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Klein materiaal kine/fysio

Klein materiaal kine/fysio
Mini Massager
Compact, maar krachtig massageapparaatje op batterijen.
Bevat 3 koppen voor geconcentreerde massage op specifieke plaatsen.
Voor grotere oppervlakken kan men de kap gebruiken.
Vibraties à 5500 cycli per minuut.
1 stel batterijen wordt meegeleverd.
AA9200A

38,00
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59,95 ad
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Oefenfietsje Pedal Exerciser
Slechts 2 kg, daardoor gemakkelijk mee te nemen.
De weerstand is regelbaar met de draaiknop bovenaan.
4 antislipvoetjes.
Eenvoudig bewegingstherapie op de kamer, in bed, voor de zetel of rolstoel.
Technische info:
• grondvlak: 50 x 40 cm
• hoogte: 24 cm
AA9058

Oefenzaal
Zie ook bij het gamma "Oefentherapie".
Magnetisch geremde hometrainer met lage instap cardio M-440
Kenmerken van de M-440: eenvoudig, stevig ergonomische design en een soepele, comfortabele
beweging.
De M-440 is uitgerust met een handmatig magnetisch inductie remsysteem,
onderhoudsvrij en gekoppeld aan een 8 kg vliegwiel set. De weerstand kan worden ingesteld in 8
stappen.
De transmissie maakt gebruik van een Poly-V riemaandrijving wat een soepele, stille
fietsbeweging, en een consistente training garandeert.
Het grote formaat digitaal scherm biedt een uiterst gebruiksvriendelijke trainingscomputer, met
instellingen voor totale afstand, tijd, snelheid, calorieverbruik, BMI/BMR en hartslag.
Hartslagmeting gebeurt via hand contact sensoren.
De M-440 biedt eveneens opslag voor de gegevens van 8 gebruikers.
De M-440 is uitgerust met het ‘one-touch’ zadel regeling systeem: de zithouding kan perfect
worden aangepast, zodat deze ergometer elke gebruiker de ideale oefenpositie biedt.
Dit is een stabiele oefenfiets, en toch heel handig dankzij de handige transportwieltjes vooraan,
waarmee u snel en gemakkelijk uw hometrainer
kunt verplaatsen wanneer deze niet in gebruik is.
Bovendien biedt de lage voorinstap een comfortabele opstap, waardoor deze fiets een perfecte
oplossing biedt voor revalidatie training, of voor minder mobiele gebruikers.
Technische info: 135 x 100 x 60 cm
• gewicht: 37 kg
Vliegwiel: 8 kg
• maximale belasting: 140 kg
AD160043
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Oefenzaal

Parallelle baren, hoogteverstelbaar, 2,3 m
Parallelle baren met een blauwe basis.
Technische info:
• hoogteverstelbaar met pinvergrendeling van 69 tot 100 cm
• greep van 4,5 cm, voorzien van een antislip coating
Verkrijgbaar in 2 versies:
• vouwbaar voor plaats besparende opberging, vaste breedte 66 cm
• niet vouwbaar, maar wel regelbaar in de breedte van 40 tot 61 cm
• maximale belasting: 140 kg
inklapbaar
breedteverstelbaar

AA9562
AA9517

990,00
1.050,00

1
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Stapblokken - 4 stuks van 5 tot 20 cm hoogte
Set van 4 oplopende houten staptreden.
De oppervlakten zijn bekleed met een rubberen antisliplaag. Deze is gemakkelijk te onderhouden.
De blokken passen in elkaar voor gemakkelijke opberging, maar ook op elkaar voor creatieve
bewegingsoefeningen.
Technische info:
• 25 x 30 x 5 cm
• 30 x 35 x 10 cm
• 35 x 46 x 15 cm
• 40 x 51 x 20 cm
• maximale belasting: 180 kg
AA9552

525,00

1

Gangrevalidatie: opstapblokken en schuin vlak: 5 stuks van 5 tot 20 cm
Set van oplopende houten staptreden, een hellend vlak en een platform.
De oppervlakken zijn bekleed met een rubberen antisliplaag. Deze is gemakkelijk te onderhouden.
Technische info:
• 70 x 40 x 5 cm
• 80 x 40 x 10 cm
• 90 x 46 x 15 cm
• 100 x 100 x 20 cm (platform)
• 120 x 100 x 20 cm (hellend vlak)
• maximale belasting: 180 kg
AA95085

1.100,00 vol

1

Armtafeltje
Comfortabel armtafeltje met inclineerbaar kussen, op wieltjes.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 75 tot 115 cm
• 60 x 30 cm
AA95401
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Oefenbanken / onderzoekstafels

Oefenbanken / onderzoekstafels
Orthopedische behandelbank Homecraft 4 delen
Veelzijdige oefenbank, traploos en elektrisch hoogteverstelbaar van 48 tot 96 cm
Bank in 4 delen: rug 90 cm, midden 53 cm, 2 beenstukken 42 cm
• inclinatie rugleuning tot 85°
• inclinatie benen: - 90° tot + 15°
• telescopische armsteunen
• onderaan aan de zijkanten 12 cm vrije ruimte voor bv. een patiëntenlift.
De bekleding is ook verkrijgbaar in lichtblauw, donkerblauw of beige.
• maximale belasting: 180 kg
186 x 65 cm zwart - elektrisch

091191006

3.240,00

1
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Accessoires voor orthopedische behandelbank Homecraft
Armkussen: individueel regelbaar, kan links of rechts gemonteerd worden
Zitverhoger: asymmetrisch kussen, bv. nuttig bij het gipsen
Beensteun: hoogte- en hoekverstelbaar, kan links of rechts gemonteerd worden
Tafeltje: praktisch tablet met randen, kan links of rechts gemonteerd worden
armkussen (1)
zitverhoger
beensteun (1)
instrumententafeltje

091191048
091191055
091191071
091191089

Oefenbank Bobath Neurology - 2 delen
Deze stevige oefenbank is traploos elektrisch of hydraulisch hoogteverstelbaar van 50 tot 92 cm
Bank in 2 delen 63/125 cm met het hoofdeinde inclineerbaar tot 90°.
Comfortabele kunststof bekleding van ± 5 cm dikte met afgeronde kanten en hoeken.
Bediening met handschakelaar (el.) of voetpedaal (hydr.).
Onderaan schroefvoetjes om de bank perfect te stabiliseren. De wielen kunnen opgetild worden
voor perfecte stabiliteit.
Er is onderaan 23 cm vrije ruimte voor bv. een patiëntenlift.
Mogelijkheid tot het installeren van veiligheidssponden (optie 091191782).
Breedte: 102 cm
• maximale belasting: 225 kg
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blauw - elektrisch
zwart - elektrisch
beige - elektrisch
donkerblauw - elektrisch
blauw - hydraulisch
zwart - hydraulisch
beige - hydraulisch
donkerblauw - hydraulisch
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