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สร้�งสระธ�ร�บำ�บัดได้ในทุกสถ�นที่ที่มี 
Water treatment

FULLY MODULAR

All our systems are made to 
order: any size shape or depth

EASY ASSEMBLY

No heavy lifting. Parts carried 
in by hand, fit through normal 
door.

Bolted construction. 
No welding on site.

MAXIMUM ADAPTABILITY

Underwater treadmill

Movable pool floor

Underwater bicycle

Lights

Camera’s

Counter current

Underwater massage

Obstacle course

QUALIFICATIONS

Certified as Class I 
Medical Device (MDD)

ISO 9001:2008 Certified
manufacturer

ISO 13485:2012 Qualified 
supplier

Ready for use 
in 2 weeks

Optimal water 
hygiene

Single point
of contact

2

1

No toxic
fluids

Additional advantages

Better than
concrete

years
lifespan25+

800+
projects worldwide

80% recyclable
materials

EWAC Medical
Dulleweg 18

1721 CT Langedijk
The Netherlands

+31 226 313 457
medical@ewac.nl
www.ewacmedical.com



EN 15288:2008 ภาคผนวกเอ   ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้หมายความว่ามีระบบ

บำาบัดน้ำาที่ทำาการฆ่าเชื้อได้อย่างเหมาะสมและไม่มี dEad pockEts ในสระที่

ซึ่งน้ำาไม่สามารถหมุนเวียนได้เพียงพอ 

ด้วยแบคทีเรียไม่สามารถเกาะติดเหล็กกล้าไร้สนิมได้ดี ทำาให้สระน้ำากึ่ง

สำาเร็จรูปนี้มีสุขอนามัยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาด

ความปลอดภัย

แผงและคุณลักษณะพิเศษทั้งหมดในสระธาราบำาบัดกึ่งสำาเร็จรูป

มีขอบที่โค้งมนและถูกออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป EN15288  

สระธาราบำาบัดกึ่งสำาเร็จรูปของ EWac MEdIcaL มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม

ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการออกกำาลังกายที่ประหยัดและมีผลกระทบ

ต่ำาแก่ทั้งนักกายภาพบำาบัดและผู้ป่วย

บำารุงรักษาง่าย

จากระบบนี้ จึงทำาให้สระธาราบำาบัดกึ่งสำาเร็จรูปแทบจะปราศจาก

งานบำารุงรักษา มีสิ่งที่จำาเป็นต้องทำาเพียงอย่างเดียวคือการทำาความสะอาด

พื้นสระน้ำาด้วยการดูดฝุ่นอย่างสม่ำาเสมอเพื่อบำารุงรักษาระดับความสะอาด

ให้คงอยู่เช่นเดียวกับสระน้ำาอื่นๆ  หากมีการเช็ดขัดพื้นผิวด้านนอกบ้าง สระ

น้ำาจะมีอายุการใช้งานได้นานนับทศวรรษ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราใช้วัสดุรีไซเคิลมากกว่าร้อยละ 80  ซึ่งช่วยลดผลกระทบด้านสิ่ง

แวดล้อมต่อโลกของเราเป็นอย่างมาก 

อุปกรณ์เสริม

สระธาราบำาบัดกึ่งสำาเร็จรูปมีอุปกรณ์เสริมที่เป็นประโยชน์มากมาย

หลายผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเพิ่มให้ผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้นและยังทำาให้

นักกายภาพบำาบัดมีทางเลือกในการกระตุ้นการฟื้นฟูให้มีความก้าวหน้าและ

สนุกมากยิ่งขึ้น 

เปลี่ยนระดับความลึกของน้ำาในสระได้ทุกระดับที่ต้องการ

•ด้วยพื้นสระธาราบำาบัดแบบปรับระดับได้  จึงสามารถเปลี่ยน

ระดับความลึกของน้ำาในสระได้ทุกระดับเพื่อให้เหมาะแก่นักกายภาพบำาบัด

และผู้ป่วย

•พื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้ของเราเป็นพื้นสระน้ำาที่มีความ

