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Alles wat u als EMDR therapeut nodig heeft 

EMDR Kit WIRELESS

EMDR Kit CLASSIC

Uitstekend



Light Tube

De Light Tube kan gebruikt worden voor 
een visuele stimulus en is draadloos te 
gebruiken. U kunt de snelheid, kleur, hel-
derheid en modus van de Light Tube ver-
anderen op basis van de behoefte van uw 
cliënten. De Light Tube staat op een vaste 
voet waarin de Pulsators kunnen worden 
opgeladen.

Headphone

Met de draadloze Headphone kunt u auditieve 
stimuli toepassen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen 
wanneer de cliënt moeite heeft om het licht van 
de Light Tube te volgen of wanneer er een extra 
stimulatie nodig is. Via de app kan het volume 
worden aangepast en heeft u keuze tussen ver-
schillende geluiden. Het is ook mogelijk om on-
regelmatig geluid toe te passen. 

WIRELESS



EMDR Kit App

Elk onderdeel van de EMDR Kit Wireless 
is bestuurbaar met de EMDR Kit app die 
u kunt downloaden op uw smartphone of 
tablet (iOS of Android). 

Download de gratis EMDR Kit app in de 
Google Play Store (Android) of in de App 
store (iOS). 

Pulsators

Pas tijdens de behandeling een tactiele 
stimulus toe met de draadloze Pulsators. 
U kunt de Pulsators tegelijkertijd met 
de Light Tube en Headphone gebruiken, 
maar u kunt ook kiezen om deze afzon-
derlijk in te zetten. De intensiteit en de 
snelheid zijn gemakkelijk aan te passen 
via de app.



Light Tube

De Light Tube kan gebruikt worden voor een 
visuele stimulus. U kunt de snelheid, kleur, 
helderheid en modus van de Light Tube  
veranderen op basis van de behoefte van 
uw cliënten. De Light Tube van de EMDR 
Kit Classic is verstelbaar in hoogte.

CLASSIC

Headphone

Met de Headphone kunt u auditieve stimuli 
toepassen. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken 
wanneer er meer stimulatie nodig lijkt te zijn 
of wanneer de cliënt moeite heeft om het licht 
op de Light Tube te volgen. U kunt ook kiezen 
voor onregelmatig geluid. 



Pulsators

De Pulsators kunnen worden ingezet 
voor een tactiele stimulus. U kunt de 
Pulsators samen met de Light Tube 
en Headphone gebruiken, maar ook 
afzonderlijk. U kunt de intensiteit en 
snelheid van de Pulsators eenvoudig 
wijzigen met de controller. 

Controller

Elk onderdeel van de EMDR Kit Classic is 
bestuurbaar met de controller. Sluit de te 
gebruiken modaliteiten aan en u kunt aan 
de slag! De instellingen zijn gemakkelijk te 
wijzigen via de knoppen op de controller, 
ook tijdens gebruik. 



Draadloos

De EMDR Kit Wireless is compleet draadloos 
en is bestuurbaar met een app die u kunt 
downloaden op uw smartphone of tablet. 

Bestuurbaar met app

De EMDR Kit Wireless werkt met een app die 
de verschillende onderdelen kan besturen. 
Wijzig de instellingen zoals snelheid, volume 
en intensiteit eenvoudig tijdens gebruik.

  Vaste voet

De EMDR Kit Wireless heeft een vaste voet 
zodat hij altijd op de juiste hoogte staat op 
een tafel. Hij is niet verstelbaar in hoogte of 
kantelbaar.

Extra functies

De EMDR Kit Wireless biedt extra functies 
zoals instelbare snelheid voor afzonderlijke 
modaliteiten en meer geluiden.

Bekabeld
    
De EMDR Kit Classic is bestuurbaar met een 
controller. Alle modaliteiten kunnen gebruikt 
worden door hun kabels aan te sluiten op de 
controller.

