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Μοναδική Συχνότητα
στα 448 kHz

 Εμπειρία άνω των 
35 Ετών

25k+ Συσκευές
Παγκοσμίως 

“Το INDIBA® είναι μία εξαιρετική προσθήκη στις υπηρεσίες 
φυσικοθεραπείας μας. Αντιμετωπίζουμε πελάτες με ένα ευρύ φάσμα 
μυοσκελετικών παθήσεων, από elite αθλητές έως γηριατρικές παθήσεις. Τα 
αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει είναι ανώτερα από οποιαδήποτε άλλο 
ηλεκτρο-θεραπευτικό μέσο που έχω χρησιμοποιήσει στην καρίερα μου. Οι 
πελάτες μας απολαμβάνουν τις θεραπείες με άμεσα αποτελέσματα που 
διαρκούν.
Έχουμε κατορθώσει να επιταχύνουμε τους χρόνους αποκατάστασης και 
επιστροφής στην καθημερινότητα ή επανένταξης στο παιχνίδι σε πληθώρα 
οξέων καταστάσεων. Επίσης, το INDIBA® μας έχει επιτρέψει να βελτιώσουμε 
σημαντικά τα αποτελέσματα των ασθενών μας που υποφέρουν από χρόνιες 
παθήσεις, συγκρίνοντας με θεραπευτικά πρωτόκολλα άλλων φυσικών 
μέσων. Στην κλινική μας το λατρεύουμε”.

Saira Rehman
Resolve Physiotherapy Ltd
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Gold Medal
“International Exhibition

of Invention”
Geneva

  

 

 

 

Silver Medal
“Eureka Invention

Exhibition”
Brussels

Gold Medal
“Exposición Internacional

de Inventallia”
Madrid

Η  τεχνολογία  μας  αρχικά  ήταν  στο  φάσμα  γύρω  από  τα 0,5  MHz, στη  συνέχεια 
ωστόσο καταφέραμε να την προσδιορίσουμε ακριβώς στα 448 kHz.

Για  περισσότερο  από  35  χρόνια,  είμαστε  η  εταιρεία  που  πρωτοπορεί  και  
εξελίσσει  αυτή  την  τεχνολογία. Με 12  πατέντες  και 25 διαφρετικά  μοντέλα  έως  
τώρα, η  τεχνολογία INDIBA® είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και έχει λάβει πολλά 
βραβεία.

Η Κληρονομιά μας

Το  1983, ο José  Calbet ξεκίνησε  την  έρευνα  της  θεραπευτικής  εφαρμογής  των 
ραδιοσυχνοτήτων  και  των  υψίσυχνων  ρευμάτων  και  παρουσίασε  την  πρώτη  μας 
συσκευή, η  οποία  είναι  γνωστή  τώρα  ως INDIBA®. Εκείνη  την  εποχή,  την 
αποκαλούσαμε  με  τον  όρο TEC ή TECAR, και  η  μέθοδος TECARTHERAPY 
γεννήθηκε. Σήμερα,  θα  βρείτε  την  τεχνολογία  μας  να  αποκαλείται  από  εμάς  και 
από την επιστημονική κοινότητα ως CRET  (capacitive  resistive  electric  transfer)ή 
CRMRF (capacitive resistive monopolar radio frequency).

Από  την  πρώτη  συσκευή  έως  και  σήμερα, συνεχίζουμε  να  αναπτύσουμε  την 
τεχνολογία  μας  και  να  τεκμηριώνουμε  κλινικά  την  αποτελεσματικότητα  και 
ασφάλεια της.



Με περισσότερες από 25.000 συσκευές να έχουν πουληθεί 
παγκοσμίως και γραφεία σε όλο τον κόσμο, να είστε σίγουροι 
ότι έχουμε την εμπειρία και τεχνογνωσία να σας στηρίξουμε.
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Η Τεχνολογία 
μας

 

Η τεχνολογία μας χρησιμοποιεί υψίσυχνα ρεύματα 

σταθερής συχνότητας 448 kHz, αυξάνοντας την ανταλλαγή 
ιόντων (βλέπε Σχ. 1), επιτρέποντας την ιστική αναγέννηση και 

διαχείρηση πόνου. Η πλάκα επιστροφής κλείνει το ηλεκτρικό 

κύκλωμα με το ηλεκτρόδιο εφαρμογής, επιτρέποντας στον 

θεραπευτή να δουλεύει τοπικά ή σε μία μεγάλη αλυσίδα και να 

προσφέρει ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες.

