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Terapia podciśnieniowa jest metodą, która wykorzystuje ujemne 
ciśnienie wytwarzane wewnątrz urządzenia. Dzięki temu zjawisku 
można w bardzo krótkim czasie zamocować na ciele pacjenta 
komplet elektrod do zabiegów elektroterapii zarówno jednokana-
łowej jak i dwukanałowej.�

Podciśnienie samo w sobie jest źródłem korzystnych oddziaływań 
na organizm ludzki. W miejscu aplikacji poprawia się ukrwienie 
tkanek. Dzieje się tak dlatego, że poszerzają się naczynia krwiono-
śne i zwiększa się ich przepuszczalność. Usprawnienie krążenia 
skutkuje dostarczeniem większej ilości substancji odżywczych 
i tlenu. Produkty przemiany materii są łatwiej i szybciej odprowa-
dzane.

Terapia podciśnieniowa zdobywa coraz więcej zwolenników wszę-
dzie tam gdzie kładzie się silny nacisk na poprawę komfortu 
pacjenta oraz skrócenie czasu przygotowania do zabiegu. Sama 
terapia podciśnieniowa niesie za sobą wiele korzyści i poprawia 
skuteczność zabiegów elektroterapii.



GŁÓWNE WSKAZANIA:

reumatologia,

blizny- oparzenia (operacje plastyczne i naprawcze),

terapia odruchowa,

kształtowanie sylwetki (cellulit, obrzęki),

traumatoligia,

rehabilitacja sportowa (urazy mięścni i ścięgien).

niewydolność żylna i nerek,

kosmetyka (zmarszczki, bruzdy, napięcie tkanek, rozluźnienie),

drenaż (wspomaganie eliminacja produktów przemiany materii),

przeciwbólowy (stymulacja mechanoreceptorów),

tonizacja (stymulacja włókien elastycznych),

rozluźnienie (rozklejenie i zmiękczenie tkanki łącznej 
– stymulacja włókien elastycznych),

zwiększenie unaczynienia (reaktywacja metabolizmu).

EFEKTY ZABIEGU:



Wszystkie choroby o charakterze zapalnym w fazie aktywnej, 
infekcje, guzy, zaburzenia neurologiczne:

krwiaki, siniaki, 

choroby zakaźne,

kruche naczynia żylne i włosowate,

rumień - nowotwory skóry,

świeże złamania,

dermatoza - otwarte rany,

przeszczepy kostne,

czyraki - ostra faza DTV,

nowotwory skóry.

CZAS ZABIEGU

Regulowany miedzy 20 a 45 min, 
w zależności od rodzaju zabiegu i wrażliwości skóry.

GŁÓWNE PRZECIWSKAZANIA



HIPERTERMIA

Ożywia lokalne mikrokrążenie. Pobudza wszystkie przepływy 
płynów: 

Mikrokrążenie tętnicze.
Mikrokrążenie żylne. 
Mikrokrążenie limfatyczne. 

Tak więc matryca koloidalna, podstawowy składnik naszego ciała, 
może odzyskać wszystkie swoje możliwości transportowe 
w zakresie: 

spożycia: woda, gaz, składniki odżywcze, żywność komórkowa, 
witaminy

odpadów: woda, gaz, CO2, odpady komórkowe, duże cząsteczki. 
 
Odrodzenie podstawowych narządów w naszych ciałach pozwala 
sąsiednim komórkom odzyskać optymalny metabolizm, w szcze-
gólności fibroblasty skóry właściwej, odpowiedzialne za wydziela-
nie kolagenu i elastyny. 

Mechaniczne rozciąganie różnych warstw ma wpływ na wszystkie 
struktury skóry a w szczególności na tkankę łączną. Jego włókna 
tworzą płatki zawierające adipocyty ale również wysyłają ekspan-
sje do porów kanałów limfatycznych i przyczyniają się do ich 
otwarcia poprzez umieszczenie ich pod napięciem. 

To ćwiczenie skóry zwalcza zwłóknienie tkanek i towarzyszy mu 
zmniejszenie bólu a także uwalnianie ścięgien, mięśni i tkanek 
stawowych. 

