


PREDSTAVITEV OPREME ZA TERAPIJO
Veplasove kadi se lahko uporabljajo v zdraviliščih, oddelkih fizioterapije v bolnišnicah in v zdravstvenih ustanovah, v domovih za 
ostarele in v zavodih za invalide. Vse naše kadi so oblikovane tako, da se terapevt lahko svobodno, brez ovir giblje okoli kadi, za 
paciente pa je zagotovljena najboljša varnost med terapijami. Uporaba dvigala omogoča dostop do kadi tudi vsem težje gibljivim in 
negibljivim pacientom. V naših kadeh je možno kopanje, hidro masaža, elektro masaža...  S posebnimi vgradnimi deli pa so mogoče 
biserne in mineralne kopeli. Aparat za vodno masažo se lahko uporablja pri vseh naših kadeh. Je zelo zanimiv tudi za osebno uporabo 
doma. Uporablja se pri vseh kadeh in bazenih, ki nimajo svojega lastnega agregata. Kakovost naših izdelkov je zajamčena in 
preizkušena. Ob vsaki okvari ali poškodbi naših hidroterapevtskih izdelkov se lahko pogovorite z našo servisno službo, ki vam bo 
morebitne okvare tudi takoj odpravila.

VODA V MEDICINI
Vodo lahko uporabljamo v terapevtske namene v vseh treh agregatnih stanjih. Izkoriščamo njene termične in fizikalne lastnosti, vendar 
pa te niso edine, zato jo v praksi kombiniramo z drugimi fizioterapevtskimi metodami in tehnikami (elektroterapija, kinezioterapija). 
Indikacije so zelo široke in v glavnem segajo na vsa področja medicine, ki se ukvarjajo z okvarami gibal, z obolenji srca in ožilja ter 
okvarami centralnega in perifernega živčevja.

TERMOTERAPEVTSKI UČINKI VODE
Toploto lahko odvajamo ali dovajamo celemu telesu ali pa samo delu telesa. Zato govorimo o splošnih in lokalnih učinkih toplote ter 
vode. Toplota pospešuje telesno presnovo, deluje splošno sedativno in pri določenih obolenjih protibolečinsko. Pospešuje obtok krvi in 
s tem neposredno vpliva na delovanje srca in ožilja.

ELEKTROTERAPIJA V HIDROTERAPIJI
Elektroterapijo v hidroterapiji izvajamo s pomočjo elektrostimulatorja in elektrod. Elektrostimulator je mikroprocesorsko podprt in 
zgrajen po sistemu dummy. Po uporabi ga delimo na stangerjev način in eno ali večcelični način uporabe v hidroterapiji. Pri obeh 
načinih imamo na razpolago galvanski tok, diadinamske-monofazne tokove, diadinamske-difazne tokove, diadinamske monofazne s 
podaljšanim časom trajanja impulza in pavze, faradne pulzne tokove, faradne kontinuirane tokove. V eno ali večceličnem načinu dela 
imamo na razpolago tokove v jakosti do 60 mA in 24 V. V stanger načinu pa tokove do 2000 mA in 24 V. Možno je stimulirati celo telo ali 
posamezne okončine, odvisno od tipa kadi.

TERMALNA KOPEL - KOPEL Z MINERALNO VODO
Že v starem Rimu so cenili ugodno delovanje naravnih toplotnih vrelcev (term), ki privrejo iz zemeljske globine s temperaturo od 20° - 
40° C. Glede na temperaturo ločimo:  hipertermne, izotermne in hipotermne vode. Zdravilni vrelci pri nas vsebujejo mineralne snovi, 
npr. železo, žveplo, jod, sol, ogljikovo kislino ali radioaktivne pline. Vsebnost snovi odloča o tem, katere posamezne bolezni zdravijo v 
zdravilišču. Termalne kopeli naj bodo medicinsko indicirane in vodene, upoštevajoč splošna kopalna pravila (indikacije) v posameznih 
zdraviliščih.

