Wszystko czego potrzebują fizjoterapeuci

BOA Max 2 + 2 mankiety na
kończyny górne + 2 mankiety
na kończyny dolne
Boa Max 2 urządzenie do
przeprowadzenia masażu pneumatycznego
oraz 2 mankiety na kończynę górną
(prawy i lewy) i 2 mankiety na kończynę
dolną (prawy i lewy)

Cena: 19 722,22 zł
VAT: 0%
Oferta z dnia: 2020-01-26

BOA Max 2 + 2
mankiety na
kończyny górne + 2
mankiety na
kończyny dolne
Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego BOA Max
2 umożliwia przeprowadzanie zabiegów masażu
pneumatycznego według piętnastu różnych algorytmów
dla kończyn górnych i dolnych. Umożliwia przy tym
dowolne kształtowanie wartości przebiegów ciśnienia
poprzez funkcję korekcji dla każdej komory. Funkcja ta
umożliwia ustawienie dowolnej wartości ciśnienia w
każdej komorze mankietu uciskowego osobno.
To jedyny na świecie aparat do masażu pneumatycznego,
posiadający specjalny algorytm przeznaczony do
drenażu limfatycznego, którego przebieg jest zgodny z
techniką manualnego drenażu limfatycznego (MDL) wg E.
Voddera.
Aparat BOA Max 2 jest szczególnie polecany jako
podstawowe wyposażenie każdego
rehabilitacyjnego oddziału szpitalnego i sanatoryjnego,
gabinetu rehabilitacyjnego,
gabinetu odnowy biologicznej, gabinetów
kosmetycznych, SPA

BOA MAX 2 to nowoczesny i zaawansowany
technologicznie aparat do masażu limfatycznego
przeznaczony w głównej mierze dla ośrodków
rehabilitacyjnych i medycyny estetycznej.
BOA MAX 2 posiada aż wstępnie zaprogramowane
algorytmy zabiegowe (aż 21), dla których wystarczy
podać jedynie wartość ciśnienia pracy. Urządzenie ma
również specjalnie opracowany algorytm przeznaczony
do drenażu limfatycznego techniką Emila Voddera oraz
opcję masażu pulsacyjnego.
BOA MAX 2 wykorzystuje wysokiej jakości i bardzo
wydajne pompy japońskie, które umożliwiają osiągnięcie
krótkich czasów dopompowywania komór mankietu (już
od 3 sekund) i wykorzystanie opcji pulsacji.
Urządzenie BOA MAX 2 posiada wysokiej klasy mankiety
uciskowe z zachodzącymi na siebie komorami (tzw.
overlapping). W przypadku tego modelu stosuje się
mankiety 12 i 24 komorowe. Wśród mankietów 12
komorowych rozróżniamy mankiet na kończynę dolną i
górną, mankiety 24 komorowe obejmują spodnie na
kończyny dolne i kurtkę na kończyny górne.
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Poszerzenie naczyń krwionośnych i limfatycznych
prowadzące do szybszego krążenia krwi.
BOA MAX 2 wyposażony jest w najwyższej jakości
mankiety z nakładającymi się komorami. Rozmiar
każdego można zwiększyć za pomocą odpowiednich
poszerzacze. W zależności od zabiegu dostępne są
różne rodzaje mankietów (dla każdej części ciała).

Zastosowanie w medycynie
estetycznej

●
●
●
●

Drenaż limfatyczny coraz częściej stosowany jest jako
podstawowy oraz wspomagający zabieg w medycynie
estetycznej. Do najważniejszych wskazań estetycznych
należą:

Fizjoterapia I Rehabilitacja
Medycyna Sportowa
Odnowa Biologiczna
Spa

●
●
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ZALETY APARATU BOA 2 MAX:

