
SLAAP ADVERTENTIE

De rug verdraagt
geen halve oplossing

Meer weten? Kijk op www.dorsoo.nl

Een goede nachtrust is alleen mogelijk wanneer het lichaam juist ondersteund wordt. Constante, juiste ondersteuning bieden kan alleen op 
een slaapsysteem dat zich aanpast aan het lichaam van de slaper. Voor een rugpatiënt is het ook essentieel dat de lage rug voldoende 
opwaartse ondersteuning krijgt.

De meeste slaapsystemen leggen de nadruk op de matras. Ze gaan er van uit dat een matras alléén je lichaam voldoende steun geeft.  
Daadwerkelijke ondersteuning met als gevolg een anatomisch correcte houding van het lichaam tijdens de slaap, is een ander verhaal...

Het Dorsoo-slaapsysteem heeft als enige een hydraulische lattenbodem die opwaartse steun geeft. Deze opwaartse ondersteuning is 
essentieel om zowel in rug- als in zijlig de juiste ondersteuning te krijgen. Deze gepatenteerde lattenbodem geeft de wervelkolom steeds 
automatisch de juiste ondersteuning.

Hoe werkt het Dorsoo-slaapsysteem? 

Automatische aanpassing in elke slaaphouding
Een Dorsoo-systeem heeft 26 hydraulische pompjes, waarop de latten en de matras 
rusten. Deze pompjes staan, zoals communicerende vaten, met elkaar in verbinding 
en garanderen het lichaam een constante ondersteuning. Drukken het bekken en  
de schouders enkele pompjes in, dan komen ze aan de lage rug omhoog. De latten 
bewegen zo tot 6 cm omhoog of omlaag.

De hydraulische lattenbodem geeft opwaartse ondersteuning.

De Dorsoo-matras is zo ingesneden dat ze feilloos de bewegingen van de  
bodem volgt en een optimaal comfort biedt.

Belang van een Dorsoo-slaapsysteem voor uw patiënten:

1. Correcte anatomische ondersteuning in elke slaaphouding
2. Tussenwervelschijven worden maximaal ontlast
3. Bevordert de kwaliteit van de diepe slaap
4. Minder last van rugpijn, gewrichtspijn, reuma, artrose of spierpijn tijdens de slaap
5. 45% minder draaien en keren tijdens de nacht
6. Verbeterde bloedcirculatie en lymfestroom
7. Betere ontspanning van het lichaam

Effect wetenschappelijk getest & bewezen

Het Dorsoo-slaapsysteem werd wetenschappellijk getest in het UZ Brugmann te Brussel door Dr. Hoffmann. 
U kunt het volledige medische dossier downloaden op www.dorsoo.nl

2 maanden tevredenheidsgarantie

Dorsoo gaat steeds voor optimale tevredenheid. Daarom bieden we de Dorsoo-slapers een testperiode van 2 maanden aan 
om het bed thuis uit te testen. Niet tevreden? Dan krijgen ze hun geld terug. Een geruststelling voor uw patiënt én voor u.

Dorsoo Maastricht
Achter het Vleeshuis 11 (t.o. de Bijenkorf) - 6211 GR Maastricht - telefoon 043-3030050
Open van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, op koopzondagen van 12.00 tot 17.00 uur.

TestDorsoo2 maanden!
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