
Cechy produktu:

Pełen cykl w 60 sekund 
z technologią FastFlush™

4 nakładające się na siebie 
komory wewnątrz mankietu
Doskonała, higieniczna konstrukcja

Precyzyjna kontrola ucisku
Skuteczność i bezpieczeństwo

Tryb PRO
Pełna personalizacja

4 predefiniowane programy 
Gotowe protokoły terapii

Dodatkowe cechy:
• 240 minut ciągłej pracy na baterii

• 4 tryby ucisku

• Czasu zabiegu: w przedziale 10 min. - 90 min. 
(regulowany co 5 min.) lub tryb ciągły

• Regulacja czasu utrzymywania ucisku 
(1 - 10 sek.) 

• Regulacja czasu uwolnienia ucisku 
(10 - 60 sek.) 

•  Niezależna kontrola poziomu ciśnienia 
w każdej komorze

• Udostępnianie programów Basic & PRO 

• Monitorowanie przebiegu sesji

• Łączność z aplikacją przez Bluetooth

Bezpieczny. Konfigurowalny. Szybki.
RecoveryAir PRO zapewnia pełną kontrolę nad przebiegiem sesji 
regeneracji. To nasz najbardziej zaawansowany system do kompresji 
pneumatycznej, o szerokich możliwościach konfiguracji. Pozwoli Ci 
precyzyjnie dopasować parametry zabiegu do indywidualnych, 
nawet najbardziej wymagających potrzeb. 

Korzystając z RecoveryAir PRO masz do wybory 4 unikatowe cykle 
napełnienia mankietów. Dodatkowo RecoveryAir PRO umożliwi 
Ci pełną kontrolę nad poziomem ciśnienia – niezależnie w każdej 
z 4 komór kompresyjnych. Zastosowana w nim technologia TruGrade™ 
zapewnia precyzyjny ucisk o negatywnym gradiencie – jest najmocniejszy 
na stopach i zmniejsza się ku górze.

Wybieraj spośród 4 gotowych programów lub dopasuj ustawienia 
i stwórz protokół dostosowany do Twoich potrzeb. Zapisz go i wykorzystaj 
ponownie lub podziel się z innymi użytkownikami aplikacji – pacjentami, 
podopiecznymi, fizjoterapeutami, czy trenerami. Usiądź wygodnie, 

zrelaksuj się i pozwól, by RecoveryAir zadbał o Twoją odnowę biologiczną. 

 

Czym jest kompresja 
pneumatyczna?
Kompresja pneumatyczna z RecoveryAir to „masaż 
mechaniczny”, którego celem jest poprawa krążenia, 
redukcja obrzęku oraz zmniejszenie bolesności 
i zmęczenia mięśni. W naturalny sposób stymuluje 
procesy regeneracyjne i wspomaga funkcjonowanie 
całego organizmu.

Korzyści:

• poprawia krążenie

• przyspiesza naturalną odnowę biologiczną

• zmniejsza uczucie zmęczenia i bolesność nóg

• redukuje opuchliznę i sztywność mięśni

• ogranicza objawy DOMS (zespołu opóźnionego 
bólu mięśniowego)

System do masażu limfatycznego
W pełni konfigurowalny system do kompresji pneumatycznej
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Co wchodzi w skład zestawu:

• Jednostka sterująca RecoveryAir PRO 

• Para mankietów kompresyjnych RecoveryAir 
na kończyny dolne

• Zatyczka blokująca (do korzystania z jednego 
mankietu)

• Zasilacz do prądu stałego

• Etui ochronne na urządzenie

• Etui ochronne na mankiety

Tabela rozmiarów:

Rozmiar 
buta

Wzrost Dł. kończyny 
dolnej

Max.
obwód uda

Małe (S)

Średnie (M)

Duże (L)

152 - 169 cm

170 - 183 cm

183 - 198 cm

70 - 85 cm

80 - 95 cm

90 - 105 cm

 70 cm

 80 cm

81 cm

Jeśli Twoje wymiary pasują do dwóch 
rozmiarów to polecamy wybór mniejszego, 
tak aby zapewnić dobre dopasowanie.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary (jednostka sterująca): 
23,5 cm (dł.) x 14,3 cm (szer.) x 15,5 cm (wys.)

