
SHOCKWAVE THERAPIEHIGH ENERGY INDUCTIVE THERAPIE

ELEKTROTHERAPIE ELEKTROTHERAPIE

Z-ULTIMATE BEHANDELBANKEN

De Elektromagnetische Radiale shockwave van Zimmer is de nieuwe “Must Have” 

geworden voor elke kiné praktijk. Deze compressorloze shockwaves met de 

eigenschappen van een groot “Stand Alone” toestel 1-22Hz en 185 mJ (5bar), 

zorgen ervoor dat je een grote verscheidenheid aan patiënten kan behandelen. 

Daarnaast heeft deze Elektromagnetische technologie het voordeel dat u niet om 

de 1,2 miljoen schoten een revisie dient uit te voeren, zodat de totale revisiekost 

zeer gering blijft.

De Elektromagnetische Radiale shockwave van Zimmer is 

de nieuwe “Must Have” geworden voor elke fysiopraktijk.
Eigenschappen :

• Stand alone toestel met cart

• Inclusief 2 handstukken

• Groot intuïtief scherm

• 1-22Hz

• 60-185 mJ (1-5 bar)

• 25 voorgeprogrammeerde protocollen

ENPULS PRO
EMFIELD PRO

ZIMMER MULTITENS
ZIMMER MYOPLUS PRO

ENPULS 2.0

NU € 12100
BTW incl.

normaal € 14240

NU € 24000*
BTW incl.

normaal € 29000

NU € 160
BTW incl.

normaal € 199

NU € 2100
BTW incl.

NU € 7450
BTW incl.

normaal € 8650

Eigenschappen:

• Draagbaar toestel

• Inclusief 1 handstuk

• 1-22Hz

• 60-185 mJ (1-5 bar)

• 25 voorgeprogrammeerde protocollen
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Deze zeer robuuste en volledig verstelbare 

behandelbankenlijn maakt het mogelijk om 

echt comfortabel met de patiënt te werken. 

De moderne look en de brede waaier aan 

opties en kleuren maken de Z-Ultimate tot de 

ultieme behandeltafel voor elke praktijk

Werk comfortabel met uw patiënt!

Z-Ultimate
7-delig

Standaard voorzien van:

• Premium “Soft Touch” skai, 

bescherming tegen inscheuringen

• Elektrisch H/L

• 4 zwenkwielen

• Snelle motor

• Comfort aangezichtskussen

• Breedte 69 cm

Optioneel:

• Heating, Posturale drainage, 

Super boost motor (12 sec.), 

Hardere bekleding

NU € 3011
BTW incl.

normaal € 3545

Z-Ultimate
5-delig

NU € 2662
BTW incl.

normaal € 3132

4 jaar garantie op 

frame en motor

t.w.v. € 300

btw incl.

4 jaar garantie op 

frame en motor

t.w.v. € 300

btw incl.

Premium 

Saddle Stool

€ 250
BTW incl

normaal € 290 

Premium 

Treatment Stool

€ 215
BTW incl

normaal € 245 
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Onze opendeurdagen
gaan door op zaterdag:

20 november

27 november

4 december

Telkens van 10u – 18u.

In de showroom van All products 

Geensbeekstraat 10 – 9310 Moorsel

opendeurdagen
20 november

27 november

4 december

opendeurdagen
20 november

27 november

4 december

De Emfi eld pro is 
de standaard 

in pijntherapie Deze uiterst effi  ciënte therapie combineert 
elektromagnetische stimulatie (tot 3 tesla) met 

verschillende frequenties tot 100 Hz. De Emfi eld Pro is 
de nieuwe standaard in pijntherapie, het verbeteren van 

de spiertonus en de bloedcirculatie. Daarnaast heeft 

ze een bewezen positief eff ect op het activeren van het 
regeneratie proces op cellulair niveau. De grote en kleine 

behandelkop zorgen ervoor dat je zowel statisch als 

dynamisch de therapie kan uitvoeren, zelfs wanneer uw 

patiënt de kleren nog aan heeft.

Indicaties:

• Nek-, schouder- en rugklachten 

(pijn en spiertonus bevordering)

• Reumatoïde artritis

• Bekkenbodemreëducatie

• Spiertonusbevordering

• Zenuwregeneratie

• Botgroeistimulatie

Een compact en handig Tens en NMES 

toestel, met voorgeprogrammeerde pijn- en 

spierstimulatie programma’s, opgebouwd 

volgens de laatste wetenschappelijke richtlijnen. 

