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Zou je verbaasd zijn als het mogelijk zou worden om je pijn te verzachten, het genezingsproces bij een verwonding 
te versnellen, chronische pijn of een bewegingsongemak te behandelen, zonder of met minder pijnstillers?
De Fresh Health H-Wave kan je helpen, je weg naar herstel te vinden.

Een nieuw concept in elektrotherapie
De ‘Fresh Health H-Wave Therapy’ is een uniek elektro-
therapeutisch apparaat die spieren en neurologische  
stimulatie combineert. H-Wave genereert een signaal 
dat revolutionair genoemd mag worden in de elektro-
therapie. Deze bipolaire exponentiële golf, maakt een 
diepe penetratie mogelijk. In de traditionele elektrothe-
rapie worden ‘vierkante’ of ‘diamanten’ golven gebruikt.
Deze zijn onderbroken en kunnen zelfs bij een vrij matige 
intensiteit, zeer ongemakkelijk aanvoelen. De H-Wave 
is erg comfortabel wanneer het toegepast wordt en 
ondervindt weinig weerstand en geen merkbare spier-
vermoeidheid.

Er is geen magische oplossing voor de het herstellen van 
letsels in de weke delen. We kunnen de natuur helpen 
en het genezingsproces versnellen. De lage H-Wave 
frequentie (2 Hz) bevordert de genezing bij de volgende 
acties: 

Met name de H-wave stimuleert direct de kleine gladde 
spiervezels binnen de grotere lymfevaten. Wanneer de 
lymfatische gladde spieren gestimuleerd worden door 
de H-wave, wordt er een ritmische “pompende“ 
beweging geproduceerd. 

Een chronische ontsteking en/of oedeem, wat door een 
ophoping van grote eiwitten in de lymfe vloeistof (een 
belangrijke factor van de pijn en invaliditeit) neemt 
door het “melken” van de H-wave af. Hierdoor gaat de 
weefselontsteking weg door de normalisering van de 
trans-capillaire vloeistof verplaatsingen. 

Normalisatie van deze vloeistof-verplaatsing veroor-
zaakt een onderdruk in het lymfestelsel en handhaaft 
een goed werkend vloeistoffentransport wat zorgt voor 
stabiliteit in het weefsel. Een chronische ontsteking en/
of oedeem neemt door de “melkende werking” van de 
H-wave af. Hierdoor gaat de weefselontsteking weg 
vanwege de normalisering van de trans-capillaire vloei-
stofverplaatsingen. 

Dit natuurlijke H-golfsignaal (ook wel Hoffmann-signaal 
genoemd) heeft de kenmerken van een lage spanning 
en een een lage vermoeidheidsgraad die de natuurlijke 
spiercontractie nabootst. Deze natuurlijke pompwerking 
van de spieren verhoogd het bloedtransport naar de 
verwonding. Hierdoor kunnen voedingsstoffen, zuurstof 
maar ook de afvoer van gifstoffen gemakkelijker aan- en 
afgevoerd worden. 

De natuurlijke stimulatie van de gladde spieren in de 
wanden van de lymfevaten verminderen het oedeem-
vocht. Dit treeft vaak op als gevolg van letsel of ont-
stekingen. De Fresh Health H-Wave bevordert dus het 
afnemen van snel opzwellen bij verwondingen.

De ‘H-Wave Therapy’ combineert 
voor het eerst een gelijktijdige spier- en 
neurologische stimulatie. Het genereert 
een bipolare exponentieele afnemende 
golfvorm waardoor de penetratiegraad 
toeneemt.
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Gebruikt door prof & amateur sportclubs, ziekenhuizen & klinieken, fysiotherapie & chiropractie bij blessures, bewegingsongemakken en chronische pijnen
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De Fresh Health  
H-Wave gebruikt een 
signaal dat natuurlijk 
is voor het menselijk 
lichaam. Het emu-
leert de H-golfvorm 
in zenuwsignalen 
(Hoffman Reflex) en 
maakt daardoor een 
grotere en diepere 
penetratie van een 
lage frequentie stroom 
mogelijk en het stroom 
gebruik ten opzichte 
van andere machines 
is aanzienlijk lager. 
Dit maakt de Fresh 
Health H-Wave veel 
veiliger, minder pijnlijk 
en effectiever dan 
enige andere vorm van 

elektrotherapie. Het revolutionaire H-golfsignaal is een 
bipolair, exponentiële verval-golfvorm die de nadelen 
van andere elektrotherapie machines overwint. Het laat 
de therapeut toe om twee behandelingen tegelijkertijd 
toe te passen: een laagfrequente spierstimulatie en 
hoogfrequente analgetische pijnbestrijding. De drama-
tische toename in bloed en lymfe transport versnelt het 
verwijderen van toxinen, verbetert zuurstoftoevoer bij 
een blessure en bevordert uitstekende afvoer van het 
oedeem. De hoge frequenties die nodig zijn bij elektro-
therapie via de huid, zijn vaak ongemakkelijk en veroor-
zaken pijn. 