ROZCIĄGANIE SKÓRY 



EFEKTY VACUODERMIE SĄ UZUPEŁNIANIE PRZEZ 
JEGO TRYBY DZIAŁANIA:  

TRYB CIĄGŁY

stałe ciśnienie Vacuodermie (CPVd),

stacjonarne Vacuodermie (SVd) - podciśnienie jest przykładane 
do pojedynczego punktu,

poślizg Vacuodermie (GVd) - ciśnienie podciśnienia jest stałe, 
głowica ssąca przesuwa się po skórze. 

TRYB IMPULSOWY 

alternatywny poślizg Vacuodermie - ruch głowicy przyssawko-
wej na przemian: od niskiego do wysokiego podciśnienia,

pompowanie Vacuodermie - naprzemiennie niskie i wysokie 
podciśnienie w tym samym miejscu (z możliwością jednocze-
snego użycia 2 głowic przyssawkowych),

odprowadzanie Vacuodermie (DVd) - ruch głowicy przyssawko-
wej wzdłuż ścieżek drenowanych z zastosowaniem delikatnych 
ciśnień próżniowych. 



EFEKTY VACUODERMIE

Efekt drenażu: Eliminacja odpadów organicznych i nadmiaru 
płynów. 

Efekt hiperwaskularyzacji: Natlenienie i działanie na metabo-
lizm komórkowy poprzez poprawę lokalnego mikrokrążenia. 

Eliminacja tkanki włóknistej i efekt anty-retrakcji: uwalnia 
i zmiękcza zrąb spojówkowy. 

Efekt tonizujący: Stymulacja elastycznych włókien. 

Działanie przeciwbólowe: Stymulacja mechanoreceptorów. 

Głęboki efekt z powodu refluksu pomiędzy powierzchownym, 
a głębokim krążeniem. 

Efekt relaksacyjny i ogólnie uspokajający.

Dzięki przezroczystym głowicom przyssawkowym tkanka 
Vacuodermie®, która jest elastyczną i łatwą w użyciu procedu-
rą, ma tę zaletę, że umożliwia kontrolowanie jej działania 
w sposób ciągły, oprócz reakcji leczonych tkanek. 

Szeroki zakres regulacji intensywności wysokiego i niskiego 
podciśnienia umożliwia również: 

najdelikatniejsza możliwa opieka,
unikanie szkodliwych skutków ubocznych, 
poprawiona skuteczność zabiegów, 
skrócenie czasu trwania zabiegów.

ZALETY OFEROWANE PRZEZ VACUODERMIE



WSKAZANIA:

patologie skóry: blizny, oparzenia, zrosty i retrakcje. cellulit 
i przebudowa ciała,

tonizacja skóry, przebudowywanie skórę twarzy, ograniczanie 
pojawiania się zmarszczek i drobnych zmarszczek,

reumatologia: artroza, zapalenie stawów, choroby zwyrodnienio-
we stawowe lub okołostawowe (PHS),

patologie mięśni: obrzęk, skurcze, mrowienie, urazy mięśni, 
przygotowanie do wysiłku i powrót do zdrowia,

urazy: zapalenie ścięgna, niedawne lub stare obrażenia mięśni 
i ścięgien,

techniki i masaże refleksyjne: BGM, refleksologia nauszna lub 
podeszwowa. 

Rumień, siniaki i krwiak oraz ból nie powinny występować pod-
czas leczenia. W przypadku pojawienia się któregoś z czynników 
leczenie należy przerwać. W pewnych przypadkach hiperemia, 
która jest oczekiwana, powinna ustąpić w ciągu 24 godzin. Jeśli 
nadal występuje, należy zmniejszyć stosowane wartości podci-
śnienia. 
 
 Ponadto, należy zawsze bardzo uważać na ewentualną łamliwość 
naczyń włosowatych. Podczas leczenia za pomocą Vacuoder-
mie® należy uwzględnić rozwój skóry leczonej. 



PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE:

wszelkie ostre lub rozwijające się choroby zapalne,

wszelkie patologie infekcyjne, neurologiczne lub nowotworowe 
w fazie aktywnej.
 

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE LUB MIEJSCOWE:

rumień, siniaki i krwiaki,

dermatoza, zapalenie naczyń, choroby zakaźne lub 
grzybicze,

guzy skóry i otwarte rany,

strefy infekcji lub guza,

zakrzepica żył w fazie ostrej,

bardzo delikatny żylny lub limfatyczny układ kapilarny, 

ostatnie złamania, przeszczepy kostne.



