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Dit document is vertaald uit het Engels. De teksten en onderzoeksgegevens zijn zo goed mogelijk 
omgezet naar het Nederlands en waar mogelijk naar Nederlandse of Europese data over het 
onderwerp (chronische) pijn.
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Introductie en achtergrond

               
           

 

    
      
  

               
          
            

               
              

               
              

    
          

  
     
 

                 
             

                  
               
             

            
                

    

           
             

                  
               
             

           
                

    

             
             

                  
               
             

           
                

    

            
               

                   
              

           
           

                
    

              
         

             
             

          
              

              
          

             
           

              
         

              
          

             
           

            
             

   

            
           

        

             
              

            
                 

                
              

               

              
          

             
           

           
              

 

               
               

                 
                

 

              
          

             
           

           
              

 

             
              

            
                 

                
              

               

            
           

        

               
               

                 
                

 

              
          

             
           

           
              

 

             
              

            
                 

                
              

               

            
           

        

            
               

                    
               

 
          

           
                

    

              
          

             
           

           
              

 

           
              

           
               

                 
                

              
       

            
             

           
               

                 
                

              
       

             
             

           
               

                 
                

              
       

             
             

           
               

                 
                

              
       

             
             

           
              

                 
                

              
       

             
             

           
              

                 
                

              
       

             
             

           
                

               
                  

            
           

             
             

           
                

               
                  

            
           

             
             

           
               

               
                  

            
            

             
             

           
               

               
                  

            
             

 
         
        

             
             

           
                

             
             

             
                
 

             
             

           
                

             
             

  

            
           

        

Pijn is het moeilijkst te managen vitale signaal1 2 en een veelvoorkomend gezondheids-
probleem. Uit een grote Europese studie blijkt dat één op de vijf volwassen Europeanen lijdt 
aan chronische pijn. Bij 34% is de pijn zelfs zeer ernstig, zij scoren een 8 of hoger op een 10- 
puntsschaal (waarbij 1 geen pijn betekent en 10 de ergst denkbare pijn, Breivik 2006).

              
           

             
           

            
              

             
             

           
                

              
             

  

            
           

         

             
         

           
    

             
        

           
    

             
             

           
                

              
             

  

              
           

            
           

            
             

          
            

                
    

          
            

                
     

 

          
            

                
     

 
            

           
            

             
 

          
            

                
    

Uit verschillende internationale studies blijkt dat de behandeling van chronische pijn door 
34-79% van de patiënten als onvoldoende wordt beschouwd (Breivik 2006, Smalbrugge 
2007, Van Herk 2006). Ook bij een recente Nederlandse inventarisatie onder patiënten
met chronische pijn wordt de kwaliteit van de pijnbestrijding als matig ervaren (Voerman 
2015).

Chronische pijn klachten kunnen niet alleen een groot effect op de fysiologie en functionele 
status hebben, maar ook de arbeidsproductiviteit, behandelkosten en mentale status beïn- 
vloeden 4. Pijn activeert het sympatische deel van het zenuwstelsel; versnelt de hartslag,
verhoogd de bloeddruk en veroorzaakt arteriële contstrictie 5. Verminderde mobiliteit door 
pijn verhoogd het risico op infecties, diepe veneuze tromboelitis, mortaliteit en morbiditeit. 
De kwaliteit van leven van chronische pijn patiënten wordt door al deze zaken negatief
beïnvloed.

NSAIDS behoren tot de meest gebruikte pijnmedicatie groep. Opiaten zijn analgetica die voor 
behandeling van milde tot ernstige pijn symptomen ingezet worden. Het op lange termijn 
regelmatig gebruiken van deze medicijnen kan leiden tot gewenning, fysieke afhankelijkheid, 
toxiciteit en, in hoge doses, zelfs tot overlijden. Er zijn schattingen uit 2007 dat in Nederland 
jaarlijks 540 mensen overlijden door het te veel gebruiken van vrij verkrijgbare NSAIDS, en 
gebaseerd op ontwikkelingen is het waarschijnlijk dat deze cijfers zijn toegenomen in de 
afgelopen jaren 7

             
        

           
    

De zorgen die voortkomen uit het overmatig gebruik van pijn medicatie en opioïde 
verslaving vergroten de behoefte aan niet-medicamenteuze behandelingen voor pijn
management. Binnen dit kader valt de ontwikkeling van moderne technologieen om 
pijn te verlichten 8.

