Kwaliteit in haar
puurste vorm

GO

Gymna
behandeltafels
Meer dan een halve eeuw kwaliteit
Sinds de oprichting meer dan een halve eeuw geleden ontwikkelt Gymna
behandeltafels met de behoeften van fysiotherapeuten voor ogen.
We combineren onze ervaring met die van therapeuten en patiënten
overal ter wereld om onze behandeltafels perfect af te stemmen op de
fysiotherapiepraktijk. De behandeltafels van Gymna genieten de voorkeur
van therapeuten over de hele wereld en zijn in meer dan 100 landen
te vinden.
Met de gymna.GO, ons instapmodel, breiden we onze productportfolio
uit en brengen we de kwaliteit van Gymna binnen het bereik van een
bredere groep therapeuten.
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Ontwikkeld
om te presteren
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Vorm en
vormgeving
De grondslag voor een goed ontwerp
Aan de basis van elk goed ontwerp liggen vormen
en figuren, cirkels, driehoeken of rechthoeken, pure
geometrische lichamen. Het doeltreffende gebruik van
deze vormen en figuren geeft de gymna.GO-behandeltafel
haar evenwichtige proporties. Voeg daar nog de
kenmerkende Gymna kwaliteit aan toe en u hebt een
oplossing voor uw dagelijkse praktijk zonder franjes,
maar met alle essentiële elementen.
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Functionaliteit
staat centraal
Kwaliteit voorop

“Perfect
voor mijn
praktijk”
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Of u nu net begonnen bent of jarenlange expertise hebt,
de aankoop van een behandeltafel is het resultaat van een
doordacht besluitvormingsproces. U zoekt immers naar
het juiste evenwicht tussen functionaliteit en kwaliteit.
De gymna.GO biedt uw patiënten heel eenvoudig solide
en veilige ondersteuning, in zit- en lighouding.
De betrouwbare hoogteverstelling helpt hen om
de juiste houding aan te nemen en u om op de juiste
hoogte te werken, zodat u geen letsel oploopt op het
werk. Zo biedt de gymna.GO alles wat u nodig hebt in uw
instapbehandeltafel.
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Uw behoeften
begrijpen
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Ter ondersteuning
van de behandeling
Dankzij de juiste productkenmerken
De gymna.GO is in de hoogte verstelbaar en verkrijgbaar in
7 verschillende modellen, met verschillende opties en accessoires
om ze volledig af te stemmen op uw behoeften. Of uw voorkeur
nu uitgaat naar elektrische of hydraulische hoogteverstelling,
2 of 3 delen, verstelbare armsteunen, een verstelbare rugleuning
of zelfs een tractietafel, u vindt gegarandeerd een model dat
aan uw vereisten voldoet. Profiteer ook van Gymna’s slimme
Ergomax-optie, het ultrahygiënische, ergonomisch gevormde
gezichtskussen voor een natuurlijke houding van de patiënt.
De gymna.GO mag dan wel ontwikkeld zijn met
fysiotherapeuten voor ogen, toch kan ze ook als onderzoekstafel
worden gebruikt, met accessoires zoals gynaecologische
beensteunen, papierrolhouders en wielen.
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Hydraulische pomp
Bewezen kwaliteit

Met de hydraulische pomp heeft de
gymna.GO helemaal geen elektriciteit
nodig en kan ze om het even waar en
wanneer worden gebruikt.

De behandeltafels van gymna.GO worden
in België gemaakt, in een bekroonde
fabriek. Deze ‘fabriek van de toekomst’
garandeert constante kwaliteit en
duurzaamheid. De stalen frames zijn
robotgelast en worden afgewerkt met
een halfmatte poedercoating die een
sterke, duurzame bescherming biedt.
Onderhoudsvrije lagers garanderen
geruisloze bewegingen en gebruiksgemak.

Kenmerken
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Verstelbaar
hoofd- en rugdeel

Hoogteverstelling is essentieel om de
tafel af te stemmen op uw patiënten en
om de werkdruk in uw dagelijkse praktijk
te verlagen. Daarom is de gymna.GO
standaard in de hoogte te verstellen.
Dat kan met de krachtige elektromotor
of met een hydraulische voetpomp.

Zowel hoofd- als rugdeel
worden ondersteund
door hoogwaardige
gasdrukveren zodat de
houding van uw patiënt
eenvoudig, veilig
en comfortabel aan
te passen is.

Armsteunen

i-Control
Intelligent voetbedieningssysteem om de
hoogte van de tafel gemakkelijk, nauwkeurig
en veilig in te stellen van om het even waar
errond. Vooral handig in de fysiopraktijk. Twee
werkingsmodi voor een continue of gepulste
hoogteverstelling. Er kan ook gekozen worden
voor een enkele voetschakelaar.
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Wanneer ze naar
beneden worden
gebracht, bieden
de steunen
de patiënt
meer comfort
en ontlasten
ze de nek- en
schouderspieren
in buikligging.

Wielen

Kussens

De gymna.GO kan worden
geleverd met een set van
vier zwenkwielen. Die maken
het gemakkelijker om de
tafel te verplaatsen tijdens
bijvoorbeeld de reiniging van
uw praktijk.