Bestuurbaar met Controller

Met de controller kunt u de Light Tube, Pul-
sators en Headphone gemakkelijk aansturen. 
De instellingen zoals de snelheid, volume en 
intensiteit zijn eenvoudig te wijzigen. 

Instelbaar in hoogte

De EMDR Kit Classic wordt geleverd met een 
statief zodat u de hoogte kunt instellen. U 
kunt ook de hoek van de Light Tube wijzigen. 

Inklapbaar

De EMDR Kit Classic is inklapbaar. Daardoor is 
dit model beter geschikt als u van plan bent 
veel te reizen met de EMDR Kit. 

Vergelijking

Verzending binnen NL € 6.95 / Verzendtijd: 1-5 werkdagen
Prijzen zijn geldig tot 01-02-2020

Voor alle producten en meer informatie, bezoek onze website www.emdrkit.com
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Bekabeld
    
De EMDR Kit Classic is bestuurbaar met een 
controller. Alle modaliteiten kunnen gebruikt 
worden door hun kabels aan te sluiten op de 
controller.

Bestuurbaar met Controller

Met de controller kunt u de Light Tube, Pul-
sators en Headphone gemakkelijk aansturen. 
De instellingen zoals de snelheid, volume en 
intensiteit zijn eenvoudig te wijzigen. 

Instelbaar in hoogte

De EMDR Kit Classic wordt geleverd met een 
statief zodat u de hoogte kunt instellen. U 
kunt ook de hoek van de Light Tube wijzigen. 

Inklapbaar

De EMDR Kit Classic is inklapbaar. Daardoor is 
dit model beter geschikt als u van plan bent 
veel te reizen met de EMDR Kit. 

EMDR Kit Wireless Complete Set

Wireless Pulsators met dockingstation

EMDR Kit Wireless Draagtas

EMDR Kit Classic Complete Set

EMDR Kit Classic Draagtas

Prijs Lijst

Verzending binnen NL € 6.95 / Verzendtijd: 1-5 werkdagen
Prijzen zijn geldig tot 01-02-2020

Voor alle producten en meer informatie, bezoek onze website www.emdrkit.com

CLASSIC
incl. 
21% BTW

incl. 
21% BTW

incl. 
21% BTW

incl. 
21% BTW

incl. 
21% BTW

excl. 
21% BTW

excl. 
21% BTW

excl. 
21% BTW

excl. 
21% BTW

excl. 
21% BTW

€ 525,00

€ 245,00

€ 49.95

€ 465.00

€ 39.95

€ 433.88

€ 202,48

€ 41.28

€ 384.30

€ 33.02

Set bestaat uit: Light Tube, Puslators en Headphone.
De app is gratis te downloaden. 

Set bestaat uit: Light Tube, Puslators, Headphone en Controller. 



Duizenden therapeuten  
werken al met de EMDR Kit

Bezoek voor meer informatie:

www.EMDRKit.com

Kerry Curtis - USA
“Your product and customer service are fantastic! I highly recommend 

it to my colleagues.”

Floortje van Embden - NL
“Ik ben helemaal in de wolken met de EMDR Kit. Het is sowieso de 

beste aanschaf die je als EMDR therapeut kunt doen.”

Lori Grifo - USA
“No more sore shoulders from moving my hand back and forth for 

hours. Thank you!”

Shirley Timson - United Kingdom
“It is fabulous and I am very pleased with the EMDR kit!”

Linda Noll - USA
“I love the kit and the design. The app is great too. Easy to use. I really 

can’t say enough about how great the kit is”

Heather Georgieff - USA
“The EMDR Kit is pretty awesome and your clients will love it! I’ve been 
using this Kit for a couple of months now and it has been a great ex-

perience.” 

Amy Huyinh - USA
“You’ve made a wonderful product for EMDR therapists!”

www.EMDRkit.com
info@emdrkit.com

Excellent