Εκτενής επιστημονική έρευνα έχει 
αποδείξει ότι τα 448 kHz είναι η βέλτιστη 
συχνότητα για να προσφέρει  τα καλύτερα
θεραπευτικά αποτελέσματα  έως τώρα.

Μεμβράνη

Υποδοχείς

Ο συνδυασμός των δύο τρόπων λειτουργίας (CAP & RES) επιτρέπει
+ Χρήση ύπο-θερμικής ή θερμικής δράσης
+ Συνδυασμό με λειτουργική μάλαξη και κινησιοθεραπεία
= Ιδανική τεχνολογία για όλες τις μυσοκελετικές εφαρμογές.
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Αποκατάσταση & 
Αποθεραπεία

Μυϊκές και αρθρικές
θεραπείες

Θεραπείες ανάπλασης και 
σύσφιξης  δέρματος  

Δυσλειτουργίες
πυελικού εδάφους
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Η Τεχνολογία 
μας
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ΑΣΦΑΛΕΣ
Εξοπλισμένο με μηχανισμό ανίχνευσης επαφής. Όταν το 
ηλεκτρόδιο χάνει την επαφή με το δέρμα, μειώνεται αυτόματα η 
ένταση έτσι ώστε όταν αυτό έρθει ξανά σε επαφή, η ένταση να 
αυξηθεί σταδιακά για να αποφευχθεί ενδεχομένως κάποια 
δυσάρεστη αίσθηση από την απότομη αύξηση της έντασης.

ΕΥΧΡΗΣΤΟ
Με ένα πρακτικό σύστημα αλλαγής μεγέθους ηλεκτροδίων (Quick 
Connect Coupling) και χάρη στο εύχρηστο μενού, το INDIBA σας 
επιτρέπει να εργάζεστε απρόσκοπτα από την πρώτη στιγμή. 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Επιπρόσθετα των 30+ αποθηκευμένων πρωτοκόλλων, μπορείτε να 
δημιουργήσετε και επεξεργαστείτε τις δικές σας θεραπείες 
ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών σας.

ΕΥΕΛΙΚΤΟ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ
Το μέγαλο εύρος στις διαστάσεις των κεφαλών ηλεκτροδίων έχει 
σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την βέλτιστη επαφή σε κάθε 
ανατομική περιοχή.

ΑΝΕΤΟ
Οι λαβές είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας υλικά και 
σχεδιασμένες με γνώμωνα να επιτρέπουν την άνετη και 
εργονομική χρήση, ακόμη και σε συνδυασμό με λειτουργική 
μάλαξη και κίνηση.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Εύκολο στη μετακίνηση και με αποσπώμενη συσκευή. Η οθόνη 
αφής είναι σχεδιασμένη ώστε να χρησιμοποιείται ακόμη και 
φορώντας γάντια ή έχοντας κρέμα στο χέρι. Διαθέτει επίσης 
τηλεχειριστήριο για απομακρυσμένη αλλαγή παραμέτρων.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Αποθήκευση και διαχείριση του ιστορικού των ασθενών σας με 
αυτόματη καταγραφή κάθε συνεδρίας και δυνατότητα προσθήκης 
σχολίων.

Κατασκευασμένο από μηχανικούς, 
σχεδιασμένο για εσάς
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Οι Θεραπείες 
μας

• Παροχή αναλητικής δράσης

• Αύξηση όγκου και έντασης της αιματικής ροής εν 
τω βάθει

• Αύξηση της παροχής οξυγόνου και θρεπτικών 
συστατικών

• Αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών

• Αύξηση μεταβολισμού

• Διαχείριση φλεγμονής

• Αποκατάσταση της κυτταρικής λειτουργίας και του 
δυναμικού της μεμβράνης

• Επίτευξη ιοντικής ισορροπίας

• Διέγερση πολλαπλασιασμού των κυττάρων

Η θεραπεία INDIBA® διεγείρει την ιστική ανάπλαση και μπορεί να συνδυαστεί με 
manual therapy και άλλες τεχνικές για απαράμιλλα αποτελέσματα.

Χρησιμοποιώντας με ακρίβεια την συχνότητα των 448 kHz μπορείτε να επιτύχετε υπο-θερμική και 

θερμική δράση με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Μία  ευχάριστη  και  αποτελεσματική  θεραπεία  με  αποτελέσματα  από 
την πρώτη κιόλας συνεδρία.

