
 

 

Home4 
Model: LX9 

 

Doelgroep: 
De LX9 is het top apparaat in de HOME4 serie en is bedoeld voor patiënten, die onder medisch toezicht met 
regelmatige controle van een arts of therapeut, aan zelfmanagement doen om de zelfredzaamheid te vergroten. 
 

 
Wat doet het: 
Dit massageapparaat stimuleert het lymfesysteem en het 
bloedcirculatiesysteem door benen, armen en / of heupen / buik met lucht 
gevulde manchetten te masseren. Daarnaast kunnen behandelingen van 
vetophopingen, verhardingen aan aders, huid of spierweefsel, of aan slecht 
helende wonden ondersteund worden. Het apparaat wordt geleverd in een 
exclusieve Doctor Life tas waarin ook alle accessoires opgeborgen kunnen 
worden. 
 

 
Kenmerken: 
• Optimaal drukbereik: 20 … 200 mmHg ( 26,7 … 267 hPa), in stappen van 10 mmHg 

• Diverse behandelingsmogelijkheden door kamers aan of uit te zetten 

• Volledige automatische geoptimaliseerde opstart 

• Instelbare behandeltijden in minuten, vanaf 1 tot 30 minuten 

• Mogelijkheid tot gelijktijdige behandeling met drie manchetten 

• Allergeen vrije manchetten, geschikt voor ieder huidtype 

• De manchetten zijn eenvoudig en altijd goed aan te sluiten 

• Standaard levering is inclusief twee beenmanchetten,  2 voetpads en 1 dubbele slangaansluiting 

• Extra verkrijgbaar: 
- Arm manchet  
- Middel manchet 
- Broek manchet 
- extra ritsen; enkele slang en een verdeelslang 



 

 

• De drukverdeling over de manchetten is gelijk aan de drukverdeling in een Therapeutisch Elastische Kous. De 
druk in de kamer die de voet omsluit heeft altijd de hoogste druk, hierdoor kan de voet nooit vollopen. 
 

Er zijn vier verschillende behandelingen mogelijk, te weten: 
 
- Mode A: Massage, 
- Mode B: Drainage,  
- Mode C: Circulatie 
 -Mode D: Stretchen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie zijn wij: 
Doctor Life is een geregistreerd handelsmerk van Daesung Maref Corp. Ltd uit Zuid-Korea. Zij maken lucht 
gedreven massage-(IPC-) apparatuur voor medische behandelingen, sportmassage en wellness toepassingen. 
North Sea Health Care is officieel importeur van Doctor Life apparatuur. 
 

Meer informatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
North Sea Health Care BV 
Maarnse Grindweg 22 
3951LK  Maarn 
Tel: 06 22906310 
E-mail: info@doctorlife.nl en bezoek onze website op www.doctorlife.nl  

Indicaties: Contra-Indicaties: 

• Lymfoedeem (zowel primair als secundair) 

• Lipoedeem 

• Tijdelijk oedeem na operatie of ongeval 

• Aderaandoeningen, zoals spataders, etalagbenen  

• Trombose preventie na vaatoperaties 

• Verlichting van Poly-Neuropathie 

• Diabetes voet, open wondbehandeling 

• motorische beperking door halfzijdige verlamming 

• Acute necrose 

• Acute Diep Veneuze Trombose (DVT) 

• Zware niet ingestelde Hypertonie (Bloeddruk) 

• Acute ontstekingen, bijv wondroos 

• Hartfalen e.d. 

• Oedeem door medicatie (overleg dan eerst 
met uw arts voor alternatieve medicatie) 

 


