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Gymna.ONE staat in het middelpunt van
uw praktijk en is ontworpen om u de best
mogelijke condities voor uw behandelingen te bieden. De bewezen betrouwbaarheid van de Gymna technologie
gecombineerd met het pure en moderne
design van deze behandelbank creëren
een harmonieuze sfeer in uw praktijk.

Gymna.ONE – T7 is in een hoogte verstelbare bank met zeven kussens die het
hoofd, de armen het boven- en onderlichaam van de patiënt ondersteunen.
De twee extra lateraal steunen maken
het mogelijk dat de therapeut zijn ergonomische werkhouding behoudt.

FEATURES
I-CONTROL
Intelligent voet bedieningssysteem om
de hoogte in te stellen dat overal rond
de tafel op een gemakkelijke en veilige
manier bereikt kan worden. I-Control
faciliteert gemakkelijke en nauwkeurige
hoogteverstelling op twee manieren:
continue modus voor op en neer bewegingen en een start stop modus voor
kleine pulserende aanpassingen.
THERMO KUSSENS
Gymna.ONE heeft Thermo kussens met
een uniek verwarmingssysteem. Er kunnen
op een eenvoudige manier drie temperatuurniveaus gekozen worden met de
handzame draadloze afstandsbediening.
ERGOMAX
Naadloos, te verwijderen, wasbaar, waterproof en ergonomisch gevormde gezichtssteun voor een comfortabele en
hygiënische liggende positie.
EASYMOVE
Door op het voetpedaal van het Easymove systeem te duwen, wordt de behandelbank op zijn wielen gezet. De hydraulische demper in het systeem, zet
Gymna.ONE weer geleidelijk op de vloer.
Het systeem kan aan beide kanten van
de bank bereikt worden.
LATERAAL STEUNEN
Deze steunen maken het mogelijk een
ergonomische positie te behouden. Het

I-CONTROL

is mogelijk dicht bij de patiënt te werken zonder spanning op de schouders
en de rug.
GEMOTORISEERD MIDDENDEEL
(OPTIONEEL)
Het instellen van het middelste gedeelte
van de lumbale flexie gaat moeiteloos
dankzij de krachtige maar stille motor.
Patiënten kunnen totaal ontspannen blijven terwijl ze in de juiste positie geplaatst
worden. De bediening is gemakkelijk met
de ergonomisch gevormde schakelaars
die zich onder het kussen bevinden.
ARMSTEUNEN
De lange armsteunen bieden voldoende
ruimte om de armen volledig te laten
rusten en brengen bij een buikligging
totale ontspanning voor de nek- en
schouderpartij.
GYMNA STABILITEITSPROFIEL
De unieke GSP technologie garandeert
de best mogelijke dynamische stabiliteit.
De solide en stabiele constructie zorgen
ervoor dat de manipulatiekracht met een
optimaal gebruik van energie wordt overgebracht naar de patiënt.
EIGENSCHAPPEN VAN DE KUSSENS
Gymna.ONE kussens zijn duo gewatteerd
met een onderlaag die een hoge dichtheid
heeft en daarboven op een zachtere toplaag. Het resultaat is een duurzaam maar
comfortabel kussen, uitermate geschikt

THERMO KUSSENS

ARMSTEUNEN

voor manuele therapie zonder ongemakken voor de patiënt. De randen van de
kussens zijn ook gewatteerd voor het
comfort van zowel therapeut als patiënt.
STOFFERING
De kussens zijn bedekt met een hoog
kwaliteitsvinyl dat ftalaat-vrij, brandvertragend, te desinfecteren en gemakkelijk
schoon te maken is. De zorgvuldig, gedetailleerde met zadelsteek gemaakte contour, geeft de kussens een luxe afwerking.
Er kan gekozen worden uit vijf kleuren die
het voor elke professional mogelijk maakt
de juiste sfeer in zijn praktijk te creëren.
TRACTIE STEUNEN
Deze optionele accessoires helpen de
patiënt stevig in positie te houden tijdens
cervicale tractie en mobilisatie. Ze kunnen
in het scharnier tussen het hoofd- en het
rug-deel geplaatst worden.
ANTISLIPPOTEN
Dankzij de speciale Elastollan poten onder de basis blijft Gymna-ONE stevig op
zijn plaats staan, zelfs als er sprake is van
stevige tractie of manipulatie.
STAND-BY SLEUTELSCHAKELAAR
Gymna.ONE heeft een geïntegreerde
sleutelschakelaar die het de bediener
mogelijk maakt de bank te deactiveren
wanneer hij niet in gebruik is. Door de
sleutel te verwijderen wordt niet-geautoriseerd gebruik voorkomen.

ERGOMAX
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte x breedte:

± 205 x 67 cm

Maximum temperatuur: In werking 10° – 35°C
Transport/opslag -20° – 60°C

Hoogte instelling:

± 50 – 100 cm

Gewicht:

± 122 kg

Max. hefvermogen:

200 kg

Elektrische motor:

8,000 en 6,000 N

Kussen temperatuur:

34 – 36 – 38°C

Stroomvoorziening:

100 – 240 VAC, 50-60 Hz

Stroomverbruik:

2.3 A

Gebruik:

AAN 2 minuten,
UIT 18 minuten

Isolatieklasse:

II

Vochtbestendigheid:

IP 21

Classificatie:

I

Garantie:

3 jaar (stoffering 1 jaar)

Maximale vochtigheid:

In werking: 30 – 75 %rH
Transport/opslag 15 – 85 %rH

Atmosferische druk:

In werking
700 – 1060 hPa
Transport/opslag
500 – 1060 hPa

Overeenstemming:

 e gymna.ONE behandelbanken
D
zijn in overeenstemming met de
volgende richtlijnen:
Medische hulpmiddelen 93/42/
EEC (MDD) (dit impliceert
voldoen aan essentiële eisen
en in overeenstemming met
gestandaardiseerde normen.)
Afgedankte elektrische
apparaten en
elektronenmicroscopie :
ic-apparatuur 2002/96/EC
(WEEE).
Beperking van bepaalde
gevaarlijke stoffen: 2011/65/EU
(RoHS).

FUNCTIONALITEIT / AFMETINGEN
46 - 54
67
105
	+30°

	 +20°

KLEUREN
Wit

	 -72° / +75°

BESTELGEGEVENS

Kussens:
Carbon

Patina

Darkwood

Taupe

Ivory

160 374 gymna.ONE – T7

155.082 – NL © GymnaUniphy 2014

Basis:

	 +20°

150 304 option motorized mid section
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