• Το  INDIBA®  είναι  κατάλληλο  για  χρήση  με  μεταλλικά  
εμφυτεύματα  και  στις  περιοχές  του  οφθαλμού,  στήθος  και  
των γενετικών οργάνων.
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Μυοσκελετική 
Αποκατάσταση

Μία ολοκληρωμένη
αποτελεσματική λύση για:

• Μείωση πόνου
• Διαχείριση οιδήματος
• Αύξηση ελαστικότητας ιστών
• Ταχύτερη επούλωση
• Αυξηση εν τω βάθει αιματικής ροής.

Η  χρήση  του INDIBA® βελτιώνει  την 
επούλωση  και  μειώνει  τον  πόνο. Η  φυσική 
επουλωτική  διαδικασία  του  σώματος 
επιταχύνεται  και  η  θεραπεία  μπορεί  να 
ξεκινήσει  ακόμη  και  από  την  οξεία  φάση 
μειώνοτας  τον  πόνο, το  οίδημα  και  την 
φλεγμονή.

Σε  χρόνιες  καταστάσεις,  όπως  η  οστεοαρθρίτιδα,  το 
INDIBA μπορεί να μειώσει τον πόνο για έως 3 μήνες και 

να βελτιώσει την λειτουργικότητα, συγκρινόμενο μόνο 

με άσκηση και συμβουλευτική (Kumaran and Watson 
2018)”. Ασθενείς  με  χρόνια  οσφυαλγία μπορούν  να 
επωφεληθούν από  την  τεχνολογία  μας  η  οποία  θα 
μειώσει  τον  πόνο,  βελτιώσει  τα  συμπτώματα  και  την 
ποιότητα  ζωής,  επιτρέποντας  παράλληλα  στον 
φυσικοθεραπευτή  να  δουλέψει  στην  ενδυνάμωση  και 
βελτίωση της σωστής στάσης του σώματος.
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• Οστεοαρθρίτιδα
• Αρθρικό πόνο
• Μετεγχειρητική 

αποκατάσταση 
• Αυχενικό πόνο
• Μυϊκό σπασμό

Εκτενές φάσμα μυοσκελετικών ενδείξεων το 
οποίο περιλαμβάνει:

• Θυλακίτιδα
• Τενοντοπάθεια
• Αιμάτωμα
• Κατάγματα
• Θλάσεις
• Διαστρέμματα



Οι θεραπείες με INDIBA® μπορούν να:

• Μειώσουν την ακράτεια επιτρέποντας 
στους ασθενείς να επιστρέψουν στην 
καθημερινότητα τους με αυτοπεποίθηση 
και χωρίς ανησυχία   

• Επουλώσουν ταχέως ουλές και 
επισιοτομές  

• Βελτιώσουν τους πευλικούς μύες να 
συστέλλονται και χαλαρώνουν, 
μειώνοντας τον πόνο  

• Βελτιώσουν την εκσπερμάτωση μέσω του 
ελέγχου της πυελικής περιοχής 

• Αντιμετωπιστεί ο χρόνιος πυελικός πόνος.
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Δυσλειτουργίες
Πυελικού Εδάφους

 

Χειρουργεία, η γέννα, η ηλικιά και ο τρόπος ζωής μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση 
στην υγεία της πυέλου επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής. Οι δυσλειτουργίες πυελικού 
εδάφους μπορούν να επηρεάσουν πολλούς ανθρώπους με κάποιες καταστάσεις, όπως 
ο χρόνιος πυελικός πόνος και η ακράτεια να έχουν αντίκτυπο τόσο σε άνδρες όσο και 
γυναίκες. Το INDIBA® προσφέρει μια αποτελεσματική και ανώδυνη λύση στην 
διαχείριση αυτών των δυσλειτουργιών. 

Διακριτική και έμπιστη
λύση στην ποιότητα

ζωής
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Αθλητική 
Φυσικοθεραπεία

Οι κορυφαίες ομάδες του Champions 
League και της Premier League στο 
ποδόσφαιρο, μπάσκετ, επαγγελματική 
ποδηλασία, τένις και στίβου χρησιμοποιούν 
το INDIBA® για διαχείριση της απόδοσης και 
αποθεραπείας των αθλητών τους.

Μπορείτε να αρχίσετε την εφαρμογή του INDIBA® στην 

οξεία φάση ενός τραυματισμού: η νέα λειτουργία 

διαμόρφωσης έντασης εξασφαλίζει την βιοδιέγερση χωρίς 

να προκαλεί ανεπιθύμητη θερμική δράση στους ιστούς.

