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Bekkenbodem: uw problemen en onze oplossingen

70% van het urogenitaal systeem bestaat uit bindweefsel. De
hydratatie ervan draagt bij tot de uitwisselingen met de cellen,
waaronder de fibroblasten, om de collageenstructuur te vormen. Deze
is doorslaggevend voor een stabiele bekkenbodem en zijn
spierweerstand.
Een verandering ervan leidt tot ﬁbrose, ongemak en pijn die de
levenskwaliteit van de patiënten in het gedrang brengen.

Wat de INDIBA® therapeuten ervan vinden
“INDIBA®, mijn dagelijks werkinstrument. Vrouwen komen bij mij
op consultatie voor pelvi-perineale pijn. Na een gedetailleerde
bevraging en een zorgvuldig onderzoek van het perineum kan ik
beginnen met de INDIBA® Celtherapie. Hoe sneller we op de letsels
zoals litteken, scheurtje of schram reageren, hoe spectaculairder
het resultaat is. Onmiddellijke pijnvermindering, versnelde
wondheling, verbetering van de spiertonus, welbevinden.
Enkele maanden geleden ontving ik in mijn praktijk mevrouw Z, 26
jaar, die bevallen was van haar eerste kind. Ze had aanhoudende
pijn in het litteken van haar episiotomie.
Ik heb haar een sessie met INDIBA® gegeven: een behandeling van
10 minuten in capacitieve modus met de 30mm elektrode.
Resultaat: onmiddellijke pijnstillende werking, versoepeld litteken
en één enkele sessie volstond om haar te behandelen.”

Stéphanie Coudrain
Vroedvrouw in Beausoleil (06)

Unieke en stabiele
frequentie van 448 kHz
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Wat is de
INDIBA® Celtherapie?
Het is een stabiele en nauwkeurige hoogfrequente energie van 448 kHz.
De hoogfrequente energie zet de intra- en extracellulaire ionen op een heel specifieke
manier in beweging. Ze bezit de eigenschap dat ze de cellulaire uitwisselingen en
stofwisseling bevordert door zuurstof en voedingsstoﬀen aan te brengen.
De verbetering van de cellulaire uitwisselingen en de hydratatie zorgt ervoor dat de
bindweefsels en spierweefsels hun troficiteit herwinnen en dat ze beter bestand zijn
tegen belasting op de bekkenbodem.
De INDIBA® bekkentherapie werd meer dan 10 jaar geleden ontwikkeld en heeft
tienduizenden vrouwen in Frankrijk met ernstige bekkenproblemen verlichting gebracht.
Tot op vandaag zijn er wereldwijd meer dan 30.000 apparaten geïnstalleerd en worden
meer dan 120.000 patiënten dagelijks met de oplossingen van INDIBA® behandeld.
Uw problemen zijn belangrijk voor ons en we blijven steeds eﬃciëntere protocollen
ontwikkelen, ondersteund door klinische proeven en klinische gevallen, om het leven van
vrouwen te verbeteren.

Bevordert de
celuitwisselingen

Celmembraan

Elektrische stimulatie
van 448 kHz (INDIBA® stroom)
Receptoren in
de ionenkanalen
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De INDIBA® Celtherapie:
•
•
•
•

activeert de biostimulatie
bevordert de vascularisatie
brengt hyperactivering teweeg
op een niet-invasieve manier,
met respect voor de celfysiologie

De voortgebrachte eﬀecten zijn
thermisch en subthermisch (zonder
warmtetoevoer).
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Onze
Bekkenbodembehandelingen
De INDIBA® Celtherapie kan afzonderlijk, maar ook in combinatie met manuele
therapie of ademhalingsoefeningen worden gebruikt.
Via toepassingen op de perineale, supra-umbilicale en lumbosacrale zones
worden de weefsels gevoed, gegenereerd en krijgen ze zuurstof.

