
Precyzyjna kontrola ucisku
(20-100 mmHg)

240 minut pracy baterii

4 higieniczne, nachodzące na siebie komory 
wewnątrz mankietu

15 cykli w 15 minut

Połączenie Bluetooth® i wyświetlacz LCD

5 w pełni konfigurowalnych programów

Pełna kontrola nad Twoją regeneracją.
CECHY PRODUKTU

Cena: 5999 pln
Zawiera 2 mankiety RecoveryAir do masażu 
pneumatycznego na kończyny dolne oraz 
jednostkę sterującą

System do masażu limfatycznego

Poznaj najbardziej przyjazny i łatwy w konfiguracji medyczny system do 
regeneracji poprzez przerywaną kompresję pneumatyczną.
Skróć czas odpoczynku i odnowy biologicznej, dzięki naszej klinicznie 
potwierdzonej technologii. Zabieg poprawia krążenie i zmniejsza 
dolegliwości bólowe. Przejmij kontrolę nad swoją regeneracją – od 
długości cyklów i sesji, po siłę nacisku.

Bezprzewodowe sterowanie SMART: Połącz smartfon z RecoveryAir przez 
Bluetooth®. Dzięki RecoveryAir app możesz zdalnie sterować urządzeniem i 
dostosowywać 5 predefiniowanych programów do swoich potrzeb. 

Predefiniowane programy terapii: Dobierz odpowiedni program – wybierz 
terapię, która obejmuje całe nogi lub skup się na wyizolowanej strefie. 

Dostosuj Programy Terapii: Predefiniowane programy możesz dostosować 
pod względem czasu cyklu, długości sesji, wzorca cyklu (powierzchnia 
zabiegu) i siły nacisku z dokładnością do 1mmHg.

Zapisz i udostępnij: Dostosuj ustawienia dowolnego programu do swoich 
potrzeb i zachowaj je na później. Podziel się spersonalizowanymi programami 
z innymi użytkownikami RecoveryAir app – trenerami, fizjoterapeutami.

Zaawansowana kompresja 
dostępna dla każdego

Technologia SMART: to wyróżnia PRO
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Wiodąca światowa technologia
Szybsza. Bardziej efektywna. W pełni bezpieczna.

W przypadku przerywanej kompresji pneumatycznej nie wszystkie systemy są sobie równe. Skuteczność naszej 
technologii jest udowodniona klinicznie, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa i regeneracji najcenniejszego 
z zasobów – Twojego ciała. 

Prawdziwy negatywny gradient nacisku
Mankiety napełniają się powietrzem stopniowo ku górze, uciskając kończynę kolejno od stopy do uda. 
Największy nacisk wywierany jest na obszar najbardziej oddalony od serca – stopy, a następnie stopniowo się zmniejsza 
(im wyżej, tym ucisk jest słabszy). Dzięki zastosowaniu opatentowanego systemu 4 nakładających się na siebie komór 
cyrkulacja powietrza odbywa się bez zakłóceń. Zapewnia to prawidłowy przepływ krwi i limfy oraz prewencję zastojów.

Zapewnia szybszą regenerację
Wysokowydajny kompresor określa optymalny moment maksymalnego nacisku i rozluźnienia. Cykl odbywa się 
2-3 razy szybciej niż w konkurencyjnych modelach (1 cykl trwa około 60 sekund). Dynamiczne uwolnienie nacisku 
pozwala na szybki powrót natlenowanej krwi i zwiększenie zaopatrzenia tkanek w substancje odżywcze.

Umożliwia precyzyjną kontrolę ucisku
Aparat do drenażu limfatycznego RecoveryAir pozwala na precyzyjną regulację poziomu ciśnienia podczas sesji 
regeneracyjnej oraz pełną kontrolę nad przebiegiem zabiegu. Dzięki temu bez problemu dopasujesz protokół 
regeneracyjny do swoich potrzeb. 
Mankiety RecoveryAir są dostępne w 3 rozmiarach. Właściwy należy dobrać na podstawie wzrostu.

Gwarantuje efektywną kompresję
RecoveryAir zapewnia kompletny cykl – ucisku i rozluźniania tkanek w zaledwie 60 sekund. Dzięki temu jeszcze 
skuteczniej usprawnia krążenie krwi i limfy oraz dostarcza świeżej, natlenionej krwi do kończyny. 
Jednocześnie odprowadza toksyczne metabolity, nadmiar wody i likwiduje obrzęki.

Łatwe w pielęgnacji i czyszczeniu
RecoveryAir posiada 4 nachodzące na siebie komory kompresyjne, które umieszczone są wewnątrz gładkiego mankietu. 
Taka konstrukcja zapewnia higienę, zapobiega gromadzeniu się bakterii oraz wilgoci i jest łatwa w czyszczeniu.

NASZA TECHNOLOGIA

Tabela rozmiarów:

Rozmiar 
mankietu Wzrost Dł. kończyny 

dolnej
Maksymalny 
obwód uda

Małe (S) 

Średnie (M)

Duże (L)

152-169cm

170-183cm

183-198cm

70-85cm

80-95cm

90-105cm

70cm

80cm

81cm

Korzyści:
• poprawia krążenie,
• ogranicza objawy DOMS (zespołu opóźnionego bólu 
   mięśniowego),
• redukuje opuchliznę i sztywność mięśni,
• zmniejsza uczucie zmęczenia nóg.

Materiał:
powłoka z tkaniny klasy medycznej

Co wchodzi w skład zestawu: 
• urządzenie do masażu pneumatycznego RecoveryAir,
• mankiety kompresyjne na nogi RecoveryAir,
• zatyczka,
• zasilacz do prądu stałego,
• instrukcja obsługi.

Aparat do masażu uciskowego:

Specyfikacja: wymiary: 22 cm (dł.) x 17 cm (szer.) x 13 cm (wys.), 
waga: 1,9 kg

Precyzja: zakres regulacji (20-100 mmHg), możliwość ustawienia 
co 1 mmHg

Typ gradientu ciśnienia: ujemny

Dekompresja: pełne i szybkie uwolnienie

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