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• De stimulatie door Laser energie produceert een cascade van 
reacties die leiden tot een thermisch en vaatverwijdend effect 

dat de weefseloxygenatie en de ATP-productie bevordert. 
De biologische effecten zijn:
 - een vermindering van de ontstekingsfase en de bijbehorende 
pijn.
 - verbeterde weefselgenezing.

• Congestieve letsels en scheurletsels van pezen
• Verstuikingen
• Spierscheuren
• Wondgenezing
• Lombosciatalgies
• Artropathieën

PBM dosering - De sleutel tot het resultaat 
Dosimetrie bij fotobiomodulatietherapie (PBM) is zeer gecompliceerd - geen enkele "dosis" zal werken voor alle mogelijke PBM-therapieën, en 
bij andere kunnen verschillende dosimetrieën even effectief zijn. Veilige en doeltreffende PBM-dosimetrie moet rekening houden met meerdere
behandelingsparameters, waaronder: golflengte, straling (vaak vermogensdichtheid of helderheid genoemd), pulsstructuur en bestralingsduur,
om er maar een paar te noemen.8
Bovendien is het belangrijk te erkennen dat FBMT te kampen heeft met een energieverlies dat neerslaat wanneer het licht zich verplaatst van 
de oppervlakkige naar de diepere weefsels.
Aan de oppervlakte van de huid is dit hoofdzakelijk te wijten aan weerkaatsing en verstrooiing, en onder de oppervlakte aan de absorptie van 
verschillende weefsels die concurreren om verschillende golflengten van het licht. 

De evolutie van PhotoBioModulation Therapy PBMT 
Wat betekenen de termen "cold laser", "low level laser treatment (LLLT)"? 
In het algemeen verwijzen deze termen naar "behandeling door bestraling met lage intensiteit licht, zodat de effecten een reactie op licht zijn en 
niet te wijten aan warmte".5 
Veel van de termen die gewoonlijk worden gebruikt om dit proces te beschrijven, geven niet ideaal de betrokken mechanismen weer. Evenmin 
maken zij voldoende onderscheid tussen deze therapie en andere lasertherapieën die berusten op verhitting van het weefsel om een effect te 
bereiken. 
Dit gebrek aan duidelijkheid heeft geleid tot veel verwarring over de modaliteit en de behoefte aan een betere nomenclatuur.1 
In september 2014 zijn de North American Association for Light Therapy (NAALT) en de World Association for Laser Therapy (WALT) 
bijeengekomen en overeengekomen dat de term "fotobiomodulatietherapie" de aanbevolen nomenclatuur is voor deze modaliteit. De term werd in 
november 2015 toegevoegd aan de MeSH-databank en moet worden gebruikt om de huidige literatuur op dit gebied te doorzoeken.1,6

Een van de grootste verdiensten wat betreft de ontdekking en de ontwikkeling van Laser energie wordt vaak aan Albert Einstein toegewezen die de 
term “gestimuleerde energie” gebruikte in zijn kwantumtheorie, gepubliceerd in 1916. De therapeutische eigenschappen van laser energie werden 
echter pas na de jaren ‘50 ontdekt. 
De eerste studies werden in 1967 door Endres Mester uitgevoerd aan de universiteit van Boedapest, Hongarije, in het bijzonder op tumoren. 
De uitgevoerde studies toonden geen remissie aan, maar wel een invloed op het herstel van omliggende weefsels. Mester legde vooral de nadruk 
op deze onderzoekslijn en ontwikkelde het concept van de fotobiostimulatie. 
Vanaf de jaren ‘70 werden verschillende soorten lasers ontwikkeld en werden gebruikt voor therapeutische doeleinden met het oog op 
pijnverlichting. Het gebruik van Lasers met lage intensiteit (LLLT) steeg aanzienlijk in de hele wereld, voordat er technologieën van Lasers met 
zogenaamde hoog vermogen ontwikkeld werden die zorgden voor het verkrijgen van klinisch gedocumenteerde therapeutische resultaten.

