Thumper Massasje

Thumper Lithium 8
Lithium8 er den første batteridrevne Thumper
og den eneste perkussive massøren av sitt slag.
Ideell for personer som leter etter en elektrisk
massasje uten hindring av en ledning. Du
kan ta den med deg hvor som helst, enten
det er til treningsstudioet eller fotballbanen.
Sports massasje terapeuter og mobile
fysioterapeuter vil elske Lithium8 fordi den
er like sterk og effektiv som plug-in-modeller,
men likevel gir friheten og mobiliteten til
en batteridrevet enhet.
Med det unike dobbeltdrevne monterings
systemet, gjør det store massasjeområdet
deg i stand til å gi en dypvevsmassasje med
full kropp på 5 til 8 minutter. Velg den ideelle
frekvensen for behandlingen med 5 elektronisk
kontrollerte hastigheter som spenner fra
20 til 35 pulser per sekund.
Den unike, balanserte designen og vekten på
3,5 kg eliminerer behovet for å legge press
og reduserer tilbakemelding til hånden for
enkel håndtering.
Batteri varer ca 60 minutter. Nok til å massere hele fotballaget. Det enkle utskiftbare batteriet gir
kontinuerlig bruk. Batteriet har en rask utløsning og lades på et separat lade rede.

EGENSKAPER / FORDELER:

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Patenterte tommelaktioner bruker energi vinkelrett inn i vevet, trenger gjennom
alle fascisjonslag og lindrer muskelspenninger og tretthet. Anatomisk utformede
massasjesfærer krever ingen tilleggsutstyr. En enhet for hele behandlingen av
alle muskelgrupper. Jobb smartere med det store massasjeområdet for å fullføre
massasje fra topp til tå på 5-8 minutter. Redd hendene og kroppen din.
Ergonomiske håndtak plassert på 90 grader for enkel bruk og kontroll.
5 hastighetsinnstillinger fra 18t5 pulser i sekundet.
Enkel å rengjøre, bare tørk av med fuktig klut.
Kraftig DC-motor med høyt dreiemoment gir lang, pålitelig service.
Håndprodusert i Canada, og sikrer produkt av høyeste kvalitet.
Lader utstyrt med EU-topinners plugg

Dimensjoner | 27 x 26 x 20cm
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Vekt | 3,5 kg
Variabel hastighet | 20 - 35 pulsering/sek.
Variabel dybde | 0 - 6,4 mm

Thumper Maxi Pro
Apparatet utfører dyp muskelperkusjon
og er ideelt på fokusert trykkpunktbruk.
8 massasjekuler og er beregnet på store
muskler og store muskelgrupper. Variabelt
effekthjul fra 1200 til 2100 rpm. Stille DC
motor som gir lengre levetid. Laget av
slitesterk gummi og polycarbonat. Brukes
av fagfolk opp til 10 timer per dag.
Beskyttet mot kortslutning, selvkjølende
motor på forseglede kulelagre. Myke
massasjekuler i gummi som kan tørkes av
med fuktig klut.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Dimensjoner | 25 x 20 x 19cm
Vekt | 3,2 kg
Variabel hastighet | 18 - 35 pulsering/sek.
Variabel dybde | 0 - 6,4 mm
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Thumper Mini Pro
Design som tillater at den kan brukes med
en eller begge hender. Ideell for små muskler
og små muskelgrupper. Myke massasjekuler
i gummi, som kan tørkes av med fuktig klut.
Forlenget vinkelhåndtak for å nå ned på
ryggen. 3 datastyrte/ strøminnstillinger på
20, 30 og 40 impulser per sekund.
Ekstra lang strømledning på 3,7m.
Beskyttet mot kortslutning.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Dimensjoner | 33 x 15 x 14 cm
Vekt | 1,4 kg
Variabel hastighet | 20 - 40 pulsering/sek.
Variabel dybde | 0 - 6 mm
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Thumper Equine
Samme design og egenskaper som Maxi
Pro, men kraftigere, og det beste apparatet
for sportsutøvere og personer som ønsker
en dypere massasje. Apparatet er spesielt
utviklet med tanke på hester, men det
solide designet gjør at det egner seg godt
for profesjonelle sportsteam som krever
terapiutstyr med topp kvalitet for sine utøvere.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Dimensjoner | 25 x 20 x 19cm
Vekt | 3,2 kg
Variabel hastighet | 18 - 35 pulsering/sek.
Variabel dybde | 0 - 8,1 mm

Hvorfor massasje er bra for hesten din:
Påskynder helbredelsesprosessen. Øker blodtilførselen og ernæring til musklene og bidrar dermed til å hindre
opphoping av skadelige "utmattelsesprodukter" som forårsakes av anstrengende trening eller skade. Hjelper
med å minske betennelse og hevelser i ledd og gir dermed smertelindring. Kan kompensere for mangel på trening
og muskelkontraksjon hos hester som er nødt til å holde seg inaktive på grunn av skade, sykdom eller alder.

