
PHYSIO THECAR:
all the best 

of tecar therapy
PHYSIO THECAR is all you need in tecar therapy, with its evident and unique

frequency of 485 KHz, continuous and pulsed emission to also allow working

without heat, adjustable power up to 300 W, the capacitive mode for tissues

close to the surface and resistive mode for deeper tissues, the temperature

sensor to monitor the temperature changes in real time, the control of the

resistance of the tissues treated to verify  the efficiency of energy transmission,

the circuit safety solutions to prevent unpleasant shocks and returns to the

patient or operator, the insulation of electrodes and the handpiece 

to protect the operator from radio frequency.

All this, together with the prerogatives of the entire Roland range with its large

colour display, modern soft-touch keypad, attractive and innovative yet

compact design to meet the needs in both outpatient and home-based

settings, make PHYSIO THECAR one  of the most effective and functional tecar

therapy devices available on the market, suitable for any operator and for any

pathology treatable by using tecar therapy.

PHYSIO THECAR:
ότι καλύτερο για τη
θεραπεία Te.C.A.R.
Το PHYSIO THECAR είναι ότι χρειάζεστε για θεραπεία Te.C.A.R.. Χάρη
στην αποδεδειγμένη και μοναδική του συχνότητα των 485 ΚΗz, με
συνεχή και παλμική εκπομπή για αθερμική θεραπεία, ρυθμιζόμενη

ένταση έως 250W, με χωρητική εκπομπή για τους επιφανειακούς ιστούς
και αντιστατική εκπομπή για τους βαθύτερους ιστούς, με απεικόνιση
θερμοκρασίας ασθενή σε πραγματικό χρόνο, με συνεχή έλεγχο της

αντίστασης των ιστών για καλύτερη αποτελεσματικότητα της
θεραπείας, με ειδικά συστήματα ασφαλείας για την αποφυγή

ανεπιθύμητων σοκ και επιστροφή ενέργειας στον θεραπευτή ή στον
ασθενή, με πλήρη μόνωση των ηλεκτροδίων και του probe για πλήρη

προστασία του χρήστη.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, μαζί με όλα τα πλεονεκτήματα της νέας

σειράς Roland: μεγάλη έγχρωμη οθόνη, σύγχρονο πληκτρολόγιο,
ελκυστικό και μοντέρνο σχεδιασμό, καθιστούν το PHYSIO THECAR, μια

από τις πιο πλήρεις και εύχρηστες συσκευές tecar της αγοράς,
κατάλληλη για την θεραπεία οποιαδήποτε πάθησης με tecar.
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Treatment using bipolar modality

Θεραπεία ουλής με το 
διπολικό ηλεκτρόδιο

after

μετά

before
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Creative 
solutions and 

technologies make
an original product

Δημιουργικές 
λύσεις και 

τεχνολογίες, από ένα
πρωτότυπο προϊόν
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Programs
Προγράμματα

Free memories
Κενές μνήμες



IP: 
Interactive Probe

IP is made exclusively by PAGANI to allow a comfortable, safe massage in full 

compliance with the ergonomic shape of the hand and gesture of the massage. 

Anyone can hold the handpiece in a practical and relaxed way to perform an

effective massage in complete comfort, with maximum protection from possible

dispersed currents and the electromagnetic field.

IP: 
Διαδραστικό Probe

Το IP δημιουργήθηκε αποκλειστικά από την PAGANI για να επιτρέπει
μια εύκολη και ασφαλή χρήση. Χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό του,

αγκαλιάζεται από το χέρι, και επιτρέπει την ταυτόχρονη μάλαξη. Ο
οποιοσδήποτε μπορεί να κρατήσει το probe, και να πραγματοποιήσει
μια αποτελεσματική μάλαξη με πλήρη ασφάλεια, από πιθανή διάχυση

ρευμάτων και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.
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POWER
REGULATION

ELECTRONIC 
MODALITY SHIFTING

TEMPERATURE & IMPEDANCE
SENSORS

LARGE COLOURED DISPLAY

ERGONOMIC
SHAPE

MAGNETIC 
COUPLING SYSTEM

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΕΝΤΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑ-
ΣΙΑΣ & ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LCD

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ




