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Hydrotherapie
Gebruik maken van de genezende eigenschappen van water.
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AUTOMATIC MASSAGE TUB VITALITY



VITALITY
LUXURY

VITALITY

• standaarduitrusting o optionele uitrusting / optionele accessoires Technische wijzigingen voorbehouden.

MODELLEN VITALITY
1.5-15

LUXURY
1.5-1F

BEHANDELINGSMOGELĲKHEDEN

Automatische onderwatermassages • –

Wervel massages – •

Manuele onderwatermassages o o

Lucht-bubbelbaden o –

Gebruik van badzout en oliën (aromatherapie) • •

Chromotherapie o o

STANDAARDUITRUSTING, OPTIONELE UITRUSTING EN ACCESSOIRES

MASSAGE SYSTEEM

Aantal behandelde lichaamszones 14 12

Aantal zonegroepen 5 1

Aantal waterstralen 140 16

Aantal luchtsproeiers (optioneel) (50) –

Manuele onderwater massage-uitrusting o o

Apparatuur voor buikmassage o –

Apparatuur voor cervicale wervelkolommassage o –

LICHT-EFFECTEN

Starlight-effect met 146 onderwaterlichtpunten o o

Highlight-effect met 6 onderwaterlichtpunten o o

BEDIENING EN HYGIËNE

Goed ontworpen bedieningspaneel • •

Individuele programmering van het massageverloop • –

Programmering van de behandelingsduur • •

Automatisch vullen van de kuip o o

Automatische lediging van de kuip o –

Vulinrichting voor agressief water o o

Manometer om de massagedruk aan te geven o –

Automatisch spoelsysteem • •

VERDERE OPTIES / ACCESSOIRES

Handrails om het in- en uitstappen te vergemakkelijken • •

Hoofdkussen o o

Pneumatische voetsteun • •

Instaptrede (één trede) o o

Ondergrondmateriaal voor individuele betegeling o o

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen in mm (L x B x H) 2250 x 825 x 690 2000 x 825 x 620

Elektrische aansluiting 400 V~, 50 Hz, 2,3 kW 230 V~, 50 Hz, 2,3 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor bijkomende modellen, raadpleeg de productlijn Spa Sensations.

Technische wĳzigingen voorbehouden.
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LUXURY

VITALITY and LUXURY - systemen
voor automatische onderwatermassages.
Gemakkelĳk te bedienen, eersteklas behandelingskwaliteit. VITALITY – het bad
voor volautomatische onderwatermassages - is uitgerust met 140 jets. Het massageprogramma volgt

nauwgezet de

volgorde van een klassieke hydrotherapeutische massage. 5 verschillende

zones die in totaal 14 lichaamszones bestrijken, worden achtereenvolgens

behandeld. Elke massage kan individueel worden geprogrammeerd: elke

zonegroep kan worden behandeld worden, en massagedruk en

behandeltijd kunnen afzonderlijk worden geselecteerd.

Het luchtbubbelbad* en het Starlight Effect* met 146 lichtpunten in acht

verschillende kleuren146 lichtpunten in acht verschillende kleuren dragen

ook bij aan uw ontspanning en genot.

LUXURY is een systeem voor whirlmassages dat naar keuze kan worden

gebruikt als een krachtige op zichzelf staande watermassage of als

voorbereiding op volgende behandelingen. Omdat de luchttoevoer naar

de massagejets nauwkeurig kan worden ingesteld, is LUXURY ook

geschikt voor het inhaleren van therapeutisch werkzame aërosolen.

Bij de ontwikkeling van VITALITY en LUXURY hebben we veel aandacht

besteed aan het minimaliseren van geluidsemissies om een

ontspannende massage ervaring te garanderen. De kuipen, die bestaan

uit acrylglas, zijn naadloos gevormd en hun binnenvorm is ergonomisch

ontworpen.

Technische wijzigingen voorbehouden.
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MASSAGE BAD LUXURY



COMBINATIE-APPARATUUR 0.10-0



TECHNISCHE GEGEVENS

SERIES 0.20

Technische wĳzigingen voorbehouden.

• standaarduitrusting o optionele uitrusting / optionele accessoires Technische wijzigingen voorbehouden.

MODELLEN 0.10-0 0.10-1 0.20-3 0.20-6 0.20-8 0.20-9

BEHANDELINGSMOGELĲKHEDEN

Manuele onderwatermassages • • – • • •

Automatische onderwatermassages – – – – • •

Electrogalvanische baden – • – • – •
CO2 drooggasbaden – – • • – –

Luchtbubbelbaden – – o o • •

Onderwater tractie – – o o o o

STANDAARDUITRUSTING, OPTIONELE UITRUSTING EN ACCESSOIRES

ONDERWATER DRUKSTRAAL MASSAGE

Wervelende massagestralen o o – o – –

Roterende massagestraal o o – o o o

ELECTROGALVANISCHE BEHANDELINGEN

Aantal elektroden – 8 – 8 – 8

Extra elektrode / elektrische massageborstel – o – o – o

Aantal programma's voor elektrogalvanische baden – 22 – 22 – 22

Aantal verschillende therapeutische stromen – 8 – 8 – 8

BEHANDELING EN HYGIËNE

Bediening met LCD-display en éénknopsbediening – • – • – •

Bedieningspaneel • – • – • –

Automatische badvulling – – o o o o

Uitrusting voor agressief water o – o o o o

Ontsmettingsuitrusting o o – o o o

VERDERE OPTIES / ACCESSOIRES

Starre hoofdsteun o o – – • •

Adjustable headrest o o • • o o

Handrails • • • • • •

Verstelbare hoofdsteun o o o o o o

Rugleuning o o – o o o

Positioneergordel o o o o o o

Deur – – o o – –

Trap (twee treden) o o o o o o

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen in mm (L x B x H) 2100 x 980 x 850 2320 x 980 x 850

Voor bijkomende modellen, raadpleeg de productlijn Spa Sensations.

COMBINATIE APPARATUUR
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SERIES 0.10

Combinatie-apparatuur- voor
onderwatermassages, elektrolytische baden of CO2-drooggasbaden.

Perfect geschikt voor therapeutische eisen. Combinatie-apparatuur kan

individueel worden aangepastvoor verschillende hydrotherapeutische toepassingen.

Krachtige manuele onderwater massage apparatuur is

beschikbaar voor therapeutische massages. Verschillende

behandelingen kunnen worden aangevuld met een verkwikkend

luchtbubbelbad en automatische onderwater

drukstraalmassages.

Combinatie-apparatuur kan worden gemonteerd voor

elektrogalvanische baden met tot acht verschillende

stroominstellingen. De faciliteit wordt bediend. De installatie

wordt bediend via een zeer gebruiksvriendelijk scherm: de juiste

elektro-galvanische behandeling kan worden geselecteerd uit 22

voorgeprogrammeerde opties of op individuele basis worden

geselecteerd.

De CO2 drooggasbaden zijn voorzien van een compleet systeem

met een stoomgenerator, afzuigapparatuur en badafdekking. Het

verloop van de behandeling en het evacuatieproces van het

carbon dioxide na afloop kan automatisch worden geregeld. De

romp van de kuip bestaat uit hoogwaardig acrylglas en kan

gemakkelijk worden gereinigd en gedesinfecteerd. De kuipen

kunnen snel worden gevuld en worden snel geleegd, wat

bijdraagt tot een efficiënte dagelijks gebruik.

Technische wĳzigingen voorbehouden.
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MODEL 0.10-1

MODEL 0.20-6
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Technical modifications reserved

Vlinderbaden - voldoende ruimte
voor onderwateroefeningen.
Voor optimale therapeutische werkomstandigheden.

Met een binnenlengte van 190 cm en een maximale breedt

van 203 cm is de vlinderkuip ideaal voor fysiotherapie en

onderwater oefeningen. Door de vlindervorm en de

comfortabele hoogte van 86 cm kan de therapeut de patiënten

gemakkelijk ondersteunen.

De verschillende behandelingsmogelijkheden van de vlinderkuip

worden gecompleteerd aangevuld met extra uitrusting en

installatiemogelijkheden: dit omvat krachtige handmatige

onderwater massage apparatuur, luchtbubbelsystemen,

onderwater tractie* of elektrogalvanische baden.

Het badoppervlak bestaat uit hoogwaardig acrylglas en biedt vele

voordelen: De hoge kwaliteit van het bad helpt het duurzaam, de

watertemperatuur kan lang worden gehandhaafd en de kuip kan

gemakkelijk worden gereinigd en gedesinfecteerd. Het

automatisch vulprogramma** en de grote toevoer- en

afvoerleidingen zorgen voor een vlot behandelingsproces. Een

breed gamma accessoires zoals steungrepen of opstapjes,

positioneringsgordels, voet- en rugsteunen voldoen aan uw

behoeften bij het werken met de vlinderbad.
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VLINDERBAD



Medische baden - voor water-
toepassingen.
De kuipen met de perfecte vorm en uitrusting voor al uw therapeutische
behoeften.

De kuipen met de perfecte vorm en uitrusting voor al uw therapeutische behoeften. Onze medische

kuipen zijn perfect voor alle verschillende soorten behandelingen,

het verbeteren van het comfort van de patiënten en het behoud

van natuurlijke hulpbronnen. De vorm van het bad is een belangrijk

criterium. Als het comfort van de patiënt een het belangrijkst is, zal

een ergonomische kuip met een achteroverleunende rugleuning

en voorgevormde armsteunen uw eerste keuze zijn. De thermische

kuip is zo ontworpen dat de behandelingsmedia tijdens het

vulproces voorzichtig worden gehanteerd.

