
RecoveryAir 3.0

Prime JetBoots PRO

Krótki opis

Zaawansowany i prosty 
w obsłudze system do kompresji 
pneumatycznej.

Pozwala w szybki i naturalny 
sposób zadbać o odnowę 
biologiczną i ogólną regenerację. 
Poprawia kondycję i wygląd nóg.

Innowacyjne, bezprzewodowe 
buty do kompresji pneumatycznej 
i masażu limfatycznego 
z wbudowanym kompresorem. 
Mobilne i poręczne dzięki czemu 
można je stosować w dowolnym 
miejscu.

Pozwala w szybki i naturalny sposób 
zadbać o odnowę biologiczną 
i ogólną regenerację. Poprawia 
kondycję i wygląd nóg. 

Najbardziej zaawansowany 
i w pełni konfigurowalny system 
do kompresji pneumatycznej. 
Zapewnia pełną kontrolę nad 
parametrami zabiegu i oferuje 
szerokie możliwości terapeutyczne.

Pozwala w szybki i naturalny 
sposób zadbać o odnowę 
biologiczną i ogólną regenerację. 
Poprawia kondycję i wygląd nóg.   

Przeznaczenie systemu

Polecany do samodzielnego 
masażu nóg w domu lub podróży, 
zarówno dla sportowców, jak i do 
użytku prywatnego.

Polecany do samodzielnego 
masażu nóg w domu lub podróży, 
zarówno dla sportowców, jak i do 
użytku prywatnego.

Dedykowany do użytku 
profesjonalnego – dla sportowców 
i klubów sportowych,  gabinetów 
i klinik fizjoterapii oraz medycyny 
estetycznej.

Polecany także do samodzielnego 
masażu nóg w domu lub w podróży, 
zarówno dla sportowców, jak i do 
użytku prywatnego.

Poziom ciśnienia

• W zakresie 20-100 mmHg, 

• Regulowany poprzez:

•  jednostkę sterującą 
co 10 mmHg

• aplikację co 5 mmHg

• W zakresie 20-100 mmHg,

• Regulowany poprzez:

• panel na mankiecie – 4 poziomy 
regulacji: 25, 50, 75 i 100 mmHg

• aplikację co 5 mmHg

• W zakresie 20-100 mmHg,

• Regulowany co 5 mmHg – 
poprzez jednostkę sterującą 
lub aplikację.

Czas zabiegu Do wyboru: 20, 40, 60 minut i tryb 
ciągły

Do wyboru: 20, 40, 60 minut i tryb 
ciągły

Regulowany w zakresie 10-90 
minut (co 5 min.) lub tryb ciągły

Regulacja czasu 
zatrzymania powietrza 
w mankiecie

W zakresie 10-60 sekund 
(w aplikacji)

W zakresie 1-10 sekund 
(w aplikacji) W zakresie 1-10 sekund

Regulacja czasu przerwy 
(uwolnienia ucisku)

W zakresie 10-60 sekund 
(w aplikacji)

W zakresie 10-60  sekund 
(w aplikacji) W zakresie 10-60  sekund

Technologia TruGrade™ 
(ujemny gradient 
ciśnienia)

Tak Tak Tak

Technologia FastFlush™ 
(szybkie cykle) Tak Tak Tak

Czas trwania jednego 
cyklu napełnienia 
i opróżnienia

60 sekund 60 sekund 60 sekund

Monitorowanie 
przebiegu zabiegu Tak Tak Tak

Łączność Bluetooth 
i sterowanie przez 
aplikację

Tak Tak Tak

Rewolucja w kompresji pneumatycznej
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Predefiniowane 
programy 2 2 4 (Warm up, Recovery, Isolation, 

Interval)

Wybór trybu cyklu 
napełnienia Nie Nie Tak (4- Sequential, Wave, Isolation, 

Flow)

Tryb PRO Nie Nie
Tak – pozwala na indywidualny 
dobór wszystkich parametrów 
i schematu cyklu

Udostępnianie 
programów 
w aplikacji

Podstawowe (Basic) Podstawowe (Basic) Podstawowe (Basic) i PRO 
(indywidualne programy)

Co znajduje się 
w zestawie

• Jednostka sterująca 
RecoveryAir Prime

• Para mankietów na kończyny 
dolne

• Zatyczka blokująca

• Zasilacz do prądu stałego

• Etui ochronne na urządzenie

• Para mankietów do kompresji 
pneumatycznej – każdy 
z wbudowanym kompresorem 
i panelem sterującym LCD 

• Ładowarka 36 W

• Konektor do ładowania baterii 
obu mankietów jednocześnie

• Etui ochronne 

• Jednostka sterująca 
RecoveryAir PRO

• Para mankietów na kończyny 
dolne

• Zatyczka blokująca

• Zasilacz do prądu stałego

• Etui ochronne na urządzenie

• Etui ochronne na mankiety

Rozmiary mankietów na 
kończyny dolne 
(do wyboru)

S, M, L S, M, L S, M, L

Tabela rozmiarów 
mankietów 
dla wszystkich modeli

Rozmiar mankietów Wzrost Długość 
kończyny dolnej

Maksymalny 
obwód uda

S 152 - 169 cm 70 - 85 cm 70 cm

M 170 - 183 cm 80 - 95 cm 80 cm

L 183 - 198 cm 90 - 105 cm 81 cm

Kompatybilność z innymi 
mankietami (także 
z poprzedniej serii)

Mankiety na kończyny górne 
(RecoveryAir Compression Sleeve)

Brak możliwości połączenia 
z innymi mankietami

• Mankiety na kończyny górne 
(RecoveryAir Compression 
Sleeve)

• Kamizelka kompresyjna 
(RecoveryAir PRO Compression 
Vest)

• Spodnie kompresyjne 
(RecoveryAir PRO Compression 
Pants)

Czas pracy na baterii 180 minut 240 minut 240 minut

Wymiary
Jednostka sterująca 
(dł.) x (szer.) x (wys.): 

21 x 13,7 x 9 cm

Pojedynczy but 
(dł.) x (szer.) x (wys.):

• S  – 93,5 x 13,2 x 34,8 cm

• M  – 110 x 18,8 x 38,6 cm

• L – 118,1 x 13,2 x 38,6 cm

Jednostka sterująca 
(dł.) x (szer.) x (wys.):

23,4 x 14,2 x 15,5 cm

Waga Jednostka sterująca: 1,46 kg

Pojedynczy but

• S  – 1,87 kg

• M  – 1,96 kg

• L – 2,03 kg

Jednostka sterująca: 2,14 kg

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata
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