TECAR: La teràpia regeneradora i bio-estimuladora
Afortunadament el món de la fisioteràpia no es cansa d’innovar i ens ofereix cada cop solucions
més efectives i menys doloroses. Una d’elles es la TECARTERÀPIA, una técnica que aprofita la
temperatura en els teixits profunds induïda per una corrent elèctrica de mitja freqüència per
reactivar el metabolisme, afavorint i accelerant la recuperació natural del organisme.
En tan sols dos dècades la tecarteràpia s’ha erigit com un dels tractaments imprescindibles tant
com a mètode rehabilitador com a mètode per a millorar rendiment esportiu ja que ajuda a
recuperar-se millor i més ràpid.
Actualment ja no és d’ús exclusiu per atletes d’alt nivell i comença també a descobrir-se pel públic
en general en moltes àrees d’actuació externes al món esportiu com ara la fisioteràpia ginecològica.
Posteriorment, el treball manual del fisioterapeuta continua essent indispensable per utilitzar els
avantatges aconseguits per la tecarteràpia per a definir el programa de recuperació en cada cas.

QUÉ ÈS LA DIATERMIA PER RADIOFREQÜENCIA O TECARTERÀPIA

La TECARTERÀPIA (per les sigues TECAR-Transferència Elèctrica Capacitiva i Resistiva) és una
tècnica sanitària que aplica radiofreqüència al teixit biològic en un rang de freqüències de 300 KHz
a 1 MHz, per tant, sense generar contracció muscular.
L’equip genera radiofreqüència en mode resistiu i mode capacitiu. El mode resistiu concentra el pas
de la corrent elèctrica en aquells teixits amb una major resistència com ara, ossos, articulacions,
tendons, àrees fibròtiques o cròniques, mentre que el sistema capacitiu es centra en les zones
subcutànies situades sota l’elèctrode.
La posició dels elèctrodes en el cos determina la zona a tractar, el que garantitza una aplicació
profunda, específica i còmoda que és fàcil de controlar i administrar.

La vasodilatació induïda per la calor de l’equip de diatèrmia incrementa l’intercanvi de substancies
que promouen el drenatge de l’àrea inflamada i l’afluència de cèl·lules reparadores, el que es

tradueix en una recuperació millor i més ràpida de les lesions.
La TECARTERÀPIA està basada en l’ús d’un equip de electromedicina que usa corrents de alta
freqüència per a la bioestimulació química, tèrmica i mecànica dels teixits amb diferent resistivitat.
Els camps on s’utilitza més els efectes beneficiosos de la TECARTERÀPIA son la fisioteràpia, la
rehabilitació i el tractament del dolor.
Els equips de diatermia-radiofreqüència TECAR son els dispositius mèdics més expandits en els
centres de fisioteràpia d’Espanya i el número d’unitats està creixent en tot el món.
Podríem dir que és l’avenç d’electroteràpia més eficaç desenvolupat en els últims anys.

La seva utilització comporta beneficis en el tractament de :
-

Hematomes i esquinços.

-

Rehabilitació postoperatòria.

-

Traumatismes esportius.

-

Trastorns musculars i tendinosos.

-

Cicatrius.

-

Trastorns de la columna vertebral i articulacions perifèriques

-

Trastorns del sistema vascular i limfàtic.

-

Trastorns ortopèdics del sistema nerviós perifèric.

-

Rehabilitació del sol pelvià i de l’abdomen: és molt útil en el tractament de estries, cicatrius,

espasmes musculars, hemorroides, atrofies vaginals, dolor pelvià crònic, dolor post-defecació i
fissures anals entre d’altres.

La tecarterapia està basada en un dispositiu que es beneficia de l’efecte condensador per a
generar un efecte de diatermia. Consisteix en una activació fisiològica des de l’interior del teixit
mitjançant 3 accions: microcirculació, vasodilatació i augment de la temperatura.
Millora la microcirculació, disminueix el edema, redueix la flaccidesa cutània i estimula els
mecanismes naturals de cicatrització i recuperació dels teixits de manera no invasiva.
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EL NOSTRE EQUIP DE RADIOFREQÜÈNCIA “T-PLUS” DE WINTECARE®

L’equip T-PLUS de la marca WINTECARE representa la màxima expressió tècnica en tecnologia
TECAR. L’equip incrementa la perfusió sanguínia per mitjà d’una estimulació elèctrica de freqüència
controlada de 500 kHZ, T-Plus i accelera els processos subjacents a la recuperació funcional,
aconseguint grans resultats en termes de biomecànica i millora del metabolisme cel·lular.
Les característiques tècniques de l’equip T-Plus Wintecare:

-

Equip suís certificat CE com a Dispositiu mèdic Classificació IIB i I type BF (Certificat Europeu)
mèdic segons directrius 2011/65/EU i 2014/53/EU,

-

Freqüència 500 kHZ

-

Potencia-Tensió mode capacitiu 450 VA – 600 V , real i estable

-

Potencia-Tensió mode resistiu 300 W- 150 V, real i estable

-

La possibilitat de combinar el treball manual o dinàmic amb el treball amb l’equip gràcies als
elèctrodes fixes.

-

La possibilitat de treball sense crema amb els elèctrodes capacitius el que permet fer un
tractament complert dels teixits fascials.

-

El seu baix pes i la maleta de transport, el que permetrà fer serveis a domicili o oferir els serveis
fora del centre.

Amb la tecarterapia
experimentaràs una
gran millora en poquess
sesions.

No ho dubtis, aprofita una de les nostres proves gratuïtes
Posa’t en contacte amb nosaltres

