MEDYCZNE ŁÓŻKO DO MASAŻU
Instrukcja obsługi codziennego użytkowania

Intensywność stref 1 do 5 może być zmieniana przez klawisz Master Control
STREFA 1 (ZONE1)

Aktywuje strefę głowy

STREFA 2 (ZONE2)

Aktywuje strefę kręgów szyjnych

STREFA 3 (ZONE3)

Aktywuje strefę kręgów szyjnych

STREFA 4 (ZONE4)

Aktywuje strefę kręgów lędźwiowych

STREFA 5 (ZONE5)

Aktywuje strefę kończyn dolnych (stóp)

KLAWISZ Complete
KLAWISZ IR1
KLAWISZ IR2

Aktywuje strefy 2 do 5. Dzięki klawiszowi Master Control może
być równocześnie zmieniana intensywność stref 2 do 5
Zmienia równocześnie intensywność promieniowania
podczerwonego poduszki pod plecy i kark
Zmienia intensywność promieniowania podczerwonego
poduszki strefy kończyn dolnych

INT

Świeci, jeśli tryb „intensywność” jest aktywowany

TIME (CZAS)

Świeci, jeśli tryb „czas” jest aktywowany

PROG

Świeci, jeśli tryb „program” jest aktywowany

KLAWISZ Program

Jednorazowe aktywowanie włącza Program 1. Aktywacja
kolejnych programów 2 do 16 odbywa się przez użycie klawisza
Master Control

DISPLAY

Wyświetlacz programu, czasu i intensywności

KLAWISZ
Master Control

Indywidualne ustawienia: plus i minus (+/-)

KLAWISZ Off

Kończy wszystkie funkcje. Migający LED „On” wskazuje nadal
gotowość do użycia

Terapeutyczne programy masażu wg Dr Stutz
PROGRAMY PODSTAWOWE
PROGRAM P01 Rozgrzewanie

Do rozgrzewania, do odprężenia muskulatury

PROGRAM P02 Intensywny masaż
mięśni

Złagodzenie bólu i napięcia mięśni; orzeźwiający;
wspomaga fizyczne samopoczucie; pobudza przemianę
materii
Pobudzenie krążenia limfatycznego; rozkład końcowych
produktów przemiany materii; pobudzenie odtruwania;
eliminacja toksyn; odkwaszanie organizmu; wspieranie
krążenia w żyłach
Usuwanie skurczy mięśni; stymulacja krążenia

PROGRAM P03 Pobudzenie układu
limfatycznego
PROGRAM P04 Masaż oklepywaniem
PROGRAM P05 Odprężenie
PROGRAM P06 Stymulacja strefy
kończyn dolnych

PROGRAM P07
PROGRAM P08
PROGRAM P09
PROGRAM P10
PROGRAM P11

PROGRAM P12
PROGRAM P13

PROGRAM P14

PROGRAM P15
PROGRAM P16

Głębokie odprężenie; redukcja stresu oraz
pozyskiwanie nowej energii; aktywacja kuracji
wewnętrznej; pomaga przy problemach ze snem
Redukcja bólu; przy problemach z krążeniem w
podudziu i stopach; pobudzenie krążenia limfatycznego
i krwi; wzmocnienie systemu odpornościowego

PROGRAMY MEDYCZNE
Usuwanie zmęczenia
Przy bólach pleców oraz skurczach w obrębie mięśni
(spięte ciało)
grzbietu; usuwanie twardości mięśni
Mocne bóle pleców
Przy mocnych bólach pleców w obrębie odcinka
lędźwiowego, w rwie kulszowej; zastosowanie przy
bólach w lędźwiach; przy kurczach w łydkach
Odprężenie karku
Przy natężonych bólach głowy, migrenie oraz skurczach
mięśni szyi; przeciw bólom w łopatce
Mobilizowanie stawów
Przy bólach stawów; artroza (choroba zwyrodnieniowa
stawów) i reumatyzm; przy osteoporozie
Ujędrnianie tkanki
Pobudzenie krążenia limfatycznego; wspomaganie
organicznej
odtruwania; eliminacja toksyn oraz odwadnianie tkanki;
ujędrnianie tkanki łącznej; pomaga przy problemach z
cellulitem
Aktywowanie przemiany
Pobudza przemianę materii, np. przy problemach z
materii
wagą, przeciw zaburzeniom żołądkowym; do leczenia
przy obrzmiałych nogach
Regeneracja przy
Szybsza regeneracja organizmu po uprawianiu sportu i
uprawianiu sportu
wysiłku fizycznym; redukuje ból mięśniowy (zakwasy);
wspomaga rozkład końcowych produktów przemiany
materii
Pobudzenie trawienia
-Przeprowadzenie tego programu w pozycji leżenia
przodem (na brzuchu)-Pobudzenie czynności jelit przy
problemach z trawieniem; przyspiesza krążenie
narządów wewnętrznych; stymuluje mięśnie brzucha
Głębokie odprężenie
Redukowanie stresu oraz odprężenie; przy problemach
z zasypianiem lub przesypianiem nocy
Aktywny sport
Rozgrzewka i ćwiczenia rozluźniające po wysiłku
sportowym; aktywuje muskulaturę; koi bóle mięśni oraz
zmniejsza skurcze; redukuje ból mięśniowy (zakwasy);
szybsza regeneracja