De 2 onafhankelijk van elkaar instelbare kanalen 

laten het toe om tegelijkertijd 2 verschillende 

programma’s te gebruiken. Via de lock modus 

kunnen programma’s vastgezet worden, zodat 

enkel de intensiteit door uw patiënt kan worden 

aangepast.

Eigenschappen:

• Assymmetrische Tens stroomvorm

• Modus: Continu, Burst, Han, gemoduleerd en NMES (Work/Rest 

stimulatie)

• Parameters: 0-90mA, 2-200Hz, 50-450μS
• 13 Pre-set TENS programma’s

• 4 Pre-set NMES programma’s

• 3 vrij instelbare programma’s 

• Lock modus functie om thuisgebruik te evalueren (mA en gebruikte 

duurtijd)

Tegelijkertijd 2 verschillende 

programma’s gebruiken

Uiterst geschikt voor 

therapie bij volwassenen 

als kinderen

Een volledig draagbaar 2 kanaals 

touch-screen kleurendisplay 

bekkenbodemreëducatie toestel met 

handige pre-set programma’s/games. 

Uiterst geschikt voor therapie bij 

volwassenen als kinderen.

Eigenschappen:

• pre-set programma’s voor 

incontinentiebehandelingen (incl. een 

speciaal programma via stimulatie 

van de nervus tibialis posterior) en 

neuro-musculaire revalidatie.

• 1-kanaal EMG (Biofeedback) 

gecombineerd met 1 NMES kanaal 

(Stimulatie)

• Leuke games voor behandeling bij 

kinderen

• 1-Kanaal ETS (EMG Triggered 

Stimulation) met manuele of 

automatische drempelbepaling

• Singelfase of multifase programma’s 

met EMG/ETS/STIM 

• Incl. dongle met PC software voor 

uitvergroting van display.

Zimmer Benelux bv

Zwaluwenlaan 2 Bus 2

2390 Oostmalle, Belgium

info@zimmerbenelux.com
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Inclusief 

Compressiebroek 

(12-kamers) 

+ Transporttas
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OPTON PRO 25Watt

Door de hoge energie (25 Watt) en de verscheidene golfl engten (810, 980, 1064 
nm) is dit toestel uitermate geschikt als aanvulling bij elke therapie. Afhankelijk 

van de gekozen energie duurt 1 sessie tussen de 2-10 min per behandeling. 

Het toestel is standaard uitgerust met een temperatuursensor waardoor een 

huidverbranding niet voorkomt.

HIGH POWER LASER

ELEKTRO & US

ULTRAGELUID COMBINATIETHERAPIE ELEKTROTHERAPIE ECHO TECAR THERAPIE

CRYOTHERAPIE

LYMFEDRAINAGE

INDICATIES:

• Wond- en littekenbehandeling

• Slecht helende wonden

• Huidproblemen

• Pees, ligament en 

gewrichtsblessures

• Artrose

• Bevordering van herstel na een 

orthopedische operatie

• Rug en nekklachten

• Perifere zenuwbeschadigingen

NU € 18500
BTW incl.

normaal € 23500

NU € 14500
BTW incl.

normaal € 15250

Vraag een demo 

of off erte aan

Vraag een demo 

of off erte aan

Vraag een demo 

of off erte aan

Vraag een demo 

of off erte aan

Vraag een demo 

of off erte aan
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Vraag een demo 

of off erte aan

Vraag een demo 

of off erte aan

Kwaliteitsvol, Ergonomisch en 

Duurzaam.

Het kleine compacte toestel is ideaal 

voor zowel mobiel gebruik als in de 

praktijk.

INCUSIEF DRAAGTAS

Eigenschappen:

• 1 en 3 Mhz, continu

 en gepulseerd

• Kleuren “touch” display

• Leafl et met protocollen

SONO ONE

SOLEO SONO

SONIDO SMART PRO

THERMO TK2 + CART MOVE SL

CRYO 6

V12 PRO PUMP

SOLEO SONOSTIM

NU € 1155
BTW incl.

normaal € 1391

NU € 1548
BTW incl.

normaal € 1860

NU € 7699
BTW incl.

normaal € 9100

NU € 8680
BTW incl.

normaal € 10950

NU € 5395
BTW incl.

normaal € 6775

NU € 2208
BTW incl.

normaal € 2597

Ultrageluidtherapie met de 

gepatenteerde “SonoSwing” 

technologie: u kan zelf de diepte 

bepalen van het opwarmend eff ect. 
Via de voorziene protocollen kan 

u met 1 toets de juiste indicatie 

behandelen. Eigenschappen :

• 0.8 MHz: diep eff ect
• 2.4 MHz: oppervlakkig eff ect
• 9 specifi eke ingebouwde protocollen
• Kleuren “touch” display

Optioneel: Apparatenwagen 

(Cart Move Physio, Cart move SL)

Optioneel:

draagtas, apparatenwagen 

(Cart Move Physio, Cart move SL)

Altijd bij de hand!

