V100  Cáp giao diện tín hiệu 1 m để kết nối thiết bị điện xung BTL     
  (4000 Professional/5000) với BTL Vac và thiết bị siêu âm trị liệu BTL (4000 Professional/5000)

P007.010V102   Gel siêu âm 0.3 l

P007.011V101   Gel siêu âm 1 l

CáC phụ kiện Tùy ChỌn Dành Cho VậT Lý Trị Liệu
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L449.006V100  Thiết bị quang học dành cho nha khoa

L449.007V100  Thiết bị quang dành cho Tai Mũi Họng

L449.008V100  Thiết bị quang học dành cho phụ khoa

L449.005V413  Giá đỡ dành cho thiết bị quang học (có thể vặn ốc được)

P5100.003V100 Bộ châm cứu BTL-4000/5000. Bao gồm: que châm cứu, các điện cực, dây cáp

L445.056V100  Tay cầm cho chùm tia laser hội tụ và đầu chiếu tia laser

Từ Trường Trị Liệu BTL

P5900.001v101 Từ cực đơn

P5900.002v101  Từ cực đôi

P5900.003v101 Đa từ cực

P5900.004v201  Từ cực phẳng

P5900.005v101 Lồng từ cực nhỏ 30 cm

P5900.006v101  Lồng từ cực lớn 60 cm

P5900.017V100  Giường từ trường

P5900.007V100  Dây cáp nối dài cho từ cực

P5900.014V100 Dây đai dành cho từ cực đơn – 60 cm

P5900.015V100 Dây đai dành cho từ cực đôi – 85 cm

P5900.016V100  Dây đai dành cho đa từ cực  – 190 cm

 
Module nâng Cấp

PB5000.010V107   Bộ nâng cấp –1 kênh liệu pháp điện với các phụ kiện dành cho BTL-5000.   
   Giá bao gồm: mạch phát liệu pháp điện, cáp bệnh nhân, 2× điện cực 5 × 7 cm,   
   2× vỏ xốp 5 × 7 cm, dây đai định vị điện cưc, 2 cặp dây nối – xám nhạt, xám đậm

PB5000.012V101   Bộ nâng cấp – liệu pháp điện xung giao thoa với phụ kiện BTL-5000    
   Giá gồm: mạch phát giao thoa trị liệu điện, 2× cáp nối với bệnh nhân, 4× điện cực 5 × 7 cm,  
   4× bao xốp điện cực, dây đai định vị điện cực, 2 cặp dây cáp kết nối – xám nhạt, xám đậm

PB5000.009V152   Bộ nâng cấp –  1 kênh siêu âm với phụ kiện BTL-5000 có thể nâng cấp, 56xx, 58xx.  
   Giá bao gồm: đầu phát siêu âm, đầu 5 cm2, gel 0.3 l, giá đỡ trái và phải cho đầu dò siêu âm

PB5000.011V104   Bộ nâng cấp – 1 kênh laser với phụ kiện BTL-5000.     
   Giá bao gồm: mạch phát laser, tấm dán cửa, tấm dán cảnh cáo, giá đỡ trái và phải cho đầu chiếu laser

P5600.017V102   Bộ liệu pháp điện cao áp (HVT) dành cho BTL-4000 Topline/Professional/5000.  
   Giá cả bao gồm: mạch phát HVT

PB5900.001V102   Bộ nâng cấp – 2 kênh liệu pháp từ trường dành cho BTL-5000. Giá bao gồm : mạch phát từ trường,  
   2 cáp nối dài cho từ cực

P4000.002   Module bộ nhớ nâng cấp liệu pháp điện xung Plus dùng cho liệu pháp điện xung dòng BTL-4000.  
   Giá bao gồm : các dòng điện bổ sung.

P5000.004V100   Module bộ nhớ nâng cấp liệu pháp điện xung Plus dùng cho liệu pháp điện xung dòng BTL-5000.  
   Giá bao gồm : các dòng điện bổ sung, điện chẩn đoán.

 
phụ kiện dành cho dòng máy BTL-5000

G000.099V101    Bút cảm ứng màn hình BTL-5000

 
phụ kiện dành cho dòng máy BTL-�000

P4000.001V101    Bộ nối điện cho máy BTL-4000

P4000.005V100    Túi đựng máy BTL-4000

 
phụ kiện dành cho dòng máy Lymphastim BTL-�000

Chân 5 khoang phải hoặc trái (1 cái )

P6000.054    Tay 6 khoang phải hoặc trái (1 cái )

P6000.051    Quần 11 khoang - bộ gồm chân 5 khoang và 1 đai 1 khoang

P6000.053    Chân 10 khoang phải hoặc trái ( 1 cái )

P6000.055    Tay 8 khoang phải hoặc trái ( 1 cái )

P6000.050   Quần 22 khoang - bộ gồm chân 10 khoang và 1 đai 2 khoang

P6000.056    Tấm lót mở rộng 10cm  (1cái)

P5002.009v110   Xe đẩy cho máy, BTL-5000, BTL-6000 Lymphastim

P6000.211v100   Xe đẩy Compact cho BTL-6000

P6000.034v100    Giao diện kết nối cho 2 tay hoặc 2 chân

CáC phụ kiện Tùy ChỌn Dành Cho VậT Lý Trị Liệu
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phụ kiện dành cho máy sóng ngắn trị liệu BTL-20

