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-Medical  Pessutherapy – 
 

- LYMPHOMASSAGE - PRESSURETHERAPIE - Broek met 8 + 2 sectoren + Vest Armband 6 sectoren 

 

Apparatuur voor pressomassage ontworpen voor de professionele esthetische markt. 

Door middel van een verzameling van informatie die door de klant is verzameld, kan hij specifieke programma's opstellen die zijn 

afgestemd op het soort vlek in kwestie, zonder het potentiële risico om behandelingen uit te voeren die nutteloos zijn voor het welzijn van 

de klant. 

Het is in staat om, door de gecombineerde actie van de verschillende sectoren, de verschillende soorten lymfedrainagemassage, 

Vodder, manuele lymfedrainage van tonifiërende massage die cellulitis in verschillende stadia vertoont. De machine is uitgerust met 20 

programma's die gebaseerd zijn op combinaties van verschillende drukken, tijd en afwisseling van inflatie van sectoren om 

verschillende soorten massage te simuleren; dit is de ad-hoc methode om het gebruik van de machine te vergemakkelijken, zelfs voor 

onervaren gebruikers. 

Het apparaat dient om de lymfatische circulatie te verbeteren en de afvoer van vloeistoffen en toxines te bevorderen; door het vooraf 

instellen van parameters zoals inflatie-deflatiedruk, tijd en duur van de behandeling, kunt u het type behandeling kiezen dat op de 

huidige onvolkomenheid is gericht. 

Hiermee kan de operator de druk van verschillende sectoren tijdens de behandeling wijzigen, zonder de veiligheid van de machine in 

gevaar te brengen. Het is duidelijk dat de drukstijging uit verschillende sectoren evenredig is met de behoeften, een maximum kan 

bereiken dat wordt berekend op basis van de laagste of de diastolische druk (5% minder dan het minimum). 

Het is uitgerust met een speciale zak met meerdere zakken die op het bed moet worden geplaatst en om de opblaasbare delen op te 

bergen wanneer ze niet worden gebruikt. Het pak is gemaakt met "velcro" -stripsluitingen waarmee u de positie kunt aanpassen aan de 

lengte en het gewicht van de klant. 

acties: 

• Vermindering van cellulitis 

• Vermindering van gelokaliseerde vetophopingen en verspreid op de benen, gluteus en buik 

• Vermindering van oedeem en lymfoedeem; 

• verbetering van de circulatie van de micro-perifere cellen 

• regeneratie van de benen 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSOIRES TECHNISCHE GEGEVENSBLAD 

2 laarzen met 2 onafhankelijke sectoren, 

2 poten met 4 onafhankelijke sectoren, + 1 (Vest in optie 990 €) PAKKET VERBINDINGSKABEL + VEILIGHEIDSKNOP + SPHYGMOMANOMETER 

met AANSLUITKABEL VEILIGHEIDSKNOP 

1 verstelbare band met 2 onafhankelijke sectoren voor de behandeling van heupen en billen. 8 sectoren ingangsspanning - frequentie 

230 V - 50 Hz 

Geabsorbeerd vermogen van 250 VA 

Gebruikersinterface / display 800x480 7 "breedbeeldscherm 

Pressure 1-100mmHg 

Uitgangskanalen 8 (optioneel 6-10) 

emissie Continuous 

Programs 20 

Afmetingen 50x40x20 cm 

Gewicht 11 kg 

Veiligheidsklasse 1 / BF 

 

6.990€ exVat 

Pressotherapy ECO Model ay 3900€ exVat 

 
included theorical, practical, clinical training and marketing,+ professional guarantee,+technical service,  

marketing final custommer 

http://www.lespe.be/

