RelaxMaker
De RelaxMaker kunt u inzetten in alle situaties waarin uw patiënten angstig, onrustig of gespannen zijn! De RelaxMaker
leidt de patiënt af met speciaal ontwikkelde natuurbeelden. Deze hebben een bewezen kalmerend effect. Hierdoor zijn behandelingen en onderzoeken voor patiënten minder belastend en ontstaat er een natuurlijk effect dat de spanning reduceert. De
RelaxMaker is geschikt voor jong & oud en kan worden gebruikt binnen verschillende (para)medische omgevingen.
RelaxMaker Cinema
De RelaxMaker Cinema is een systeem bestaande uit een
moderne videobril met geïntegreerde luidsprekers en een
speciale player waarop de bijzondere natuurbeelden staan.
De Cinema heeft een extra goede geluidsbeleving door
de luidsprekers die eraan vast zitten. De afleiding voor de
patiënt is daarmee groot.
RelaxMaker Compact
De RelaxMaker Compact is een systeem bestaande
uit een lichte videobril met wegwerp luidsprekertjes die
apart op de bijgeleverde player worden aangesloten. De
Compact is licht en met deze videobril behoudt de patiënt
veel contact met de omgeving. Daarmee behoudt ook de
behandelaar veel contact met de patiënt.
Hieronder een vergelijk van beide systemen:

Specificaties:
Beeldtechniek:

RelaxMaker Cinema:
DLP beamer

RelaxMaker Compact:
LCD beeldscherm

Beeldindruk:

Normale beeldhoek

Grote beeldhoek

Vergelijk:
Bij de DLP beamer techniek van de Cinema wordt het beeld op de ogen geprojecteerd. Dit heeft tot resultaat dat het minder vermoeiend is om naar het beeld te
kijken. Het LCD display van de Compact is minder rustig door de frequentie waarin
de schermen worden ververst.

Type beeld:

HDMI

VGA

De beeldkwaliteit van de Cinema is hoger door het digitale HD beeld van de Cinema.

Aansluiting:

HDMI-aansluiting

Moco-connector

De Cinema heeft een HDMI connector en kan eventueel ook op andere (eigen)
devices worden aangesloten. De Compact heeft een speciale moco-connector en
kan hierdoor moeilijker op andere devices worden aangesloten.

Instelmogelijkheden
videobril:

Volledig instelbaar

Niet instelbaar

Bij de Cinema zijn instelbaar: neuspad en lenzen (met betrekking tot de afstand
tussen de pupillen en de dioptriën). De Compact kent geen instelmogelijkheden en
is gemaakt voor het gemiddelde hoofd. Brildragers zullen veelal de Compact over
hun eigen bril heen moeten zetten om scherp te kunnen zien. Door de vele instelmogelijkheden van de Cinema hoeft deze niet over de bril heen gezet te worden.

Gewicht:

400 gram

75 gram

De Compact voelt lichter aan dan de Cinema. Hiervoor heeft de Cinema een extra
hoofdband die ervoor zorgt dat de Cinema minder zwaar aanvoelt.

Geluid:

Geïntregeerde
luidsprekers

Losse luidsprekertjes
(wegwerp)

Bij de Compact krijgt de patiënt meer van de omgevingsgeluiden mee. Bij de
Cinema is de patiënt meer afgesloten dan bij de Compact. De losse luidsprekertjes
van de Compact beperken de bewegingsvrijheid van de patiënt iets meer dan bij de
Cinema, waar de luidsprekers geïntegreerd zijn.

Schoonmaken:

Goed

Goed

De Cinema is gemaakt van gladdere materialen en kent minder kieren en scharnierpunten en is daardoor iets gemakkelijker en sneller schoon te maken.

Vormgeving:

Modern

Klassiek

Door de moderne vormgeving wordt de Cinema als ‘cool’ ervaren door met name
jongeren. De Compact lijkt meer op een klassieke bril.

Batterij duur:

8 uur

8 uur

De batterij van beide players gaat ongeveer 8 uur mee. Opladen van de batterij is
eenvoudig.

Open voor eigen
(instructie)films?

Ja

Ja

Beide systemen hebben de mogelijkheid om uw eigen (instructie)films toe te voegen
aan het beeldmateriaal op de player.

Robuust voor
dagelijks gebruik?

Robuust

Robuust

De videobrillen zijn verschillend maar beiden voldoen aan de eisen die worden
gesteld aan robuustheid in het dagelijks gebruik. Qua functionaliteit zijn de brillen
ook vergelijkbaar. De belangrijkste afweging die gemaakt moet worden is voor welk
doeleinde wilt u het systeem vooral gebruiken? Wij adviseren u graag.