“De Fresh Health H-Wave gebruikt een signaal
wat ons lichaam al in zich draagt.”

Het verschil tussen de H -Wave en ijs om de zwelling 
tegen te gaan, is dat het ijs de haarvaten verhindert 
om vocht naar de verwonding te brengen. Hoewel de 
zwelling afneemt, neemt ook het transport van voeding 
en zuurstof af vanwege het verlaagde bloedtransport. 
Enerzijds remt dit de herstellingstijd af, anderzijds, als 
een wond behandelt zou worden met de H-Wave, de 
bloedtoevoer nu juist bevorderend werkt op het transport 
van voedings-stoffen en zuurstof maar tegelijkertijd óók 
het vocht afgedreven wordt door de stimulatie van de 
lymfevaten. 

De Fresh Health H-Wave kan kleine vezels stimuleren 
vanwege het repliceren van de exponentieel afnemende 
golfvorm van het natuurlijke signaal dat gevonden is in 
de vezels van de zenuw en de constante stroomactiviteit. 

Het belangrijkste voordeel van deze techniek, ten  
opzichte van de huidige toegepaste elektrische  
stimulatoren (bv TENS , IF, NMES etc.) is dat de H-Wave 
contracties, niet de grote witte spiervezels verder        
activeren. Hierdoor zijn de negatieve en pijnlijke  
gevolgen die transcapillaire vochtverplaatsingen met 
zich meebrengen verminderd. Een andere functie van 
de H-Wave is een geweldige nabehandeling bij  
pijnbestrijding. 



Snel en draagbare pijnbestrijding
Bevordert snelle genezing
Toename bloedcirculatie en lymfedrainage
Laat pijnlijk oedeem afnemen
Stijging in serotonine en verbeterde huid

H-Wave haalt de druk van de pijn af
Bij een frequentie van 60Hz:
• Analgesia bereik je zonder stimulatie van spieren. 
•  Pijn wordt doorgegeven via de langzame C-vezels in 

het lichaam terwijl de H-Wave nu juist de snelle  
A-vezels stimuleert. 

•  Het signaal wat door de A-vezels als eerste in de her-
sens binnenkomt veroorzaakt afsluiting naar pijnlijke 
impulsen waardoor pijnervaring vanuit het centrale 
zenuwcentrum komt. De “gate control theory of pain” 
van Melzack en Wall.

•  Omdat de H-Wave bipolair werkt met positieve en 
negatieve elementen, stimuleert dit het sensitieve 
zenuwcentrum. Een 60Hz frequentie (in plaats van 
120 Hz) is voldoende om de zogeheten “pain gate” te 
behandelen.

H-Wave ondersteund het genezingsproces
Bij een frequentie van 2Hz:
•  de electrodes worden geplaatst op de spierbundels 

die rond de blessure gelegen zijn. 
• er is slechts één electrode nodig per spierbundel. 

•  de spiersamentrekking brengt het lymfesysteem en de 
aderen in beweging. 

•  door deze pompbeweging vloeien overbodige vloei-
stoffen sneller af en verbetert de zuurstoftoevoer. 

•  dit resulteert in een enorme afname van de zwel-
ling(en) en de onstekende elementen zonder dat de 
geblesseerde persoon moe wordt.

H-Wave heeft minder tijd nodig
•  de mogelijkheid van de H-Wave om met 2Hz als 60Hz 

te behandelen, stimuleert dit de spierpompbeweging 
en pijnafname op hetzelfde moment. 

•  je kunt twee blessures tegelijk behandelen, b.v. een 
verstuikte enkel en een verdraaide pols. 

•  deze pompbeweging zorgt ervoor dat het lichaam op 
eigen kracht overvloedig wondvocht en andere niet 
gewenste vloeistoffen sneller afvoert. 

•  omdat de hergebruikbare zelfklevende electrodes 
kan de geblesseerde zowel actief als passief blijven 
bewegen. 

