
Optimizing Pain Management and Rehabilitation

CTM Therapy®

Betere resultaten behalen in pijnbestrijding, 
revalidatie en regeneratie d.m.v. efficiënte en 
gestandaardiseerde processen

CTM Controller® 1600



Meer precisie en controle door 
elektronisch gestuurde koude 
toepassingen

Met koude de pijn bestrijden

Koude toepassingen behoren al langere tijd tot de eerstelijnsgezond-
heidszorg. Zo is ijs een essentieel onderdeel van PECH [Rust, IJs, Com-
pressie, Elevatie], noodmaatregelen bij acute blessures. Bij klinische 
behandeling heeft cryotherapie op grote schaal zijn intrede gedaan. 
Na de operatie wordt het gebruikt om pijn te verlichten en om gezwollen 
plekken te verkleinen, en ook voor de operatie zet het gebruik ervan 
zich steeds meer door. 

Zet het klassieke koelingselement maar in de ijskast

In de praktijk heeft ijs een aantal ernstige nadelen. Het moet op voor-
raad worden gehouden, het smelt snel, het constante koelcircuit vereist 
hogere onderhoudskosten en er kan geen constante therapeutische 
temperatuur gehanteerd worden. Zelfs moderne koelingselementen 
kunnen deze problemen niet oplossen.

Onze innovatieve oplossing heet CTM Therapy®

Ons gestandaardiseerd behandelingsconcept in combinatie met een 
elektronisch gestuurde controller en geoptimaliseerde manchetten 
zorgen steeds voor volledige controle en constante therapeutische 
temperaturen bij koude- en warmtetoepassingen. Dit geeft u maximale 
impact met minimale inspanning in pijnbestrijding, revalidatie en 
herstel na wedstrijdsport.

De voordelen van CTM Therapy®:

• Gestandaardiseerde behandeling –

 eenvoudig te reproduceren

• Vermindert acute en chronische

 pijn

• Optimale controle van gezwollen

 plekken en ontstekingen

• Verbeterde revalidatie

• Kortere hersteltijden

• Verlicht reumatische klachten

• Vermindering van benodigde 

 medicatie en bijwerkingen

• Beter spierherstel

• Verhoogde mobiliteit – 

 minder stijfheid

• Versneld herstel van de mobiliteit

www.ener-c.com

De CTM Controller® 1600 voor mobiel gebruik thuis voor 

een aangename verlichting van acute of chronische pijn

CTM Therapy®



Gecontroleerde toepassingen 
binnen een constant therapeutisch 
temperatuurbereik:

 8 – 18 °C                  38 – 42 °C

Maak gebruik van onze inno-
vatieve oplossing voor een 
optimaal behandelingsresultaat

CTM Therapy®: Een in de praktijk bewezen behandelingsconcept

Ons principe van gecontroleerde koude toepassing heeft zijn werkzaam-
heid indrukwekkend bewezen in klinische studies en in het dagelijks 
gebruik in de praktijk. De CTM Therapy® biedt op basis van een reprodu-
ceerbaar concept overtuigende behandelingsresultaten in het kader 
van de revalidatie na orthopedische operaties en operaties na een onge-
val, alsmede bij het herstel in wedstrijdsport. Meer informatie op:

www.ener-c.com/ctm-therapy

CTM Controller®: Gemakkelijk in gebruik en maximale flexibiliteit

De elektronisch gestuurde CTM Controller® 1600 combineert de voor-
delen van koude- en warmtebehandeling in een compacte eenheid. 
Hij is betrouwbaar in het gebruik, eenvoudig te bedienen, draagbaar en 
vereist geen ijs. Gewoon voor de behandeling met kraanwater vullen 
en even voorkoelen of -verwarmen. Meer informatie op:

www.ener-c.com/ctm-controller

CTM Exchanger®: Plaatselijk afkoelen en verwarmen

Anatomisch gevormde manchetten vergemakkelijken het gericht 
stimuleren van bepaalde lichaamsdelen, spieren en gewrichten. Een 
gedetailleerd overzicht van alle beschikbare en optimaal aangepaste 
CTM Exchanger®, kunt u vinden op onze website:

www.ener-c.com/ctm-exchanger

De voordelen van de 

CTM Controller® 1600:

• Eenvoudig en veilig te gebruiken 

• Snelle beschikbaarheid – 

 geen ijs nodig

• Werkt met gewoon kraanwater

• Bevriezingsletsel is onmogelijk

• Mobiel gebruik

• Zeer gemakkelijk voor de patiënt

• Minimale kosten

www.ener-c.com

Overtuigende behandelingsresultaten bij 

toepassing in de fysiotherapie en bij regeneratie 

in wedstrijdsport

CTM Therapy®



Bij het gebruik van de CTM Therapy® zien 
we een significante vermindering van de pijn 
bij de patiënten. De behandelingstijd is dui-
delijk korter dan bij conventionele koude 
toepassingen en de functionaliteit is reeds na 
een paar dagen aanzienlijk verbeterd. Voort-
durende controle tijdens de behandeling door 
het personeel is niet nodig omdat de CTM 
Controller® 1600 zelfstandig en veilig werkt. 
Dit garandeert overtuigende behandelings-
resultaten en lagere kosten.

CTM Controller® 1600 specificaties en data

Gewicht (netto) 5 kg (besturingseenheid)

Afmetingen 300 mm x 260 mm x 184 mm

Input 230 V, 50 Hz, 260 W

Watertemperatuur  8 °C tot 42 °C (gewoon kraanwater)

Bedrijfstemperatuur 5 °C tot 35 °C (optimale kamertemperatuur onder 25 25 °C)

Transport en opslag Temperatuur 5 °C tot 40 °C

 



In het teken van de hoogste kwaliteit: 
Vervaardigd in Zwitserland door Ener-C

Wij van Ener-C AG met zetel in Luzern staan voor innovatieve medische 
technologieën en producten. Daarbij ontwikkelen en produceren wij 
onze systemen strikt overeenkomstig de Zwitserse kwaliteitsnormen en 
meten ons dagelijks aan de tevredenheid van onze klanten.

Wij voldoen aan de internationale eisen van de medische technologie-
industrie en zijn ISO 13485-gecertificeerd.

Ener-C AG

Museggstrasse 8

6004 Luzern

Zwitserland

Optimizing Pain Management and Rehabilitation

T +41 41 226 45 68

F +41 41 226 45 73

info@ener-c.com

www.ener-c.com


