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Pnömatik Kompresyon Sistemleri 



Görüntülüme & Ana Kontroller

Zaman Kontrol Butonu
: Kullanım zamanını kontrol etmenize yarar.

Basınç Kontrol Butonu
: Basınç miktarını kontrol etmenize yarar.

Kompresyon Seçenekleri Butonu
: Çalışma stilinizi seçebilmenize yarar.

Opsiyonel Seçenek Butonu
: İşlemde kompresyon dışında tutmak istediğiniz alanları 
belirlemenize yarar.

Kontrol Düğmesi 
Basınç, hız yada 
zamanı ayarlamanızı 
sağlar

Başlatma / Durdurma Butonu
İstediğiniz ayarları yaptıktan 
 sonra görevi başlatmanızı 
 yada durdurmanızı sağlar

Güç Kontrol Butonu
   Cihazı kapatıp 
   açmanızı sağlar



İlk Kullanımda Öneriler

1. Basınç Ayarlaması;
Yüksek basınç altında uzun süre kompresyon cihazını kullanıyor olmak �ziksel hasarlara yol açabilir.

Özellikle ilk kullanımlarda 60mmHg altında kalmaya çalışın. Daha sonra düzenli arttırımlar gerçekleştirebilir-
siniz. 

2. Kol - Bacak Manşonu Kullanımları;
Manşonu giymeden önce tam olarak açınız, katlantı bölgeleri bacakta ekstra basınç noktaları

oluşmasına sebebiyet verebilir. 

3. Gövde Manşonu Kullanımları;
Manşonun, kalça gövde yada uyluk bölgesini tam olarak sardığına emin olun, katlantı bölgeleri ekstra

basınç noktaları oluşmasına sebebiyet verebilir. 



Özellikleri

Güç

Zamanlama

Kompresyon

Ürün Ağırlığı

Ürün Boyutları

Enerji Sar�yatı



Opsiyonel Seçenek Butonu

Opsiyonel seçenek butonları ile, işleme dahil etmek istediğiniz yada işlemden çıkar-
mak istediğiniz alanları belirleyebilirsiniz. Her iki çalışma modunda, işlem içindeyken 
dahi uygulayabilirsiniz.  



•A Modu (Dalga Modu) – El ile uygulanan masaja çok benzer bir uygulamadır. 

•B Modu (Sıkıştırma Modu) – Drenaj için sıkıştırma etkisinin kullanıldığı moddur. 
Genel olarak A modu ile benzerlik gösterse de, farklılığı başlangıç noktasında ki basıncı 
kaldırmamasıdır. Uzvun tümüne uygulama yapıldığından düşük yada orta basınç ile 
kullanılmasını önermekteyiz. 

A, B Kompresyon Modları

En yüksek çalışma basıncında dahi sağlıklı bireylerde rahatsızlık oluşturmayacaktır.
Kompresyon uzvunuzun ucundan başlayarak sonuna doğru ilerleyecektir. Nokta 
geçişlerinde bir önceki basınç kaldırılarak ilerler. 



AccessoriesAksesuarlar

“One touch” Standart Set

Opsiyonel Aksesuarlar

Kol Manşonu

“One touch”
 Kol Manşonu

Fermuar Uzatma Aparatı

Geniş Gövde Manşonu

Kalça Manşonu

Gövde Manşonu “One touch” Gövde Manşonu

“One Touch” 
Bacak Manşonu

Ayak Pedleri

Tekli Hortum Aparatı

Çiftli Hortum Aparatı



• Derin Ven Trombozu (DVT)

• Lenf Ödem

• Post- Paralizi

• Burkulmalar

• Flebosklerozis

• Diyabetik Uzuv Problemleri
• Varikoz Problemler

• Kronik Venöz Yetmezlik (CVI)

