Aparat za medicinsko ali kozmetično limfno
drenažo z 2 x 12 izhodi
Odličen za terapijo limfnih edemov
različnih vrst
Zelo učinkovita osnovna terapija celulita in
dobra preventiva oteklih nog in krčnih žil
Sedem stalnih in 14 prostih
programov
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Nastavljivi parametri
drenaže - pritisk, čas
kompresije in pavze,
čas terapije

Moderna mikroprocesorsko krmiljena aparatura s posebno nadtlačno črpalko vpihava zrak
pod določenim – nastavljivim tlakom v pnevmatično ločene, a mehansko združene
manšete. GREEN PRESS 12 ima več stalnih, računalniško vodenih programov, ki
omogočajo različno zaporedje polnjenja posamičnih komor manšet in tudi število
polnih komor in/ali manšet. Poleg stalnih programov je mogoče ustvarjati tudi
lastne, ki jih po želji brišemo ali spreminjamo. Sestaviti je mogoče enostavne
(eno samo zaporedje polnjenja komor) ali kompleksne (več različnih zaporedij
polnjenja komor) programe. Parametri programov – tlak v manšetah, trajanje
kompresije, trajanje premora med kompresijami in trajanje pavze – so
individualno nastavljivi in prilagodljivi vsakemu pacientu posebej.
Na voljo so manšete dveh vrst. Za oboje je značilno, da so septirane – iz več
pnevmatsko ločenih komor, ki se delno prekrivajo in tako omogočajo najbolj
fiziološki način limfne drenaže. Razlikujejo se le po načinu aplikacije na
pacienta in vrsti materiala, iz katerega so izdelane.
Aparat ima dvanajst ločenih priključkov za posamezne komore na manšetah.
Priključiti je mogoče vse manšete za hkratno limfno drenažo obeh nog, zadnjice in trebuha.
Posebej je mogoče drenirati tudi eno ali obe roki.
Uporaba aparata GREEN PRESS 12 je lahka in enostavna. Zaradi visoke kvalitete in
profesionalnosti same aparature jo priporočamo vsaki fizioterapevtski enoti, kot pomoč pri ročni limfni drenaži.
Njen terapevtski učinek je nenadomestljiv tako v zgodnji kot v pozni fazi rehabilitacije mnogih patologij. Priporočamo jo
tudi ustrezno usposobljenim kozmetičnim salonom, ki pod strokovnim vodstvom izvajajo limfno drenažo kot eno izmed
preventivnih metod v boju proti celulitu.
V kombinaciji z drugimi anticelulitnimi metodami da zelo dober rezultat.
INDIKACIJE:
Medicinske: • primarni limfatični edem
• sekundarni limfatični edem
• edem po poškodbi
• kronična venska insuficienca
• varice, stanja po operaciji ožilja
• razjede goleni
• profilaksa venske tromboze
Kozmetične: • povečana telesna teža
• občutek težkih nog
• celulit

KONTRAINDIKACIJE:
• edemi pri popuščanju srca
• jetrni edemi
• insuficienca ledvic
• tromboza
• tromboflebitis
• vročica
• tuberkuloza
• aktivni rakavi proces
• mikro in makroangiopatije pri diabetesu,
• mb. Burgerju, mb. Raynaudu

Tehnični podatki:
Tip aparata:
GREEN PRESS 12
Napajalna napetost:
230 V, 50/60 Hz
Priključna moč:
80 VA
Tip varovalke:
2x1,6 AT
Masa aparata:    
8,2 kg
Masa aparata z manšetami:
16,7 kg
Dimenzije aparata:
500 x 410 x 220 mm
Varnostni razred:
I
Tip aplikacijskega dela:
BF
Klasifikacija MDD 93/42/EEC  
IIa
Število priključkov za masažne celice: 2 x12
Nastavljivi pritisk:
0 do 22 kPa
Nastavljivi elementi masaže
- pritisk v celicah manšete
0 do 22 kPa
- trajanje pritiska
0 do 90 sekund
- interval vključevanja celic
0 do 90 sekund
- način vključevanja celic
linijski - ena za drugo
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do zadnje
točkovni - ena po eno
krožni - po več v valovih
- smer masiranja
proti srcu ali v obratni smeri
- trajanje masaže
do 90 minut
Število standardnih masažnih programov: 7 v spominu aparata
Število prostih masažnih programov: 14
Standardna oprema:
manšeta za nogo - 2 kos
manšeta za stopalo - 2 kos
manšeta za pas - 1 kos
manšta za boke - 1 kos
manšeta za roko - 1 kos
priključna vrvica: 230V
Eurovtič
Navodila za uporabo
Dodatna oprema:
kozmetična manšeta
razširitveni trak
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