●
●

●

●

●

●

●

●
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drenaż limfatyczny (2 specjalne algorytmy), masaż
klasyczny i rewersyjny, opcja masażu pulsacyjnego
stały pomiar i niezależna, elektroniczna regulacja
ciśnienia w poszczególnych komorach mankietu
uciskowego
automatyczne opróżnianie mankietu po zakończeniu
zabiegu,
opcja awaryjnego odsysania umożliwiająca szybkie i
skuteczne opróżnienie komór mankietu uciskowego w
przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów
bólowych u pacjenta lub pacjentki
łatwa obsługa dzięki komunikacji poprzez wyświetlacz
graficzny w języku polskim, lub angielskim (z
możliwością wgrania dowolnej wersji językowej)
szeroka gama wysokiej jakości mankietów uciskowych
na kończyny górne oraz kończyny dolne
kurtka uciskowa mająca zastosowanie w leczeniu
obrzęków kończyn górnych po mastektomii oraz
zabiegach kosmetycznych jak również spodnie
uciskowe szczególnie przydatne przy masażach
odchudzających i leczących cellulitis

●

Cellulit.
Zapobieganie powstawaniu żylaków.
Obrzęk tłuszczowy.
Zespół ciężkich nóg.
Detoksykacja.
Poprawa odżywienia skóry.

Zalety masażu limfatycznego
Masaż ciśnieniowy BOA MAX 2 ma pozytywny wpływ na
organizm pacjenta:
●

●

●
●

Stymulacja przepływu żylnego i limfatycznego, co
prowadzi do zwiększonego dostarczania tlenu i
składników odżywczych do narządów.
Szybsze usuwanie produktów metabolicznych,
eliminacja objawów zastoju, wchłanianie obrzęków.
Ułatwianie przepływu żył.
Zmniejszenie oporu przepływu tętnicy, co ułatwia
pracę serca.
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PARAMETRY TECHNICZNE
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Wskazania medyczne

●
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Przewlekłe obrzęki.
●

●
●
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Niewydolność żylna.
Stan po mastektomii.
Choroba niedokrwienna kończyn dolnych.
Otyłość.
Limfopatie polekowe.
Neuropatia, neuralgia.
Zespół Reynaud’a.
Zaburzenia troficzne skóry.
Choroba zwyrodnieniowa stawów – artroza.
Dna moczowa, zapalenie wielostawowe.
Zespół cieśni nadgarstka (przed-, pooperacyjny).

regulowane ciśnienie w komorach mankietu od 20 do
140 mmHg, elektroniczna regulacja i stały pomiar
ciśnienia
masaż wykonywany na kończynach górnych lub
dolnych, masaż klasyczny wstępujący i zstępujący oraz
dwa rodzaje masażu limfatycznego prowadzonego
techniką E. Voddera
obsługiwana liczba komór: 12 w pojedynczym
mankiecie, 24 w spodniach lub kurtce uciskowej
niezależna regulacja ciśnienia, tempa masażu oraz
korekcja ciśnienia dla każdej komory w każdym
algorytmie osobno
awaryjne, jednoczesne odsysanie ze wszystkich komór
mankietu uciskowego
piętnaście algorytmów zabiegowych i regulacja
wszystkich parametrów masażu
wydajność pompy 28l / min. standardowy czas
dopompowania komory około 3s.
czytelny panel sterowania i intuicyjna obsługa aparatu
ekran podpowiadający każdy etap programowania
parametrów zabiegu
pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu

Zakres ciśnienia w masażu: min.

min. 20 mmHg, maks.
– 140 mmHg

Maksymalny pobór mocy:

110VA

Strumień objętościowy pompy

25 l/min.

Liczba obsługiwanych komór:

12/24

wymiary

410 x 430 x 150 mm

masa urządzenia

10 kg

zasilanie

230V/50Hz (+/- 10%).

ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Świt 33, 43-383 Bielsko-Biała, tel. +48 33 827 18 51, fax: +33 829 24 41, NIP: 547 211 59 54
Nr rachunku bankowego: 36 1160 2202 0000 0001 5540 0849