| 4 |

Tilbehør

Ekstra batteri til Litihum 8

Vegg holder til Mini Pro

Vegg holder til Maxi Pro/Equine Pro

Fot stativ til Maxi Pro
Dimensjoner | 28 x 30 x 13 cm

Bære veske til Mini Pro
Dimensjoner | 45 x 16 x 10 cm

Bære veske til Maxi Pro/Equine Pro/Lithium 8
Dimensjoner | 49 x 25,5 x 10 cm
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Bruksanvisninger:
Thumper behandler muskelspenninger med direktestyrt perkusjonsanslag som beveger seg nedover inn i musklene
dine. Disse pulseringene kan sees som et dobbeltbilde (0,65 mm) på de store massasjekulene.
Muskelen som masseres må være minst 0,65 mm tykk, ellers vil Thumperen oppleves som for sterk. Når det gjelder
barn, veldig tynne mennesker eller over en tynn muskel, vil massering gjennom et sammenbrettet håndkle minske
denne følelsen.
Apparatets vekt gir all nødvendig kraft. Faktisk er det slik at bevegelse og effekt blir mindre dersom terapeut/bruker
presser ekstra hardt. Ikke bruk Thumperen i strykende bevegelser.
Apparatet skal heller ”PARKERES” i ca. 10 – 15 sekunder før den flyttes til et annet område.

Thumper bør ikke brukes over:

• Hovne eller betente områder eller hudplager (blåmerker, kuttsår, brudd, osv.)
• Testikler, eggstokker, brystvev eller øyne
• Direkte på knokler
• Åreknuter
• Ikke bruk, -dersom det er uforklarte leggsmerter

Kiling:

Det er vanlig med kiling i bena som en reaksjon på lagret muskelspenning. Latter bidrar til å frigjøre spenning og bør
oppmuntres. Kilingen vil forsvinne etter ca 5 – 10 sekunder med en “PARKERT” Thumper, mens stryking forsterker
kilingen. Føttene kiler ikke dersom du bruker Thumper på din egen kropp, men det kan kile dersom terapeuten
plasserer den på pasientens føtter. Grunnen til dette er at du ikke kan kile deg selv (prøv!)

Nummenhet:
Av og til bemerker pasienter at området som masseres av Thumper føles “numment”. Denne følelsen forårsakes av
at nerveendene i huden stimuleres raskt. Dette kan bidra til smertelindring ved langvarig muskelspenning og har
for øvrig ingen betydning.

Kontraksjon:

Når det er sterk indre spenning, kan det forekomme en sterk kontraksjon i muskelen som blir massert. Dette
kalles tonisk vibratorisk refleks, eller TVR, og skjer som oftest, i bena. Denne kontraksjonen varer ikke lenge
(10 – 15 sekunder) og kan variere i intensitet. Jo mer spenning som er lagret, jo sterkere vil en eventuell kontraksjon
være. Om du forstår TVR, slik den blir forklart nedenfor, vil det sikre maksimal nytte fra Thumper. I 1965 studerte to
svenske forskere (Hagbarth & Eklund, Uppsala, Sverige) bruken av vibrasjon på menneskemuskler da de oppdaget
en hittil ukjent refleks. Når skjelettmuskulaturen vibreres, vil den aktivt kontrahere over en visss periode, i
motsetning til en fasisk refleks som for eksempel en knerefleks, som er en kortvarig kontraksjon. De oppdaget at
mens den fasiske refleksen og TVR begge deler nervefibre som leder tilbake til ryggraden, så fortsetter TVR å bevege
seg til de supraspinale regionene i det sentrale nervesystemet (CNS). Styrken i kontraksjonen varierer i forhold til hvor
mye spenning det er i den aktuelle muskelen, men varigheten er nesten alltid bare 10 – 15 sekunder og gir seg fort.
Betydningen av denne kontraksjonen/refleksen er todelt:
a) at operatøren og pasienten bør forstå hva de opplever og tåle det mens det står på (10 – 15 sek.)
b) siden TVR omfatter både øvre og nedre motorneuroner (UMN og LMN), bidrar den til å ”lære opp muskelen på nytt” og
dermed gjenopprette balansen mellom de fasilitoriske (opphissende) og inhibitoriske (avslappende) neurale mekanismene
som kontrollerer bevegelsen i skjelettmuskulaturen.
TVR Oppsummering:
Det er mest sannsynlig at TVR oppstår i bena. Dersom TVR skulle forekomme, ikke rør Thumper men hold den stille
til TVR går over (10 – 15 sekunder). Deretter flytt Thumper 5 – 8 cm og gjenta, og massér bena i faser. (3 faser over
kneet og 2 på leggmusklene). Dersom det kommer en sterk TVR, og det er for ubehagelig, prøv en av de følgende:
a) dersom du masserer begge bena samtidig, prøv en av gangen.
b) pasienten kan legge hendene sine på håndtakene til Thumper og slik kontrollere bruken
c) pasienten kan kontrahere de aktuelle musklene og holde dem spent i 10 – 15 sekunder, og slappe av gradvis.
d) prøv å massere rundt området og tilnærm deg det sakte.
Dersom smerten er vedvarende til tross for disse tilnærmingene, stopp øyeblikkelig og snakk med legen din for råd.

Produsert i Canada i over 30 år
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