Topla + hladna terapija

KINETEC KOOLERTM

Kontinuiran sistem toplotne terapije

• Toplotna in hladilna terapija v eni napravi
• Nastavitev temperature med 1°C in 51°C
• Brez uporabe ledu, potrebujete le 60 ml destilirane vode
• Celotna ponudba Deluxe obkladkov in obkladkov za enkratno uporabo; za vse vrste težav

P rofesionalen in natančen sistem terapije
Vsi strokovnjaki se zavedajo, da je za pacienta pomembno, da dobi
ustrezna navodila in personalizirane terapevtske napotke glede
uporabe, trajanja in pogostosti terapije. S KINETEC KOOLERTM
zdravljenje popolnoma prilagodite svojim potrebam, saj omogoča
20 temperaturnih stopenj za natančno toplotno terapijo.

Voda želene temperature teče
skozi varjene mikrokanale

Toplotna in hladilna terapija v eni napravi
KINETEC KOOLERTM je idealen pripomoček za vse, ki uporabljajo
toplotne in hladilne terapije. Lahek, prenosen in po dostopni ceni
je idealna rešitev za uporabo v ambulanti ali doma - za blažitev
bolečin, zdravljenje poškodb ali okrevanje po operaciji.

Izredno priročen - brez uporabe ledu
KINETEC KOOLERTM ne zahteva uporabe ledu. Še bolje, deluje s
samo 60 ml destilirane vode, zato je zelo priročen in tako rekoč
ne zahteva vzdrževanja.

Nastavljiva temperatura
Naprava se ponaša z 20-imi temperaturnimi stopnjami (10-imi
hladnimi in 10-imi toplimi), kar strokovnjakom omogoča, da
predpišejo specifično trajanje terapije, intervale in temperaturne
stopnje za maksimalen zdravilni učinek.

Bogata ponudba obkladkov za
celo telo

Topla + hladna terapija

KINETEC KOOLERTM OBKLADKI IN OPREMA

KINETEC KOOLERTM predstavlja bogato ponudbo Deluxe obkladkov in obkladkov za enkratno
uporabo, poleg tega pa tudi številno dodatno opremo za kar najboljšo KINETEC KOOLERTM izkušnjo

Deluxe neoprenski obkladki za posameznega pacienta so zamenljivi, univerzalni in primerni za levo ali desno stran

GLAVA SPREDAJ IN OB STRANEH

OČI

OKCIPITALEN (glava zadaj)

RAMA

HRBET, TREBUH, KOLK

UNIVERZALEN

KOLENO, KOMOLEC

GLEŽENJ

Obkladki za enkratno uporabo za posameznega pacienta so obstojni in preprečujejo prenos bacilov in bakterij.
Notranjost obkladka predstavlja prevlečena plastika, ki preprečuje prenašanje tekočine in okužbo.

RAMA

HRBET

KOLENO

GLEŽENJ

Na voljo tudi

Transportna torba

Nosilec za bolniško posteljo

Stojalo za infuzijo, s košarico

