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 Tepe Manyetik Enerji 0,5 – 3,0 Tesla @%100 çıkış

  Tekrar Oranı 15 Hz @%100 çıkış

20 Hz @%80 çıkış

30 Hz @%50 çıkış

50 Hz @ %30 çıkış

  Atım dizisi süresi 0,1 saniyelik artışla kullanıcı tarafından 
seçilebilir

  Dalga formu Simetrik bifazik puls

  Atım genişliği 350 µsn

  Arayüz Renkli TFT LCD dokunmatik ekran

  Ağırlık 50 kg

  Güç kaynağı 200 – 240 V/AC 50/60 Hz 5A, Tek faz

  Yazılım

3 stimülasyon modu

• Tek
• Tekrarlayan
• Burst

TAMAS



TAMAS (TMS) NEDİR?
TMS, beyindeki nöronları uyarmak için kullanılan invaziv olmayan bir yöntemdir.  
Bu uyarı, elektromanyetik indüksiyon yaratarak sinir iletiminin zayıf olduğu bölgelerde 
etki sağlar. Bu şekilde beyinin etkilenmiş bölgesinin faaliyetleri tetiklenebilir. 

TMS, beyin fonksiyonları haritasının çıkarılmasına yönelik araştırma ve tanıda güçlü bir 
araçtır. Nörolojik ve psikolojik birçok rahatsızlığın tedavisinde güvenle kullanılmaktadır. 

Transkranial Manyetik Stimülasyonda kullanılan odaklanmış manyetik alan teknolojisi 
elbiselerden, dokulardan ve kemiklerden geçebilecek derin bir penetrasyon yeteneğine 
sahiptir. Bu üstün özelliği sayesinde TAMAS®, cerrahi olmadan derin vücut bölgelerine 
penetre olarak terapötik etki sağlar. TMS, hafıza problemleri gibi kognitif yan etkilere  
yol açmaz.

AVANTAJLAR

TAMAS hedeflenen derin dokuları stimüle eder. 

TAMAS invaziv olmayan bir tekniktir.

TAMAS hasta yatışı ve anestezi gerektirmez.

ÖZELLİKLER
•  3 Tesla gücünde manyetik alan
•  8 şekilli tam odaklanabilen aplikatör
•  Güvenli stimülasyon sağlayan yazılım
•  Dahili soğutma sistemi
•  Kullanıcı dostu renkli dokunmatik ekranlı arayüz

MEKANİZMA

ENDİKASYONLAR

NÖROLOJİK 
ENDİKASYONLAR

•  Parkinson

•  Multiple Skleroz (MS)

•  Serebrovasküler Olay (SVO)

•  Medulla Spinalis Yaralanmaları (Parsiyel)

•  Fasiyal Paralizi

•  Epilepsi

•  ALS

•  Migren

•  Ataksi

•  İşitme sorunları

PSİKİYATRİK 
ENDİKASYONLAR

•  Depresyon

•  Mani

•  Obsesif – Kompulsif Bozukluk

•  Şizofreni

•  Bipolar Kişlik Bozukluğu

•  Anksiyete

•  İnsomnia

•  Alzheimer / Demans

•  Kekemelik ve Torette Sendromu

•  Posttravmatik Stres Bozukluğu
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