Chronische pijn veroorzaakt een hoge zorgconsumptie   en een groot verlies aan
arbeidscapaciteit. De totale directe en indirecte kosten voor Nederland worden geschat op 
€20 miljard per jaar (Boonen 2005) en zijn vele malen hoger dan de kosten voor diabetes, 
hartziekten en kanker (Gaskin 2012).
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        Het mechanisme waarmee TENS pijn onderdrukt, is dat het A-beta (onderdrukkende) vezels stimuleert en de C-(pijn) vezels in het lichaam 'overweldigt'. De effecten zijn vergelijkbaar met die van voortdurend wrijven op een pijnlijke plek: na een tijdje wordt de pijn minder omdat het gebied gevoelloos wordt. Vanuit een integraal lichaamsperspectief is dit echter niet de beste manier om met pijn om te gaan, omdat de TENS-eenheid de pijn niet verlicht door het lichaamsbewustzijn (waardoor het systeem zichzelf kan reguleren en corrigeren), maar door een gebrek aan bewustzijn (wat zelfregulering en correctie niet kan toestaan). Dit is een mogelijke verklaring waarom de effecten van TENS-behandelingen vaak tijdelijk zijn.Het mechanisme waarmee TENS pijn onderdrukt, is dat het A-beta (onderdrukkende) vezels stimuleert en de C-(pijn) vezels in het lichaam 'overweldigt'. De effecten zijn vergelijkbaar met die van voortdurend wrijven op een pijnlijke plek: na een tijdje wordt de pijn minder omdat het gebied gevoelloos wordt. Vanuit een integraal lichaamsperspectief is dit echter niet de beste manier om met pijn om te gaan, omdat de TENS-eenheid de pijn niet verlicht door het lichaamsbewustzijn (waardoor het systeem zichzelf kan reguleren en corrigeren), maar door een gebrek aan bewustzijn (wat zelfregulering en correctie niet kan toestaan). Dit is een mogelijke verklaring waarom de effecten van TENS-behandelingen vaak tijdelijk zijn.
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Niet-invasieve interactieve neurostimulatie: physiokey en sanakey
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Niet invasieve interactieve neurostimulatie is een relatief nieuwe ontwikkeling binnen de 
transcutane elektrische zenuw stimulatie, en is een potentieel antwoord op de vele 
toepassingsproblemen die ervaren worden met conventionele TENS behandeling.

Transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS) beschrijft een reeks op batterijen werkende 
elektrische stimuleringsapparaten die rechtstreeks op de intacte huid worden aangebracht 
en die elektrische stroom leveren aan perifere sensorische zenuwvezels . Het doel van 
TENS behandeling is fysiologische reacties op te wekken, meestal pijn verlichting. Het 
principe is gebaseerd op de poorttheorie van Melzack en Wall, die inhoudt dat activatie van 
grote zenuwvezels pijnsensaties, uitgevoerd in de dunne zenuwvezels, kan moduleren door 
de transmissie te remmen of te blokkeren binnen centrale nociceptieve pijnpaden .11, 12

Hoewel het gebruik van TENS een component bijdraagt aan multidisciplinaire behandel 
programma's voor acute en chronische pijn, met name vanwege de lage baten - risico 
verhouding en een beperkt contra-indicatie profiel, hebben studies met TENS beperkte 
statistisch significante resultaten opgeleverd . Dit werd nog versterkt door een gebrek aan 
consistentie in benaderingen voor het gebruik van TENS, zowel in een klinische setting als in 
onderzoek .

13

 14, 15

            
             

                
            
                 
           

             
            

 

           
           

              
             

               
           

    
            

           
  

            
           

              
             

               
           

            
     

           
  

           
            

             
               

            
             

            
      

          
         

           
            

     

          
           

              
             

             
           

            
             

        

          
         

           
            

     

          
           

              
             

              
          

            
             

        

         
          

             
            

             
          

           
            

        

         
          

             
            

             
          

           
            

        

         
            

               
           

              
          

             
            

        

Het mechanisme waarmee TENS pijn onderdrukt, is stimulatie van A-beta
(onderdrukkende) vezels en ‘overweldiging’ van C-(pijn) vezels in het lichaam. De effecten zijn  
vergelijkbaar met die van voortdurend wrijven op een pijnlijke plek; na een tijdje wordt de pijn 
minder omdat het gebied gevoelloos wordt. Vanuit een integraal lichaamsperspectief is dit 
echter niet de beste manier om pijn te benaderen. De TENS- eenheid verlicht de pijn niet 
door het autonome lichaamsbewustzijn te vergroten, waardoor het systeem zichzelf kan 
reguleren en corrigeren, maar door een gebrek aan bewustzijn (wat zelfregulering en correctie 
niet kan toestaan). Dit is een mogelijke verklaring waarom de effecten van TENS behandeling 
in het algemeen tijdelijk is.