Το INDIBA® μπορεί να ενσωματωθεί στο 
θεραπευτικό πρωτόκολλο σας με σκοπό να:  

• Βελτιστοποιηθεί η θεραπεία 

• Διαχειριστεί ο πόνος

• Βελτιωθεί η επίδοση

• Επιταχυνθεί η αποθεραπεία

 

Acute wounds

• Chronic attacks

• Competition preparation

• Recovery after exercise
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Αισθητική
Φυσικοθεραπεία

 

Το INDIBA® επιδρά στην ισορροπία του 
κυτταρικού μεταβολισμού προάγωντας 
την σύσφιξη και αντιγύρανση του 
δέρματος.
Εφαρμόζοντας στο σώμα την θεραπεία 
ραδιοσυχνοτήτων, οι μύες και το δέρμα 
βελτιώνονται ως προς την κυκλοφορία 
του αίματος και την σύνθεση κολλαγόνου 
και ελαστίνης. Το INDIBA® έχει δειχθεί 
μέσα από μοριακές μελέτες ότι σταματάει 
την παραγωγή λιποκυττάρων, μειώνοτας 
την εναπόθεση λίπους.
Το INDIBA® μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
αποιδηματικα στα πόδια συνδυαζόμενο με λεμφική 
μάλαξη για την βελτίωση της κυτταρίτιδας.

• Θεραπεία 
κυτταρίτιδας

• Σύσφιξη δέρματος

• Αντιμετώπιση ουλών

Το INDIBA®
μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για:
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Creams | Αισθητικη φυσικοθεραπεία
• Βελτιώνει την αγωγιμότητα και τη διάρκεισ των 

ηλεκτροδίων.
• Αποτρέπει ανεπιθύμητες αντιδράσεις του 

δέρματος
• Βελτιώνει τα αποτελέσματα των θεραπειών 

χάρη στα ενεργά συστατικά που περιέχει

Pelvic Health | Εσωτερικές Εφαρμογές

Στοχευμένες θεραπείες για:
• Φλεγμονή
• Χρόνιο πυελικό πόνο
• Προστατίτιδα
• Αποκατάσταση μετά τον τοκετό
• Πρωκτικές ραγάδες

Περιφερειακά &
Παρελκόμενα

 

 

 

Massager | Sport

• Υποβοηθά την αποστράγγιση υγρών
• Διευκολύνει την κινητοποίηση του λιπώδους

  ιστού
• Συνεισφέρει στην μαλάκωση του ινώδους

  ιστού
• Επιτρέπει την εν τω βάθει δράση για πιο 
ευχάριστες θεραπείες

Fascia | Αποκατάσταση

• Ενδυναμώνει τους συνδετικούς ιστούς
• Βελτιώνει την ελαστικότητα
• Διεγείρει τον κυτταρικό μεταβολισμό και

  την ιστική ανάπλαση
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Μία πλήρης σειρά state-of-the-art παρελκόμενων που 
αναπτύχθηκαν από την INDIBA® για να συμπληρώνουν ιδανικά τις 
θεραπείες σας
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INDIBA®
Academy

 

Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση είναι κλειδί στην επιτυχή χρήση του INDIBA. Μέσω 
της επιστημονικά τεκμηριωμένης προσέγγισης μας, μπορείτε να εμπλουτίζετε 
συνεχώς την γνώση σας, μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. 

Επιθυμούμε να αποκτήσετε μια ουσιαστική κατανόηση της τεχνολογίας και 
μεθόδου INDIBA®. Η εκπαίδευση μας περιλαμβάνει τόσο το θεωρητικό 
υπόβαθρο όσο και πρακτικές εφαρμογές. 

Τα τελευταία 35 χρόνια, η εκπαίδευση μας έχει εξελιχθεί ενσωματώνοντας νέα 
κλινικά δεδομένα και τεκμηρίωση. Η INDIBA® δεσμεύεται να επιτύχει την 
αριστεία των επαγγελματιών που έχουν επιλέξει την τεχνολογία μας.

Διευρύνετε την
γνώση σας

μέσα από την εις βάθος 
εκπαίδευση μας
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•Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία

• Πυελική Υγεία

• Αποκατάσταση

• Αθλητική Φυσικοθεραπεία

• Αισθητική Φυσικοθεραπεία 

Επεκτείνετε τις επαγγελματικές σας ευκαιρίες με τα εκτενή εκπαιδευτικά μας 
προγράμματα τα οποία καλύπτουν τα παρακάτω πεδία:
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Adipose – Derived Stem Cell
Proliferation (in vitro)
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Treatment with 448 kHz electric stimulus increased cartilage-specific collagen type II by 51% 
and glycosaminoglycans by 20% in respect to sham groups.

