
Dé manier om  
uw genezingsproces 
te versnellen...

Uw herstel is wat écht telt!

De behandeling die u thuis 
kan verder zetten!

’HILOTHERM Homecare‘, is een mobiel toestel, 
speciaal ontwikkeld om de behandeling thuis 
verder te zetten. Dit toestel kunt u huren. De 
contactgegevens staan vermeld op de 
achterzijde. Vergeet niet op voorhand te 
reserveren via mail of telefoon.

Zowel de bediening van het toestel als het aan-
brengen van het koelend masker is vrij 
eenvoudig. Dit betekent dat u onmiddellijk en 
zonder problemen de behandeling kunt starten.

HILOTHERM Homecare toestel te huren bij:
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Dam Medical BV
Staarten 23a
5281PK Boxtel 
+31 (0)85 1300538
info@dammedical.nl
www.dammedical.nl

Gelieve steeds vooraf te reserveren via mail of via tel.



Wat is HILOTHERAPY? 

Gewonde of getraumatiseerde weefsels,
zwellingen en bloedingen belemmeren in
aanzienlijke mate het transport van zuurstof
en voedingsstoffen van en naar het weefsel.
Dit leidt tot doorbloedingsproblemen en
opwarming van het weefsel door
ontstekingsreacties. Uw arts gebruikt
HILOTHERAPY om deze symptomen te
behandelen.

Het is een temperatuur-gecontroleerde
therapie die het helen van beschadigd
weefsel zal versnellen en die wordt gebruikt
bij post-operatieve behandelingen, alsook bij
blessures en bij de behandeling van
chronische ziekten. Door de optimale
temperatuur kan het metabolisme de
afvalstoffen verwijderen en het
genezingsproces bevorderen.

De temperatuur wordt verlaagd tot een
specifieke waarde afhankelijk van de
behandeling die nodig is.

Hoe werkt HILOTHERAPY?

HILOTHERAPY is een thermische behandeling
van specifieke delen van het lichaam en dit bij
variabele temperaturen die precies kunnen
ingesteld worden tussen +15°C en +22°C.

Het temperatuurseffect wordt verkregen door
gebruik van water. Het water wordt in een
gesloten systeem tot op de graad nauwkeurig
afgekoeld en door een anatomisch gevormd
verband gestuurd.

Er zijn verschillende soorten maskers beschikbaar, 
bijvoorbeeld voor de ogen, aangezicht en de kaak.

+15 °C to +22 °C


