
Spoločnosť Huntleigh už viac ako 30 rokov inovuje a 
vyvíja produkty, ktoré umožňujú klinickým  lekárom po-
súdiť a zvládnuť rôzne vaskulárne stavy. Jedným z  tých-
to produktov je aj špičkový lymfodrenážny prístroj  
LymphAssist™ Professional, pokročilý 12-komorový strie-
davý pneumatický kompresný systém. Bol navrhnutý tak, 
aby lekárom poskytol možnosť multimodálnej liečby pre 
zvládnutie lymfedému a s tým súvisiacich stavov.

LymphAssist Professional poskytuje účinnú liečbu pre kaž-
dého z vašich pacientov a je účinný pri liečbe nasledujú-
cich stavov v kombinácii s individuálnym monitorovacím 
programom:

• Akútne a chronické liečenie rany 

• Chronická venózna insuficiencia 

• Liečba edému

Výber troch automatických profilov ošetrenia

LymphAssist ™ Professional obsahuje inteligentnú pumpu a 
radu 12 komorových návlekov na rameno a nohy, ktoré do-
kážu poskytnúť tri typy možností liečby:

LymphAssist™ terapia – exkluzívne  
pre Hydroven
Unikátny režim LymphAssist ™ napodobňuje základné prin-
cípy Manuálnej Lymfodrenáže (MLD). Automatické tlakové a 
multikomorové sekvenovanie pomáha podporovať účinný 
prenos tekutín cez lymfatický systém pacienta. Jemné „sme-
rové“ rytmické masáže, ktoré poskytuje LymphAssist ™, sti-
mulujú lymfatické cievy, ktoré ich podporujú, aby odvádzali  
proteíny a odpadové produkty mimo postihnutých oblastí.

Odstupňovaná sekvenčná terapia
Odstupňovaná sekvenčná terapia poskytuje kontrolovaný 
tlakový rozdiel medzi vedľajšími  komorami v každom návle-
ku. Táto terapia pomáha obnoviť prirodzenú hydrostatickú 
rovnováhu liečenej končatiny.

Vlnová terapia 
Vlnová terapia produkuje jemný peristaltický cyklus pre tých 
pacientov, ktorí môžu byť neschopní tolerovať odstupňova-
nú sekvenčnú kompresiu.

Flexibilita tohto prístupu „troch v jednom“ poskytuje klinic-
kým lekárom istotu, že liečba môže byť prispôsobená pre 
riešenie klinických indikácií a potrieb pacienta.

Pri každom z profilov sa dá optimalizovať nastavenie tlaku 
a časov pre dosiahnutie najefektívnejšej liečby.

...performance for life
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NOVÝ grafi cký ovládací panel
NOVÝ grafi cký ovládací panel s LED displejom s vysokou 
viditeľnosťou oddeľuje hlavné ovládacie prvky systému.

Návleky a vložky
Vysoko technologické 12-komorové návleky obsahujú 
prekrývajúce sa vnútorné komory. Tento dizajn zaisťuje 
účinnejšiu liečbu, ako aj elimináciu vzniku potenciálnych 
prázdnych tlakových priestorov. Vložky môžu byť použi-

té v prípade potreby na väčšie končatiny. Prekrývajúce sa 
komory pod vložkami „zip in“ poskytujú celkovú obvodovú 
kompresiu, ktorá napomáha účinnému obehu tekutín.

Zámok pre neoprávnenú manipuláciu
Tlak, doba cyklu a možnosti ošetrenia sú chránené funkciou 
zámku, ktorá zabraňuje náhodnému nastaveniu profi lu ošet-
renia a je ideálna pre domáce aplikácie.
 

LymphAssist™ Professional LymphAssist™ Homecare

Kód objednávky 316XX (XX defi nované podľa variantu krajiny)
Napájacie napätie 100VAC to 220VAC

Frekvencia napájania 50 - 60Hz

Príkon 38-77VA

Stupeň ochrany pred úrazom 
elektrickým prúdom

Trieda II, typ s dvojitou izoláciou BF

Stupeň ochrany proti vnikaniu tekutín IP21

Režim prevádzky Nepretržitý

veľkosť 290 x 250 x 130mm (11.4 x 9.8 x 5.1”)

váha 3.8Kg (8.4lbs)

Rozsah tlaku LymphAssist 15 – 40 mmHg
Sekvenčná 15 - 120 mmHg
Vlnová 15 – 100 mmHg
Všetky +/-5%

Homecare 15 – 40 mmHg
Jednoduché použitie. Štart jedným 
tlačidlom.

Čas cyklov nafúknutie 30 - 95 sek v 5 sek krokoch
sfúknutie - 10 - 95 sek v 5 sek krokoch
Čas liečenia  - 10 - 99 minút alebo 
nepretržite (maximálne 2 hodiny)

Čas liečenia maximálne 35 minút.
Tichý chod. Automatické vypnutie 
po dokončení cyklu. Zobrazenie 
času liečby.

Liečebné režimy LymphAssist, sekvenčný, vlnový Homecare

Špecifi kácia

Klinicky overený a účinný systém starostlivosti
LymphAssist™ Homecare  je kompresný systém od fi rmy 
Huntleigh, ktorý bol špeciálne navrhnutý tak, aby dopĺňal 
vašu liečbu v pohodlí vášho domova.
Unikátny režim LymphAssist™ napodobňuje základné princí-
py Manuálnej Lymfodrenáže (MLD). Pumpa jemne nafúkne 
každú prekrývajúcu sa komoru v odeve a prinesie veľmi ľah-
ký tlak na postihnutú končatinu. Prvá fáza začína pôsobením 
ľahkého tlaku na vašu ruku/nohu začínajúc na prstoch alebo 
špičkách prstov. Druhá fáza potom obráti poradie aplikova-
ním ľahkého tlaku na hornú časť ruky/nohy. Celkový čas jed-
ného cyklu je 35 minút.

Huntleigh Home Care
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