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CONTRA-INDICATIES VOOR BEHANDELINGEN 
 

 

HHP Andumedic-3 andullatie therapiematras / contra-indicaties: 
 

• Kies de verwarmingsstand al naargelang de gevoeligheid en het huidtype. 

• Vermijd oogcontact met de infrtaroodbron en andere gevoelige  lichaamsdelen. 

• Personen die onder medische behandeling zijn of die lijden aan ontstekingen, zwellingen of uitslag 
moeten vóór het gebruik van infraroodwarmte hun arts raadplegen. 

• Fybromyalgie patiënten en personen met overeenkomstige aandoeningen uitsluitend op een lage 
vibratie-intensiteit behandelen, MAX STAND 2, daar anders de pijnklachten niet verminderen maar 
juist verergeren. 

• Patiënten met (ernstige) rugklachten moeten na afloop van het behandelprogramma eerst op hun zij 
gaan liggen en daarna pas met het bovenlichaam omhoog komen daar anders teveel drukbelasting op 
de rug(gewervel/-kolom) komt te staan, wat negatieve gevolgen heeft op het behandelingseffect. 

 
 
 

 
 
 

 
 

BELANGRIJK: 
 

• 1 uur voor aanvang van de Andullatire-behandeling NIET ROKEN, GEEN koffie of zwarte thee drinken 

• Voor start van de behandeling 1 glas water drinken en na afloop van de behandeling nogmaals een 
glas water drinken. 
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CONTRA-INDICATIES VOOR BEHANDELINGEN 
 

 

BEMER Pro-set fysische vasculaire therapiematras / contra-indicaties: 

 
Géén Bemer-behandeling bij: 

• immunosuppressieve therapie na een transplantatie. 

• immunosuppressieve therapie na een allogene celtransplantatie. 
 
Bemer-behandeling mag wel toegepast worden bij auto-immuunziekten of dermatologische aandoeningen. 
 
Bij de volgende aandoeningen vooraf aan de Bemer-behandeling eerst de arts/behandelaar raadplegen: 
 

• Koorts met een onduidelijke oorzaak 

• Infectieziekten, ontstekingen 

• Ernstige hartritmestoornissen 

• Ernstige psychoses 

• Aandoeningen waarbij ongecontroleerde attaques optreden (bijvoorbeeld epilepsie). 

• Langdurig gebruik van ß-receptor antigonisten 

• Langdurig gebruik van corticoïden (bijvoorbeeld Predniso(lo)n: onderdrukken immuunsysteem, 
ontstekingsremmers, bij behandeling van kanker) 

• Langdurig gebruik van cumarinederivaten (bloedverdunners) 
 
 
De B.Pad mag over het hoofd gedrapeerd en gebruikt worden mits de intensiteit NIET HOGER DAN STAND 2 wordt 
ingesteld in verband met risico van oorsuizen. 
 
De behandeling van de B.Body matras beginnen met intensiteitsstand 6 à 7 of programmastand nummer 2 
(middenstand). 
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CONTRA-INDICATIES VOOR BEHANDELINGEN 
 

 

BEMER Pro-set fysische vasculaire therapie / contra-indicaties: 
 
 

BELANGRIJK: 
 

• 1 uur voor aanvang van de BEMER-behandeling NIET ROKEN, GEEN koffie of zwarte thee drinken 

• Voor start van de behandeling 1 glas water drinken en na afloop van de behandeling nogmaals een 
glas water drinken. 
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CONTRA-INDICATIES VOOR BEHANDELINGEN 
 

 

LOCAL APPLICATOR 2.0 ULTRASOON THERAPIE / contra-indicaties: 

 
Géén ultrasoonbehandelingen op, bij of in geval van: 
• In bereik rond de ogen 
• Baarmoeder bij zwangere vrouwen 
• Pacemaker en defibrillator - houd een afstand van 20 cm! 
• Recent geopereerde gebieden, operatiewonden 
• Gebieden met vasculaire insufficiëntie 
• Laminectomie ruggenmerg (vernauwing van wervelkanaal) 
• Direct op het hart - houd 20 cm afstand! 
• Kwaadaardige tumoren 
• Algemene contra-indicaties voor warmtetherapie (bijv. koorts, trombose, etc.) 
 
 

 

BELANGRIJK: 
X 
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CONTRA-INDICATIES VOOR BEHANDELINGEN 

 

 

MEDISANA PR-M90 Shiatsu-acupressuur massagestoel / contra-indicaties: 

 
Géén Shiatsu-massage bij: 

• Koorts, met onduidelijke oorzaak 

• Griep 

• Infectieziekten, ontstekingen 

• Ernstige vaatziekten 

• Trombose, fibromyalgie 

• Eerste 3 maanden van de zwangerschap (na derde maand wél aanbevolen) 

• Open wonden 

• Nog niet geheelde littekens na een operatie 

• Ziekten met een verhoogde stofwisseling 

• Alcohol- en/of drugsverslaving 

• Traumatische aandoeningen 

• Psoriasis 

• Ernstige nekklachten (betreft: nekmassage) 
 
 
 

 

BELANGRIJK: 
 

• 1 uur voor aanvang van de Shiatsu-behandeling NIET ROKEN, GEEN koffie of zwarte thee drinken 

• Voor start van de behandeling 1 glas water drinken en na afloop van de behandeling nogmaals een 
glas water drinken. 
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CONTRA-INDICATIES VOOR BEHANDELINGEN 
 

 

TANITA – BC-601 body composition monitor / contra-indicaties: 

 
Mensen met een elektronisch medisch implantaat zoals bijvoorbeeld een pacemaker, mogen niet de 
lichaamssamentellings-meting doen. De monitor stuurt namelijk een zwak elektrisch signaal door het lichaam 
dat de werking van implantaten kan verstoren.  
Zwangere vrouwen dienen alleen de gewicht-meetfunctie te gebruiken. Alle andere functies zijn niet bedoeld 
voor zwangere vrouwen. 
 
Gebruik de weegschaal niet onmiddellijk na een bad of na zware inspanningen. Het oppervlak van de 
weegschaal zal glad zijn wanneer het nat is. 
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VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN  
ETHERISCHE OLIËN 

 

 

 

• Nooit onverdund aanbrengen. 
• Neem etherische olie nooit in. 
• Buiten bereik van kinderen bewaren. 
• Blus in geval van brand met een poederblusser (niet met water). 
• Lees altijd goed het etiket. 
• Bewaar etherische olie op een goed geventileerde plaats in een gesloten verpakking. 
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