BOA
Přístroje pro sekvenční pneumatickou masáž
Jsou vyráběny ve dvou typech: BOA Max a BOA Mini Plus každý z typů je určen pro jiné požadavky zákazníka.
BOA Max je zařízení, které má mnoho možností nastavení masáže, předem definovaných hodnot a algoritmů
pro klasické a lymfatické masáže. Má také programovací režim určený pro rehabilitační centra. BOA Mini
Plus jsou univerzální přístroje, které mohou být použity v rehabilitačních centrech a také u pacientů v jejich
domovech.
INDIKACE PRO TLAKOVOU MASÁŽNÍ TERAPII
 prevence žilní trombózy, také prevence předoperační žilní nedostatečnosti
 prevence žilní nedostatečnosti
 postflebitický syndrom (jako přídavná metoda)
 bércové vředy
 otoky
 hojení lymfatické nedostatečnosti
 otoky nohou
 otoky rukou po mastektomii
 hubnutí
 léčba celulitidy – masážní terapie ve spolupráci s přístrojem Cryo-T

BOA Max

BOA Mini Plus

Přístroj BOA Max umožňuje poskytování pneumatické tlakové masáže
s použitím patnácti předdefinovaných programů pro nohy a ruce. To
umožňuje i libovolné modelování tlaku v každé komoře pneumatického
návleku díky funkci korekce. Pomocí této funkce je možné nastavit
správný tlak (od 20 do 160 mmHg), v každé komoře návleku samostatně.
Přístroj BOA Max by měl být základním vybavením každé rehabilitace.

Přístroj BOA Mini Plus je univerzální přístroj,
který má stejné funkce jako větší BOA, ale
bez pulzního režimu. Skládá se z devíti
předdefinovaných programů, v nichž lze
hlavní tlak regulovat. Také gradient a tempo
lze regulovat ve třech úrovních .

TECHNICKÝ POPIS
 tlak regulovaný v plném rozsahu 20 až 160 mmHg
 max. množství komor v návleku: 10
 Možnost připojení jednoho 10-komorového nebo dvou 5-komorových
návleků
 15 předdefinovaných a možnost vytvářet vlastních programů
 nezávislá regulace parametrů pro každý program: tlak, tempo, počet
cyklů
 nastavitelná paměť
 zpětný chod a postupy pro lymfatické masáže
 efektivní čerpadlo, průměrná doba čerpání komory 3 sec
 měření a regulace tlaku nezávislé v každé komoře návleku
 automatické vyprazdňování návleku po ukončení terapie
 možnost nouzového vyprazdňování komory umožňuje rychlé
a efektivní vyprazdňování návleku v případě bolesti při poskytování
masáží
 tlačítko HELP
 vícejazyčný grafický LCD displej
 vysoce kvalitní návleky na ruce a nohy i hýžďovou část, která je velmi
užitečná při hubnoucí masáži a masáži proti celulitidě

TECHNICKÝ POPIS
 klasické a lymfatické masáže (devět
algoritmů)
 max. množství komory v návleku: 5
 ovládání počtu cyklů, rychlosti masáže,
poklesu tlaku v následujících komorách,
stálá kontrola tlaku v každé komoře návleku
 elektronická regulace a kontrola tlaku
v rozmezí 20 až 140 mmHg
 účinné čerpadlo
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