PARAMETRY TECHNICZNE -�URZĄDZENIE TV20

Samo urządzenie Model 220 V 

Waga (lbs/kg) 12.7 lbs / 5,75 kg 43 lbs / 19,5 kg 

Wymiary  (W x D x H)   (L x P x 
H) 

14 5/8’’x 17 ¾’’x 6 ¼’’  
37 x 45 x 16 cm 

19 3/4’’x 17 ¾’’x 41 ¼’’  
50 x 45 x 105 cm 

Napięcie (V) 220 V 

Częstotliwość (Hz) 50 Hz

Bezpieczeństwo 2 bezpieczniki 5 x 20 
mm 1A 

Pobór mocy (W) 65 W

Podciśnienie vacuum (mB) od 20 do 900 mB

Poziom hałasu (dB) 50 dB<I<54 dB

IEC 60601-1 #  H020891-CQPE/1 



AKCESORIA

ZASTOSOWANIE AKCESORIÓW :�

VM01 - Małe, sztywne blizny
VM02 - Małe, elastyczne blizny
VM03 - Małe, sztywne blizny i zmarszczki
VM04 - Blizny,Terapia odruchowa
VM05 - Drenaż,Masaż relaksacyjny,Terapia sportowców
VM06 - Rozmiar średni, Terapia sportowców, Reumatologia
VM07 - Rozmiar duży,Reumatologia
VE01 - Owalna przyssawka z uchwytem Health & Beauty
VE03 - Prostokątna przyssawka z uchwytem Health & Beauty
VE04 - Prostokątna przyssawka z uchwytem i rolkami Health & Beauty
VM11 - Wszechstronna tubus podciśnieniowy „Y”
PN33D - Zestaw 11 akcesoriów: Przyssawki okrągłe, z uchwytem, tubus „Y”



W naszej ofercie posiadamy także inny aparat do terapii 
podciśnieniowej - 6D ACTION.

Urządzenie 6D Action jest oparte na technologii podciśnienia lub 
próżniowej i może być wykorzystywane jako pomoc w fizjoterapii 
i terapii drenażem limfatycznym.

Urządzenie 6D Action oparte na technologii próżniowej umożli-
wia ciągłe zasysanie, a także pulsujące zasysanie próżniowe. 
Zestaw urządzenia obejmuje jednostkę główną sterującą, prze-
wód podciśnieniowy z filtrem, 6 głowic zabiegowych w różnych 
rozmiarach, głowicę zabiegowa z wypustkami oraz filtrem, kabel 
zasilający oraz torbę transportową.

6D ACTION



PARAMETRY TECHNICZNE 6D ACTION

Podciśnienie: 0 – 300 mm Hg (± 10 – 15%)
Pulsacja: 0.1 – 3.0 s (± 10 – 15%)
Wymiary: 18 x 26 x 19 cm
Waga: 4.6 kg
Wymagania dotyczące zasilania: 220 VAC, %0 Hz, 90 VA CE 
EMC: 2014/30/EU oraz LVD: 2014/35/EU

GŁÓWNE RÓŻNICE MIĘDZY TV 20 A 6D ACTION

TV 20 jest aparatem stacjonarnym  a  6D Action  jest aparatem 
przenośnym.

TV 20 sterowane jest za pomocą wyświetlacza i posiada gotowe 
programy terapeutyczne z kolei 6D Action sterujemy za pomocą 
potencjometrów i nie ma gotowych programów terapeutycznych.

TV 20 regulować można podczas zabiegu w trybie pulsacji dwa 
zakresy ciśnienia górne oraz dolne w przypadku 6D Action regulo-
wany jest tylko jeden zakres ciśnienia.

W 6D Action są dedykowane tapy do utrwalania efektu zabiegu.

Aparat TV 20  dzięki swoim parametrom ma przewagę nad apara-
tami konkurencji.

Wytwarza znacznie większe podciśnienie niż pozostałe aparaty bo 
do 900 m/bar co ma bardzo duże znaczenie np. w masażu reflek-
syjnym,  a także posiada znacznie więcej głowic przyssawkowych 
niż inne aparaty co powoduje że można  dopasować idealnie daną 
głowicę do określonej powierzchni ciała oraz do konkretnego 
schorzenia oraz przy pracy manualnej pozwala terapeucie na 
zoptymalizowanie terapii. 