De kenmerken van de Fresh Health H-Wave
•  een unieke elektrogolf;
•  lage output (10 mA)/ geen warmteproductie;
•  alternatieve golf;
•  pompactie draagt bij aan het proces van afvoeren van 

overvloedig vocht en gif;
•  twee frequenties: 2Hz en 60Hz;
•  zelfklevende herbruikbare elektrodes;
•  CE gecertificeerd als medisch apparaat;
•  klinisch toegestaan;
•  draagbaar en werkt op batterijen.
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“De Fresh Health H-Wave gebruikt een signaal
wat ons lichaam al in zich draagt.”

“De Fresh Health H-Wave gebruikt een signaal
wat ons lichaam al in zich draagt.”
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Technische gegevens

Stroombron
Op batterijen. 14.7 V DC (volledig opgeladen). 
Oplaadbare Li-ion batterij. 

Output frequenties; 2-60 Hz

Max. stroom (1K) & Max. voltage (1K)
Stroom: 10 mA RMS (max. amplitude/max. frequentie) 
Voltage: 35 V RMS (max. amplitude/max. frequentie)

Output kanalen; 3 hoofd outputkanalen

Vorm van golf; Exponentieel afnemende golfvorm 

Polariteit en pulse duur
Bipolar / 15 milliseconde

Gebruik
Bij normaal gebruik kan de ‘H-Wave Therapy’ continu
gebruikt worden. 

Test en CE certificering
Dit product is uitgebreid getest en is een zogeheten ‘Class 2a 
medical device’. Overeenkomstig de ‘Medical Devices  
Directive’ is er een CE certificering toegekend.

Toebehoren 
•  dubbelgekleurde en gecodeerde aansluitkabels;
• herbruikbare zelfklevende electrode pads;
• elektrotherapie-gel;
• uitgebreide gebruikershandleiding.

Schoonmaken van het apparaat
Uitwendige onderdelen van de Fresh Health H-Wave kunnen 
schoongemaakt worden met de meest voorkomende schoon-
maakmiddelen. Uitgesloten hiervan zijn middelen zoals  
schuurmiddelen en sterke oplosmiddelen

Vervangbare items
Alleen zelfklevende pads geschikt voor de ‘H-Wave Therapy’ 
en gekocht bij Fresh Health Machines, zijn bruikbaar. 

Pads
Gebruik alleen zelfklevende pads geschikt voor de Fresh 
Health H-Wave gekocht bij Fresh Health Machines. De kleur-
gescheiden en gecodeerde snoeren passen op de pads door 
middel van een druksysteem. Zorg er te allen tijde voor dat 
de aansluitingen goed zijn aangedrukt. De levensduur van de 
pads wordt verlengd door gebruik van de speciale elektro-
therapie-gel die geleverd wordt door Fresh Health Machines. 
Pads kunnen schoongemaakt worden met een mix van 50% 
water en 50% alcohol. Pads die geïnfecteerd zijn met  
huidvloeistoffen kunnen niet meer gebruikt worden. 

Garantie & aansprakelijkheid
De producent geeft een garantie van 12 maanden op de 
‘Fresh Health H-Wave Therapy’. Uitgesloten van garantie 
defecten door vocht of d.m.v. instroming van vloeistof(fen), 
beschadiging van de behuizing en door overmacht zoals 
bijvoorbeeld stroomspanningsverschillen bij het opladen van 
het apparaat.

Fresh Health Machines levert een 100% kwalitatief produkt. 
Fresh Health Machines kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor de werking van de machines als deze niet gebruikt 
wordt volgens voorschriften. De behandelaar is bekend met 
het gebruik van het apparaat. Nadrukkelijk sluit Fresh Health 
Machines claims uit die volgen uit onzorgvuldig handelen van 
de behandelaar. 

Exclusief verkooppunt of agentschappen voor Nederland
Fresh Health BV is de exclusieve importeur voor Europa. 
Ingeval u interesse heeft om een agentschap te verwerven, 
verzoeken wij u ons uw bedrijfsgegevens en het gewenste 
geografische agentschap door te geven via: 

Solutions@FreshHealthMachines.com 
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Adres
Fresh Health Machines
Warmondstraat 200
1058 LC Amsterdam

Informatie en verkoop
T:  020 362 03 24
E:  Solutions@FreshHealthMachines.com
I:   www.FreshHealthMachines.com

Fresh Health Machines is de exclusieve Europese importeur van de Fresh Health H-Wave.