De inrichting van de medische baden kan aan uw behoeften

worden aangepast. Er zijn armaturen voor thermaal water, vers

water en koolzuurhoudend water; de toevoerleidingen voor het

koolzuurhoudende water kunnen ook laag in de kuip worden

aangebracht om verlies van koolzuur te voorkomen. Pure-zuurstof*

of luchtbubbelbaden* kunnen ook worden gebruikt, afhankelijk

van de behandeling. Carbonatieapparaten*, CO2*- of O2-

reduceerstations* zijn beschikbaar voor de bereiding van

meerdere soorten water.

Alle baden bestaan uit acrylglas van hoge kwaliteit. Het gladde

oppervlak van de kuip is duurzaam en gemakkelijk te reinigen. De

grote afvoeren en aansluitingen en een automatische* vulfunctie

verbeteren de hand- en gebruiksvriendelijkheid.

MODEL 1.5-3

Technische wĳzigingen voorbehouden.

*O
pt
io
na
lf
ea
tu
re

2000

801730

78
5

12
0

62
5

2000

82
5

60
60

70
5



MEDISCHE BADEN 1.4-2

MEDISCHE BADEN 1.5-3



Arm- en beenbaden - voor
plaatselijke hydrotherapeutische
behandelingen.
Het perfecte systeem voor elke soort behandeling.

Wij bieden een uitgebreid assortiment aan systemen en

apparatuur voor alle gangbare therapeutische behandelingen,

waaronder elektrolytische arm- en beenbaden, jet-contrastbaden

en jet-wervelbaden, Kneipp en Hauff been- en

armcontrastbaden, evenals zitbaden.

De automatische controlefuncties van de arm- en beenbaden

maken het de therapeut gemakkelijker. Bijvoorbeeld, de

electrogalvanische behandelingen van de vierbekkenbaden

(model-nr. 0.9-4 en 0.9-5) met acht verschillende

stroominstellingen automatisch geregeld. Het systeem is

eenvoudig te gebruiken en de behandelingen kunnen worden

gekozen uit 12 voorgeprogrammeerde opties.

Het vierbassinbad, de arm- en beenbaden en de zitbaden

bestaan uit hoogwaardig acrylglas en zijn naadloos gevormd.

Extra modellen en opties zijn op aanvraag verkrijgbaar Technische wijzigingen voorbehouden.

MODELLEN

4-basin baths Arm baths Leg baths Sitz baths

0.9-4 0.9-5 0.9-9 0.8-3 2.19-1 2.17-1 0.9-8 0.8-5 2.15-1 2.9-4 2.9-8

BEHANDELINGSMOGELĲKHEDEN

Elektrogalvanische arm/been baden • •

Jet contrast baden
(automatisch gecontroleerd) • • •

Jet wervel baden
(automatisch gecontroleerd) • •

Voet contrast baden • • •

Arm contrast baden “Kneipp” • • •

Arm contrast baden “Hauff” •

Zitbaden • •

MODEL 0.9-4

Technische wĳzigingen voorbehouden.
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MODEL 0.9-4

MODEL 0.8-5MODEL 0.8-3



DOUCHE UNIT

De vrijstaande douche is uitgerust met een goed ontworpen

bedieningspaneel dat bestaat uit acrylglas van hoge kwaliteit. Het is

voorzien van geïntegreerde armaturen die een exacte

temperatuurregeling en een snelle omschakeling van warm naar koud

water mogelijk maken.

Het is uitgerust met een drukregelaar en een druk- en temperatuurmeter.

Een massageslang, een regendouche en een standaardslang zijn

voorzien voor verschillende douchebehandelingen. Het apparaat kan

worden gebruikt met vers water of met thermaal en mineraalwater*; een

geïntegreerde drukverhoger* is beschikbaar als optionele uitrusting. Het

gamma therapeutische douches omvat speciale modellen voor

wandinbouw of wandopbouw.
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Douche-unit - voor massage,
contrast douches of Kneippkuren.
Een compact douchesysteem voor eenvoudige bediening.



JETDOUCHE
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Jetdouche - voor drukstraal
behandelingen en contrastdouches.
Een systeem voor uitgebreide douchebehandelingen.

De Jet douche is een compleet systeem dat is uitgerust met een bedieningspaneel, hoofddouche,
ronde douche en een krukje met een bidetdouche. Dankzĳ de verschillende onderdelen is de Jet

douche zowel geschikt voor douches voor het hele lichaam als
voor afzonderlĳke lichaamsdelen.

Alle behandelingen worden geregeld en gecontroleerd via de stand-
alone douche-unit. Het handige bedieningspaneel wordt geleverd
met geintegreerde armaturen voor exacte temperatuurregeling en
snel omschakelen van warm naar koud water. Het is uitgerust met
een drukregelaar en een druk- en temperatuurmeter.

