
Būtų sunku įsivaizduoti kitą terapijos būdą, taip stipriai atpalaiduojantį bei panašų 
į vandens terapiją. WaveMOTION terapija gimė po daugybės metų, dirbant su 
manualinės terapijos specialistais, osteopatais, taikant naujausias technologijas. 
Stalo viršus vienu metu juda 3600 kampu ir švelniai supasi.
WaveMOTION stalai taip pat naudojami daugelio terapeutų standartiniam masažui 
atlikti.

Techniniai duomenys: 

Išmatavimai (I x P) [cm]: 

Sekcijų skaičius: 

Nulenkiami porankiai: 

Galvos atramos reguliavimas: 

Aukščio reguliavimas: 

Maksimalus svoris [kg]: 

Maksimali apkrova [kg]: 

Elektros energija [V/Hz]: 

Priedai (už papildomą kainą): 

•	 stalo danga, atspari aliejams (Premium 
danga) 

•	 šildomas stalo paviršius (Komforto 
danga)

•	 asmeninė autorizacijos sistema
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Matthias Kuhl pagrindė naują reabilitacijos stalų dizaino tendenciją, pristatydamas WaveMOTION stalus visuomenei. Dirbant su šiuo 
stalu, galima atlikti daugybę osteopatijos technikų be didelių terapeuto fizinių pastangų, pasiekiant aukštą gydymo efektyvumą!

Thorsten Liem
Vokietijos Osteopatijos mokyklos direktorius

WaveMOTION

Svyruojantis, besisupantis, plaukiantis – atliekantis raminamus judesius. Švelnūs 
pasisukimo ir supimo judesiai sukelia stiprų atsipalaidavimo pojūtį.

Unikali WaveMOTION terapija suteikia spaudimo sumažėjimo jausmą ir manualines 
procedūras leidžia atlikti trijų dimensijų erdvėje. WaveMOTION yra pažangus 
manualinis metodas, darantis teigiamą poveikį:

•	 raumenų ir kvėpavimo sistemoms
•	 limfinei, širdies ir kraujagyslių sistemoms
•	 propriocepcijai
•	 pusiausvyros funkcijoms
•	 skausmo jutimui
•	 sąnariams ir stuburui
•	 nuotaikai ir atsipalaidavimui

Unikalus stalas švelniai suptis ir suktis 3600 kampu erdvėje

Naudojamas:

•	 reabilitacijoje
•	 atliekant mobilizacijas
•	 osteopatijoje
•	 gydant ligas, sukeltas streso (neuralgijas)
•	 sprendžiant neurologines problemas          

(tarp kurių, spastiškumas)
•	 kai vargina nespecifinis skausmas

WaveMOTION stalų modeliai: 

•	 S2:  2 sekcijų, su reguliuojama galvos atrama
     Stalo kaina: 5200 EUR  
•	 S4: 4 sekcijų, su reguliuojama galvos atrama 

ir nulenkiamais porankiais
     Stalo kaina: 5600 EUR

S2, S4 modeliai: 400 / 900 galvos atrama leidžia 
ergonomiškai pozicionuoti asmenį kniūbsčioje 
padėtyje, taip pat suteikia švelnią atramą galvai 
gulint ant nugaros. Galvos atramos reguliavimo 
ribos yra nuo 400 iki -900. Ji yra su skyle veidui 
ir ją dengiančia pagalvėle.
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