Diepe wondheling
Onmiddellijke
pijnstilling
Vrijmaken van
spanningen
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Indicaties voor 80% van de
pathologieën:
• Acute en chronische bekkenpijn
• Littekens: keizersnede,
episiotomie, scheur, peridurale
• Onmiddellijke postpartum
incontinentie: lumbosacrale,
pelvi-trochantaire zone en
perineum
• Aambeien en scheurtjes
• Vulvodynie
• Vaginisme
• Diastase
• Dysmenorroe
• Prolaps, anale incontinentie
• Stuwing, niet-infectieuze mastitis
• Pudendale neuralgie
• Menopauze, vaginale atrofie,
droogheid
• En ook resultaten voor:
lumbalgieën, dorsalgieën,
pubalgieën, sacralgieën

De nieuwe intracavitaire elektroden
breiden de therapeutische
mogelijkheden van INDIBA® uit en
vergemakkelijken de inwendige
behandeling van de bekkenbodem.
Een betere doeltreﬀendheid voor
talrijke pathologieën.
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Klinische gevallen
Voor / Na
Behandeling met de INDIBA® Celtherapie
Resultaten Voor / Na

CASUS 1

Postpartum litteken
vroeg stadium
(met de draadjes)

1e sessie:
D8 postpartum

2e sessie:
D11 postpartum

CASUS 2

Anale scheur:
1 enkele sessie
Vóór behandeling

Onmiddellijk na
behandeling

CASUS 3

Episiotomiedehiscentie na
drainage van een
trombus
6 sessies in 15 dagen

Vóór 1e sessie
D7

8

Vóór 2e sessie
D10

Vóór 3e sessie
D13

Vóór 4e sessie
D17

Vóór 5e sessie
D20

Vóór 6e sessie
D23

CASUS 4

Incontinentie en
prolaps:
Cystocele en
Rectocele
1 enkele sessie, gekoppeld
aan ademhalingsoefeningen
Vóór behandeling

Onmiddellijk na
behandeling

Foto’s: Stéphanie Coudrain, vroedvrouw
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De weerspiegeling
van een goede gezondheid
De INDIBA® Celtherapie voert zuurstof aan en hydrateert het
weefsel, dat gedraineerd, geherstructureerd en verzorgd wordt. De
behandelingen werken van binnenuit en verbeteren de uiterlijke
schoonheid en het welbevinden.

Gezonde
schoonheid

Gezonde schoonheid
• Postnataal hertekenen van het silhouet
• Zwangerschapsstriemen, littekens
• Huidverslapping (buik, borsten, dijen)
• Cellulitis, vetknobbeltjes
• Lymfatische en veneuze drainage
• Welbevinden
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Toestellen
INDIBA Activ

CT8

CT9

Vermogen
Cap 350 VA + Res 100 W
Afmeting 40 X 53 X 15 cm
Gewicht 8.4 kg

Vermogen
Cap 450 VA + Res 200 W
Afmeting 40 X 53 X 15 cm
Gewicht 8.6 kg

ACTIV

ACTIV

Vermogen
Cap 250 VA + Res 65 W
Afmeting 37 X 40 X 17 cm
Gewicht 10kg

Vermogen
Cap 350 VA + Res 100 W
Afmeting 37 X 40 X 17 cm
Gewicht 10 kg
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Technische
specificaties
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ACTIV7

ACTIV8

CT8

CT9

448kHz

448kHz

448kHz

448kHz

Maximaal vermogen
in RES mode

65 W

100 W

100 W

200 W

Maximaal vermogen
in CAP mode

250 VA

350 VA

350 VA

450 VA

20 kHz

20 kHz

Frequentie

Continue modulatie
Verwarmde lade voor
terugkeerplaat

Ja

Ja

Voorgeprogrammeerde
protocollen

Ja

Ja

Vrije protocollen

Ja

Ja

Patiënten software

Ja

Ja

2 jaar

2 jaar

Ja

Ja

Garantie
Starterpack

2 jaar

2 jaar
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Voor meer informatie of een demonstratie
info@tendim.be • Tel +32 3 449 22 27 • www.tendim.be
TENDIM
Mechelsesteenweg 315 B • 2550 Kontich - België

INDIBA® ESPAÑA
HOOFDZETEL

indiba@indiba.com

