
Genesy
3000

Genesy
600 Triathlon Activa

700 SlimFit

Liczba programów 423 149 424 183 132

Stymulacja EMS ● ● ● ● ●

Stymulacja TENS ● ● ● ● ●

Mikroprądy ● ● ● ●

Jonoforeza ● ● ●

Stymulacja mięśni odnerwionych ● ●

Prądy Kotza (rosyjskie) ●

Prądy interferencyjne ●

Diagnostyka mięśni odnerwionych 
(reobaza, chronaksja) ●

Ilość kanałów 4 4 4 4 4

Hierarchiczne menu ● ● ● ● ●

Możliwość tworzenia programów 
własnych ● ● ● ●

Jednoczesne użycie dwóch różnych 
programów 2-kanałowych ● ● ●

Obsługa wielu użytkowników 25 10 10 10 3

Zasilanie sieciowe i akumulatorowe ● ● ● ● ●

Języki obsługi ekranu: angielski, włoski, 
niemiecki, francuski i hiszpański ● ● ● ● ●

Polska instrukcja obsługi ● ● ● ● ●

Urządzenie medyczne klasy IIa ● ● ● ● ●

Funkcja “Syncro Stim” ● ● ● ● ●

Parametryzacja przebiegu programu ● ● ● ●

Blokada programów ● ● ● ●

Programy medyczne ● ● ● ● ●

3S Szeregowa stymulacja sekwencyjna ● ● ● ●

Action Now - programy sterowane 
przyciskiem ● ●

Programy G-Pulse - poprawa urody skóry ● ● ●

Elektroda G-Trode w komplecie ●
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Sprzęt włoskiej firmy Globus Italia dedy-
kowany jest dla klubów sportowych, ga-
binetów rehabilitacji medycznej, salonów 
urody, a także dla użytkowników indywi-
dualnych zainteresowanych bardziej za-
awansowanym sprzętem do fizjoterapii w 
warunkach domowych.
GLOBUS Italia jest liderem w profesjo-
nalnej elektrostymulacji od ponad 30 lat. 

Firma założona przez Pierpaolo Lucchet-
tę, medalistę olimpijskiego w piłce siat-
kowej z Los Angeles, posiada własny dział 
badawczy, zapewniający nowoczesne roz-
wiązania i technologie dla coraz bardziej 
innowacyjnych produktów.   
Globus Italia jest dumny z osiągniętych wy-
ników i współpracy z uniwersytetami oraz 
instytutami badawczymi na całym świecie. 

Globus Genesy 600
Profesjonalny elektrostymulator, posiadający 149 pro-
gramów rehabilitacyjnych plus 10 do zdefiniowania. 
Stymulacja prądami: TENS, EMS, mikroprądy, prąd stały 
(jonoforeza) oraz prądy trójkątne, prostokątne i trape-
zoidalne na mięśnie odnerwione. Dedykowany do gabi-
netów fizjoterapii, szpitalnych oddziałów rehabilitacji, 
klubów sportowych oraz dla użytkowników domowych 
(pod kontrolą lekarza), gdy wymagana jest specjali-
styczna terapia w domu.

Globus Genesy 3000
Profesjonalny elektrostymulator, posiadający 423 goto-
we programy rehabilitacyjne i lecznicze z możliwością 
zdefiniowania dodatkowo 15 programów własnych. 
Szeroki zakres prądów medycznych obejmujących 
TENS, EMS, mikroprądy, prąd stały (jonoforeza) oraz 
prądy trójkątne, prostokątne i trapezoidalne na mię-
śnie odnerwione (wraz z diagnostyką), prądy inter-
ferencyjne (2500, 4000, 10000 Hz) i rosyjskie (Kotza). 
Prawdziwy klejnot wśród nowej generacji urządzeń do 
elektroterapii włoskiej firmy Globus Italia. Dedykowany 
do gabinetów fizjoterapii, szpitalnych oddziałów reha-
bilitacji, klubów sportowych a także salonów urody.

Globus Triathlon
Profesjonalny elektrostymulator dla sportowców posiadający 
424 programy. Doskonałe uzupełnienie treningu, regeneracji 
po wysiłku, czy w okresie rehabilitacji po kontuzjach. 60 goto-
wych programów sportowych dedykowanych dla triathlonistów, 
dzięki parametrom stymulacji dobranym specjalnie dla biegaczy, 
rowerzystów i pływaków. Liczne programy przydatne dla osób 
uprawiających dowolne dyscypliny sportu. Wszechstronne roz-
wiązanie do rehabilitacji medycznej, poprawy urody, a nawet 
wzmacniania mięśni Kegla. Program do jonoforezy pozwala na 
efektywną aplikację środków farmakologicznych poprzez skórę za 
pomocą prądów elektrycznych.

Globus Activa 700
Zaawansowany 4-kanałowy elektrostymulator posiadający 183 pro-
gramy. Wszechstronne rozwiązanie do elektroterapii w warunkach 
domowych, małych gabinetach oraz dla sportowców, ze szczególnie 
dużą ilością programów dedykowanych do poprawy urody.  W kom-
plecie oprócz elektrod samoprzylepnych znajduje się specjalna elek-
troda G-Trode do mikrostymulacji twarzy oraz innych obszarów ciała 
w celu odmłodzenia i poprawy właściwości skóry. Liczne programy 
przeciwbólowe TENS oraz programy do wzmacniania mięśni Kegla.

Globus SlimFit
Zaawansowany 4-kanałowy elektrostymulator posiadający 132 
programy. Dedykowany do elektroterapii w warunkach domowych 
i małych gabinetach. Posiada gotowe programy do poprawy urody, 
dla sportowców oraz programy do rehabilitacji medycznej i progra-
my przeciwbólowe TENS. Globus SlimFit posiada te funkcje, które 
dla większości użytkowników są najważniejsze i podstawowe.

Akcesoria do współpracy z aparatami Golbus Italia dostępne są na stronie 
www.diamedica.pl
Diamedica.pl jest dystrybutorem sprzętu Globus Italia w Polsce i oferuje profesjonalną obsłu-
gę klienta instytucjonalnego oraz konsumenta. Mamy ogromne doświadczenie w sprzedaży 
aparatów do elektrostymulacji, prowadząc sprzedaż (w tym także wyłączną) produktów do te-
rapii stymulacją elektryczną aż dwunastu światowych producentów.
Nasze doświadczenie jest gwarancją zadowolenia nawet najbardziej wymagającego klienta!