Het flexibele Jet douchesysteem kan gemakkelĳk worden aangepast
aan de Het flexibele Jet douchesysteem kan eenvoudig worden
aangepast aan de ruimtebeperkingen en functiebehoeften van elke
therapeutische setting, bĳvoorbeeld door het toevoegen van een
drukverhoger*. De horizontale douche VICHY CLASSIC kan ook
worden geïntegreerd. Uitgebreide uitrustingsmogelĳkheden vullen de
systeemkenmerken aan.

Technische wĳzigingen voorbehouden.

Seitenverkürzung
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JOUVENCE – een droog floatation
systeem voor lichaamspakkingen.
Het effectieve en kalmerende effect van het warmwaterkussen.

Het droge float systeem JOUVENCE heeft een oppervlak dat kan

worden aangepast aan verschillende fasen. Aan het begin van de

sessie rust u op een stevig kussen van lucht, dat de perfecte

basis vormt voor een lichaamspakking. Zodra de pakking is

aangebracht, laat het kussen langzaam lucht om u te laten zakken

op een aangenaam verwarmd waterkussen. Door drĳven op het

waterkussen ontspant het lichaam zich volledig: de pakkingen

ontwikkelen hun maximale effect

Wanneer het luchtkussen worden uw benen eerst ondersteund en

opgetild om te stabiliseren en uw bloedsomloop te stimuleren.

De bediening van JOUVENCE is eenvoudig en intuïtief dankzĳ de

vĳf toetsen op de rand van het bed. De afneembare deken en

hoeslaken voor het kussen zĳn geurloos en ondoordringbaar voor

water, olie en ontsmettingsmiddel. Ze kunnen gewassen worden

op 90° C of met stoom gereinigd worden. Het oppervlak is

kreukvrĳ en gemakkelĳk te reinigen. De talrĳke functies die

JOUVENCE biedt, geven u het gevoel in de beste handen te zĳn

op elk moment van de behandelingssessie.

Technische wĳzigingen voorbehouden.
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DRY FLOATATION SYSTEM JOUVENCE



FANGO PARAFFINE WERK STATION

Fango modder stations - voor het
bereiden van fango paraffine.
Professionele werkstations voor kinesitherapiepraktĳken,

kuurklinieken of revalidatiecentra. Wij bieden alle units en componenten die nodig

zijn voor het bereiden van fango paraffine. De indeling en installatie is flexibel en kan worden

aangepast aan uw ruimtelijke beperkingen, therapeutische eisen en verwerkingsvolumes: het

productportfolio omvat roerders, warmhoudkasten en

accessoires zoals planken, werkbladen, transportkarren

en kasten. Wij beantwoorden graag uw vragen over

apparatuur.

WERK STATION VOOR
FANGO PARAFFINE

(VOORBEELD)

Technische wĳzigingen voorbehouden.
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STATIONARY BURN
TREATMENT TUB

Brandwondenbehandelingsbaden
complete systemen met een lifter. Nauwkeurig ontworpen om aan

de speciale behoeften van de behandeling van brandwonden-

slachtoffers te voldoen. Deze aangepaste kuipen voor brandwondenpatiënten

worden het meest gebruikt voor het reinigen en behandelen

van wonden, een proces dat voorzichtig en efficiënt in

water kan worden uitgevoerd. Er is een stationaire kuip

met groot volume en een compact in hoogte verstelbaar

model. Beide kuipen zijn gemaakt van roestvrij staal. Dit

materiaal van topkwaliteit is bestand tegen de mechanische

eisen van het dagelijkse klinische leven en is gemakkelijk te

desinfecteren. De liftsystemen zijn voorzien van recliners en

zijn speciaal ontworpen voor gebruik in brandwondenverzorgingsbaden. EasyCare is een

compleet systeem voor de behandeling van acute brandwonden; het bestaat uit een

douchebrancard met douchepaneel en afvoerputje.

Lifter - eenvoudige bediening voor
het personeel
en de veiligheid en het comfort van de patiënt tĳdens de
behandelingen.

Onze liftersystemen zijn een onmisbaar hulpmiddel in klinieken

en revalidatiecentra. Daarnaast zijn ze een belangrijk

onderdeel voor therapeutische en medische behandelingen,

bijv. voor onderwater tractie of baden voor

brandwondenslachtoffers. Onze productportfolio omvat

verschillende liftersystemen met diverse opties. Wij bieden

mobiele of stationaire lifters aan, evenals lifters voor

transport, het overbrengen van patiënten en gebruik in

baden of douches.

For additional models, refer to product line Burn Care Systems. Technical modifications reserved
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LIFT MET STOEL

STATIONAIR BRANDWONDEN BAD

LIFT MET STRETCHER
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Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.


