
Drenaż limfatyczny wg E. Voddera

•  Rehabilitacja po urazach i kontuzjach
•  Wspomaganie leczenia niewydolności limfatycznej
•  Obrzęki kończyn górnych po mastektomii
•  Obrzęki kończyn dolnych o różnej etiologii
•  Profilaktyka niewydolności żylnej
•  Profilaktyka przeciwzakrzepowa
•  Wspieranie terapii redukujących lokalne otłuszczenia
•  Terapia uzupełniająca po liposukcji chirurgicznej, lipolizie chemicznej  

i laserowej oraz po lipolizie kawitacyjnej
•  Odchudzanie kończyn i zwalczanie cellulitu

www.metrum.com.pl
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APARATY DO PRESOTERAPII



MASAŻ UCISKOWY
Metrum CryoFlex jest jedynym na świecie producentem aparatów do sekwencyjnego 
masażu uciskowego wykonujących drenaż limfatyczny metodą E. Voddera (technika 
manualnego drenażu limfatycznego).

Aparaty BOA są produkowane w trzech odmianach dostosowanych 
do potrzeb różnych odbiorców - od najbardziej zaawansowanego 
BOA Max 2, przeznaczonego dla ośrodków rehabilitacyjnych 
i medycyny estetycznej, do wersji najprostszej, BOA Mini Plus 
pięciokomorowego, stworzonej z myślą o domowym zastosowaniu.

Nowoczesna konstrukcja 
Aparaty zbudowane są w oparciu o nowoczesne technologie. 
Realizacja procedur zabiegowych sterowana jest mikroprocesorowo. 
Możliwość wprowadzenia zmian oprogramowania w dowolnym 
czasie, zgodnie z aktualną wiedzą, zabezpiecza urządzenia przed 
“funkcjonalnym” starzeniem się. Obudowy wykonane z tworzywa 
sztucznego oraz szczelne i wodoodporne klawiatury foliowe 
zapewniają wysokie bezpieczeństwo elektryczne i ułatwiają 
utrzymanie urządzenia w czystości.

Predefiniowane algorytmy zabiegowe 
Aparaty mają wstępnie zaprogramowane algorytmy zabiegowe, 
dla których wystarczy podać jedynie wartość ciśnienia pracy, w tym 
również specjalnie opracowany algorytm przeznaczony do drenażu 
limfatycznego techniką E. Voddera oraz opcję masażu pulsacyjnego.

Kontrola ciśnienia w komorach mankietu 
W aparacie BOA Max 2 istnieje możliwość ustawienia dowolnej 
wartości ciśnienia osobno dla każdej komory mankietu uciskowego, 
z kolei aparat BOA Mini Plus umożliwia ustawienie trzech różnych 
wartości “gradientu” (spadku ciśnienia względem pierwszej komory 
mankietu uciskowego). Wartość ciśnienia jest kontrolowana w sposób 
ciągły przez mikroprocesor w zakresie od 20 do 140 mmHg.

Wydajność 
W urządzeniach BOA Max 2 i Mini Plus zastosowano bardzo 
wydajne pompy, które umożliwiają osiągnięcie krótkich czasów 
dopompowania komór mankietu (już od około 3 sekund)  
i wykorzystanie opcji pulsacji.

Mankiety uciskowe 
Aparaty wykorzystują wysokiej klasy mankiety uciskowe  
z zachodzącymi na siebie komorami (tzw. overlapping). W zależności 
od typu urządzenia można stosować mankiety pięcio- , dziesięcio- 
i dwunastokomorowe. Istnieje również możliwość stosowania 
specjalnych zestawów dwudziestoczterokomorowych: spodni 
przeznaczonych do masaży wyszczuplających i wspomagających 
leczenie cellulitu oraz kurtek obejmujących kończyny górne, bark  
i ramiona.

2274

2274

BOA Max 2
• dowolnie i niezależnie ustalane parametry zabiegu 

dla każdego pacjenta
• regulacja ciśnienia (w każdej komorze osobno), 

tempa masażu, ilości cykli
• praca jednym lub dwoma mankietami uciskowymi
• gotowe algorytmy zabiegowe (masaż wstępujący, 

zstępujący, drenaż limfatyczny, masaż wg E. 
Voddera)

• stały pomiar ciśnienia w każdej komorze mankietu
• pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu
• funkcja awaryjnego opróżniania komór mankietu
• łatwa obsługa dzięki dużemu, graficznemu 

wyświetlaczowi LCD 
• wypukłe przyciski ułatwiające obsługę urządzenia 

terapeutom niedowidzącym

BOA Mini Plus (pięcio- i dziesięciokomorowy)
• masaż klasyczny, wstępujący i zstępujący oraz masaż 

pulsacyjny, drenaż limfatyczny (w tym zgodny z metodą 
E. Voddera)

• regulacja ilości cykli, tempa masażu i gradientu ciśnienia
• elektroniczna regulacja ciśnienia w zakresie  

od 30 do 140 mmHg
• praca jednym lub dwoma (wyłącznie BMP 

dziesięciokomorowy) mankietami uciskowymi

Producent Aparatury Medycznej
posiadamy system zarządzania jakością 
wyrobów medycznych ISO 13485:2012
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