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De diagnose Parkinson komt vaak 
onverwacht en heeft een onmiddellijk 
effect op het dagelijks leven. Naast 
spanning op de spieren, typerend 
voor deze aandoening, vermindert 
ook extreme vermoeidheid de 
kwaliteit van leven. Veel dagelijkse 
activiteiten worden lastig. 

Een juiste behandeling gaat gepaard 
met goede en doeltreffende 
hulpmiddelen die de behandeling 
ondersteunen. RevaMed heeft een 
speciale lijn producten die een 
positieve invloed hebben op de 
kwaliteit van leven met Parkinson.



Wetenschappelijke studies tonen aan: 
‘schommelen verlichten de symptomen 
van Parkinson en verbeteren het 

concentratievermogen. Verbeterde 
bloedcirculatie, in combinatie met meer 
beweging, ondersteunt het gevoel van 
evenwicht en verkleint de kans op vallen.’ 

De stevige constructie van de ThevoChair biedt 
optimale stabiliteit tijdens het schommelen. 
De schommelelementen bewegen zachtjes, 

terwijl de stoel stabiel blijft. Het draaiplateau 
(360° draaibaar) maakt gaan zitten en weer 
opstaan gemakkelijk en zonder enig risico.

 ThevoChair    bewegingsfauteuil

Het matras zorgt voor een stabiel liggevoel 
en vermindert tevens nachtelijk transpireren. 

De vleugelveren zijn optimaal afgestemd op de 
lig- en slaapbehoeften van mensen met Parkinson 

en zorgen voor kleine impulsen ter verbetering 
van het lichaamsbewustzijn. Met het ThevoCalm 

matras wordt nachtrust verbeterd en daarmee de 
vicieuze cirkel doorbroken.

ThevoCalm    bewegingsmatras



Door de unieke samenstelling geeft de 
gewichtsdeken een zacht en omsluitend gevoel 

van geborgenheid. Hierdoor ontstaat een 
kalmerend effect. Door het gevoel van 

geborgenheid en veiligheid is het makkelijker 
te ontspannen en sneller tot rust te komen.

Het unieke van deze verzwaringsdeken is dat 
het, in tegenstelling tot andere producten in dit 

segment, geen harde onderdelen bevat. 

Fiber weight Duvet   verzwaringsdeken

Mensen met Parkinson hebben tijdens 
het lopen vaak moeite hebben met de 
loopbeweging.  

De zeer stabiele F-Parkinson rollator 
beschikt over een speciale laserlijn die 
ervoor zorgt mensen met Parkinson vanuit 
de ‘freezing-toetand’ weer in beweging 
komen, omdat hij of zij weet waar hij moet 
stappen.  Hierdoor gaat men weer soepeler 
lopen en krijgt bewegingsvrijheid terug.

F Parkinson   rollator



Bezoek de specialist bij u in de buurt:

Studies bewijzen 
het positieve effect 
van de genoemde 
hulpmiddelen

• vermindert extreme vermoeidheid
• vermindert nachtelijk transpireren
• meer energie gedurende de dag
• geeft een rustgevend gevoel
• veilig en zelfstandig op pad
• meer evenwicht en coördinatie

• een verbeterde bloedcirculatie
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Wilt u meer informatie  
of wilt deze Parkinson-producten 
uitproberen? 


