
 
 

Μία νέα επαναστατική
θεραπεία στη διαχείριση 
του πόνου



 

 

 

INDIBA® Okto
Το Okto είναι μία θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων στη 
σταθερή συχνότητα των 448kHz η οποία επιτρέπει την 
αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων καταστάσεων πόνου. 

Βασίζεται σε ρεύματα υψηλής συχνότητας για τη 
νευροτροποίηση (neuro-modulation) του πόνου και την 
διέγερση του μεταβολισμού των βιολογικών ιστών. 



 

 

 

 

 

 

Πως λειουργεί;
Ο μηχανισμός δράσης συνδυάζει επιστημονικά 
τεκμηριωμένα αποτελέσματα των υψίσυχνων ρευμάτων 
στον πολλαπλασιασμό των βλαστοκυττάρων* και την 
εφαρμογή τους σε νευρο-αγγειακές (neurovascular) 
περιοχές.

Τα 8 κανάλια του Okto επιτρέπουν την δράση 
επιφανειακά ή εν τω βάθει χάρη στη δυνατότητα που 
προσφέρεται για μονοπολική ή διπολική εφαρμογή.

Αναλόγως με τις ανάγκες κάθε περιοχής και της 
παθολογίας, μπορείτε να δράσετε επάνω στον τμηματικό 
πόνο με την προέλευση του στα γάγγλια της νωτιαίας 
ρίζας ή πάνω στον περιφερικό πόνο μέσω 
νευρο-αγγειακών περιοχών.

Είναι μία ανέπαφη θεραπεία η οποία σας επιτρέπει να 
κερδίσετε χρόνο και πόρους στη διάρκεια της συνεδρίας, 
πάντα με την αποτελεσματικότητα της INDIBA! 



 

 
 

 

 

 

 

 

Τι είναι οι 
νευρο-αγγειακές 
ζώνες;

  

        

  

   

    

    

    

    

Οι νευροαγγειακές ζώνες αποτελούνται
από σημεία όχι μεγαλύτερα των 6mm.
Βρίσκονται σε όλο το σώμα μας σε
συγκεκριμένες ανατομικές περιοχές.

 Χαρακτηρίζονται  από  χαμηλή  ηλεκτρική
αντίσταση,  υψηλή  πυκνότητα  τριχοειδών
αγγείων και ελεύθερων νευρικών
απολήξεων.

Η απευθείας ηλεκτρική διέγερση αυτών
των νευροαγγειακών περιοχών μας
επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τόσο τον
αλγαισθητικό όσο και τον νευροπαθητικό
πόνο με ένα ήπιο ερέθισμα για τον
ασθενή.

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για
τους ασθενείς μας που υποφέρουν
από πόνο.



 
 

  

Η νέα τεχνολογία του Okto θα σας 
επιτρέψει να προσφέρετε μία καινοτόμα 
προσέγγιση:

• Αντιμετώπισης ριζοπαθειών
• Αντιμετώπισης νευραλγιών 
• Ανώδυνη και ευχάριστη θεραπεία για 
ασθενείς που υποφέρουν από χρόνιο πόνο 
• Αντιληπτά αποτελέσματα από την πρώτη 
συνεδρία
• Ασφαλής και αξιόπιστη τεχνολογία.

Οφέλη



 
  

 

Ενδείξεις

 

Αντιμετώπιση 
μυοσκελετικού 

πόνου

Αντιμετώπιση 
αρθρικού πόνου

• Οστεοαρθρίτιδας
• Δισκοπάθειες

• Χονδροπάθειες
• Μετα-τραυματικός πόνος

Βελτίωση
φυσικής και

συναισθηματικής
υγείας ως

αποτέλεσμα
της διαχείρισης

του χρόνιου
πόνου.



 

Ηλεκτρόδια
Τα ηλεκτρόδια του Okto είναι αποκλειστικά 
σχεδιασμένα από την INDIBA ώστε να είναι ανθεκτικά 
και επαναχρησιμοποιήσιμα αρκετές φορές, κατά 
προτίμηση για χρήση από έναν ασθενή.

Τα ευφυή ηλεκτρόδια του Okto μεταφέρουν το 
υψίσυχνο ρεύμα και μετρούν παράλληλα την 
θερμοκρασία, ενώ διακρίνονται από έναν μινιμαλιστικό 
σχεδιασμό, είναι εύκαμπτα και ασφαλή.

Καλώδια
Τα 8 ηλεκτρόδια του Okto είναι κατασκευασμένα με 
γνώμονα την ασφάλεια και ποιότητα ώστε να 
προσφέρετε αποτελεσματικές θεραπείες. Είναι 
κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά και με 
εργονομικό σχεδιασμό για να σας διευκολύνουν να 
έχετε πρόσβαση στα νευρο-αγγειακά σημεία.

Παρελκόμενα του 
Οkto
Υδρογέλη
Χρησιμοποιείται υδρογέλη (hydrogel), κατασκευής 
INDIBA, για την βέλτιστη αγωγιμότητα του ρεύματος και 
επικόλλησης των ηλεκτροδίων με ελεγμένες ιδιότητες, 
φιλικές προς το δέρμα.

Πλάκα επιστροφής
Κάθε θεραπεία απαιτεί διαφορετικές επιλογές σχετικά 
με το κύκλωμα που θέλετε να δημιουργήσετε. 
Το σύστημα OKTO προσφέρει διάφορες λύσεις είτε με 
την πλάκα επιστροφής (μονοπολική εφαρμογή) είτε 
κύκλωμα μεταξύ των ηλεκτροδίων (διπολική 
εφαρμογή).



For more information:
indiba@indiba.com • www.indiba.com
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Τεχνικές Προδιαγραφές
Συχνότητα

Αριθμός καναλιών

Διαστάσεις

Βάρος

Πλάκα επιστροφής

Οθόνη αφής

Τηλεχειριστήριο Ναι

Ναι

Ναι

7 κιλά

340mm x 210mm 
x 400mm

8

100mA

50V

448 kHz

Πρωτόκολλα Ναι

Εγγύηση 2 έτη
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210-9631611
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