HUID- EN OEDEEMTHERAPIE
V e r b e t e r t c i r c u l a t i e v a n ly m f e v o c h t e n
structuur van het bindweefsel

LY MPHATOU C H
D o o v e care g r o e p

®

Therapie op basis van
negatieve druk
Instelbare druk en
trillingsfrequentie
Behandeling van huiden oedeemproblemen
Compact en
lichtgewicht
Eenvoudig en veilig
in gebruik
Behandelkoppen in
diverse maten
Modern en
ergonomisch design
Behandelkoppen van
anti-allergeen materiaal
Te gebruiken in
combinatie met
compressietherapie
Werkt op een batterij
of netstroom
Direct resultaat

LYMPHATOUCH ®
ONDERSTEUNT MANUELE BEHANDELING

GEMAK VOOR DE BEHANDELAAR, COMFORT
VOOR DE CLIËNT
De LymphaTouch® verbetert circulatie van lymfevocht en
structuur van het bindweefsel door gebruik te maken van
negatieve druk.

De instelbare druk (tussen 20 mmHg en 350 mmHg)
en trillingsfrequentie (tussen 20Hz en 90Hz) maken elke
behandeling comfortabel, pijnloos en effectief voor de cliënt.

Inzetbaar als onderdeel van oedeemtherapie bij lymfoedeem,
maar ook geschikt voor de behandeling van fibrose, littekens,
verklevingen, weefselspanning en brandwonden.

De LymphaTouch® is compact, licht in gewicht en werkt op
een batterij of netstroom zodat de behandeling op elke locatie
kan plaatsvinden. De bijbehorende behandelkoppen zijn er
in verschillende maten.

D o o v e care g r o e p

LYMPHATOUCH ®

Ondersteunt manuele behandeling bij indicaties zoals:
Lymfoedeem (primair en secundair)
Fibrose
Littekens
Weefselspanning
Brandwonden
Verklevingen van het onderhuids bindweefsel
Bekijk onze productvideo
LymphaTouch ® in combinat ie met Lymphast im
De LymphaTouch ® kan gecombineerd worden met andere behandelmethodes
van lymfatische aandoeningen zoals intermitterende pneumatische compressietherapie
met de Lymphastim.

Lymphastim

Specificat ies LYMPHATOUCH ®
Drukinstelling

20 - 350 mmHg

Trillingsfrequentie

20 - 90 HZ

Pulse duur

8

Gewicht

1.5 kg

Bel voor een afspraak met onze productspecialist 0182 624 999
of stuur een mail naar sales@doove.nl
Doove Care Groep

Wilhelminakade 10

2741 JV Waddinxveen

0182 624 900

www.doove.nl

