
•  8-kanalni ali 5-kanalni aparat za medicinsko ali 
kozmetično limfno drenažo

•  Aparat Green Press 5 primeren tudi za domačo 
uporabo

•  Odlična terapija limfnih edemov različnih vrst 

•  Zelo učinkovita osnovna terapija celulita

•  Preventiva oteklih nog in krčnih žil 

•  Enostavna uporaba kozmetičnih manšet na zadrgo

•  7 standardnih in 7 ali 14 prostih programov

•  Nastavljivi parametri drenaže – pritisk, čas 
kompresije in pavze, čas terapije



Razširitveni
trakovi 
za manšete

Tehnični podatki:
Tip aparata: Green PRESS 8
Koda: 1800 104
Tip aparata: Green PRESS 5
Koda: 1800 106

Št. priključkov (Green PRESS 8): 2 x 8
Št. priključkov (Green PRESS 5): 2 x 5
Pritisk: 0 do 22 kPa, nastavljiv
Trajanje pritiska v celicah manšete: 0 do 90 sek
Interval vključevanja celic: 0 do 90 sek
Način vključevanja celic: linijski – ena za drugo do zadnje
 točkovni – ena po eno
 krožni – po več v valovih
Št. standardnih programov: 7
Št. prostih programov (Green PRESS 8): 14
Št. prostih programov (Green PRESS 5): 7
Čas terapije: 0 do 90 min
Napajalna napetost: 230 V, 50/60 Hz
Priključna moč (Green Press 8): 80 VA
Priključna moč (Green Press 5): 60 VA
Tip varovalke: 2 x 1,6 AT

Sodobni način življenja prinaša množico neželenih vplivov na naše telo. Ne-
prestani stres, malo ali celo nič fizične aktivnosti, neprimerna prehrana in 
povečana telesna teža predstavljajo hudo obremenitev za naše telo. Posle-
dice takega načina življenja so hitro vidne in včasih tudi boleče:

• slaba prekrvavitev tkiv – posebej nog, zadnjice in trebuha;
• kopičenje odpadnih snovi presnove, ki dražijo tkivo in povzročajo nasta-

nek manj kvalitetnega veziva;
• povečanje števila in velikosti maščobnih celic;
• otekanje nog;
• spremembe kože in podkožja – celulit;
• pojav novih krčnih žil in poslabšanje stanja obstoječih.

Aparata Green PRESS 8 in Green PRESS 5 sta primerna tako za pre-
prečevanje kot za zdravljenje vseh teh stanj, zato sta dragocena pridobitev 
za vsako fizioterapevtsko enoto, bolnišnico, kozmetični salon, zdravilišče ali 
wellness center.

Oba aparata Green PRESS sta računalniško vodena sistema, zasnovana 
na načelih ročne limfne drenaže. Manšete, ki so sestavljene iz 8 ali 5 celic, 
se napolnijo z zrakom in stisnejo prizadeto mesto. Pritisk v celicah manšet 
je nastavljiv in ga je med terapijo mogoče nadzorovati preko čelne plošče 
aparata. 

Izmenjujoča se kompresija in sproščanje pritiska na različnih žilnih in limfnih 
strukturah med drenažo takoj pospeši tako pretok krvi s hranilnimi snovmi 
kot tudi odstranjevanje medcelične tekočine in odpadnih produktov presno-
ve. Rezultat je zmanjšanje edemov, stimulacija imunskega sistema, izboljša-
nje prekrvavitve tkiv ter seveda tudi zmanjšanje celulita.

Aparata nudita sedem standardnih programov, ki omogočajo terapevtu iz-
biro optimalne terapije za posamezno stanje ali pacienta. Dodatnih sedem 
ali štirinajst prostih programov je namenjeno uporabnikom, ki želijo za svoje 
specifične potrebe ustvariti lastne programe.

Spekter uporabe aparatov Green PRESS zajema vse od terapije edemov, 
žil in poškodb mišično-skeletalnega sistema do obravnave vseh stopenj 
celulita. Aparata predstavljata tudi odlično dopolnilno terapijo različnim 
tehnikam oblikovanja telesa (kavitacija, ultrazvočna in elektroterapija, anti-
celulitne kreme…).

Green 
Press 5

Green 
Press 8

Dimenzije (Green PRESS 8): 500 x 410 x 220 mm
Teža (Green PRESS 8): 8 kg
Teža z manšetami (Green PRESS 8): 11 kg
Dimenzije (Green PRESS 5): 350 x 410 x 220 mm
Teža (Green PRESS 5): 6 kg
Teža z manšetami (Green PRESS 5): 8 kg

Klasifikacija po IEC 60601/1: Razred I, Tip BF 
Klasifikacija po MDD 93/42/EEC: Razred IIa

Standardna oprema:
- Kozmetična manšeta  1 kos
- priključni kabel (220V, EURO vtič) 1 kos
- Navodila za uporabo

Opcija:
Manšeta za roko (Koda: 1600 103) 
Razširitveni trak za manšete (Koda: 1600 119)
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 d.o.o., Otoče 5a, 4244 Podnart, Slovenija
T: 04 53 25 760, 53 25 768, F: 04 53 25 718
M: 041 622 918, 041 719 060, 031 756 625
E: info@iskramedical.eu, W: www.iskramedical.eu