Hernández-Bule ML, María Trillo Á, Martínez-García MÁ, Abilahoud C, Úbeda
A (2017) Chondrogenic Differentiation of Adipose-Derived Stem Cells by Radiofrequency 
Electric Stimulation. J Stem Cell Res Ther 7: 407

Κλινική
Τεκμηρίωση
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INDIBA® Treated Group Placebo Group Control Group

Improving Pain and Function in Osteoarthritis RCT

4 weeks INDIBA® treatment with exercise and advice
(control and placebo groups) with 3 months follow up.

INDIBA® treated group had a 66% reduction in pain from baseline, at 3 months follow up pain 
was still reduced by 45%. Control up was 8%. Functional quality of life was measured by 
WOMAC; 45% decrease in score at 4 weeks and 38% at 3 months.

Kumaran B, Watson T. Treatment using 448 kHz capacitive  resistive monopolar radiofrequency 
(CRMRF) improves pain and function in patients with osteoarthritis of the knee joint: a 
randomised controlled trial. Physiotherapy (2017), 
https://doi.org/10.1016/j.physio.2018.07.004.

Blood flow response
to INDIBA® applications

Skin flow response from 17 participants showed a significant change in the group treated 
with INDIBA® in respect to placebo and control groups. 

Kumaran B, Watson T. Capacitive resistive monopolar radiofrequency (CRMRF) therapy 
t 448 kHz: localised application significantly enhances and sustains skin physiological 
responses. World Conference for Physical Therapy congress 2015, Singapore; 05/2015.
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Οι Συσκευές
INDIBA® Activ

 

  

 
CT8

Ισχύς
Cap 350 VA
Res Μεγ.: 200W
Μέση: 100 W
Διαστάσεις
40 X 53 X 15 cm
Βάρος
8,4 kg

AT7
(νέα)

Ισχύς
Cap 250 VA
Res Μεγ.: 130W
Μέση: 65 W
Διαστάσεις
39 X 42 X 16 cm
Βάρος
6,5 kg

ACTIV
8

Ισχύς
Cap 350 VA
Res Μεγ.: 200W
Μέση: 100 W
Διαστάσεις
37 X 40 X 17 cm
Βάρος
10 kg

CT9

Ισχύς
Cap 450 VA
Res Μεγ.: 400W
Μέση: 200 W
Διαστάσεις
40 X 53 X 15 cm
Βάρος
8,6 kg

ACTIV
7

Ισχύς
Cap 250 VA
Res Μεγ.: 130W
Μέση: 65 W
Διαστάσεις
37 X 40 X 17 cm
Βάρος
10kg
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Τεχνικές
Προδιαγραφές

 

Συχνότητα

 

Μέγ. ισχύες εξόδου
σε λειτουργία αντίστασης (CAP)

 

Διαμόρφωση Έντασης

Θέρμανση Ουδέτερης Πλάκας

Αποθηκευμένα Πρωτόκολλα

Εξατομίκευση Πρωτοκόλλων

Εγγύηση Συσκευής

Welcome box

ACTIV7 ACTIV8 CT8 CT9

448 kHz 448 kHz 448 kHz 448 kHz

250 VA 350 VA 350 VA 450 VA

20 kHz 20 kHz

Ναι Ναι

Ναι Ναι

Ναι Ναι

Ναι Ναι

2 έτη 2 έτη 2 έτη 2 έτη

Ναι Ναι Ναι Ναι

AT7
(νέα)

448 kHz

250 VA

2 έτη

Ναι

20 kHz

Ναι

Λογισμικό Παρακολούθησης

Ισχύς εξόδου
σε λειτουργία αντίστασης (RES)

Μέγ: 130W
Μέση 65 W

Μέγ: 130W
Μέση 65 W

Μέγ: 200W
Μέση: 100W

Μέγ: 200W 
Μέση 100W

Μέγ: 400W 
Μέση 200W
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HEADQUARTER
INDIBA® ESPAÑA

indiba@indiba.com

DIRECT OFFICES

INDIBA® UK
indibauk@indiba.com

INDIBA® FRANCE
indibafrance@indiba.com

INDIBA® ITALIA
indibaitalia@indiba.com

INDIBA® USA
indibausa@indiba.com

For more information:
Tel. +34 93 265 55 22 • C / Moianès, 13 • Pol. Ind. Can Casablanques • 08192 Sant Quirze del Vallès

  indiba@indiba.com • www.indiba.com

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος  Ελλάδας & Κύπρου

Ostracon

www.ostraconmed.com/indiba  
info@ostraconmed.com
T: 210-9631611
Ριζούντος 2, 16777 Ελληνικό Αττικής


