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Praca na całym obwodzie mankietu

Konstrukcja komór mankietu zapewnia
aplikację na całym obszarze: 360°wyeliminowano “martwe strefy”.
Automatyczny podwójny gradient ciśnienia
Faza kompresji pozostaje aktywna poprzez
cały czas terapii. Zabieg jest całkowicie
zgodny z założeniami terapeutycznymi.
Bogate dostępne wyposażenie

Mankiety kończyn górnych, dolnych oraz
kończyn dolnych i talii lub samej talii. Spytaj
też o mankiet wykonany na wymiar.
Programy terapeutyczne

Urządzenie daje do wyboru 9 programów
terapeutycznych na różne części ciała,
dodatkowo zapisać można 3 własne.
Niezależne przyłącza

Do dyspozycji są dwa 5-punktowe
przyłącza, które obsłużą dwa mankiety
jednocześnie dając gwarancję szczelności.
Anatomiczna konstrukcja mankietów
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Mankiety to konstrukcje bezpieczne i
komfortowe dla pacjenta. Napełnianie nie
powoduje przeprostu w stawie skokowym.
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Napełnianie 1 komory
(dystalnej) do 100%
ustawionych
parametrów.
Napełnianie 2 komory
do 100%, dodatkowe
dopompowanie
komory 1.
Napełnianie 3 komory
do 100%. Ciśnienie w
komorach: 3 < 2 <1.
Napełnianie 4 komory
do 100%. Ciśnienie w
komorach: 4 <3 <2 <1.

Następuje napełnianie 5 komory do 100%.
Ciśnienie na końcu cyklu: 5 < 4 < 3 <2 <1.
Na końcu zabiegu ciśnienie w komorze 5
równe jest początkowemu ciśnieniu w
komorze 1.
Białe obszary to puste komory, które będą
napełnione.
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Automatyczny podwójny gradient ciśnienia
Zasadą działania jest tworzenie nacisku w różnych
komorach mankietu, od miejsc dystalnych do
proksymalnych, z zachowaniem możliwości
dynamicznego zarządzania stopniem tego
nacisku.
Technika ta pozwala łączyć różne efekty:

Niezależne przewody z zaworami
Odporne, elastyczne tworzywo

• "fala ciśnienia" - od miejsca dystalnego do
proksymalnego,
• zmniejszenie nacisku - od miejsca dystalnego
do proksymalnego,
• dynamiczne i stopniowe zarządzanie wzrostem
ciśnienia w komorach, w synchronizacji z
przemieszczeniem fali ciśnienia.

W ten sposób faza kompresji pozostaje aktywna
przez cały czas trwania zabiegu - w każdym
momencie, przy każdym ciśnieniu. Pozwala to
zwłaszcza na:

Brak łączenia - rzepa czy suwaka

Unikalne łączenie komór

• zmniejszenie stosowanego ciśnienia/nacisku,
dzięki temu tkanki powierzchowne są mniej
obciążone zabiegiem,
• skrócenie całkowitego czasu zabiegu,
• redukcję liczby komór w mankiecie.

Mankiety Eureduc nie używają rzepów Velcro, poszerzaczy ani innych akcesoriów, aby zmaksymalizować kontrolę
nad wartością ciśnienia w tych rejonach. Dzięki usunięciu „martwych stref” działamy w zgodzie z założeniami
terapeutycznymi. Użyty materiał i wykonanie zapewnia wysoką elastyczność mankietu.
Mankiety Eureduc zostały zaprojektowane tak, aby najlepiej wykorzystać podwójny gradient ciśnienia.
Poszczególne komory podzielone są w bardzo specyﬁczny sposób. Każda ścianka jest pochylona pod kątem 45
stopni. Dzięki temu sekwencja pompowania poszczególnych komór jest bardziej progresywna, pozbawiona
nagłych skoków ciśnienia. Połączenie komór wpisuje się także w koncepcję usunięcia „martwych stref” - w
odróżnieniu od mankietów wykonanych w sposób tradycyjny.
Łagodne i progresywne napełnianie komór pozwala na maksymalne zbliżenie się do technik manualnych, które
biorą pod uwagę ﬁzjologię układu limfatycznego i budowę tkanek organizmu.
Dane techniczne:
Czas pracy: 0 - 60 sekund
Czas przerwy: 0 - 60 sekund
Ciśnienie: 15 - 112 mmHg
Czas terapii: 0 - 60 minut
Wymiary: 37 x 33 x 18 cm
Wyposażenie standardowe:
Mankiet kończyny górnej
Dwa mankiety kończyny dolnej
Wyposażenie dodatkowe:
Mankiet kończyny dolnej i talii
Mankiet talii

Główne wskazania:
• obrzęki kończyn dolnych,
• obrzęk limfatyczny,
• obrzęk żylny,
• prewencja zakrzepicy,
• usuwanie skutków zapalenia żył,
• zaburzenia krążenia,
• uczucie ciężkości kończyn dolnych,
• stany pooperacyjne,
• proﬁlowanie ciała
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