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Nowoczesny czepek do Easy Biofeedback 
 

Nasz produkt poprzez łatwe zakładanie i bezproblemowe znajdowanie odpowiednich punktów na głowie 

osoby trenowanej, ułatwia i przyspiesza treningi. Dzięki swojej budowie i zastosowaniu specjalnej pasty, uzyskanie 

odpowiedniego przewodzenia między osobą trenowaną a elektrodami a jest znacznie łatwiejsze i szybsze niż przy 

zastosowaniu jedynie elektrod miseczkowych. 

 

Czepek kompatybilny ze wszystkimi aparatami Biofeedback! 

 
 

• Nowoczesny czepek Easy Biofeedback:  
� Czepek wykonany z elastycznego materiału stosowanego do wykonania skafandrów dla nurków 
� Na czepku zaznaczone punkty z systemu 10/20 

� Wszystkie punkty systemu 10/20 muszą być odpowiednio opisane 

� Czepek wyposażony w specjalne spinki na elektrody miseczkowe 

� Spinki na elektrody można dowolnie wkręcać i wymieniać w inne miejsca systemu 10/10 

� Czepek posiada otwory do łatwego aplikowania żelu 

� Czepek posiada opaskę pod brodę do łatwego utrzymania go na głowie 

� Czepek w rozmiarze M (48-54 cm) 

� Żel posiadający dobre wartości przewodzeniowe 

� Strzykawka z tępą igłą do aplikowania żelu 
   
Nowe unikatowe funkcje : 
• Elastyczny czepek idealnie dopasowuje się do głowy osoby podłączonej. 

• Impedancja na najwyższym poziomie. Podczas treningów nie musisz 

martwić się o odklejenie elektrody, ponieważ czepek idealnie trzyma się na 

głowie, a spinki do elektrod miseczkowych stabilnie utrzymują je w jednym 

miejscu.  

• Dodatkowo, stosując żel impedancja utrzymuje się na najlepszym poziomie 

podczas trwania treningów.  

• Dzięki otworom na czepku w łatwy sposób możesz aplikować żel na głowę. 

• Opaska pod brodę stabilnie utrzymuje czepek na głowie. 

• Istnieje możliwość dowolnej zmiany ułożenia elektrod poprzez zmianę 

położenia spinek do elektrod miseczkowych. 

• czepki można zamawiać w dowolnym rozmiarze 

 

 

 

Rozmiary czepków: 

• Rozmiar S  (obwód głowy 42 - 48 cm) czepek żółty 

• Rozmiar M (obwód głowy 48 - 54 cm) czepek czerwony

• Rozmiar L  (obwód głowy 54 - 60 cm) czepek czarny 

 

       
                                   

 

 cena 1 500,00 zł brutto 

Kontakt: 

Michał Karpiński 

M: +48 535 004 013 

E: biuro@hpm-medical.eu  

Kontakt: 

Maciej Biczak 

M: +48 661 589 253 

E: mbiczak@hpm-medical.eu  


