
POSITIONERINGPOWER ANDULLATOR

Voetreflexologische stimulatie

Programma 06

Behandeling van het volledige lichaamAansluiten van de Power Andullator

Toepassing met de Power Andullator

Schuif het balanskussen zo onder uw ANDUMEDIC dat de schuine kant van het kussen zich 
precies onder het voetenkussen bevindt.

Voetreflexologische stimulatie

Bij circulatieproblemen in de onderbenen en voeten; vermindering van de pijn; 
stimulatie van de lymfestroom en de bloedcirculatie; versterking van het immuunsysteem.

Voor het gebruik van de voetreflexologie: gelieve de powerandullator te ontkoppelen.

Let op! De Power Andullator en het infrarood voor de voeten kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden. 
Gelieve dus de Power Andullator los te koppelen om de voetreflexologie te kunnen gebruiken. 

De Power Andullator is optioneel verkrijgbaar bij de Andumedic.

Power Andullator

Aansluiting

Gebruiksaanwijzing 
ANDUMEDIC® 3
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P01 Opwarmen Om op te warmen; om spieren los te maken.

P02 Dieptewerkende spierandullatie Verzachten van spierpijn en krampen; vitaliserend, bevordert het lichamelijk welbevinden; stimulatie van de stofwisseling.

P03 Stimulatie van het lymfesysteem Stimulatie van de lymfestroom; afbreken van metabole eindproducten; stimulatie van de ontgifting en ontzuring; ondersteuning van de veneuze terugstroom; verstevigt het bindweefsel; helpt bij cellulitis.

P04 Impuls-andullatie Losmaken van spierkrampen; stimulatie van de doorbloeding.

P05 Ontspanning Diepgaande ontspanning; afbouw van stress en verse energie opdoen; activatie van de lichaamseigen, zelfhelende krachten; helpt bij slaapstoornissen.

P06 Stimulering van de voetreflexzones Tegen doorbloedingsstoornissen in de onderbenen en voeten, verzachten van pijn; stimulatie van de lymfestroom en bloedcirculatie; versterking van het immuunsysteem.
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P07 Verhardingen versoepelen Bij rugklachten en verhardingen in de rugspieren; oplossen van myogelosen.

P08 Chronische rugklachten Bij chronische klachten in het gebied van de lendenwervelkolom; ischiasklachten.

P09 Onstpanning van de nek Bij spanningshoofdpijn, migraine en ter ontspanning van de nekspieren, tegen schouderpijn.

P10 Gewrichten mobiliseren Bij gewrichtspijnen; artrose en reuma: bij osteoporose.

P11 Powernap Vermindert stress en daardoor ook het risico op een burn-out; ontspant onmiddellijk.

P12 Stofwisseling activeren Stofwisselingsprocessen worden geactiveerd, bv. bij gewichtsproblemen; tegen spijsverteringsstoornissen; ter behandeling van gezwollen benen.

P13 Recuperatie na het sporten Sneller herstel na het sporten en na fysieke inspanning; verzachten van spierpijn; ondersteunt de afbraak van metabole eindproducten.

P14 Doelgerichte behandeling van het viscerale vet
Uit te voeren met strak aangespannen andullatiegordel - Stimulatie van de darmactiviteit bij spijsverteringsproblemen; verbetert de doorbloeding van inwendige organen; stimulatie van het 
buikspierstelsel, vermindering van ontstekingskernen in het viscerale vet.

P15 Fibromyalgie, CVS, spasmofilie Verzachten van spierpijn en krampen, vermindering van stress en ontspanning; bij inslaap- of doorslaapproblemen; en heeft een positieve invloed op het autonome zenuwstelsel.

P16 Bloedsomloop stimuleren Ondersteunt de bloedsomloop op een positieve manier; stimuleert en vitaliseert.

P17 Acute pijn verminderen Gebruik bij spit en bij kuitkrampen

P18 Slaapstoornissen verhelpen Vermindert specifieke slaapstoornissen; helpt om de dagelijkse spanningen af te bouwen.

P19 Weefsel ontspannen Spanningen in de meest uiteenlopende weefseltypes worden verminderd; verhelpt blokkades.

P20 Stresstolerantie Maakt het vegetatieve afweersysteem stressbestendiger; versterkt de stresstolerantie.
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THERAPIEPROGRAMMA‘S VAN PROF. DR. STUTZ BEDIENING

Druk op de OFF-toets om het systeem uit te schakelen .

Uitschakelen

De intensiteit instellen

Zones 1 tot 5 kunnen afzonderlijk met de betreffende toetsen worden ingesteld. 

Druk daarvoor op de overeenkomstige toets en stel met +/- de intensiteit in. U 

kunt het met die toetsen ook volledig uitschakelen.

Druk op Golf 2 - 5 en stel met +/- de gewenste intensiteit van zones 1 tot 5 in. Op 

de display wordt de intensiteit weergegeven (1 = laag, 7 = hoog).

Stap 2

P / ON - Druk op deze toets en stel het gewenste programma (P01 - P20) in 
door op +/- te drukken.

Stap 3

Het NIR (Near-infrared) is in de standaardinstellingen uitgeschakeld. H1 - 
Druk op deze toets om het NIR in te schakelen ter hoogte van het nek- en 

lendenwervelkolomkussen. De H2-toets dient voor het bedienen van het NIR ter hoogte 
van de kuiten. Om de intensiteit te verhogen of te verlagen moet u de betreffende toets 
opnieuw indrukken. De symbolen boven de H1-/H2-toetsen geven de huidige instelling 
aan.

3

Timer -Druk op deze toets om de duur van de therapie (15/30 min) in te stellen.

Stap 1
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Bij vragen, contacteer ons: +055 23 23 23