          
         

           
            

     

         
            

         
             

        

          
            
           
             

    

          
            
           
             

                

         
            

          
            

        16,17,18

Niet-invasieve interactieve neurostimulatie verschilt van conventionele elektro therapie in 
zowel de configuratie van de elektroden als de ingebouwde circuits die automatische 
aanpassing aan veranderende weefselimpedantie mogelijk maken. Samen resulteren deze in 
de levering van een hogere dichtheid en amplitude van stimulatie dan momenteel 
beschikbaar is met conventionele TENS- apparaatspecificaties en elektrodeconfiguraties

Interactieve neurostimulatie betekent dat de stimulatie reageert op veranderingen in de 
elektrische eigenschappen van de huid en het weefsel. De apparaatgolfvorm past zich 
automatisch aan als de impedantie van het behandelingsgebied varieert van het ene punt 
naar het andere wanneer het apparaat wordt verplaatst, of varieert als gevolg van een reactie 
op de stimulatie. Deze technologische vooruitgang maakt een aantal verschillen in de 
toepassing van het apparaat mogelijk die gericht zijn op het optimaliseren van het klinische
resultaat. Ze omvatten de identificatie van optimale behandelingspunten en de levering van 
een zeer hoge amplitude en hoge dichtheidstimulatie.
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physiokey - therapeuten/praktijk 
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physiokey en sanakey     vertegenwoordigen een dynamische vooruitgang binnen de 
elektrische stimulatie technologie die unieke toepassingen mogelijk maakt en de gebruiker 
een zeer flexibele behandel-tool biedt.

19

De aard van de interactieve neurostimulatie van de physiokey en sanakey maakt een unieke, 
bewezen toepassing mogelijk die bepaalde behandelingsparameters optimaliseert en  
consistent goede resultaten laat zien voor een breed scala van zowel acute als chronische
aandoeningen.

             
            
           

       
               

           

             
            
           

       
               

           

Deze makkelijk te gebruiken, mobiele en bewezen methode maakt het aanbieden van de 
meest optimale behandeling in een behandelcentrum, ziekenhuis of de therapie praktijk voor 
iedere patiënt op maat mogelijk. De eenvoudige stappen van de beste behandelplaats 
opzoeken, deze behandelen en evalueren van het resultaat integreert gemakkelijk met 
bestaande behandelmethoden, produceert consistente resultaten voor de behandeling van 
vele klachten met pijn en biedt niet alleen een directe therapeutische werking, maar activeert 
tevens de natuurlijke afweer van het lichaam. 16/20
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      Biologische basis
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        De effecten van deze systemen resulteren in de afgifte van biologisch actieve chemische 

stoffen, die we neuromediatoren noemen. Voorbeelden van deze neuromediatoren:

Niet-invasieve interactieve neurostimulatie is gebaseerd op de aanpassingsmechanismen 
van het lichaam die zorgen voor het dynamische evenwicht en de homeostase.
Regulering van de vitale functies van het lichaam verloopt via nauwe verbindingen en de 
interactie tussen het zenuwstelsel en het endocriene systeem.

purinenucleotiden: adenosine, cytidine, guanosine, thymidine
neuropeptide: enkephaline, neuropeptide Y, cholecystokinine, substantie P, neurotensine

amine: acetylcholine, noradrenaline, adrenaline, dopamine, serotonine-epinefrine, 
norepinefrine, histamine
aminozuren: glycine, glutaminezuur, asparaginezuur en gamma-aminoboterzuur