PRINCIPES

EFFECTEN: TOEPASSINGEN: 

CHATTANOOGA®
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De exclusieve gepatenteerde LightForce® 
massage ball stelt de therapeut in staat een 
behandeling toe te passen met direct contact 
op de huid van de patiënt.
Compressie
De massage ball met huidcontact 
comprimeert de bovenliggende weefsels, 
waarbij overtollig vocht wordt verplaatst en 
waardoor de penetratie van de laser in de
diepliggende structuren wordt verbeterd. 
Deze compressie vermindert de impact van 
de bovenliggende absorbers.
Collimatie
De massage ball zorgt ervoor dat de 
lichttransmissie gecollimateerd wordt in
de weefsels, waardoor energieverlies wordt 
verminderd

Open wonden (wondbed) 0.5-2 J/cm² 

Open wonden (wondranden) 2-4 J/cm² 

Acute oppervlakkige ontsteking 2-4 J/cm² 

Acute diepliggende ontsteking 4-8 J/cm² 

Acute oppervlakkige pijn 2-8 J/cm² 

Acute diepliggende pijn 4-10 J/cm² 

Chronische oppervlakkige pijn 6-12 J/cm² 

Chronische diepliggende pijn 8-16 J/cm²

Herstel van acute / oppervlakkige musculoskeletale aandoeningen 4-8 J/cm² 

Herstel van acute / diepliggende musculoskeletale aandoeningen 8-12 J/cm² 

Herstel van chronische / oppervlakkige musculoskeletale aandoeningen 8-16 J/cm² 

Herstel van chronische / diepliggende musculoskeletale aandoeningen 12-20 J/cm²

De samenstelling van gesmolten 
siliciumdioxide van de massage ball zorgt 
voor vermindering van lichtverlies 
wanneer de bal over de huid passeert.
Reflectie
De toepassing met huidcontact maakt 
diffusie in de weefsels mogelijk en 
minimaliseert energieverlies als gevolg 
van reflectie.
Toepassing op zachte weefsels
Met de massage ball kan de therapeut 
een handmatige toepassing op zachte 
weefsels uitvoeren en tegelijkertijd de 
energie verspreiden.

Wanneer de laser 
behandeling met direct 
huidcontact wordt 
toegepast, is de reflectie 
van de energie minder en 
worden de
weefsels eveneens 
gecomprimeerd.
Hierdoor bereikt veel 
meer energie het 
doelweefsel.

Factoren die de afgifte van diepe doses beïnvloeden
• Golflengte
• Straling (vermogen en bundeloppervlak) Afgiftemechanisme (contact of contactloos) 
• Duur van de behandeling
• Grootte van het te behandelen gebied
• Soort weefsel 
Vermogen is een sleutelfactor bij het toedienen van een therapeutische dosis aan diep doelweefsel. LightForce lasers hebben niet alleen een 
hoger uitgangsvermogen, maar ook een groter bundeloppervlak, waardoor zij beter in staat zijn een therapeutische dosis af te geven aan grotere 
behandelingsgebieden.
Om bijvoorbeeld een borstwervelkolom van 300 cm2 effectief te behandelen met 10 J/cm2 , is 3000 joule energie nodig aan het huidoppervlak om 
een diepe therapeutische dosis af te geven. 
Hoe lang zal deze behandeling duren met een Klasse IIIb LLLT laser in vergelijking met een Klasse IV High Power laser? 

AANBEVELINGEN

EXCLUSIEVE MASSAGE BALL
TECHNOLOGIE

• METHODE MET EEN ONTSTEKINGSREMMENDE BENADERING

• EENVOUDIGE EN PIJNLOZE BEHANDELING

• AANVULLING OP SHOCKWAVE TIJDENS OPEENVOLGENDE OF AFWISSELENDE SESSIES 
(NEOVASCULARISATIE)
• EEN DAADWERKELIJK OPLOSSING VOOR INDICATIES DIE NIET MET SHOCKWAVE BEHANDELD KUNNEN WORDEN 
(SPIERSCHEUREN ENZ.) OF VOOR PATIËNTEN DIE SHOCKWAVE NIET VERDRAGEN
• TOEPASSING OP COMPLEXE ANATOMISCHE GEBIEDEN (ARTROPATHIEËN VAN VINGERS, HANDEN...)

