PRESOTERAPIE (lymfodrenáž) je odbornou veřejností
velmi uznávanou léčebnou metodou se širokou škálou
indikací a v současné době i velmi populární relaxační
a kosmetickou metodou. Napomáhá léčbě lymfedému,
celkové regeneraci, detoxikaci organizmu, zlepšení
metabolizmu a fyzické kondice, odstranění celulitidy a
zpevnění pokožky. Pro zjištění všech výhod a
účinnosti této metody stačí navštívit rehabilitační či
wellness - beauty pracoviště nebo si jednoduše
pořídit tento přístroj domů a provádět tyto procedury
v pohodlí svého domova.
Co je principem přístrojové lymfodrenáže? Jak taková
terapie probíhá? Co je cílem presoterapie?

INDIKACE:










lymfedém
celulitida
prevence žilní nedostatečnosti
bolesti cévního původu (ateroskleróza tepen,
zánět žil, žilní trombóza, křečové žíly, blokáda
mízního řečiště)
syndrom těžkých nohou
poruchy prokrvení
úponové bolesti
otoky dolních končetin způsobené funkčním
opotřebováním kloubů
rehabilitace po extrémním svalovém zatížení
končetin
akcelerace lymfatického systému a odplavení
zplodin látkové výměny
podpora štěpení tuků a jejich odbourávání
podpora činnosti enzymů
podpora mezibuněčného metabolismu
uvolňování ztuhlého svalstva

Principem přístrojové lymfodrenáže je řízeným
způsobem pomocí zdroje vzduchu naplňovat
jednotlivé,
částečně
se
překrývající
komory
připojeného návleku a vytvářet tak tlakovou vlnu,
která způsobuje definované stlačování končetiny nebo
oblasti břicha, boků, hýždí a simuluje tak ruční masáž.



Před zahájením terapie je třeba zvolit vhodný návlek
na část těla, která se bude masírovat, např. na nohu,
ruku, nebo boky-hýždě. Poté se na přístroji zvolí
vhodný program nebo kombinace programů od
rozmasírování až po masáž. Terapii lze spustit také
přiložením již naprogramované čipové karty.
Po
spuštění programu se zahájí postupné definované
střídání naplňování a vypouštění vzduchu z komor
příslušného návleku. Tímto se vytváří tlaková vlna,
která působí na měkké tkáně a podkožní tuk, probíhá
lymfatická masáž.

KONTRAINDIKACE:

Cílem presoterapie je zlepšit proudění lymfy, usnadnit
její odtok přes centrální uzliny do krevního řečiště a
udržovat průchodnost lymfatického systému. Kromě
lymfoterapie je možné použít presoterapii i v oblasti
fleboterapie
při
poruchách
žilního
systému.
Celosvětově je tento druh přístrojů velmi žádán,
protože s jeho pomocí lze docílit efektivních výsledků
za velmi krátkou dobu. Již po prvním použití se
viditelně zmenšují otoky, mizí příznaky pocitu těžkých
nohou a navozuje pocit relaxace a odpočinku.

























bronchiální astma a chronická bronchitida
ischemická choroba srdeční a jiné těžké srdeční
onemocnění
nestabilizovaný vysoký krevní tlak (hypertenze)
cévní mozková příhoda
zvýšená funkce štítné žlázy (hyperthryreosa)
otoky způsobené onemocněním ledvin
choroby jater
epilepsie
nediagnostikované břišní obtíže
akutní žilní onemocnění, tromboflebitida
akutní neuropatie a plexopatie
akutní plicní edém
akutní bakteriální nebo virové onemocnění
těhotenství
alergické a edematózní onemocnění
akutní trauma, záněty kůže a měkkých tkání
osteosyntéza a kloubní náhrady v léčené oblasti
kardiostimulátor

Společnost EKOVUK MEDI, s.r.o. vyvinula ve
spolupráci s předními českými odborníky z oblasti
lymfologie, dermatologie, sportovního lékařství a
rehabilitace multifunkční přístroj PNEUVEN RELAX.
Programové vybavení představuje až 86 standardních
masážních,
rozmasírovacích
a
kombinovaných
programů. Takto široké spektrum programů umožňuje
výběr optimálního programu tak, aby v maximální míře
vyhovoval potřebám klienta.
Koncepce přístroje umožňuje provozovat přístroj v
základním programovém režimu, kdy je zvolená
rychlost tlakové vlny konstantní a výsledný zvolený
tlak je ve všech komorách návleku stejný, nebo v
režimu GRADIENT, kdy je zvolená rychlost tlakové
vlny konstantní, ale zvolený tlak klesá v komorách
návleku od periferie k centru.
Přístroj lze ovládat manuálně pomocí dotykových
tlačítek nebo přiložením čipové karty na označené
místo na přístroji. Na čipovou kartu lze naprogramovat
ve zvoleném režimu kterýkoli z osmdesáti šesti
standardních masážních a rozmasírovacích programů
pro masáž končetin a jejich částí, boků a hýždí nebo
jejich účelné kombinace. Parametry terapie je možné
měnit za běhu přístroje bez nutnosti přerušení cyklu
nebo zpětného programování.
Tento přístroj, jako jeden z mála, využívá kromě
funkce řízeného tlaku i funkci řízeného podtlaku. Je
tak možné provádět i vakuoterapii a mikrodermabrazi
pomocí široké škály příslušenství.
Přístroje jsou velmi jednoduché na ovládání, a proto
jsou populární mezi uživateli různé věkové kategorie.
Mít tento přístroj doma je nejen velmi výhodné ale i
užitečné.
S cílem vyloučit
kontraindikace,
konzultaci s lékařem.

doporučujeme

ТЕCHNICKÉ PARAMETRY
PNEUVEN RELAX 6.7
Síťové napětí
Příkon
Síťové pojistky
Tlačný výkon
Sací výkon
Tlak vzduchu v návleku
Podtlak
Rozměry
Nastavení doby aplikace
Počet programů
Pracovní režimy

230 V / 50 Hz
75 VA
2 x T0,8AL/250V
max. 30 l/min
max. 30 l/min
omezeno na 12kPa
max. -25 kPa až 0 kPa
321,0 x 321,5 x 140,3
do120 min
58- 86
základní/gradient

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Návleky pro lymfatickou masáž: ruka/rameno,
ruka, kalhoty, noha, boky/hýždě,
7– 14 – 21 překrývajících se komor.



Aplikátory pro vakuovou masáž: baňky s otvorem,
baňky bez otvoru



Sada pro diamantovou mikrodermabrazi

Označení přístroje

PNEUVEN RELAX 6.7

Cena v Kč
včetně DPH
37.800,-

N7N – kalhoty 7komor

9.809,-

N14RR ruka s ramenem

4.991,-

Odhalte tajemství
lymfodrenáže!

PNEUVEN RELAX 6.14
Označení přístroje

PNEUVEN RELAX 6.14
N21K – kalhoty 21 komor

Cena v Kč
včetně DPH
64 420,-

10 475,-

Výrobce má certifikovaný systém jakosti v oboru
výroba, prodej a servis zdravotnických přístrojů dle
ČSN EN ISO 13485:2012 a ČSN EN ISO 9001:2009

VÝROBCE A DISTRIBUTOR:
EKOVUK MEDI s.r.o.
Na Maninách 1590/29
170 00 Praha 7
Česká republika
Тел.: +420 220303000
www.pneuven.cz
Еmail: info@pneuven.cz
Skype: pneuven

Tento přístroj můžete objednat na tel.:
+420 220 303 000

Jaké jsou výhody vlastního přístroje pro
lymfatickou masáž