Neuropeptiden zijn de belangrijke chemische modulatoren tijdens physiokey en sanakey
behandeling. Neuropeptide producerende zenuwvezels (C-vezels) vormen meer dan 70% 
van de neurale informatiewegen van het lichaam en kunnen via vele zones in de huid 
worden gestimuleerd. Het hoofddoel van de therapie het induceren van de afgifte van een 
voldoende hoeveelheid neuropeptiden om pijn te verlichten en een genezingsreactie door 
het lichaam te starten. Dit wordt bereikt door actieve feedback-mechanismen, gedempte, 
bifasische, sinusoïdale impulsen en een individueel afgestemde behandelstrategie .
Het meest unieke kenmerk aan physiokey en sanakey is dat ze automatisch veranderingen in 
de parameters van de impuls aanbrengen in overeenstemming met de reacties van het
lichaam. De key technlogie doet dit door de weefselweerstand in microseconden te meten en 
vervolgens de impuls dienovereenkomstig te wijzigen. Het grote verschil met conventionele 
elektro therapie is dat deze een passief systeem vertegenwoordigd, waar physiokey en 
sanakey dynamische, actieve feedback inhoud.

             
           

    

            
            

    22, 23, 24

De karakteristieken van de physiokey en sanakey impulsen zijn zodanig dat de waarschijn- 
lijkheid van excitatie van de dunne neuropeptide-producerdende neurale vezels hoger is dan 
conventionele methoden van elektrotherapie   . 

            
               

              
            

              
           

De therapie werkt met twee fysiologische principes: dat hetlichaam zijn eigen herstellende 
vermogens heeft en dat we dit vermogen om te genezen kunnen bevorderen door stimulatie 
van de gebieden van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor de regulatie van het autonome 
zenuwstelsel en de homeostase. De veronderstelling is dat physiokey en sanakey technologie 
lokale effecten produceert (door het stimuleren van de huid, spieren en bloedvaten) en tevens 
een algemene invloed heeft (door effecten op het zenuwstelsel en endocriene systeem).

             
               
               

             
          

      

Er wordt verder verondersteld dat het patroon van physiokey en sanakey-impulsen het neuro- 
fasciale systeem stimuleert via actieve punten op de huid, met als doel om de autonome 
respons op een verstoring in weefsels en organen te herstellen en te verbeteren. De physiokey 
en sanakey functies zijn gericht op het stimuleren van het huidoppervlak met specifiek 
gevormde impulsen. Constante metingen van de elektrische huidparameters maakt een 
intelligent feedbackmechanisme mogelijk via een gepatenteerd modulatie-algoritme.
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De physiokey en sanakey zijn handzame transdermale neurostimulators die een huidweerstand 
sensor bevatten. Ze leveren niet-invasieve, computergemoduleerde elektrische stimulatie via de 
huid in gedempte, tweefasige, sinusvormige impulsen die comfortabel voor de patiënt zijn. Deze 
impulsen stimuleren zowel de A-delta vezels, verantwoordelijk voor de snelle doorgifte van 
oppervlakkige eerste pijn, als de C-vezels, waarvan bekend is dat ze een staat van hyper-
activatie kunnen vasthouden in het pijngebied en deze overactieve pijn modus (hyper-algetisch) 
naar de nabije omgeving kunnen verspreiden.

             
            

           
            

             
              

              
 

             
            

            
            

             
              

              
 

           
          

           
             

           
          
             

             
            

            
            

             
              

              
 21

Er is aangetoond dat een elektrische stimulus C-vezels activeert wanneer een intensiteit hoger 
dan de drempelwaarde voor A-vezels wordt gebruikt. Door de afgifte van oscillerende 
golfvormen met een hoge amplitude in doseringen van milliseconden, kunnen de niet- 
gemyeliniseerde C-vezels in een hogere mate worden gestimuleerd dan met andere vormen 
van elektrotherapie. Het is aangetoond dat stimulatie van C-vezels de linker en rechter 
anteriore insula en het frontale operculum van de hersenen activeert. De voorste insula zijn 
verantwoordelijk voor de perceptie van pijn en het handhaven van de homeostase in het 
lichaam    . 