• WINST IN TIJD EN EFFICIËNTIE DANKZIJ HET HOGE UITGANGSVERMOGEN EN DE DIEPLIGGENDE 
EFFECTIEVE DOSIS
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GEMIDDELDE DUUR 2 UUR 30 MINUTEN

GESCHIEDENIS
 
I - LAS ERTHEORIE EN -FYSICA:
 • Kenmerken
 • Vermogen
 • Frequentie

 II- VOORSTELLING VAN LASERTHERAPIE:
 • Werkingsmodaliteiten 
III - DE LIGHTFORCE LASER:
 • Veiligheid
 • Gebruik van de laser
 • Behandelkoppen 
IV - HET OPZETTEN VAN EEN BEHANDELING:
 • Afhankelijk van de praktijk
 • Volgens de pathologie 

V- BEHANDELING VAN HET TOESTEL:
 • Gebruik van LightForce 

VI - PRAKTIJK OP ENKELE BELANGRIJKE PATHOLOGIEËN:
• Cuff tendinitis
 • Verstuikte enkel
 • Lumbago
 • Cervicobrachiale neuralgie
 • Epicondylitis

• Low-level light/laser therapy versus photobiomodulation therapy. Photomedicine and Laser Surgery. 2015; 
Anders JJ, Lanzafame RJ, Arany PR 
33(4): 183-184. doi:10.1089/pho.2015.9848
• Treatments using lasers and energy based devices/photobiomodulation American Society for Laser Surgery & 
Medicine website www.aslms.org/for-the-public/
• In vitro and in vivo optimization of infrared laser treatment for injured peripheral nerves. Lasers in Surgery and 

Medicine. Karu TI. Low power laser therapy. In: Vo-Dinh T, editor. Biomedical Photonics Handbook. Boca Raton 
(FL) CRC Press; 2003: 48-1-48-25. - 3. Hamblin MR, Demidova TN. Mechanisms of low level light therapy. Proc. of SPIE 
Photonics. 2006; 6140: 614001-01-12. doi: 10.1117/12.646294 - 4. Anders JJ, Moges H, Wu X, Erbele ID, Alberico SL, Saidu 
EK, Smith JT, Pryor BA. 2014; 46(1): 34-45. doi: 10.1002/lsm.22212
• Light dosimetry for low-level laser therapy: accounting for differences in tissue and depth. In Mechanisms 
for Low-Light Therapy II WeersingR, White R, Lilge L. , Proc. of SPIE Vol 6428, 642803 (2007) 1605-7422/07. doi: 
1117/12.713053
• Low-Level Light Therapy – MeSH – NCBI. National Center for Biotechnology Information website. Ncbi.nlm.nih.gov. 
2016.Disponible sur : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=photobiomodulation
 Nomenclature Consensus Meeting Anders JJ. , WALT-NAALT 2015. Disponible sur : www.naalt.org
 The nuts and bolts of low-level laser (light) therapy. Chung H, Dai T, Sharma SK, Huang Y-Y, Carroll JD, Hamblin 
MR. Ann Biomed Eng. 2012; 40(2): 516-533. doi:10.1007/s10439-011-0454-7 

Het hele jaar door biedt het Chattanooga® team u de mogelijkheid om opleidingen op verschillende niveaus te volgen, overal in Frankrijk en in de
Benelux. Deze opleidingen zijn gebaseerd op een aanpak van de grondbeginselen, behandelingsprotocollen en praktische workshops:

- Opleidingsniveau 1 - HISTORIE: gemiddelde duur 2 uur 30 minuten - waarde: 100 €incl. BTW

- Opleiding niveau 2 - PERFECTIEVERNIEUWING: gemiddelde duur 2 uur 30 minuten - waarde: 100 € incl. BTW

CHATTANOOGA®

BIBLIOGRAFIE

NIVEAU 1 – FUNDAMENTALS

PROGRAM LIGHTFORCE® LASER OPLEIDING
CHATTANOOGA® TRAINING TOUR 

•
•

Bekijk de lijst met onze klinische studies op http://intranet.djo.eu.