อเนกประสงค์มากที่สุดในตลาดและยังสามารถติดตั้งเครื่องฝึกการออก

กำาลังกายแบบสายพานในน้ำาที่มีระบบ pooLtrack® ได้ด้วย

อุปกรณ์เสริมสำาหรับกายบริหาร

• เครื่องฝึกการออกกำาลังกายแบบสายพานในน้ำาที่มีระบบ pooLtrack®  

• เครื่องฝึกออกกำาลังกายในน้ำาโดยใช้จักรยาน

• กายบริหารด้วยเครื่องกีดขวาง 

• บาร์คู่ใช้พยุงตัวแบบถอดได้ 

• ราวสำาหรับมือจับ 

อุปกรณ์เสริมด้านการมองเห็น

• กล้องใต้น้ำาพร้อมทั้งคอมพิวเตอร์เพื่อเฝ้าระวังและบันทึกภาพ

เคลื่อนไหว

• ไฟส่องสว่างใต้น้ำา (สีเดียวหรือหลากสี) 

• หน้าต่างสังเกตการณ์เพื่อติดตามและแก้ไขการเคลื่อนไหวในน้ำา

ของผู้ป่วย

อุปกรณ์เสริมสำาหรับการขึ้นลงสระ

• บันไดขึ้น-ลงจากสระน้ำา 

• บันไดปรับระดับเอง (ในกรณีที่พื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้) 

อุปกรณ์เสริมสำาหรับบริการผู้ป่วย

• ตัวช่วยลุกขึ้นยืน (sEat LIftEr)

• ตัวช่วยขึ้นจากสระ (pooL LIftEr)

• เครื่องยกผู้ป่วยที่ติดตั้งรอกบนเพดาน

• เก้าอี้แบบเคลื่อนย้ายได้ 

• เปล / รถเข็น 

EWac MEdIcaL ได้รับการรับรองคุณภาพจาก LLoyd’s rEgIstEr QuaLIty 

ในประเภท Iso 9001:2008 และ Iso 13458:2012 EWac MEdIcaL มี

สิทธิ์ในการออกแบบ ผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภท 1 

ตามกฎหมายเครื่องมือแพทย์ของสหภาพยุโรป (EuropEaN MEdIcaL 

dEVIcE dIrEctIVE)

EWac MEdIcaL ได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆดังนี้  

Iso 9001:2008

Iso 13485:2012

โดยบริษัทลอยด์ส รีจิสเตอร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ดีมากว่าแบบคอนกรีต

การสร้างสระจากคอนกรีตทั้งหมดเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากและมีข้อผิด

พลาดมากมาย  สิ่งที่สำาคัญที่สุด คือ การสร้างสระน้ำาดังกล่าวใช้เวลาและ

การเตรียมการเป็นจำานวนมาก  สระน้ำาคอนกรีตส่วนใหญ่ใช้เวลาก่อสร้าง

อย่างน้อยสี่เดือนจึงแล้วเสร็จ และในหลายกรณี คุณไม่อาจแน่ใจได้ว่าสระ

น้ำามีการรั่วซึมหรือไม่ นอกจากนี้ กระเบื้องและการยาแนวบนผนังสระยังเป็น

ที่อยู่อาศัยอย่างดีเยี่ยมสำาหรับแบคทีเรีย ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

มากขึ้น 

เราคิดว่า สระน้ำาสามารถถูกสร้างได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีความถูก

ต้องแม่นยำามากขึ้นและถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น  การสร้างด้วยแผงเหล็กกล้าไร้

สนิมชนิด MarINE gradE 316L ทำาให้สามารถยกส่วนประกอบของสระน้ำาผ่าน

ประตูและนำามาประกอบเข้าด้วยกันในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสร้างสระน้ำาได้  

