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Aan / Uit knop
Schakelt de Multiwave Skin aan en uit.
Aan: Het licht in de knop brandt
Uit: Het licht in de knop brandt niet 

Intensity
Hiermee stelt u de Multiwave Skin sterkte in.
Wanneer de knop op Minimaal (Min) staat is de kracht laag. Wanneer 
de knop op Maximaal (Max) staat is de kracht maximaal.
Wij adviseren om bij iedere behandeling de instelling op Min te beginnen 
en langzaam op te voeren, tot het moment dat de gebruikte accessoire 
goed reageert. U leest hierover meer bij de uitleg over de accessoires.

Connectoren
Om de accessiores aan te sluiten op de Multiwave Skin.
De aansluiting voor het Therapie kussen (Pillow input) is er voor 
de aarding van de gebruiker. Wanneer het therapie kussen wordt 
aangesloten neemt de gebruiker plaats op het kussen. Hiermee wordt 
de gebruiker een geleider van de energie die door de Multiwave Skin 
wordt aangemaakt.
De aansluiting voor de accessoires (Electrode input) is voor de 
aansluiting van het handvat waarmee de behandeling van de gebruiker 
wordt uitgevoerd. De accessoires worden aangesloten op het handvat 
(electrodes) of de Rife Therapy Tube wordt rechtstreeks aangesloten 
op de Multiwave Skin.
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Bediening van de Multiwave SKIN



Accessoires

De Rife Therapy Tubes zijn zeer krachtige behandellampen die met hun extreme 
overdracht van frequenties en warmte voor een zeer weldadig gevoel zorgen. 
Wanneer deze tubes zijn aangesloten op de Multiwave Oscillator is het belangrijk 
om ook gebruik te maken van het Therapie Kussen. Ook is het belangrijk dat de 
instelling van de Multiwave Skin langzaam wordt opgehoogd tot de Rife Therapy 
Tube als prettig wordt ervaren.
Gebruik de Rife Therapy Tube zo vaak als u wilt.

• Sluit de Rife Therapy Tube aan op de Multiwave Skin door het snoer in de rode 
connector te steken. Sluit op de zwarte connector het Therapy Kussen aan.

• Neem plaats op het kussen en schakel de Multiwave Skin aan. Stel deze in 
eerste instantie zo laag mogelijk in. De Rife Therapy Tube kleurt nu licht oranje.

• Plaats de Rife Therapy Tube nu op de huid, op het gebied dat behandeld dient 
te worden. Op de plek waar de Rife Therapy Tube de huid raakt wordt de kleur 
intenser oranje en is er een zacht geknetter hoorbaar. Ook kan er wat ozon lucht 
ontstaan. Dit is niet schadelijk!

• Nu werkt de Rife Therapy Tube en brengt hij de frequenties over op uw huid, 
zenuwbaan en bloedbaan.

• U beweegt nu rustig en ontspannen tegen de klok in over de huid. Als het 
prettiger voelt kunt u de Multiwave iets hoger instellen, maar zorg er voor dat 
het gevoel prettig blijft, zonder dat het gaat prikken.

• U behandelt gedurende 15 minuten. Als er meerdere plekken zijn die aandacht 
vergen dan kunt u ook wat afwisselen, maar niet te vaak en te snel. Bedenk dat 
de warmte en de masserende werking onderdeel is van de behandeling.



Met de Therapie kussens kunt u een aanvullende behandeling uitvoeren. U sluit 
beide kussens aan op de laag ingestelde Multiwave Skin en neemt plaats op het 
ene kussen. Met het andere kussen kunt u bijvoorbeeld uw buik behandelen door 
het tweede kussen over uw buik te leggen, of uw voeten door met uw voeten op het 
tweede kussen plaats te nemen.
De aanvullende Therapie kussen behandeling kunt u 2 x 30 minuten uitvoeren.

Daarnaast gebruikt u het Therapie kussen om de aarding te maken voor de 
behandeling met de accessoires, zoals de electroden en de Rife Therapy Tube.
U sluit het Therapie kussen aan op de daaervoor bestemde connector (Pillow 
input). Op de andere connector sluit u het accessoire van uw keuze aan.
Hierna neemt u plaats op het kussen en schakelt u de Multiwave Skin aan. Met de 
Intensity knop stelt u de Multiwave Skin in op de juiste sterkte zodat de behandeling 
optimaal kan verlopen.