Het Instituut
E-LEARNING PLATFORM VOOR 

ZORGVERLENERS

I n t e r n a t i o n a l
DJO
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MODULE 1 QUIZ
HERINNERING: LASER THEORIE EN FYSICA
SPECIFICITEIT VAN DE LIGHTFORCE® LASER
HERINNERING AAN DE ORGANISATIE VAN LASERSESSIES

GEMIDDELDE DUUR 2 UUR 30 MINUTEN

I - STEL UW PROGRAMMA SAMEN VOLGENS DE EVOLUTIE VAN DE PATHOLOGIE :  
• Gebruik van de Perfect-protocolmodus (berekening, wijzigingen, enz.)
 • Opname van patiëntenprotocollen
 • Nut van frequentiewijziging

II - KLASSIEKE PRAKTIJK :
 • Ischias
 • Carpale tunnel
 • Osteoartritis (Rhizarthrose, knie, heup)

III - FOCUS EN PRAKTIJK OP MANUELE THERAPIE EN LASER :
 • Nekpijn
 • Spierblessures (quadriceps, ischios, suralis triceps)
 • Herstel bij sporters
 • Psoas

IV - PRAKTIJK OP ZELDZAME KLINISCHE GEVALLEN:
 • TMJ
 • Hoofdpijnen
 • Breuken

V - GECOMBINEERDE THERAPIEËN (ODC-LASER) :
 • Epicondylitis
 • Achilles tendinopathie
 • Periostitis

VI - ATYPISCHE KLINISCHE GEVALLEN :
 • Valse Achilles tendinitis
 • Traumatische sacroiliacale laesies

NIVEAU 2 – VERDERE OPLEIDING

bodybow.be | +32 (0)3 - 555 7664 | Sportlaan 14 | 4131NN | Vianen | Nederland

https://bodybow.be/
https://bodybow.be/
https://bodybow.be/product-category/techniek/fysiotechniek/lasertherapie/


GROTE KEGEL ZONDER HUIDCONTACT GROTE MASSAGE BALL

Laser type: 
Golflengten: 
Vermogen: 
Bedieningsmodi:
Laser pointer: 
Afmetingen: 
Gewicht: 
Garantie:

PRD-000204-010-L

PRD-000207-000-L

PRD-000229-000-L

PRD-000230-000-L

PRD-000231-000-L

PRD-000232-000-L 

PRD-000233-000

PRT000269
PLS-000367-000-L
PRT000240-L
PRT000297-L

PRT000011-L 

PRT000326 

PRT000473 

PRD-000807-000-01

PRD-000424-010-01 

Contactloos of gebruik met contact 
met gepatenteerde koppen voor een 
effectievere en diepere behandeling 
Massageball-technologie voor 
gecombineerde weefselcompressie en 
manuele therapie

Behandelingskoppen met snelle 
ontkoppeling en vervanging voor een 
groter gebruiksgemak en voor polyvalente 
behandelingsmogelijkheden.
Het intelligente systeem detecteert 
de geschikte applicators, de 
behandelingskoppen, het bijbehorende 
vermogen en de bewegingssnelheid
van de therapeut op de patiënt.

Voor een snelle en mobiele behandeling. De LightForce® FXi 15W is ideaal voor praktijken 
en sportzalen, die behandelingen op verschillende locaties, in de behandelkamer of buiten, 
mogelijk moeten maken. Gemakkelijk te transporteren, de FXi, met een ingebouwde batterij, 
is lichtgewicht en maakt het mogelijk om pijn snel te verlichten ondanks zijn gewicht van 
slechts 3.2 kg.

