
 در زمان خرید بهترین دستگاه فیزیوتراپی به چه عواملی باید توجه کنیم؟  

کند و ابزاری مناسب برای کسانی است که  همانطور که اشاره شد، دستگاه فیزیوتراپی به شما در تسکین دردهایتان کمک می

باید به چه مواردی توجه کنید؟ یا به عبارت اند. اما در زمان خرید دستگاه از انجام فیزیوتراپی به روش معمول خسته شده

 دیگر مشخصات یک دستگاه فیزیوتراپی مناسب چیست؟ 

 عملکرد دستگاه 

در زمان خرید بهترین دستگاه فیزیوتراپی، بهتر است قبل از هر چیز به بررسی هماهنگی قدرت آن و نیازهای خود 

دارند و به دنبال آن، کارایی آن نیز برای شما کمتر خواهد  تر، قدرت ضعیفیهای ارزان بپردازید. به طور معمول، دستگاه

است برای افراد  بود. از سمت دیگر، سطح قدرت دستگاه نباید به قدری زیاد باشد که به شما صدمه بزند. این موضوع ممکن

شود. اگر  مختلف یکسان نباشد. در نتیجه، خرید دستگاهی که متناسب با نیاز شما است، بهترین گزینه محسوب می

 قیمت را خریداری کنید، دیگر نباید انتظار کیفیت و کارایی باالیی باشید.های ارزان دستگاه

  

 باتری 

ها عمر بیشتری دارند  بهتر است بدانید که امروزه بهترین دستگاه فیزیوتراپی دارای باتری یون لیتیوم است. زیرا این باتری

ها از آن استفاده دهند. اگر باتری ذکرشده کیفیت باالیی داشته باشد، هفتهمی های مربوط به خرید باتری را کاهشو هزینه

 خواهید کرد.

  

 ها برنامه 

کند.  های مختلف در در یک دستگاه تنس، از جمله مواردی است که کیفیت محصول مورد نظر را مشخص میوجود برنامه

ها ممکن است  موجود در آن بیاندازید. بسیاری از دستگاه بهتر است قبل از خرید بهترین فیزیوتراپی، نگاهی به امکانات

ها نظیر ماساژ عضالت  های محدودی باشند و به هیچ عنوان با قیمت خود تناسبی نداشته باشند. برخی از برنامهدارای گزینه 

 هایی برای آرامش و بهبود اعصاب و روان است.و برنامه

  

 کیفیت پد الکترودی 

های فیزیوتراپی هستند. این ابزار از طریق امواج بر شدت گردش خون و کاهش درد در از دستگاههای تنس مدلی دستگاه

های تنس، کیفیت پد الکترودی آن است. نقش گذارند. یکی از مسائل مهم و قابل توجه در دستگاهناحیه مورد نظر تاثیر می

این، بایستی توجه بیشتری به جنس این پدها از خود نشان این پدها در روند درمان توسط بهترین فیزیوتراپی مهم است. بنابر

 دهیم.

 

  

 قابلیت حمل 



شده از نظر حمل نیز برای  دارند، پس بهتر است دستگاه خریداریاز آنجا که شما یا اعضای خانواده با این وسیله سروکار 

 شما مناسب باشد. در غیر این صورت، در انتقال یا استفاده از آن به مشکل بر می خورید. 

 گارانتی و خدمات پس از فروش

آید. وجود خدمات پس از میای، این گزینه امری مهم و ضروری به شمار نه تنها در این دستگاه، بلکه در خرید هر وسیله

کند. در نتیجه بهتر است قبل از اقدام به خرید بهترین دستگاه فیزیوتراپی، آن فروش در بسیاری از موارد به شما کمک می

 را از نظر گارانتی و خدمات پس از فروش ارزیابی کنید. 

  

 


