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•  6 rodzajów drenażu
•  Funkcja pomiaru ciśnienia krwi
•  Automatyczny dobór ciśnienia w komorach
•  Uniwersalna wielkość uniformu (9 komór)

Ciśnienie
- bez pomiaru ciśnienia krwi: 
  max 140 mm Hg
- z pomiarem ciśnienia krwi:
 max 90% ciśnienia skurczowego

Pomiar ciśnienia krwi
Tętno:   30-120
Max ciśnienie skurczowe: 80 mm Hg
Min ciśnienie rozkurczowe: 40 mm Hg

Wymiary:
 wysokość         1421 mm
 szerokość         467 mm
 głębokość         504 mm
Waga:       28 kg
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komory typu „łuski”

Akcesoria, wykonane są z trwałego i łatwego do utrzymania w czystości materiału. Muszą być 
bardzo dokładnie dopasowane do powierzchni ciała, co jest możliwe dzięki ich uniwersalnej 
wielkości i wygodnym zapięciom na rzepy. Część okrywająca stopę składa się z jednego 
kawałka, ma twardą podeszwę, co powoduje, że ciśnienie wywiera nacisk w kierunku 
wewnętrznym, w kierunku podstawy stóp. To gwarantuje wykonanie prawidłowego drena-
żu, od najodleglejszej części kończyny. Stopa jest osobnym elementem. Dzięki uniwersalnej 
wielkości pozwala się dopasować do wszystkich długości. Stopy i nogawki (z przedłużeniem 
na biodra, pośladki i dolną część brzucha) częściowo na siebie zachodzą, co sprawia, że cała 
poddawana zabiegowi powierzchnia ciała jest okryta ciśnieniowym „uniformem”. 



PRESOTERAPIA
Intensywny leczniczy masaż pompująco-ugniatający, usprawniający układ żylny i limfatyczny, 
jest podstawową techniką stosowaną w terapii cellulitu i otyłości oraz likwidacji obrzęków.
Presoterapia jest metodą szeroko stosowaną w leczeniu układów limfatycznego i krążenia, 
w medycynie kosmetycznej, �zjoterapii i kosmetyce. Stosowanie presoterapii powoduje 
pobudzenie układu żylnego i limfatycznego, stymuluje reabsorpcję płynów śródmiąższowych 
oraz ich odprowadzenie do organów �ltrujących, daje efekt przeciwbólowy i odprężający, 
powoduje wzrost elastyczności tkanek.
Zabieg polega na umieszczeniu kończyny lub innej części ciała dotkniętej schorzeniem 
w kombinezonie składającym się z elementów o kształtach buta, nogawki, rękawa lub pasa. 
Każdy z tych elementów posiada podwójne ścianki, a przestrzeń podzielona jest na oddzielne 
segmenty. Przy pomocy znajdującego się wewnątrz urządzenia kompresora, w sposób 
ściśle kontrolowany, do poszczególnych segmentów pompowane jest powietrze, pozwalając 
uzyskać kontrolowane ciśnienie nad obszarem ciała dotkniętym określonym problemem.

AKCESORIA

Najwyższa jakość i uniwersalna wielkość 
ciśnieniowego uniformu. Zapięcia na rzepy 
umożliwiają idealne dopasowanie elementów 
kombinezonu do wszystkich obszarów ciała.
W celu zapewnienia wysokiego poziomu higieny 
do zabiegów stosowane są jednorazowe rajtuzy

z �zeliny zapobie-
gające bezpośred-
niemu kontaktowi 
skóry z powierzch-
nią akcesoriów.

Funkcja pomiaru ciśnienia krwi przed zabiegiem umożliwia 
automatyczny dobór ciśnienia w poszczególnych komorach, 
w sposób optymalny i bezpieczny dla każdego pacjenta. 

√  stymulacja krążenia zwrotnego
√  cellulit
√  otyłość
√  obrzęki żylne i limfatyczne
√  obrzęki pooperacyjne
√  obrzęki pourazowe
√  zapobieganie żylakom
√  poprawa elastyczności skóry
√  działanie przeciwbólowe
√  relaks
√  przygotowanie do operacji plastycznych
√  usunięcie substancji toksycznych

RODZAJE DRENAŻU

IMPRESS-240 posiada sześć rodzajów drenażu limfatycznego, które mogą być stosowane 
w odniesieniu do kończyn górnych i dolnych:

Intensywny - kompresja rozpoczyna się w najdalszych obszarach kończyn (stopa lub dłoń) 
i stopniowo idzie w górę, w kierunku kolejnych segmentów. Ciśnienie w już napompowanych 
segmentach utrzymuje się aż do zakończenia cyklu.

Pachwinowy - z odblokowaniem węzłów chłonnych na początku zabiegu.

Fizjologiczny - ciśnienie zaczyna działać u podstawy stóp do czasu osiągnięcia ustawionej 
wartości. Następnie działa na okolice kostki i dalszej części nóg i stabilizuje się do wartości 
w poprzednim segmencie. Kiedy wzrasta ciśnienie w okolicach łydki, opróżnia się segment 
umieszczony u podstawy stopy, i  tak kolejno dalej. Przepływ płynów w kierunku serca jest 
bardzo dobry, bowiem wypełniony powietrzem poprzedni segment blokuje strumień 
zwrotny. Ten rytm pracy powoduje dośrodkową „falę ciśnienia”, która wspaniale stymuluje 
krążenie żylne i limfatyczne, likwiduje zastoje.

Sekwencyjny - uzyskuje się najdelikatniejszy i najbardziej powierzchowny drenaż, 
porównywalny z masażem. Stosowany jest przy małych obrzękach i zmianach żylnych, 
z zastosowaniem niskiego ciśnienia.

Limfatyczny - kompresja w poszczególnych segmentach następuje zgodnie z zasadami 
ręcznie wykonywanego drenażu. Rozpoczyna się w najniższych częściach kończyn i  jest 
stopniowo przenoszona ruchem przepychającym,
posuwistym do dalszych obszarów.

Kombinowany - umożliwiający
tworzenie indywidualnych
programów zabiegowych
i zapisywanie ich w pamięci
urządzenia.