• DRAAGBAAR
• LICHT
• BATTERIJ
• MASSAGE BALLTECHNIEK
• HET PERFECTE APPARAAT VOOR ONDERWEG

SNEL LOSKOPPELBARE KOPPEN

Classe IV
980/810 nm
0,5W – 15W
Continu of pulserend
650 nm, < 4,5 mW
38 cm x 28 cm x 20 cm
3,2 kg
24 maanden

Harde transportkoffer
met wielen voor 15W systeem

Trolley met opbergbak

De LightForce® FXi is een medisch apparaat van klasse IIa 
dat goedgekeurd is door de aangewezen instantie BSI. 
Zorgvuldig de gebruiksaanwijzing lezen. 
Fabrikant: LiteCure LLC.

Handstuk Empower 600 
µm systeem inclusief 5 
behandelingskoppen:

Behandelingskop 
Grote Massage Ball FXi
Behandelingskop 
Grote kegel zonder 
huidcontact FXi
Behandelingskop 
Kleine Massage Ball FXi
Behandelingskop 
kleine kegel zonder contact
Behandelingskop 
Platte kop
LightForce Band zwart
Stofdichte kap voor handstuk
Koffertje
Batterij
Veiligheidsoverbril (DE 5+)

Standaard veiligheidsbril 
LightForce Groen (DE 5+)
Gedeeltelijke bescherming van 
het gezicht met veiligheidsbril
Sac de transport pour 
LightForce® 15 W

CHATTANOOGA®

SYS-000829-000-00 - THERAPEUTISCH
LASERSYSTEEM LIGHTFORCE® FXI (15 W)

• GROTE MASSAGE BALL
• KLEINE MASSAGE BALL
• KLEINE KEGEL ZONDER CONTACT
• PLAT WINDOW - PLATTE
BEHANDELKOP • GROTE KEGEL ZONDER
CONTACT

GELEVERD MET 5 
BEHANDELINGSKOPPEN:

OPTIONELE ACCESSOIRES:

INCLUSIEVE STANDAARD ACCESSOIRES:

SYS-000829-000-00FXi (15 W)

2 JAAR GARANTIE.

BESTELINFORMATIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Aanbevolen 
snelheid

Snelheid te 
hoog

Snelheid te 
laag

Geïntegreerde doseringsfeedback technologie met schakelaar en ingebouwde 
indicatielampjes. Voor het verkrijgen van doeltreffende behandelingen en verbetering van
de doseringsnauwkeurigheid, evalueert het intelligente handstuk de bewegingssnelheid 
van de gebruiker en verstrekt in realtime visuele en sensorische feedback.
Het intelligente handstuk is ergonomisch ontworpen voor het comfort van de gebruiker.

Intelligenter dan een klassieke laser. De LightForce® XPi 25W stuurt in realtime een visuele
en tactiele feedback, zodat therapeuten reproduceerbare en nauwkeurige behandelingen
kunnen toedienen.
De ingebouwde intelligentie van de XPi geeft de gebruikers aan welke behandelingskoppen
aanvaardbaar zijn of niet aanbevolen worden afhankelijk van de verschillende niveaus van
vermogen, zodat de behandelingen veiliger toegediend kunnen worden.

Classe IV
980/810 nm
1W – 25W
Continu of pulserend
650 nm, < 4,5 mW
43 cm x 28 cm x 26 cm
9 kg
24 mois

Harde transportkoffer
met wielen voor 25W/40W
systeem
Trolley met opbergbak

De LightForce® XPi is een medisch apparaat van klasse IIa 
dat goedgekeurd is door de aangewezen instantie BSI. 
Zorgvuldig de gebruiksaanwijzing lezen. 
Fabrikant: LiteCure LLC.