กระบวนการประกอบนั้นง่ายมาก  ด้วยการก่อสร้างแบบสลักเกลียวของเรา 

เราจึงไม่จำาเป็นต้องทำาการเชื่อม เจียระไนหรืองานอื่นๆที่ทำาจากโลหะร้อน

ในพื้นที่ปฏิบัติงาน  ดังนั้นจึงใช้เวลาในการสร้างสระน้ำาเพียงแค่สองอาทิตย์

ทั้งนี้รวมถึงระบบบำาบัดน้ำาเสียด้วย

จุดรวมศูนย์การใช้งานแห่งเดียว

หากคุณเลือกสระธาราบำาบัดกึ่งสำาเร็จรูปของ EWac MEdIcaL  

คุณจะมีจุดรวมศูนย์การใช้งานแห่งเดียว 

สำาหรับโซลูชั่นด้านธาราบำาบัดทั้งหมดของคุณ

อเนกประสงค์

สระธาราบำาบัดกึ่งสำาเร็จรูปของ EWac MEdIcaL เป็นผลิตภัณฑ์

ที่มีความอเนกประสงค์มากที่สุดในตลาด  เราสามารถสร้างสระน้ำาในขนาด 

รูปร่างหรือระดับความลึกเท่าใดก็ได้ อาจสร้างเป็นสระน้ำาที่มีแอ่งในสระหรือ

ยกสูงเหนือพื้น  เราสามารถออกแบบได้แม้กระทั่งสระน้ำาแบบกึ่งแอ่ง (haLf 

suNkEN) โดยสร้างขอบสระอยู่ด้านล่างซึ่งจะทำาให้สามารถสังเกตผู้ป่วยผ่าน

หน้าต่างใต้น้ำาขนาดใหญ่ได้  

นอกจากนี้ เรายังสามารถติดตั้งพื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้กับสระ

ธาราบำาบัดกึ่งสำาเร็จรูปนี้ได้อีกด้วย ทั้งนี้ จะทำาให้นักกายภาพบำาบัดมีทาง

เลือกในการบำาบัดรักษาเนื่องจากจะสามารถเปลี่ยนแปลงระดับความลึกได้

ตามความต้องการของผู้ป่วย

เราขอมอบทางเลือกจำานวมากในการสร้างสรรค์ให้สระน้ำามีประโยชน์มาก

ยิ่งขึ้นสำาหรับผู้ป่วยและนักบำาบัด  ในสระน้ำาทุกแห่งเราสามารถติดตั้งเครื่อง

ฝึกการออกกำาลังกายแบบสายพานในน้ำาที่มีระบบ pooLtrack® ได้ ซึ่งจะ

เอื้อต่อการเดินออกกำาลังกายด้วยความเร็วระดับต่างๆ  เราสามารถบูรณา

การเข้ากับระบบกระแสน้ำา ระบบว่ายน้ำาทวนกระแส หน้าต่างสังเกตการณ์ 

เครื่องปลอดเชื้อ (LaMINar fLoW uNIts) แผ่นกระจายฟอง (bubbLE pLatEs) ไฟ

ส่องสว่างใต้น้ำาและกล้องในผนังของสระน้ำาซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถใน

การใช้งานสระน้ำาในการทำาธาราบำาบัดได้มากยิ่งขึ้น

สุขอนามัย

ระบบสระธาราบำาบัดกึ่งสำาเร็จรูปได้มาตรฐานตรงตามระเบียบข้อ

บังคับที่เข้มงวดมากที่สุดสำาหรับน้ำาที่ถูกสุขลักษณะซึ่งได้รับการรับรองหลาย

ครั้งโดยวิธีทดสอบด้วยการแต้มสี (dyE tEst) ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป 

เราเชื่อว่าการเปลี่ยนพื้นที่ว่างทุกแห่งที่มีในสถานบริการของคุณให้เป็นศูนย์ธาราบำาบัดที่ตกแต่งอย่างครบครันนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ นี่

คือเหตุผลว่าทำาไมเราจึงสร้างสรรค์สระธาราบำาบัดกึ่งสำาเร็จรูปที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่เรา

ออกแบบรับประกันได้ว่ามีสุขอนามัยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาด ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งสำาหรับผู้ป่วยที่เปราะบาง/อ่อนแอ 
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สระธ�ร�บำ�บัดกึ่งสำ�เร็จรูป
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