P313.002V100  Phụ kiện cơ bản cho thiết bị mành cuộn gồm 1 tay cầm 4 khớp nối, 1 bộ cuộn,   
  Đường kính 14 cm, 1 cáp mành cuộn đặc biệt

P313.001V100  Phụ kiện cơ bản cho thiết bị mành ngưng tụ gồm 2 tay cầm 4 khớp nốI,  
  2 thiết bị ngưng tụ, đường kính 13 cm, 2 cáp mành ngưng tụ đặc biệt

P313.003V100  Bộ tấm bôi trơn A bao gồm 2 đầu bôi trơn mềm bằng cao su, 8 x 14 cm với dây cáp dẻo, 
  4 miếng đệm băng nỉ, 2 bao phủ, 2 nẹp cao su đục lổ với các nút

P313.004V100  Bộ tấm bôi trơn B bao gồm 2 đầu bôi trơn mềm bằng cao su 12 x 8 cm vớI dây cáp dẻo

  4 miếng đệm băng nỉ, 2 bao phủ, 2 nẹp cao su đục lổ với các nút

P313.005V100   Thiết bị cuộn, đường kính 8 cm, không dây cáp

P313.006V100   Thiết bị cuộn, đường kính 14 cm, không dây cáp

P313.007V100   Cáp mành cuộn, không giao thoa, dành cho thiết bị cuộn

P313.008V100   Thiết bị cuộn với dây cáp, Triplode của 15 × 35 cm

P313.009V100   Thiết bị ngưng tụ, đường kính 4.2 cm

P313.010V100   Thiết bị ngưng tụ, đường kính 8.5 cm

P313.011V100   Thiết bị ngưng tụ, đường kính 13 cm

P313.012V100  Phụ kiện đĩa cao su mềm, 8 × 14 cm, với cáp dẻo

P313.013V100   Phụ kiện đĩa cao su mềm 12 × 18 cm, với cáp dẻo

P313.014V100   Thiết bị được bọc cao su mềm, 8 × 14 cm, vớI dây cáp linh họat

P313.015V100  Thiết bị được bọc cao su mềm 12 × 18 cm, vớI dây cáp linh họat

P313.016V100   Miếng đệm dành cho thiết bị được bọc cao su mềm 8 × 14 cm

P313.017V100  Miếng đệm dành cho thiết bị được bọc cao su mềm 12 × 18 cm

P313.018V100   Nút cho dây cao su, 3.2 × 100 cm

P313.019V100   Nút cho dây cao su

P313.020V100  Dây khóa nhựa, 5 × 60 cm

P313.021V100   Dây khóa nhựa, 5 × 120 cm

P313.022V100   Cánh tay 4 khớp nối

P313.023V100   Dây cáp dành cho thiết bị ngưng tụ

P313.024V100   Đèn neon kiểm tra

 
phụ kiện dành cho Vi Sóng Trị Liệu BTL-21

P313.051V100   Các phụ kiện cơ bản gồm 1 tay cầm 4 khớp nối, 1 bộ dò dạng khay, 1 cáp RF 250W

P313.053V100   Bộ bức xạ hình máng

P313.054V100   Bộ bức xạ dài

P313.055V100  Bộ bức xạ điểm

P313.056V100  Bộ bức xạ tiếp xúc, đường kính 20 mm

P313.057V100   Bộ bức xạ tiếp xúc, đường kính 50 mm

P313.062V100   cáp RF dành cho bộ bức xạ lõm, dài và điểm, 250 W

P313.063V100   cáp RF dành cho bộ bức xạ tiếp xúc, thực tràng và âm đạo, 10 W

P313.064V100   Vỏ bọc bảo vệ dành cho bộ bức xạ thực tràng và âm đạo, 10 cái.

P313.065v100  Mắt kính bảo vệ cho liệu pháp vi sóng

P313.066V100  Dụng cụ chỉ báo năng lượng

 
phụ kiện dành hệ Thống kéo giãn Cột Sống BTL-1� plus

P703.000V100  Hệ thống dây kéo dãn cho ngực và thắt lưng

T010.028V100 Ghế đệm điều chỉnh được chiều cao dành cho máy BTL-1100 Trac và BTL-1300 Trac

CáC phụ kiện Tùy ChỌn Dành Cho VậT Lý Trị 



�� CáC Sản phẨM kháC CỦa BTL

BTL sản xuất nhiều sản phẩm khác dùng trong y học và thẩm mỹ. để biết thêm chi tiết, vui lòng 
xem thêm quyển catalouge rời.

điện TiM 
Các ECG 1, 3, 6 và 12 kênh
Phần mềm tương tác ECG trên máy tính
Hệ thống gắng sức
Các ECG holter 
ABPM (hệ thống thao dõi huyết áp di động)

ThỦy Trị Liệu
Bồn ngâm tòan thân
Bồn ngâm cho chi trên và chi dưới

giường điều Trị
Giường điều chỉnh bằng tay hay điện tử

Liệu pháp Sóng Xung
Hiệu quả cao, điều trị cơn đau không xâm lấn liên kết 
với hệ cơ xương
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