Hydroterapie
Blahodárné účinky teplé vodní a vzduchové masáže na
lidské tělo jsou známy a využívány již nejméně dva tisíce
let. Hydroterapie podstoupená ve vířivé vaně odstraňuje
také únavu a bolest. Masáže ve vířivých vanách
doporučují lékaři také lidem, kteří podstupují rehabilitaci
po poranění pohybového aparátu. Celkově lze říci, že
hydroterapie působí blahodárně na zlepšení psychické
pohody, proti stresu, nespavosti, bolesti svalů, artritidě,
zlepšuje krevní oběh a činnost srdce.

CTV – 2b – vana lázeňská otevírací
Vana pro imobilní pacienty a vozíčkáře.
Vana v samostatném rámu s otevíracími dvířky, nerezové obložení.
Možnost zabudování vířivých i vzduchových trysek.

Technické údaje:

Vnější rozměr: 840 × 2030 × 650–850 mm (š, d, v)
Vnitřní rozměr: 640 × 1790 × 510 mm
Příkon motoru čerpadla: dle osazení 1,1–1,5 kW / 240 V
Obložení: bílé nebo nerez
Všechny modifikace osazeny madlem

HW 2100 AC München – vana zvedací
● výškově posuvná vana pro pohodlné udržení hygieny klientů
sociálních zařízení
● s integrovanou zkracovačkou a desinfekcí

Specifikace:

● možnost elektrického výškového nastavení
● tělo vany je vyrobeno z vysoce kvalitního akryliku
● vysoce výkonný termostat Hans Grohe, 48 l/min.
● lze zvolit vanový odtok 1 1/2“, 2 1/2“
● mobilní vzduchový manuální vypínač pro zvedání a spouštění
● kompatibilita se zvedacími zařízeními jiných výrobců
● možnost volby barvy těla vany a obložení dle barevné škály bez
dalšího příplatku
● alternativou je nástěnné připojení

Možnosti:

● wellness modul pro seniory se zvukovou masáží a chromaterapií
● zabudovaná desinfekční jednotka se sprchovou hlavicí
● trysky a masážní hadice
● bambusové obložení
● nízkofrekvenční ultrazvuková jednotka
● automatické plnění
● bezpečnostní spouštění zařízení

Končetinové vany

MARIE

BRUNO

Vana MARIE je určena k vířivé lázni dolních končetin. Díky komfortní
úpravě sedací části vany jsou při léčebné terapii namáčeny pouze dolní
končetiny. Vanu lze také použít na masáž horních končetin.

Vana BRUNO svým praktickým tvarem poskytuje maximální
využití pro různé druhy hydroterapie - hydromasáž, léčebnou
tělesnou výchovu rukou, zápěstí, předloktí, loktů a obdobu
lymfatické masáže.Trysky a miktrotrysky jsou rozmístěny
s ohledem na co nejvyšší efekt vodní terapie. Komfortní tvar,
moderní design a jednoduchá obsluha jsou hlavní přednosti
vany Bruno. Tato vana je vybavena kombinovaným digitálním
ukazatelem teploty lázně a doby trvání vodní masáže s možností
jejího nastavení v rozmezí od 1 do 30 minut.

Rozměry
Délka
Šířka
Výška
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70 cm
90 cm
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Šířka
Výška

90 cm
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Celotělové vany

LINDA

LADA

Vana LINDA je vhodná k celotělové relaxaci se subakvální
masáží a vířivou koupelí. Vanu je možné vybavit perličkovou
koupelí a zvýšit intenzitu vířivé masáže. Systém intenzivní
vířivé masáže lze rozdělit na několik mechanicky nebo
elektronicky ovládaných sekcí.

Vana LADA je určena k celotělové subakvální masáži a k vířivé
koupeli, s možností dodatečného vybavení pro perličkovou
koupel, uhličitou koupel a intenzivnější vířivou masáž. Systém
intenzivní vířivé masáže lze rozdělit na několik mechanicky nebo
elektronicky ovládaných sekcí. Vzhledem ke svým větším
rozměrům je vana Lada nejefektivnější pro subakvální masáž.

Rozměry
Délka
Šířka
výška

205 cm
80 cm
80 cm

Rozměry
Délka
Šířka
Výška

245 cm
98 cm
85 cm

DN FORMED Brno s.r.o.  Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 532 198 888  fax: +420 532 198 889
www.dnformed.cz  dnformed@dnformed.cz