VODNA MASAŽA
Vodna masaža je eden najuspešnejših načinov masaže. Deluje mehanično, stimulativno in sedativno. Pospešuje izločanje odpadnih 
snovi ter odvečne maščobe iz telesa, pospešuje cirkulacijo krvi in ohranja prožnost mišic. Vse to ugodno vpliva na splošno počutje in 
ohranja telesno kondicijo. Stimulativni učinek vodne masaže se kaže v popolni relaksaciji mišičnega tkiva, kar vpliva na sposobnost 
prenašanja večjih fizičnih naporov. Sedativni (zdravilni) učinek vodne masaže se kaže pri preutrujenih in bolečih mišicah, pri katerih z 
rahlo (avtomatsko) masažo delujemo na živčni sistem, pomiritev živčnih vlaken in na zmanjševanje bolečine.

ZRAČNA - BISERNA MASAŽA
Pri biserni masaži dovajamo v vodo topel zrak. Voda naj ima temperaturo vsaj 35° C. Kopel traja 15-20 minut. Dodatek rastlinskih 
saponinov daje drobno biserno naravno kopel. Biserno kopel uporabljamo pri večini boleznih lokomotornega aparata in določenih 
bolezni srca, motnjah krvnega obtoka in za izboljšanje prekrvavitve.

VEPLAS - NAPREDNE TEHNOLOGIJE
Smo podjetje, ki že več kot 40 let slovi kot proizvajalec kvalitetnih izdelkov za nego in zdravje. Dandanes smo v sodelovanju s 
priznanimi tujimi partnerji sposobni ponuditi kompletno opremo za terapijo, transport in nego bolnika. Naši strokovnjaki vam 
svetujejo pri opremljanju za vaše potrebe. Kvaliteta, tehnološka dovršenost, funkcionalnost, ugodne cene, zagotovljen lasten 
servis ter profesionalnost zagotavljajo našim kupcem najboljšo izbiro. Izdelki so namenjeni strokovnim institucijam, kakor tudi 
posameznikom, ki želijo izboljšati kvaliteto življenja. V Veplasu se zavedamo posebnega pomena naših izdelkov, zato jih 
ustvarjamo z uporabo naprednih tehnologij in materialov, pri tem pa ne pozabljamo, da je v ospredju človek in njegove potrebe. Ne 
oklevajte in nas kontaktirajte, dokazali bomo, da so v Veplasu napredne tehnologije v službi uresničevanja vaših potreb.



Kombinirana K-1 kad je prostorna 600 litrska hidroterapevtska naprava. Terapevtu nudi optimalen dostop do 
kadi z vseh strani. Izdelana je iz ojačene umetne mase, ki je temperaturno in kislinsko obstojna ter enostavna za 
čiščenje. Stabilnost kadi zagotavljajo nastavljive plastificirane aluminijaste noge. Za prenos pacienta se lahko 
uporablja mobilno dvigalo. Kadi izdelujemo v sedmih različicah, ki se ločijo po vrsti masaže.

K - 1           Kombinirana kad za kopeli in podvodno masažo
K - 1E    Kombinirana kad za kopeli, podvodno in elektrogalvansko masažo
K - 2           Kombinirana kad za kopeli in podvodno masažo z mineralno vodo
K - 2E    Kombinirana kad za kopeli, podvodno in elektrogalvansko masažo z mineralno vodo
K - 3           Kombinirana kad za kopeli, podvodno in avtomatsko masažo
K - 3E    Kombinirana kad za kopeli, podvodno, avtomatsko in elektrogalvansko masažo
K - 4           Kombinirana kad za kopeli

