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Deep Oscillation – olika modeller och vad skiljer dem åt? 

 

 

Intramedic har tre olika alternativ att välja mellan och samtliga ger lika effekt men har mer/mindre 

valmöjligheter.  

Deep Oscillation Personal (DOP) Basic – Bärbar och den flest kunder beställer. På det medföljande 

behandlingskortet finns det förprogrammerade behandlingsindikationer som du kan välja mellan 

beroende på vad du vill behandla.  

 

Deep Oscillation Personal (DOP) PRO – Lika som ovan. Det är korten du sätter i maskinen som skiljer 

dem åt. Med Pro kan du välja, förutom de förprogrammerad programmen, även individuella 

inställningar. Denna köper flest inom professionen, fysioterapeuter/massörer/lymfterapeuter-

/massörer osv.  Skulle du köpa en Basic kan du senare köpa till ett PRO-kort om du vill få funktionen 

med individuella inställningar.  

 

Deep Oscillation Evident (DOE) – För professionellt bruk. Levereras med en vagn och du har 

möjlighet att programmera kort (att sedan användas i Personal-maskinerna), programmera 

individuella behandlingar och maskinen har två kanaler så två kunder/patienter kan behandlas 

samtidigt.  
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Exempel på vad DO kan användas till: 

 

 

Intramedic och våra samarbetspartners erbjuder utbildning i Deep Oscillation och du blir certifierad i 

metoden. Du blir då inbjuden till ett slutet forum på Facebook för de som är certifierade och allt 

marknadsmaterial/evidens mm. finns till förfogande. Likaså delar vi mycket kunskap/erfarenhet 

mellan oss. Vänder sig till alla, både privatpersoner och professionella utövare.  

Deep Oscillation är en medicinteknisk produkt och används bland annat inom sporten, 

lymfbehandlingar, massage, estetiken, hudterapi, rehab, veterinärmedicin/fysioterapi och inom 

sjukvården. Resultaten vid användning av DO är mycket goda. Den skapar djupa vibrationer och ni 

som utför behandling på andra kan göra det med handskar som en hel eller del av er behandling. Den 

ger ödemreducering, ökad rörlighet, smärtlindring, uppmjukning av fibrotisk vävnad och mycket mer. 

Sök gärna på #deeposcillation på Instagram eller Facebook/Google så får du upp flera behandlare i 

Sverige som kan visa sina resultat.  

 

Att tänka på innan beställning 

Det finns olika alternativa kopplingar för behandling. Ange vilket/vilka du vill beställa. Nr 1 ingår som 

standard.  

Alternativ 2 fungerar även på djur och alternativ 3 går endast att behandla en annan person med.  

Se bilder och beskrivningar på nästa sida.  
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1. Neutralt kontakthuvud i titan + handapplikator + oscillatorhuvud (Denna koppling ingår 

som standard) 

 

  

 

 

 

 

2. Handapplikatorer 2 st + oscilleringshuvud 2 st . Beställ en extra handapplikator och ett extra 

oscilleringshuvud av valfri storlek. Det ingår en av varje som standard. Bra för att behandla 

ben/mage/annan person då man täcker mer hudyta än med en handapplikator (inget 

neutralt kontakthuvud behövs för denna koppling) 

 

 

 

 

 

3. Behandling med handskar på annan person. Beställ kabel med tryckknapp, handskar och 

klisterelektroder. Effektiv behandling i sig men kan kombineras med andra tekniker och då 

förstärka dem, till exempel lymfmassage. 

 

 

 

 

 

För priser och beställningsinformation, se Prislista 2022.  

För order (beställning) kontakta Paulina Sweden info@paulinasweden.com  
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