Kit pièce à main pour XPI 
Empower IQ 800 µm systeem 
inclusief 5 behandelingskoppen:

Behandelingskop
Grote massage ball
Behandelingskop
Grote kegel zonder huidcontact
Behandelingskop
Kleine massage ball
Behandelingskop
Kleine kegel zonder huidcontact
Behandelingskop
Platte kop
LightForce Band zwart

Stofdichte kap voor handstuk

Koffertje

Veiligheidsoverbril (DE 5+)

Standaard veiligheidsbril 
LightForce Groen (DE 5+)
Gedeeltelijke bescherming van 
het gezicht met veiligheidsbril
Transporttas voor LightForce 
25W / 40W

INTELLIGENT HANDSTUK 

• EMPOWER IQ TECH - SMART HEADS 
• INFLUENCE TECH PROTOCOL
• MASSAGEBALLTECHNIEK
• INTENSIEF GEBRUIK IN UW PRAKTIJK

OPTIONELE ACCESSOIRES:

INCLUSIEVE STANDAARD ACCESSOIRES:

PRT000326

Laser type: 
Golflengten: 
Vermogen: 
Bedieningsmodi:
Laser pointer: 
Afmetingen: 
Gewicht: 
Garantie:

PRD-000215-010-L

PRD-000207-000-L

PRD-000229-010-00

PRD-000230-010-L 

PRD-000231-000-L 

PRD-000232-000-L 

PRD-000233-000

PRT000269

PLS-000367-000-L

PRT000240-L

PRT000011-L

KIT-000686-000-01

PRT000473

PRD-000683-000-01

GROTE MASSAGE BALL GROTE KEGEL ZONDER HUIDCONTACT

BESTELINFORMATIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CHATTANOOGA®

SYS-000837-000-00 - THERAPEUTISCH
LASERSYSTEEM LIGHTFORCE® XPi (25W)

2 JAAR GARANTIE.

SYS-000837-000-00XPi (25 W)
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ROLLING PIN INFLUENCE® TECHNOLOGIE

PRT000326

Laser type: 
Golflengten: 
Vermogen: 
Bedieningsmodi:
Laser pointer: 
Afmetingen: 
Gewicht: 
Garantie:

PRD-000721-000

PRD-000644-000

PRD-000230-010-L

PRD-000231-000-L 

PRD-000233-000 

PRD-000687-000

PRT000269

PLS-000367-000-L

PRT000240-L

PRT000011-L

PRD-000215-010-L

PRD-000207-000-L

KIT-000686-000-02

PRD-000229-010-00

PRT000473

PRD-000683-000-01

2 JAAR GARANTIE.

Classe IV
980/810 nm
1W – 40W
Continu of pulserend
650 nm, < 4,5 mW
43 cm x 28 cm x 26 cm
9 kg
24 mois

Harde transportkoffer
met wielen voor 25W/40W
systeem
Trolley met opbergbak

De LightForce® XLi is een medisch apparaat van klasse IIa 
dat goedgekeurd is door de aangewezen instantie BSI. 
Zorgvuldig de gebruiksaanwijzing lezen. 
Fabrikant: LiteCure LLC.

Handstuk voor XLi met 6 
behandelingskoppen Empower 
IQ 800 µm systeem 
inclusief 6 behandelingskoppen:
Behandelingskop
Extra grote (XL) cilinderkop 
(Rolling Pin)
Behandelingskop
Extra grote (XL) kegel
Behandelingskop
Grote massage ball - Rolling
Behandelingskop
Grote kegel zonder huidcontact
Behandelingskop
Kleine massage ball
Behandelingskop
Platte kop
LightForce Band 
Extra groot (XL) zwart
LightForce Band zwart

Stofdichte kap voor handstuk

Koffertje

Veiligheidsoverbril (DE 5+)

Standaard veiligheidsbril 
LightForce Groen (DE 5+)
Gedeeltelijke bescherming van 
het gezicht met veiligheidsbril
Transporttas voor LightForce 
25W / 40W

KLINISCH ONDERZOCHT VOOR DE BEHANDELING
VAN: • NEKPIJN 
• LAGE RUGPIJN 
• ISCHIAS 
• TMJ 
• ELLEBOOG- EN GEWRICHTSPIJN 
• ARTRITIS 

Voor behandeling van grotere en dieperliggende oppervlakken en een snellere 
pijnverlichting met realtime feedback van de dosering.
De LightForce® XLi 40W, de krachtigste laser van Chattanooga®, bereikt sneller de 
diepliggende weefsels voor een pijnverlichting in kortere tijd. Het LightForce® intelligente 
handstuk en de aanbevelingen op het beeldscherm verhogen de doseringsprecisie 
waardoor therapeuten vol vertrouwen een behandeling kunnen toedienen.

