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Green SACK

Uporaba pri:
	 zdravljenju športnih poškodb, oteklin in zmanjševanju bolečine,
	 pripravi športnikov na treninge in tekmovanja zaradi oksigenacije tkiva,
	 izboljšanju prekrvavitve in limfne tekočine,
	 pospeševanju izločanja nakopičenih strupov iz telesa,
	 skrajševanju časa utrujenosti v nogah po napornem treningu,
	 krepitvi imunskega sistema.

PATENTITARANA 
TEHNOLOGIJA

Intermitentna hipobarična terapija v vakuumski vreči
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Aparat Green SACK Classic predstavlja 
edinstveno kombinacijo intermitentne hipoba
rične terapije v vakumski vreči in možnost 
uporabe radialne endodermne terapije RDT®, 
kar omogoča širok spekter uporabe v fizikalni in 
športni medicini.

Patentiran sistem distančnih oblačil v vakuumski 
vreči deluje tako na zgornje plasti kože (preso 
efekt) kot na venski in limfni sistem globlje v 
telesu (vakuumski efekt). Negativni pritisk iztisne 
kri in limfno tekočino iz površinskega kapilarnega 
sistema v venski in limfni sistem. Poveča se 
količina krvi v globljih, večjih žilah, kar omogoči 
cirkulacijo celo v predelih, kjer je bila pred 
tem prekinjena. Ko se zaradi intermitentnega 
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1. Distančno oblačilo roka (1600216)
2. Distančno oblačilo pas (1600228)
3. Distančno oblačilo telo (1600226)
4. Distančno oblačilo čevelj (1600229)
5. Distančno oblačilo noga (1600206)

delovanja aparata negativni pritisk sprosti, se 
kri in limfa vrneta v sistem kapilar pod površino 
kože. Mehanizem prehajanja krvi in limfe med 
površinskimi in globljimi plastmi izboljša tako 
splošno arterijsko in vensko cirkulacijo kot 
lokalno kapilarno cirkulacijo. Rezultat tega je 
povečan prenos hranilnih snovi in kisika med 
celicami in hitrejše izločanje metabolnih toksinov 
iz telesa. 

Nastavljivi parametri (spodnji in zgornji negativni 
pritisk, njuno trajanje in čas terapije) omogočajo 
terapevtu, da izbere najustreznejše nastavitve 
glede na stanje pacienta in pričakovane 
rezultate.

Tehnični podatki:

Tip aparata: Green SACK Classic 
(1800350)

Nastavljivi podpritisk: 20 do 500 hPa

Trajanje max. in min. podpritiska:  
0 – 60 sekund

Čas terapije: do 99 minut

Število kanalov: 8

Št. standardnih programov: 10

Št. prostih programov: 10

Teža aparata: 8,5 kg

Dimenzije: 500 x 410 x 220 mm

Napajalna napetost: 230V (+10%, - 15%), 
50/60 Hz

Priključna moč: 200 VA

Tip varovalk: 2 x 1,6 AT

Klasifikacija IEC 60601/1: Razred I, Tip BF

Klasifikacija MDD 93/42/EEC: Razred IIa

Osnovna oprema:

Povezovalni konektor (senzor) 1 kos

Prozorna folija 1 kos

Napajalni kabel (230 V, Euro vtič) 1 kos

Demonstracijski CD 1 kos

Navodila za uporabo

Opcija: 

KOMPLET MANŠET ZA TELO (1600245) 
vsebuje:
1 x Neopren vreča za telo (1600244)
1 x Distančno oblačilo pas (1600228)
1 x Distančno oblačilo telo (1600226)
2 x Distančno oblačilo čevelj (1600229)
1 x Zaščitne bombažne hlače (1600227)
1 x Pritrdilni elastični trak 10 x 150 mm 

(1504331)

KOMPLET MANŠETA ZA NOGO 
(1600205) vsebuje:
1 x PVC vreča za nogo (1600202)
1 x Distančno oblačilo noga (1600206)
1 x Distančno oblačilo čevelj (1600229)
1 x Zaščitna bombažna noga (1600207)
1 x Pritrdilni elastični trak 10 x 100 mm 

(1504321)

KOMPLET MANŠETA ZA ROKO 
(1600215) vsebuje:
1 x PVC vreča za roko (1600212)
1 x Distančno oblačilo roka (1600216)
1 x Zaščitna bombažna roka (1600217)
1 x Pritrdilni elastični trak 10 x 80 mm 

(1504311)

SET 15 VAKUUMSKIH APLIKATORJEV 
RDT®

 d.o.o., Stegne 23, 1000 Ljubljana, PE: Otoče 5a, 4244 Podnart, Slovenija
T: 04 53 25 760, 04 53 25 762, F: 04 53 25 718 
M: 041 519 731, 041 622 918, 041 719 060
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