De kussens op de gymna.GO zijn
bekleed met biocompatibel en ftalaatvrij
kunstleer. Dit voelt zacht en natuurlijk
aan, laat zich eenvoudig reinigen of
desinfecteren en is brandvertragend.
De kussens zijn gevoerd met één laag
duurzaam PE-schuim dat lineair reageert
op druk, zodat ze de patiënt
zo comfortabel mogelijk ondersteunen.

De finishing
touch
Veiligheidsschakelaar

Werk uw tafel af met opties
en accessoires zoals Gymna’s
kenmerkende Ergomax gezichtskussen,
wielen, veiligheidsschakelaar, een
papierrolhouder of gynaecologische
beensteunen. En als kers op de taart kiest
u ook de kleur die past bij uw praktijk.

De gymna.GO kan worden
voorzien van een geïntegreerde
veiligheidsschakelaar die de motor
uitschakelt wanneer u afwezig
bent. Zo voorkomt u onbevoegd
gebruik van de tafel. Deze functie
komt standaard bij i-Control.

Ergomax gezichtskussen
Het unieke Gymna
Ergomax gezichtskussen is
waterbestendig en wasbaar
voor maximale hygiëne.
Zo beschermt het uw
patiënten tegen bacteriën.
Dankzij de ergonomische
vorm en zachte, naadloze
eigenschappen is de Ergomax
de ideale oplossing voor
behandeling in buikligging.
Het hoofdkussen kan ook
worden voorzien van een
klassieke gezichtsopening.
GO
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Kleuren

Specificaties

De gymna.GO is verkrijgbaar in 15 kleuren*,
van klassiek en tijdloos tot levendig en vrolijk.
Kies uw lievelingskleur uit onze bekledingslijn
Classique.

Anthracite

Coffee

Titanium

Cherry

Green

Navy

Cashmere

Blue

Violet

Pistachio

* Kleuren alleen ter illustratie
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Afmetingen
Gewicht

Sky

50 – 100 cm elektrisch
52 – 99 cm hydraulisch

Hefvermogen

max. 200 kg

Netspanning

230 VAC, 50/60 Hz
120 VAC, 60 Hz
100 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik

Max. 2,0 A

(afhankelijk van het model)

Isolatieklasse

II

Apparaatclassificatie

I

Aangebrachte
onderdelen

Type BF

Vochtbestendigheid

IP21

Motorgebruik

max. 2 minuten aan/
18 minuten uit

Conformiteit

IEC/EN 60601-1
IEC/EN 60601-1-2
EC directives 2017/745
(MDR)
2012/19/EC
2011/65/EU

Apricot

Pink

± 75 - 80 kg

(afhankelijk van het model)

Hoogteverstelling
Grey

Sahara

206 x 67 cm

Ergomax
gezichtskussen
Maximaliseer comfort en hygiëne
Ergonomisch gevormd voor een natuurlijke
houding van de patiënt en ontworpen
met een hartvormige opening die ogen
en mond vrijlaat. Het Ergomax gezichtskussen
is zacht, naadloos en heeft een groot
oppervlak, waardoor de druk op het gezicht
gespreid wordt en door het voorhoofd en
de kin geabsorbeerd wordt. Het Ergomax
gezichtskussen heeft een uitsparing aan beide
zijden. Deze is flexibel, zodat u kunt kiezen
voor een grote of kleine uitsparing, afhankelijk
van de vorm van het gezicht van de patiënt.
Hygiëne is in elke praktijk een topprioriteit.
Het Ergomax gezichtskussen is eenvoudig
uit de tafel te verwijderen. Het schuim met
lage dichtheid is waterbestendig, wasbaar
en bestand tegen de ontsmettingsmiddelen
die vaak worden gebruikt in een praktijk.
Zo kan elke patiënt liggen op een tafel die fris
en hygiënisch aanvoelt.
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Configuratie
Configuratie van de gymna.GO

D1

D1e

D2

D4

T3x

T5x

Tractie

Hoogteverstelling
Elektrisch met i-Control
Elektrisch met voetschakelaar
Hydraulisch met voetpomp
Standaardconfiguratie
Lineaire kussenafwerking
Bekleding Classique, 15 kleuren
Breedte 67 cm
Verstelbaar hoofddeel (omhoog en omlaag)
Verstelbare armsteunen
Verstelbaar rugdeel (omhoog)
Verstelbaar rugdeel (omhoog en omlaag)
Schuifkussen voor tractie
Opties en accessoires
Veiligheidsschakelaar voor voet- of handbediening
Standaard gezichtsopening
Ergomax gezichtsopening
Wielen
Gynaecologische beensteunen
Handbediening*
Papierrolhouder 50 cm / 60 cm
Tractie
Standaardkenmerk
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Optie

* In combinatie met i-Control, of ter vervanging van voetschakelaar
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Tecar - Diathermy

Shockwave Therapy

Physio Care

Electrolysis

Electrotherapy

Active Motion

Uw verdeler:

gymna.com
GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, België
Tel: +32 (0)89 510 510
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Cryotherapy