Waga (jednostka sterująca): 
2,14 kg

Poziom ciśnienia: 
Regulacja ciśnienia w zakresie 20-100 mmHg: 

• poprzez jednostkę sterującą co 5 mmHg

• w aplikacji co 5 mmHg

Typ gradientu: 
Negatywny

Dekompresja: 
Pełne i szybkie uwolnienie

Pełen cykl: 
60 sekund (ucisk i uwolnienie), 2-3x szybciej niż 
w konkurencyjnych urządzeniach

Materiał: 
Tkanina powlekana klasy medycznej
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Co wyróżnia PRO?
Bezprzewodowa kontrola przy pomocy smartfona
Połącz system RecoveryAir z aplikacją Therabody przy pomocy 
Bluetooth i dostosuj każdy z 4 predefiniowanych programów do 
swoich potrzeb. 

Gotowe programy terapii
Rozłóż leczenie w czasie dzięki interwałom, skup ucisk na 
konkretnej strefie kończyny w trybie izolacji lub skorzystaj 
z innych dostępnych schematów terapii.

Dostosowywanie programów terapii
Predefiniowane programy możesz dostosowywać pod 
kątem czasu ucisku, długości sesji, wzorca cyklu i ciśnienia 
z dokładnością co 5 mmHg.

Zapisywanie i udostępnianie 
Dostosuj ustawienia dowolnego programu i zapisz je na 
później. Udostępniaj swoje spersonalizowane programy innym 
użytkownikom RecoveryAir, trenerom lub fizjoterapeutom za 
pośrednictwem aplikacji Therabody.

Technologia TruGrade™  
Technologia TruGrade™ umożliwia precyzyjny ucisk 
wykorzystując sprężone powietrze o ujemnym gradiencie 
ciśnienia w mankietach. Kompresja rozpoczyna się w obszarze 
stóp, gdzie jest najsilniejsza. Następnie płynnie zmniejsza się ku 
górze, w kierunku serca. Taki masaż uciskowy usprawnia krążenie 
i poprawia przepływ krwi oraz limfy.

Technologia FastFlush™  
Technologi FastFlush™ umożliwia wykonanie jednego pełnego 
cyklu napełniania i opróżniania mankietu w ciągu zaledwie 60 
sekund, czyli 2–3x szybciej niż w przypadku konkurencyjnych 
urządzeń. Większa ilość cykli w czasie zabiegu zapewnia szybszą 
i bardziej efektowną sesję regeneracji.

Dzięki szerokiej gamie mankietów RecoveryAir PRO ma 
wszechstronne zastosowanie. Polecane jest przede wszystkim w:

• Sporcie (profesjonalnym i amatorskim) – jako wstęp do 
rozgrzewki i dla powysiłkowej odnowy biologicznej.

• Fizjoterapii – jako element wspomagający rehabilitację po 
urazie czy zabiegu operacyjnym (np. po mastektomii) 
oraz postępowanie profilaktyczne.

• Medycynie estetycznej i branży Beauty – jako zabieg 
wspomagający odchudzanie, modelujący sylwetkę 
i przyspieszający rekonwalescencję po liposukcji.

*Mankiety sprzedawane są osobno

W zależności od Twoich potrzeb z RecoveryAir PRO możesz 
przeprowadzić masaż limfatyczny praktycznie każdej okolicy 
ciała – od nóg, przez pośladki i brzuch, po kończyny górne oraz 
klatkę piersiową. Podłącz dowolny mankiet i doświadcz szybkiej 
i w pełni bezpiecznej odnowy biologicznej.

Kompatybilny z:

•  RecoveryAir PRO Compression Half Jacket
•  RecoveryAir PRO Compression Pants
•  RecoveryAir Compression Sleeve

Zadbaj o regenerację całego ciała
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