Splošni podatki
Dolžina             216  cm                                   

Širina                  96  cm                                 

Višina                 92  cm                                      

Volumen           600  lit                                  

Teža                 140  kg                                       

Material       ojačena umetna masa           

Barva           po izbiri    

Tip kadi                     K - 1         K - 1E        K - 2        K - 2E        K - 3       K - 3E       K - 4
Priključki vode
Topla voda               3/4”           3/4”          3/4”          3/4”          3/4”         3/4”          3/4”                                                                                     

Hladna voda                      3/4”           3/4”          3/4”          3/4”          3/4”         3/4”          3/4”                                                              

Mineralna voda                                 -                -              3/4”          3/4”           -       -               -                                                                                                                                 

Dotok vode
Topla voda                                       3/4”           3/4”           3/4”         3/4”          3/4”         3/4”          3/4                                                                 

Hladna voda                                    3/4”           3/4”           3/4”         3/4”          3/4”         3/4”          3/4                                                                 

Mineralna voda                                 -                -              3/4”         3/4”           -              -              -                                                                                                

Tuš                       1/2”           1/2”           1/2”         1/2”         1/2”        1/2”          1/2”                                                                                         

Masažni ventil                                  3/4”           3/4”           3/4”         3/4”         3/4”        3/4”           -                                                                                              

Odtok vode                                    50          50           50         50        50        50         50               Ø        Ø Ø        Ø                                        Ø  Ø                     Ø

Standardna oprema                    K - 1         K - 1E        K - 2       K - 2E       K - 3       K - 3E       K - 4                                                   

Masažna cev z ustnikom           x    x       x              x                x             x               -                                                              

Komplet masažnih šob                      x    x       x              x                x           x               -                                                                                          

Manometer             x    x       x              x                x             x               -                                                              

Termometer                                       x    x       x              x                x             x               -                                                                  

Ročni tuš                                           x    x       x              x                x             x               x                                                                

Naslon za glavo                                 x    x       x              x                x             x               x                                                          

Oporni ročaji                                      x    x       x              x               x             x               x                                                                        

Črpalka                                              x    x         x              x               x             x               -                                                  

Elektrostimulator                                -    x       -              x               -             x               -                                                                                          

Elektrode                                           -    x       -              x               -            x               -                                                                                                               

Šobe za avtomatsko masažo            -    -       -              -                x            x               -                                                                                                      

Dodatna oprema
Naprava za zračno masažo (20 šob). Možna je vgraditev pri vseh različicah kadi.

K - 1

za kopanje, podvodno, avtomatsko, elektrogalvansko in zračno masažo



Kneippova kad za kopeli rok se uporablja za kopanje in 
razgibavanje rok po različnih poškodbah. Sestavljena je 
iz dveh ovalnih kadi, ki sta montirani na vrtljivih konzolah. 
Konzole se montirajo na zid in hkrati služijo za odvod 
vode.

Splošni podatki
Dolžina                   120            cm
Širina                                  80           cm
Višina                         120           cm
Volumen                2 x 20           lit
Teža                              30           kg
Material             ojačana umetna masa
Barva                    po izbiri 

Tip kadi                    K - 13       
Priključki vode
Topla voda                      1/2”                              
Hladna voda                               1/2”                   

Dotok vode
Enoročna armatura                 1/2”                       

Odtok vode                   sifonski          5/4”      

Dodatna oprema
Termostatska armatura

     za kopeli rok

Kneippova kad za kopeli nog se uporablja za kopanje in 
razgibavanje nog po različnih poškodbah. Predvidena je 
za montažo ob steni.

    za kopeli nog Splošni podatki
Dolžina                   95             cm
Širina                    54            cm
Višina                       120            cm
Volumen              2 x 24           lit
Teža                            25           kg
Material           ojačana umetna masa
Barva                  po izbiri 

Tip kadi                    K - 14       
Priključki vode
Topla voda                      1/2”                              
Hladna voda                               1/2”                   

Dotok vode
Enoročna armatura                 1/2”                       

Odtok vode                                                     Ø 50 

Dodatna oprema
Termostatska armatura

za kopanje, razgibavanje in elektrogalvansko masažo rok in nog

Kombinirana štiricelična kad je kompaktna prostostoječa naprava za različne kopeli, razgibavanje ali 
elektrogalvansko masažo rok in nog. Izdelana je iz ojačene umetne mase, ki je temperaturno in kislinsko 
obstojna ter enostavna za čiščenje. Celici za roke sta horizontalno nastavljivi. Kadi izdelujemo v dveh različicah.