            
           

           
            

           
          
            

Wanneer ze voldoende gestimuleerd worden triggeren C-vezels ook de afgifte van lokale
neuro- en regulatieve peptiden met als gevolg pijnverlichting en de opstart van
genezingsprocessen. De physiokey en sanakey impuls wordt via afferente zenuwvezels naar 
regulerende centra in de hersenen geleidt, die op hun beurt reageren via efferente
zenuwvezels. De physiokey interpreteert deze respons in microseconden en past zijn 
volgende impuls aan via computermodulatie, waarmee de hersenen steeds nieuwe 
informatie ontvangen om de pathologische signalen die pijn initiëren te versterken of te
dempen.
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          physiokey en sanakey behandeling
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14, 25

Elke physiokey en sanakey behandeling bestaat uit vier belangrijke aspecten waarmee 
neurostimulatie behandeling geoptimaliseerd wordt. Dit verzekerd de therapeut en de patiënt 
van betere en blijvende resultaten. Onderzoek heeft aangetoond dat de optimalisatie van 
verschillende behandelingsparameters de effectiviteit van neurostimulatie in een breed scala 
van aandoeningen met pijn aanzienlijk kan verhogen. Als een van deze parameters ontbreekt 
kan dit de klinische voordelen van de behandeling aanzienlijk verminderen of zelfs teniet 
doen. 

             
              

          
        

         
           

 

            
              

          
        

         
           

            
              

          
        

         
           

            
              

          
        

         
           

            
              

         
        

         
           

 

 

            
              

             
          

         
        

        
          

             
         

 

            
          

             
            

   

        
           

          
             
         

              
           

             
       

            
         

            
              
            

          
            

          
 

        
           

          
             
         

              
           

             
       

De physiokey en sanakey identificeren gebieden met een lage huidimpedantie. De lage 
impedantie van de huid wordt veroorzaakt door een toename van de galvanische (GSR) of 
sympathische huidreactie . Deze gebieden met een lage huidimpedantie corresponderen 
met het verloop van belangrijke zenuwtakken, triggerpoints, acupunctuurpunten en lokale 
gebieden met sympathische huidreacties. Onderzoek heeft aangetoond dat gerichte 
behandeling op deze punten een beter klinisch resultaat geeft.

26, 27

            
         

            
              
            

          
            

          
 

        
           

          
             
         

              
           

             
       

   
            
           

                
             

 
        

          
             

         

Melzack et al 28 vergeleken de ruimtelijke verdeling en bijbehorende pijnpatronen van 
triggerpoints en traditionele acupunctuurpunten met behulp van anatomische kaarten, 
samengesteld door verschillende auteurs. Zij concludeerden dat er voor beide criteria een 
hoge mate van correlatie (71%) was. In essentie zijn dit behandel-punten die het best zullen 
reageren op elektrische stimulatie; hun locaties variëren en zijn uniek voor iedere
patiënt. Zoals manueel werkende therapeuten het spier-bindweefsel aftasten naar spanning, 
triggerpoints en verklevingen om te bepalen waar druk moet worden toegepast, identificeert 
een physiokey practitioner de meest reactieve huidzenuw gebaseerd op relatieve 
huidimpedantie verschillen.

            
            

          
           

               

        
          

             
         

 

   
            

           
          

           
               

        
          

             
         

            
           

          
           

              

        
          

              
         

        
          

             
         

Een reeks pijnverminderende mechanismen wordt geactiveerd wanneer verschillende 
frequenties worden gebruikt. De physiokey heeft een frequentiebereik van 5 - 460Hz. 
Alle physiokey en sanakey werkwijzen zorgen ervoor dat een breed scala
aan frequenties in elke afzonderlijke behandeling wordt afgegeven 37 38

De physiokey en sanakey genereren een veilig en comfortabel amplitudesignaal dat vele 
malen hoger is dan normaal gesproken met een TENS of interferentie apparaat
(oncomfortabele) spiercontracties zou veroorzaken. Dit is mogelijk door de interactieve 
neurostimulatie en de vaste elektrodekop. de practitioner kan directe stimulatie geven 
zonder de ongemakkelijke spiercontracties teweeg te brengen 29 30 31 32 33 34 35 36

Deze methodiek verzekert patiëntspecifieke, meervoudige en gevarieerde behandellocaties 
om de meest effectieve pijnvermindering te bewerkstelligen. Melzack liet zien dat 
behandeling met hoge amplitude van belangrijke zenuwbanen, triggerpoints en secundaire 
gebieden in het dermatoom, aanvullend op behandeling in het pijngebied, de meest 
effectieve en langdurige pijnvermindering teweegbrengt, in tegenstelling tot behandeling 
met een lagere amplitude die alleen in het pijngebied wordt afgegeven. Zoeken naar en 
vervolgens doelgericht behandelen van gebieden met een lage impedantie met physiokey 
en sanakey (o.a. ‘sleutel’ en pijnpunten) verzekeren ervan dat al deze aspecten aanwezig 
zijn binnen een behandeling.

