WATER DOORLAATBAAR OPPERVLAK
Zwembadwater stroomt ongehinderd door het oppervlak
dankzij de zeer goede doorlaatbaarheid van de vloer. Dus:
Optimale water hygiëne

Beweegbare bodem

Ongehinderde watercirculatie
De vloer beweegt sneller door het water

Bepaal zelf de gewenste diepte
met een beweegbare bodem
WATER HYDRAULIEK
Water hydrauliek betekent
geen risico op vervuiling van
gevaarlijke vloeistoffen

MINIMALE BOUWDIKTE
Met een totale bouwdikte van 30 cm is dit de
dunste vloer in de markt

MAXIMAAL AAN TE PASSEN
Onderwaterloopband

VEILIG
Sterk RVS 316 frame

Onderwaterfiets

Veilig antislip oppervlak

Obstacle course

Water doorlaatbaar over het gehele oppervlak

Onderwatercamera's

Veilige water-hydrauliek

Counter Current
Onderwatermassage
Zelf regulerende trap

KWALIFICATIES
Gecertificeerd als Klasse 1
Medisch apparatuur
ISO 9001 gecertificeerde
fabrikant
ISO 13485 gekwalificeerd
leverancier
OVERAL TE INSTALLEREN
Kan zowel in een bestaand als nieuw bad
geïnstalleerd worden

EWAC Medical
Galileistraat 20
1704 SE Heerhugowaard

KLEUR TEST
Doorstaat als enige de EN15288-2:2008
annex A kleur test

Extra voordelen
1

Klaar voor
gebruik in 1 week

Optimale water
hygiëne

1

Eén centraal punt
voor Hydrotherapie

Gemakkelijk te
onderhouden

Geen gevaarlijke
vloeistoffen

1000+

25+

Jaren
levensduur

80 %

recyclebaar
materiaal

projecten wereldwijd
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Beweegbare bodem voor Hydrotherapie

Wij geloven dat de therapeut optimale omstandigheden moet kunnen creëren voor de patiënt als het gaat om
revalidatie in het water. Het kunnen aanpassen van de diepte is één van de belangrijkste factoren om dit te
kunnen realiseren.
Met die reden heeft EWAC Medical een beweegbare zwembadbodem ontwikkeld, speciaal voor medische
toepassing. Ons ontwerp heeft een ongekende waterdoorlatendheid en is daarom de meest hygiënische
zwembadbodem op de markt! Dit is vooral belangrijk bij het behandelen van kwetsbare patiënten.
Bij Hydrotherapie is het belangrijk dat de diepte van het bad afgestemd kan worden op de behoefte van de patiënt.
Aspecten als leeftijd, lengte en vooral de vorderingen van de patiënt zijn belangrijke factoren voor het bepalen van
de juiste diepte voor revalidatie. Met de beweegbare zwembad bodem kan de diepte, met één druk op de knop,
gemakkelijk aangepast worden. De bodem kan relatief snel omhoog gebracht worden tot aan de rand van het bad
zodat het bad zeer toegankelijk is voor de patiënt.
Veelzijdig
De EWAC Medical beweegbare zwembadbodem is het
meest veelzijdige product op de markt. Zo kunnen wij
de bodem in elk bad plaatsen, ongeacht de afmetingen.
Ook kunnen wij bestaande baden uitrusten met een
beweegbare bodem. De bodem kan uitgerust worden
met de geïntegreerde Pooltrack® onderwaterloopband om loopoefeningen te faciliteren. Daarnaast
bieden wij een breed scala aan accessoires voor loop- en
fietsoefeningen en balans- en valpreventie trainingen.
De beweegbare bodem maakt het bad uiterst geschikt
voor Hydrotherapie.

Bij
nieuwe
baden
is
het
mogelijk
om
onderwatercamera’s en verlichting toe te passen en
door het gebruik van straalstroom-, tegenstroom- en
onderwatermassage
systemen
kunnen
de
mogelijkheden voor de therapeut aanzienlijk worden
vergroot.

Ons zeer veelzijdige modulaire bad kan uitermate snel
geïnstalleerd
worden
zonder
intensieve
bouwwerkzaamheden op locatie. In combinatie met de
beweegbare bodem is dit dé oplossing om
Hydrotherapie te kunnen bieden.

Hygienisch
Onze beweegbare bodem voldoet aan de meest
strikte reglementen voor water-hygiëne. Zo is ons
systeem het enige systeem dat voldoet aan de
European EN 15288:2008, annex A kleur-test. Dit
houdt in dat de aanwezigheid van de beweegbare
bodem geen effect heeft op de watercirculatie in het
bad. Hierdoor blijft het optimale niveau van de
hygiëne en desinfectie van het water gewaarborgd.

SAFE

Veilig
Onze beweegbare bodem heeft een zeer sterk,
roestvrij stalen, AISI 316 L frame met een veilig
antislip oppervlak van polyester. Het water kan vrij
door het oppervlak heen bewegen zodat de
circulatie optimaal verdeeld blijft.
Veilige water-hydrauliek
Het bewegen van de bodem wordt gerealiseerd
door gebruik van veilige water-hydrauliek. In
vergelijkingmet oliehydrauliek biedt dit systeem
ongekende bescherming tegen vervuiling van het
water omdat er geen giftige hydraulische
vloeistoffen in het water terecht kunnen komen.
Makkelijk te onderhouden
Alle mechanische onderdelen zijn eenvoudig
toegankelijk vanaf het vloeroppervlak. Schoonmaak
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en onderhoud kan al gedaan worden door het
weghalen van enkele vloerpanelen. In tegenstelling
tot vergelijkbare producten, is het niet nodig om een
team van duikers in te huren om het onderhoud te
plegen en bespaard het aanzienlijk in de kosten.

Toegankelijkheid:
• Luie trap (de treden passen zich automatisch aan de
diepte van de vloer aan)
• Geleidelijk aflopende helling (gemakkelijke toegang
voor patiënten in een rolstoel)

Milieuvriendelijk
Wijmakenvoormeerdan80%gebruikvanrecyclebare
materialen. Tegelijkertijd zorgt de beweegbare
bodem er voor dat er energie bespaard kan worden.
Door de bodem omhoog te brengen tot aan de rand
ontstaat er een afdekking van het bad hetgeen niet
alleen de verdamping van het water tegengaat maar
ook het verlies van warmte. Dit verlaagt de uitstoot
van CO2 en het verhoogd het behoud van warmte.
Accessoires
De Beweegbare bodem kan uitgerust worden met
een breed scala aan accessoires waarmee
het revalidatieproces van de patiënt ondersteund
kan worden. Het geeft de therapeut meerdere
mogelijkheden en het zorgt voor plezier en beleving
tijdens de revalidatie.

Mobiliseren van de patiënt:
• Plafondlift
• Mobiele stoel
• Stretcher / Trolley
• Bad lift

Beweeg-accessoires
• Pooltrack® Onderwaterloopband
• Pooltrack® Onderwaterfiets
• Pooltrack® Obstacle course
• Verwijderbare loop railing
• Hand railing
Trainings-accessoires
• Aqua fins
• Aqua dumbbells
• Aqua noodles

EWAC Medical is door Lloyd’s Register gecertificeerd volgens
de maatstaven van de ISO 9001 en ISO 13458. EWAC Medical
heeft hierdoor voorrecht om Klasse I Medische producten,
volgens The European Medical Device Directive, te mogen
ontwikkelen, fabriceren en testen.

EWAC Medical is gecertificeerd volgens:
ISO 9001
ISO 13485
door Lloyd’s Register Nederland
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