Wanneer een laserbehandeling 
rechtstreeks op de huid wordt toegepast 
met contact, is er minder weerkaatsing 
van de energie en wordt het weefsel 
samengedrukt. Hierdoor bereikt veel 
meer energie het doelweefsel.

• CILINDERKOP (ROLLING PIN)
• GROTE KEGEL XL
• GROTE MASSAGE BALL
• KLEINE MASSAGE BALL
• PLATTE KOP
• GROTE KEGEL ZONDER HUIDCONTACT

CHATTANOOGA®

SYS-000656-000-00 - THERAPEUTISCH
LASERSYSTEEM LIGHTFORCE® XLi (40W) SYS-000656-000-00XLi (40 W)

OPTIONELE ACCESSOIRES:

INCLUSIEVE STANDAARD ACCESSOIRES:

BESTELINFORMATIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

GELEVERD MET 6 
BEHANDELINGSKOPPEN:
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Systemen: XLi 40W, XPi 25W, FXi 15W
De platte kop is ideaal voor de behandeling van bovenliggende weefsels van kleine of gematigde
oppervlakte, met name in de aanwezigheid van benige uitsteeksels.

Systeem: 40W XLi
Lightforce heeft een cilinder kop (rolling Pin) ontwikkeld om de behandeling van grote regio's met het
40W XLi systeem te vereenvoudigen en nog doeltreffender te maken.

Systemen: XLi 40W, XPi 25W, FXi 15W
De grote kegel is bestemd voor behandelingen zonder huidcontact die hogere vermogensinstellingen
nodig hebben en is uitermate geschikt voor grotere zones of voor dieperliggende weefsels. Gezien zijn
grotere behandelingsoppervlakte, wordt de grote kegel afgeraden voor de behandeling van
zones rondom het gezicht of van kleinere zones.

Systemen: XPi 25W, FXi 15W
De kleine kegel is ideaal voor de behandeling van zeer smalle of nauwkeurige zones, dankzij de uiterst
kleine maat van zijn behandelingszone 

Systemen: XLi 40W, XPi 25W, FXi 15W
Ontworpen voor een gebruik met een laag of gematigd vermogen, is de kleine roller ball* ideaal voor de
behandeling van Triggerpunten, rondom het gezicht of de tenen en de vingers.

Systemen: XLi 40W, XPi 25W, FXi 15W
Deze roller ball*, de meeste gebruikte kop met huidcontact, vermindert de verspreiding van het licht 
en maakt tegelijkertijd een fysieke compressie van de weefsels mogelijk. Gecombineerd met hogere 
instellingen van het vermogen, is dit het meest ideale hulpmiddel voor de behandeling van problemen in 
de rug, de heupen en grotere spiergroepen.

Systeem: XLi 40W
De extra grote (XL) kegel, gecombineerd met het gepatenteerde intelligente handstuk, heeft de unieke 
eigenschap om een behandeling met een hoog vermogen aan de meeste patiënten aan te passen. Met een spot 
die twee keer zo groot is als die van onze grote kegel, kunnen therapeuten grotere oppervlakken en diepere 
aandoeningen zonder risico behandelen met een vermogen hoger dan 25 watts.

EXCLUSIEVE LIGHTFORCE® BEHANDELINGSKOPPEN

Platte kop

Grote kegel

Kleine kegel

Grote massage ball

Kleine massage ball

Extra grote kegel (XL)

Cilinderkop (Rolling Pin)

CHATTANOOGA®

ACCESSOIRES LIGHTFORCE®
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