Electrodes voor de Multiwave Skin

Multiwave Skin Glaselectrodes

Meditech Europe heeft een uitgebreid assortiment aan glaselectrodes die kunnen 
worden gebruikt in combinatie met de Multiwave Skin.
Om met de electrodes te werken is het belangrijk om te weten hoe ze te gebruiken.

Aansluiten

Voor het werken met de glaselectrodes heeft u een hand-unit nodig, waar de 
glaselectrodes op worden aangesloten. Zorg er bij het aankoppelen van de 
glaselectrodes voor dat dit nauwkeurig en voorzichtig gebeurt in verband met de 
kwetsbaarheid van de glaselectrodes.

Wanneer u de kabel van de hand-unit aansluit op de 
Multiwave Skin (Electrode input), zorg er dan ook voor 
dat het kussen wordt aangesloten op de daarvoor 
bestemde ingang  (Pillow input) en de gebruiker ook 
daadwerkelijk plaats neemt op het kussen. Dit in 
verband met de aarding. Indien u dit niet doet kan de 
electrode zijn werk niet doen.

Wanneer u klaar bent om de electrode te gaan 
gebruiken schakelt u de Multiwave Skin aan. 
U heeft de hand-unit met de glaselectrode in de hand 
en draait heel rustig en langzaam de Intensity knop 

iets open, tot u een heel zacht vonkend geluid hoort.
Wanneer u de hand tegen de glaselectrode houdt ziet u een lichte gloed in de 
electrode en u voelt een kleine prikkeling.
Dit moet een aangename prikkeling zijn en mag in geen geval een vervelende ervaring 
zijn. Indien er een vervelend gevoel optreedt dient u de Intensity knop aan te passen 
tot er een prettige stand ontstaat.

Met deze instelling kunt u nu de behandeling van het aangedane deel beginnen. U 
kunt deze behandeling voortzetten tot het moment dat de gebruiker aangeeft dat het 
voldoende is. Maximaal 10-15 minuten behandelen op 1 plek.

Om de behandeling extra prettig te maken kunt u een lotion gebruiken om de geleiding 
wat te veraangenamen. Zorg er dan voor dat in deze lotion geen alcohol zit verwerkt. 
Een goed product is het Colloidal Ointment of S&G BodyLotion van Meditech Europe. 
Dit is een 100% natuurlijke lotion die u hiervoor prima kunt gebruiken.



Electrode 0
Vlakke electrode met 
groter oppervlakte voor 
buik, maag 

Electrode 1a
Kleine vlakke electrode 
voor zachte massage van 
het gezicht

Electrode 2t
Versterkerelectrode, 
speciaal ter behandeling 
van reumatiek

Electrode 2t groot
Versterkerelectrode, 
met pootjes, voor extra 
krachtige werking

Electrode 3
Hals- en nekelectrode 
voor uitwendige 
behandeling

Electrode 5
Kam electrode voor 
haarverzorging en 
hoofdhuid behandeling

Electrode 6
Ruggegraat electrode, 
geïsoleerd

Electrode 7
Ooglidelectrode

Electrode 8
Ooglidelectrode

Electrode 9
Oog electrode, dubbele 
vorm
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Electrode 18
Peniselectrode, vorkvorm.

Electrode 20
Vagina electrode, 
geïsoleerd

Electrode 10
Fulguratie-electrode 
voor het verwijderen van 
wratten, geïsoleerd

Electrode 11
Neuselectrode, geïsoleerd

Electrode 12
Oor electrode, Geïsoleerd

Electrode 13
Keel electrode, geïsoleerd

Electrode 14
Glas-saturator of 
verzadiger

Electrode 15
Tong electrode, geïsoleerd

Electrode 16
Zenuw electrode

Electrode 17
Plasbuis electrode, 
geïsoleerd
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Electrode 24
Endeldarm electrode, 
geïsoleerd

Electrode 25
Prostaat electrode, 
geïsoleerd

Electrode 26
Prostaatelectrode, 
geïsoleerd

Electrode 31a
Electrode voor de 
ontwikkeling van de borst, 
met blaasbalgje

Electrode 31b
Electrode voor het 
lichaam, met blaasbalgje

Electrode 37
Tandenelectrode met 
bolvormig kopje, speciaal 
voor de behandelng van 
pyorrhoe en Gingivitis

Electrode 39
Spitse tandelelectrode 
voor behandeling van 
abcessen

Electrode 51n
Koude neon massagerol, 
grotere oppervlakten

Electrode 30
Spiraal vormige hart 
electrode

Electrode 101
Ozon-inhalatietoestel met 
wattenkogel
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