
unieke oplossingen voor  

Revalidatie
Bewegingsanalyse 

Sportmedische toepassingen

ontdek al onze producten op 
www.samcon.nl

controle & efficiëntie.
David Spine Concept 

Het David Spine Concept is een wereldwijde erkend, uniek en gepaten-
teerd concept dat zowel de mobiliteit als de kracht van de wervelkolom 
traint door nauwgelette controle van de lichamelijke aanpassingspro-
cessen. Het concept bestaat uit meerdere apparaten die allen gelinkt 
kunnen worden met de geavanceerde software-oplossing EVE. Het David 
Spine Concept kadert in een totaalbenadering: traditionele fysio, hef-en 
tiltechnieken, ergotherapie, stabilisatie… 
Bij het Concept hoort een grondige opleiding, licentie en ondersteuning 
vanuit de David Academy

David is nu ook beschikbaar voor de meer compacte privé Fysiopraktijk,
in een vereenvoudigde vorm als “Single Unit G110 - Back Extension”

Leasingformule vanaf 420€/maand (excl btw)*!
* Berekend op 60md en onder voorbehoud van goedkeuring van uw dossier

spitstechnologie.
DiaCare tecartherapie 

Het principe van thecartherapie is dat van endogene warmte geprodu-
ceerd dmv hoogfrequente stromen die je lichaam helpen genezen met 
behulp van je interne energieën en de natuurlijke zelfregenereren-
de mechanismen van weefsels en spieren. Het toedienen van warmte 
neemt al jaren een belangrijke plaats in binnen de fysiotherapeutische 
behandeling.  Het verbetert de bloedsomloop, stimuleert het lymfatische 
systeem en draagt bij aan een toename van mobiliteit. DiaCaRe werkt op 
capacitieve en resistieve wijze voor de behandeling van pijn van zowel 
chronische als acute aandoeningen van osteoarticulair en het spierstel-
sel.

Thecartherapie is een behandelingsvorm die al langere tijd in Italië, 
Frankrijk, Engeland en Duitsland gebruikt wordt en kent een ongeloofe-
lijke groei. Diacare, geproduceerd door Globus, wordt algemeen aanzien 
als het product dat de beste prijs/kwaliteit verhouding biedt.

 
Leasingformule al vanaf 100€/maand (ecl btw)  

voor een DiaCare 5000*! 

* Berekend op 60md en onder voorbehoud van goedkeuring van uw dossier



KINEO, revolutionair Robotic Machine
 
KINEO is de eerste machine die een elektronisch gestuurde 
elektromotor gebruikt die de mogelijkheid biedt om ver-
schillende weerstanden in het kader van patiëntentrain-
ing te simuleren zowel concentrisch als excentrisch dat vol-
gens vele de nieuwe maatstaf wordt in het gericht trainen  
(met touch-screen voor bediening).

- Functioneel apparaat voor excentrieke en concentrische mod-
ulariteit 
- Optimalisatie van neuromuscularisatie 
- Multi-modaliteit van het systeem (iso, visco, statisch ...)  
  met variabele lading (wereldwijde exclusiviteit) 
- Voordeel van het werken op verschillende spiergroepen   
  (schouder, rachis, knie ...) 
- Een grenzeloos systeem voor beoordeling, revalidatie,  
  omscholing en fysieke voorbereiding

training & rehab.

uw partner voor een 
volledig sportlabo.

Volledige evaluatie van de sporter 

- Cortex VO2 Max  
  draagbare oplossing voor inspanningsonderzoeken
- Cyclus 2/ Monark fietsergometer 
  prestatieanalyse en training
- Lactate Pro Lactaatmeting 
  nauwkeurige bloedlactaatwaarde in 15 seconde
- Stap en loopevaluatie met camera’s en drukmeting 
- Body-impedance voor betrouwbare vetmeting en bodycomposition

veelzijdig & flexibel.
H-P-COSMOS Loopbanden

De H-P-Cosmos loopbanden zijn een absolute must in het train-
ingscentrum. Zo bevat het gamma onder meer loopbanden voor 
explosieve sprinttrainingen waarbij in 4 sec. snelheden tot 40km/h 
wordt bereikt. Mogelijkheid tot downhill functie, extra beveiliging 
door een veiligheidsharnas om blessures door vallen tegen te gaan 
enz. Bovendien is er een grote flexibiliteit naar de klant toe doordat 
de loopbanden compleet aan te passen zijn aan specifieke wensen 
(bijv. afmetingen, snelheden, armsteunen enz.). Op de motor en 
frame zit 20 jaar garantie! H/P Cosmos biedt een groot aantal mo-
gelijkheden in loopbanden. Ons volledig assortiment en specificaties 
vind je uitgebreid op samcon.nl.

 
Leasingformule al vanaf 430 €/maand (ecl btw)  

voor een Kineo Pulley Squat*!
* Berekend op 60md en onder voorbehoud van goedkeuring van uw dossier

 
Leasingformule al vanaf 120 €/maand (ecl btw)  

voor een H/P Cosmos Pluto loopband*!
* Berekend op 60md en onder voorbehoud van goedkeuring van uw dossier

meer info op www.samcon.nl
info@samcon.be

telefoon: xxxxxxxxxxxxx