K - 12                              Kombinirana štiricelična kad za kopeli in razgibavanje rok in nog
K - 12 E                      Kombinirana štiricelična kad za kopeli, razgibavanje in elektrogalvansko masažo rok in nog

Vsaka celica je opremljena z dvema elektrodama, kar omogoča elektroterapijo vsake okončine posebej. 
Mikroprocesorsko krmiljeni elektrostimulator nudi uporabo šestih različnih oblik tokov (galvanski, diadinamicni, 
faradni).

Splošni podatki
Dolžina                                              125   cm
Širina                                               150   cm
Višina                                                      90   cm
Volumen                                               90             lit
Teža                                                          45             kg
Material                 ojačana umetna masa
Barva           po izbiri  

Tehnični podatki
Toplotna prevodnost                       0,86                W/mK
Priključna napetost                         220                 V
Priključna moč                                   65                          kW

Tip kadi                 K - 12       K - 12 E   
Priključki vode
Topla voda                    3/4”                          3/4”    
Hladna voda                   3/4”                        3/4”    

Dotok vode
Topla voda                                               1/2”               1/2”    
Hladna voda                                               1/2”              1/2”   

Odtok vode                                      Ø 40           Ø 40  

Standardna oprema                           K - 12               K - 12 E     
Termostatska baterija                       x                                                                                       x
Elektrostimulator               -                                        x
Elektrode                                         -                                        x

K - 12K - 13

K - 14



za podvodno masažo 

Je samostojna mobilna naprava za podvodno masažo v poljubnih kadeh in bazenih. Ohišje aparata je izdelano iz 
ojačene umetne mase, ki je temperaturno in kislinsko obstojna ter enostavna za čiščenje.. Izdelujemo ga v dveh 
različicah.

K - 16      Aparat za podvodno masažo 380 V
Priključna napetost je 380 V. Namenjena je zdravstvenim ustanovam z lastno fizioterapijo in se   uporablja pri kadeh 
in bazenih, ki nimajo svojega agregata.

K - 17     Aparat za podvodno masažo 220 V
Priključna napetost je 220 V. Uporablja se lahko v vsaki domači kopalni kadi. 

Splošni podatki
Dolžina                                                                                                                                               60                  cm
Širina                                                                               35                  cm
Višina                                                                                75                   cm
Teža                                                                              52                  kg
Material                   ojačana umetna masa
Barva                                      po izbiri 

Tehnični podatki                                        K - 16    K - 17
Priključna napetost                 380                  V                     220           V
Priključna moč                               1,4               kW                                                                            1,5         kW
Pritisk vode                              0,55    Mpa                                                                          0,55         MPa
Pretok vode           30 - 90    lit/min                                                                        30 - 90         lit/min

Standardna oprema                                        K - 16               K - 17                      
Masažni ventil   3/4”                                                    x                        x            
Vklopno stikalo                                                                        x                        x  
Masažna cev z ustnikom                             x                        x 
Komplet masažnih šob                               x                        x 
Manometer                                  x                        x       
Sesalna cev s sesalnim košem 5/4”                                           x                        x 
Črpalka  380 V                                x                            - 
Črpalka  220 V                                     -                        x 

K - 16

K - 17



VEPLAS Trženje d.o.o. 
Cesta Simona Blatnika 11 / SI - 3320 Velenje

t.: + 386 (0)3 898 58 56 
e-mail: veplastrade@veplasgroup.com / www.veplas.si
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