Met 1 toets de 

juiste indicatie

US, elektrotherapie en gecombineerde 

therapie. Met geïntegreerde 

protocollen.

Eigenschappen:

• 0.8 MHz: diep eff ect
• 2.4 MHz: oppervlakkig eff ect
• 120 protocollen, waarvan 9 US protocollen

• 2 onafhankelijke kanalen: alternerend en parallel

• Alle gangbare stroomvormen (Galvaniserend, Diadynamisch, 

Interferentie, Tens/NMES, Rechthoekstroon, MF/LF stroom)

Dit hypermoderne en volledig uitgeruste 

2-kanaals elektrotherapietoestel met ultrageluid 

voldoet aan alle verwachtingen binnen de 

revalidatie. 

Het design met grote display en aangepaste 

therapiewagen, zorgt voor een professionele 

uitstraling.

PHYSYS

Eigenschappen:

• 0.8 MHz: diep eff ect
• 2.4 MHz: oppervlakkig eff ect
• 120 protocollen, waarvan 9 US 

protocollen

• 2 onafhankelijke kanalen: alternerend en 

parallel

• Alle gangbare stroomvormen 

(Galvaniserend, Diadynamisch, 

Interferentie, Tens/NMES, 

Rechthoekstroon, MF/LF stroom)

De Sonido Smart PRO is uiterst geschikt om 

aandoeningen van het bewegingsapparaat 

nauwkeurig via de liniaire probe (4.0-16 Mhz) in 

beeld te brengen, zoals ontstekingen, spierscheuren, 

calcifi caties … Afhankelijk van de behoeften van 
de gebruiker, kan de standaard inbegrepen Color 

Doppler functie aan of uitgezet worden. Daarnaast 

zijn er nog andere nuttige systeemuitbreidingen zoals 

de Needle Enhancement functie die de gebruiker 

ondersteunt bij het uitoefenen van Dry Needling 

Therapie.

Onze opendeurdagen
gaan door op zaterdag:
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27 november
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Telkens van 10u – 18u.

In de showroom van All products 

Geensbeekstraat 10 – 9310 Moorsel

INCLUSIEF: 

Lineaire probe 46 mm (4,0-16 Mhz) + 

Transport Trolley + 

Needle enhancement licentie

Sonido Smart PRO als boven 
inclusief systeem wagen € 15725 BTW incl. 
normaal € 16475

Cryotherapie voor acute als chronische 

aandoeningen bij koude lucht van -300

Indicaties:

• Pijnlijke condities van het musculoskeletaal systeem.

• Pijnvermindering, verbetering in mobiliteit en reductie van de 

gewrichtsstijfheid

• Neurologische aandoeningen

Inculsief Armhouder Inculsief Cart Move SL

Krachtige compressor

Aan het begin van de therapie worden de 12 kamers van het 

systeem geleidelijk met lucht opgeblazen volgens de ingestelde 

vultijd, waardoor druk op het spierweefsel kan worden uitgeoefend.

Digitale druk- en tijdregeling met alarmfunctie

Het grote multi-informatiedisplay stelt de gebruiker in staat om de 

druk en de duur van de therapie te bepalen en de druk te verhogen 

of te verlagen, zelfs tijdens de therapie.

Bijzonder eenvoudig in gebruik

De onmiskenbare aansluitingen van alle hulpstukken maken de 

toepassing bijzonder eenvoudig en veilig: de behandeling kan in een 

paar eenvoudige stappen worden voorbereid.

NU € 2999
BTW incl.

normaal € 3699

De ThermoTK is het ideale verlengstuk 

van uw manuele technieken!

Via de capacitieve en resistieve behandelelektrode, die de therapeut niet storen 

tijdens het uitoefenen van zijn manuele technieken, wordt een radiofrequente 

stroom door het weefsel gevoerd die zowel een thermisch als een niet-thermisch 

eff ect heeft op de weke delen (vb. spieren, lymfesysteem) alsook op dieperliggende 
delen met grotere weerstand (vb. pezen, botten). De te verwachten resultaten 

na een behandeling met de ThermoTK zijn: spierherstel, vascularisatie en 

oedeemreductie.

Indicaties:

• Hypertonische spierrelaxatie

• Post-training regeneratie

• Reduceren van posttraumatische 

aandoeningen (vb. oedeem)

• Acute en chronische pijn

• Verbeteren van ROM

• Trigger points
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