
Veelgestelde vragen 

V: Hoe eenvoudig is het gebruik van REVITIVE? 

A: REVITIVE is speciaal ontworpen voor gebruik door personen van alle leeftijden in het comfort van uw eigen huis. Met de duidelijke handleiding en de afstandsbediening 

kan het apparaat eenvoudig worden bediend en is het gemakkelijk in gebruik. Schakel het apparaat in, plaats uw beide voeten op de voetstappen, ga achterover zitten, ontspan 

u en laat het apparaat zijn werk doen. 

V: Moet de REVITIVE staand of zittend worden gebruikt? 

A: REVITIVE wordt zittend gebruikt met het apparaat onder uw voeten geplaatst. Kies een stoel of bank in de buurt van een stopcontact. Plaats de REVITIVE op de vloer 

vóór de stoel waarin u gaat zitten en steek de stekker in het stopcontact. Neem plaats in de stoel en zet uw blote voeten op de voetstappen. Schakel het apparaat in met behulp 

van de afstandsbediening of de toetsen op het apparaat en start het programma. Vervolgens kunt u de intensiteit verhogen tot op het gewenste niveau. Raadpleeg de 

gebruikershandleiding voor stapsgewijze instructies. 

V: Op welke plekken in mijn benen zal ik de voordelen merken? 

A: REVITIVE verbetert de bloedcirculatie in de onderbenen, enkels en voeten. 

V: Moet ik het elke dag gebruiken? 

A: Wij raden aan om REVITIVE dagelijks 30 minuten lang te gebruiken. Wij garanderen dat de REVITIVE eenvoudig en op een aangename manier deel zal gaan uitmaken 

van uw dagelijkse routine. Ga achterover zitten, ontspan u en geniet van REVITIVE terwijl u een boek leest, tv kijkt of een kopje thee drinkt. 

V: Ik krijg genoeg lichaamsbeweging, dus ik neem aan dat ik REVITIVE niet nodig heb? 

A: Lichaamsbeweging is belangrijk en REVITIVE is niet bedoeld als een vervanging daarvan. Onderzoek heeft aangetoond dat REVITIVE in vergelijking met 20 minuten 

hiel-teen oefeningen net zo doeltreffend of zelfs doeltreffender is in het verbeteren van zwellingen en een slechte bloedsomloop. 

V: Hoe groot en zwaar is het? 

A: Het ontwerp van alle REVITIVE apparaten is draagbaar, lichtgewicht en gemakkelijk op te bergen. De afmetingen zijn vergelijkbaar met een groot dinerbord of 

langspeelplaat. 

V: Werkt het apparaat op batterijen of op netvoeding? 

A: REVITIVE werkt op netvoeding. De afstandsbediening werkt op batterijen die zijn inbegrepen. 

V: Maakt REVITIVE geluid? 

A: REVITIVE maakt geen geluid tijdens het gebruik. 

V: Wordt REVITIVE warm? 

A: Nee. Echter, door een verbeterde bloedsomloop zal de temperatuur van de voeten vanzelf stijgen om koude voeten tegen te gaan. 

V: Wie kan REVITIVE niet gebruiken? 

A: REVITIVE mag niet worden gebruikt door: 

Vrouwen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap 

Mensen met een pacemaker of AICD; REVITIVE zou de werking kunnen verstoren 

Personen die worden behandeld voor bestaande diep-veneuze trombose, om te voorkomen dat het stolsel zich verplaatst 

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 

REVITIVE en de TENS-elektroden mogen niet gebruikt worden op of in de buurt van: 

De buik van zwangere vrouwen 

Open, gebarsten of bloedende huid; open wonden moeten vóór gebruik worden afgedekt 

Bloedend weefsel (intern/extern) 

Epilepsie; de TENS-elektroden niet gebruiken in de buurt van de hals 

Tumoren 

Ogen of testikels 

Ontstoken weefsel (incl. cellulitis) 

 

Indien u vragen hebt over het gebruik van REVITIVE, raadpleeg dan uw zorgverlener. 

V: Wat is een klasse IIa medisch hulpmiddel? 

A: De classificatie van medische hulpmiddelen is onderdeel van de Europese CE-markering, die het medische risiconiveau van het hulpmiddel bepaalt. Alle CE-gemarkeerde 

hulpmiddelen zijn op hun veiligheid getest. 

V: Wanneer mag u resultaat verwachten? 



A: Iedereen is anders, en de tijd die nodig is om een verschil te voelen verschilt van persoon tot persoon. Voor het beste resultaat raden wij aan om REVITIVE dagelijks 30 

minuten te gebruiken. 

V: Waar kan ik terecht voor meer informatie? 

A: Bezoek één van onze verkooppunten, waar al uw vragen over REVITIVE door volledig opgeleid personeel kunnen worden beantwoord. Zoek een winkel voor uw 

dichtstbijzijnde verkooppunt. 

V: Wat moet ik doen als ik een probleem heb met mijn REVITIVE? 

A: Mocht u een probleem hebben met REVITIVE dan brengt u het apparaat terug naar de winkel waar u het had gekocht. 

 


