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Avancerad tryckluftsmassage via 10 luftkuddar

Höjbar kudde för vaderna.
Separata kuddar för
respektive ben – för olika
kombinationer.

Inbyggt värmesystem

3 st AUTO Program
Stretch respektive Twist
moment.
För maximal rörelse av bålen.

Styrka Min/Med/Max
Twist
Stretch
Kudde - Vader
Vibrationsmassage

Twist, Stretch samt Cross rörelser från höft upp till och
med axlar.

Värme

AUTO PROGRAM
Mått

95 X 200 X 8 CM

Vikt

14 Kg

Ström

220V 75W

Textil

Bomull/Nylon

MASSAGE MADRASS DF-513
Trycklufts massage för vaderna
Vibrationsmassage – frigör
slaggprodukter samt förbättrar
blodcirkulationen.

Möjlighet att lyfta upp vaderna för
att räta ut svanken

Twist Massage ger rörelser i hela
ryggkotpelaren, främst midja och
bål.
Masserar nackmuskulatur.
Frigör muskelspänningar, stress och
slaggprodukter.

Stretch Massage. Lyfter upp och
sträcker ut bål-muskulatur, höftböjarmuskeln samt ryggkotpelaren.

Individuell inställning av tryck och
hastighet.

Inbyggt värmesystem

Värmen är ställbar i 5 nivåer, från
20 – 50 grader.

Avfuktnings system
via special textilier

Viktbalanserade
segment.

Uppbyggd för att ge naturlig linje i
ryggraden

Fukt dräneras via speciella porer I tyg
och stoppning

MASSAGE MADRASS
NA-580
Trycklufts massage för vaderna
Vibrationsmassage – frigör
slaggprodukter samt förbättrar
blodcirkulationen.

Möjlighet att lyfta upp vaderna för
att räta ut svanken
Stretch Massage. Lyfter upp och sträcker ut bål-muskulatur,
höftböjar-muskeln samt ryggkotpelaren.
Twist Massage ger rörelser i hela ryggkotpelaren, främst midja och
bål, samt höft och lår. Bearbetar via 8 punkter

Masserar
nackmuskulatur.
Frigör muskelspänningar,
stress och
slaggprodukter.

Ursprungsläge

Arbetsläge
Baskudde

Individuella kuddar

Massageenheterna
försvinner in i madrassen.

Massage huvud

Via fyra luftkuddar bearbetas
nacken med dubbla massagehuvuden

Den antibaktriella processen
är godkänd av japanska SEK.

Få en underbar behandling och sömn i din egen säng!
•
•
•
•
•

Främjar blodcirkulationen
Lindring av neuralgi
Lindring av stelhet i muskler och leder
Avlägsnar muskulär trötthet
Förbättrad sömnkvalité

•
•
•
•
•

Förebygger magproblem (förstoppning)
Rörelse i ryggkotpelare
Rörelse i buk/rygg muskulatur
Korrigerar svanken
Kräver ringa yttre assistans (personal)

Nytt massagekoncept
Massage
Stretch / Twist / Cross

Nytt koncept
‘AIR MAGIC’

+

* Total Body Stretch
* Twist (Twist/Cross)
* Stretch
* 3 modeller

* Unik Massage
madrass för högsta
komfort, njutning
samt behandling

Massage + Air Magic
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Fuji Medical Instruments

Unik produkt med brett användningsområde:
Testad med mycket positivt gensvar inom
äldreomsorgen. Positiv för stroke- och
neurologiskt sjuka patienters möjligheter,
såväl som i akutvården som i
rehabiliteringsfasen.