• Arteryal Yetmezlik

• Post-mastektomi

• Post-Travma

• Spinal Kord Yaralanmaları

• Siyatalji

• Lenf Ödem

• Uykusuzluk

• Selülit

• Hamile kişilerde uzuv problemleri

• Uyuşuk el ve ayak tedavisi

• Soguk el ve ayak tedavisi

• Stres tedavisi

• Egzersiz sonrası

• Yaslılık, yorgunluk ve zayıflık

• Daha saglıklı bir vucut ve cilt

•Medikal Endikasyonlar •Evde Bakım Endikasyonlar

Endikasyonlar



 Pompa Etkisi
Geliştirilmiş pompa etkisi ve kompresyon hareketi sayesinde vücudunuzda ihtiyaç dahilinde
olan heryere oksijence zengin kan sevkederek bölgenin beslenmesini artırır. Aynı zamanda 
dolaşımı hızlandırarak kolestrol gibi kötü matddelerin hücrelerden uzaklaşmasını sağlar.

 Masaj Etkisi
Yorgun ve sertleşmiş kaslarınıza tekrarlayan hava hareketleri ile masaj yapar. Egzersizden 
alacağınız etkiyi arttırmanızı sağlar. Egzersiz öncesinde ısınmak için egzersiz sonrasında 
oluşan laktik asidi bölgeden uzaklaştırmak için kullanabilirsiniz. 

 Germe Etkisi
Hava ile dolan manşonlar, eklemlerinizde doğal bir germe etkisi yapar. 

 Derin Nefes Etkisi (Abdominal Nefes)
Farkında olmadan kullanıcıyı derin nefes almaya sevk eder.

 Gövde Manşonu Etkisi
Gövde ağrıları, bağırsak sorunları, çözümsüz karın yağlanması çözümüne yardımcı 
olabilir.

Evde Bakım da Ulaşabileceğiniz Etkiler



 İstediğiniz etkiyi yakalayabilmek konforlu bir pozisyonda ürünü kullanmanız önerilir.

 20-80mmHg arası basınç 15 dakikalık ev kullanımları için uygundur, daha fazla basınca ilgili
hekim yada fizyoterapist karar vermelidir.

 Yeni başlayan tüm kullanıcılara cihazı en düşük basınç da 5 dakika kullanarak başlamalarını
öneriyoruz. Daha sonra ilgili doktor yada fizyoterapistin belirlediği düzeylere ufak arttırımlar
ile ulaşılabilir

 İstediğiniz etkiyi yakalayabilmek için düzenli olarak kullanınız.

 Kol manşonu kullanımlarında olası bir kalp sorununu önlemek için tek taraflı kullanım yap-
manızı öneriyoruz. iki kol manşonun birlikte kullanılabilmesi için ilgili doktorunuzdan uygunluk
onayı mutlaka alınmaldıır.

 Cihazın şişme hızı kalp atım hızınıza benzer olarak kurgulanmıştır. Cihaz çalışırken nefes alış-
verişlerinizi bu yönde kontrol ederek maksimum etkiye ulaşabilirsiniz. Cihaz hava pompalar iken
sizde nefes alın, cihaz havayı serbest bırakırken sizde nefes verin.

 Egzersiz sonrası yada esneme çalışmalarında kullanıyor iseniz istediğiniz etkiyi arttırmanıza
yardımcı olacaktır.

Ev Kullanımında Kullanıcıya Öneriler



Kullanıcı Görselleri



Kullanıcı Görselleri
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Manşon Çeşidi Boyutlar Genişlik Uzunluk

Bacak Manşonu M (Çocuk Boyu) 50 75

L  62 75

XL ( 76 79

Kol Manşonu Tek Boy 50 88 
(Elden Omuza Kadar)

Gövde Manşonu Tek Boy Min. 85 
~ Max. 118

38

Bacak Fermuar Eklentisi L 10 93

XL 10 96

Kol Fermuar Eklentisi Tek Boy 10 72

 4 Kanallı Manşon Boyutları



İletişim Bilgilerimiz  

VİP Medikal Özel Sağlık Hizmetleri
Kocamustafapaşa Cad. Merih İş Merkezi No:45 Da. 6/7

K.M.Paşa - Fatih / İstanbul
Tel : 0212 586 04 66 - 0212 586 04 69 

Faks: 0212 633 29 13

www.vipmedikal.com.tr 




