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System do kompresji pneumatycznej

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się 
– RecoveryAir zadba o resztę
Kompresyjny masaż limfatyczny poprawia krążenie krwi i limfy, 
oczyszcza organizm oraz przyspiesza naturalną regenerację. 

Zastosowania drenażu limfatycznego

Zestaw RecoveryAir i Recovery Air PRO zawiera urządzenie do kompresji pneumatycznej 
oraz mankiety do drenażu limfatycznego kończyn dolnych (w wybranym rozmiarze: S, M lub L).

• Sport: regeneracja po wysiłku, prewencja urazów 
i poprawa wyników sportowych

• Rehabilitacja: po urazie, po operacji ortopedycznej 
lub innym zabiegu (np. mastektomii)

• Zaburzenia krążenia: osłabione krążenie 
żylno-limfatyczne, długotrwałe unieruchomienie, 
profilaktyka zakrzepicy i żylaków

• Zespół ciężkich nóg: np. przy wielogodzinnej 
pracy w pozycji stojącej lub siedzącej, po długiej 
podróży

• Obrzęki: limfatyczne i tłuszczowe (lipoedema)

• Medycyna estetyczna: cellulit, odżywienie 
i ujędrnienie skóry, rekonwalescencja po liposukcji

• Relaksacja i poprawa samopoczucia: redukcja 
stresu i zmęczenia, rozluźnienie mięśni, dotlenienie 
całego organizmu

• Odchudzanie: zastój wody w organizmie, 
przyspieszenie metabolizmu, oczyszczenie z toksyn
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Mankiety na ciało

Poznaj dodatkowe mankiety, które są kompatybilne 
z naszymi urządzeniami do przerywanej kompresji 
pneumatycznej: RecoveryAir oraz medycznym RecoverAir 
PRO. Podłącz dowolny mankiet i doświadcz szybszej, 
bardziej efektywnej i w pełni bezpiecznej kompresji. 
Skuteczność terapii została potwierdzona klinicznie. 

Dopasowane i dostosowane 
do Twoich Potrzeb.

Kluczowe korzyści:
• Poprawia krążenie krwi
• Usprawnia przepływ limfatyczny i usuwa 

zastoje
• Ogranicza objawy DOMS (zespołu 

opóźnionego bólu mięśniowego) 
• Redukuje opuchliznę i uczucie ciężkości
• Zmniejsza sztywność i zmęczenie mięśni

Kamizelka 
kompresyjna 
RecoveryAir PRO

Cechy produktu

Rozmiar: uniwersalny

Komory: 8 nachodzących na siebie komór 
wewnątrz mankietu

Waga: 1.45 kg

Maksymalny obwód klatki piersiowej: 120 cm

Kompatybilność: Kompatybilny TYLKO 
z systemem RecoveryAir PRO.

Mankiet kompresyjny 
na kończynę górną 
RecoveryAir

Cechy produktu

Rozmiar: uniwersalny

Komory: 4 nachodzące na siebie komory 
wewnątrz mankietu

Waga: 0.9 kg

Maksymalny obwód u góry mankietu: 73 
cm

Maksymalny obwód u dołu mankietu: 33 
cm

Kompatybilność: OBA systemy do 
przerywanej kompresji pneumatycznej 
RecoveryAir & RecoveryAir PRO.

Spodnie kompresyjne 
RecoveryAir PRO

Cechy produktu

Rozmiar: uniwersalny

Komory: 8 nakładających się na siebie komór 
wewnątrz mankietu

Waga: 2.2 kg

Maksymalny obwód talii: 120 cm 

Kompatybilność: TYLKO z systemem 
RecoveryAir PRO.

Drenaż limfatyczny klatki 
piersiowej, tułowia, barku 
i kończyny górnej

Drenaż limfatyczny ramienia, 
przedramienia i dłoni.

Drenaż limfatyczny nóg, 
dolnej części pleców 
i brzucha

Kamizelka RecoveryAir PRO 
dostosowana jest do terapii 
kompresyjnej górnych partii ciała, 
zaangażowanych zarówno podczas 
wykonywania czynności codziennych 
oraz zawodowych, jak i aktywności 
fizycznej. Dzięki regulowanym 
paskom możesz dopasować ją do 
ciała, a także założyć na prawe lub 
lewe ramię.
Doświadcz efektów masażu 
limfatycznego – przyspiesz 
regenerację i zmniejsz zmęczenie 
mięśni kończyn górnych, barków, 
klatki piersiowej, pleców i tułowia.

Mankiet zapewnia precyzyjną 
terapię kończyny górnej. 
Możesz go używać na prawą lub 
lewą stronę, a także korzystać 
z dwóch i przeprowadzić masaż 
obu kończyn jednocześnie.
Popraw krążenie, zlikwiduj obrzęk 
i zmniejsz dolegliwości bólowe. 
Masaż wspomaga regenerację po 
wysiłku i rehabilitację (po urazie 
czy operacji, np. mastektomii).

Spodnie kompresyjne RecoveryAir 
PRO zapewniają najskuteczniejszą 
terapię dolnych partii ciała – 
obejmują kończyny dolne, pośladki, 
biodra, lędźwie i brzuch.
Polecane są zarówno w regeneracji 
sportowej, jak i fizjoterapii czy 
medycynie estetycznej. Zadbaj 
o wygląd, dobre samopoczucie 
i regenerację najcenniejszego zasobu 
– Twojego ciała. Terapia poprawia 
krążenie krwi i limfy, usuwa obrzęki, 
zapewnia uczucie lekkości oraz 
odżywia skórę, powięź i mięśnie.