Optimale behandelpunten

Stimulatie met hoge amplitude

Variabele frequentie
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1. de physiokey en sanakey elektrode stroef gaat (‘aan de huid blijft kleven’),
2. de physiokey en sanakey impuls sterker waarneembaar is,

             3. het geluid door interactie tussen de huid en physiokey en sanakey zachter wordt,
4.  de kleur van de huid in het behandelgebied een uitgesproken verandering laat zien.

BEHANDEL
   

      

EVALUEER             

         
                         

   

         

              
 

       
            

   

       
            

   

ZOEK
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Preventie van aanpassing
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Onderzoek heeft aangetoond dat te vaak behandelen, te lang behandelen en het behandelen 
in vaste frequenties ervoor zorgt dat het lichaam na een bepaalde tijd niet meer reageert op
neurostimulatie, soms al binnen slechts vier behandelingen van 20 minuten       . physiokey 
en sanakey methoden richten zich op het geven van korte infrequente behandelingen aan 
meerdere behandel-punten die binnen elke behandeling variëren. En door gebruik te maken 
van een breed scala van frequenties zorgen de physiokey en sanakey ervoor dat patiënten 
gedurende de volledige behandel serie op de behandeling blijven reageren.

  
            

   

    
            

   

  
            

   

  
            

   

Een interactieve behandelwijze
Na lokalisatie en beoordeling van het symptoom/de pijn/het ongemak bestaat de basis van 
een physiokey of sanakey behandeling globaal uit 3 stappen:

Zoek naar de beste feedback punten
dit zijn de punten/gebieden met een lage huidweerstand, waar;

  
       

  
     

                   
   

     
  

     
  

     
  

       

  
      

       
 

  
             

 

  
            
  

Behandel deze punten/gebieden
met de technieken en instellingen passend bij de aard van de klacht

         

Evalueer het resultaat tussentijds en na de behandeling

         

   
  

   
    

  
   

 

   
   

   

              
         

                    
          

                  
                  

         Voorbeeld van een aantal werkwijzen van eenvoudig naar meer complex:



  

•
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•
•
•
•
•
•
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 Pijn vermindering:
Autonome responsen van de patiënt:

   
Patiënten met epilepsie.

    

        
     

        
    

        
  

Elektrode plaatsing op/over kwaadaardige tumoren.

       
Het gebruik op open wonden.

       Dragers van een pacemaker of ander elektrisch aangestuurd implantaat.

    Contraindicaties

           gebieden        

   
  

   
    

   

   
    

   
  

     
  

   
 

     
        

 

       

   
 

    
       

            

Zwangerschap.

              
         
            
          
 

             

       
            

        
        

physiokey en sanakey geconstateerde klinische effecten

            
       

             
       
           

   
    

           
       

            

            
        

          

   
    

          
        

         

           
       

           
        
           

        
         

   
    

         
        

         

          
         

              
     

         

   
    

         
        

         

Sympatisch – in sommige gevallen initieel een lichte toename van zweten, 
hartslag en bloeddruk en de patiënt voelt zich warm.
Parasympatisch – na 10 tot 15 minuten physiokey therapie, ontspant de patiënt, daalt de 
hartslag en de bloeddruk normaliseert.

          

   
    

          
         

         

          
    

    
          

         
         

          
    

    
          

         
         

Na physiokey therapie: de meeste patienten rapporteren een langere diepe 
slaap ‘Eerste keer in jaren’;
Bewegingsuitslag verbetert door spier-fascie ontspanning;
Microcirculatie verhoogd: na een paar minuten toepassing kan direct onder 
de physiokey en sanakey elektrode erythema e constateerde worden; 
Gevoel van wel-zijn, licht, helder, ontspannen, slaperig, maar niet moe.•

•

•

•

   
 

    
      

Acute en chronische pijn
Circulatie verbetering
Herstel en verbetering van lichaamsfuncties 
TÜV gecertificeerd - med. Din ISO 13485

•
•
•
•

physiokey en sanakey doelgebruik en certificering 

      Onder invloed van alcohol, bij acute psychosen.
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sanakey sanakey personal/patient personal / patient device device

        

  

physiokey practitioner / therapeut

          sanakey persoonlijk / patiënt

          Keyserie Nederland  Juli 2018

    
  

physiokey en sanakey optionele 
verwisselbare elektroden
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