
Alt Extremite için Tasarlanmış
Uzay Vakum Terapisi (UVT)

Spor Yaralanmalarında
Benzersiz Rejenerasyon Sistemi 



Damar hastalıklarının tedav�s�nde hızlı çözüm

Aralıklı Vakum Tedav�s�, �y� tolerans ve hastanın elde ett�ğ� yüksek fayda anlamına gel�r.

Per�fer�k arter tıkanıklığı hastalıklarının tüm aşamalarında dolaşımı düzeltmek �ç�n güçlü, 
uygun mal�yetl� Uzay Vakum Terap�s� (UVT).

D�yabet�k ayak sendromu ve kron�k yaralar �ç�n hızlı �y�leşme.

Yen�l�kç� UVT s�stem� �le kolay kullanım, tedav�de hızlı sonuç

UVT, alt ekstrem�telere dönüşümlü negat�f basınç (vakum) ve poz�t�f basınç uygular.

Böylece r�tm�k b�r damar gen�şlemes� ve baskısı sağlayarak akışı tet�kler 

Sonuç: daha �y� b�r dolaşım, daha fazla kılcal etk�nl�k, venöz ve lenfat�k dönüşte artış

Temassız ve ağrısız tedav�, kıyafet üzer�nden uygulama

UZAY TIBBI MUCİZESİ
UVT Vakum Tedav�s�n�n teknoloj�s�, Amer�ka NASA'nın uzay tıbbından köken alır. 

Başlıca kullanım alanları kard�yovasküler uyarım ve revaskülar�zasyon, 
lenf ödem ve l�po-ödemlerd�r. 

Travma sonrası veya operasyon sonrası rehab�l�tasyonu hızlandırmak
(VACUSPORT® c�hazı) �ç�n kollar, boyun ve omuzlar �ç�n ağrı tedav�s�
 (VACUMED® A.N.S. c�hazı) olarak da kullanılır.

Tedav�y� kolaylaştırın

End�kasyona bağlı olarak b�r tedav� 30 �la 40 dak�ka 
arasında sürer. Uygulama temassızdır. Per�fer�k 
arter hastalıklarının ağrı tedav�s�nde veya kron�k 
yaraların tedav�s�nde, üç �la altı haftalık b�r süre 
�ç�nde sek�z – onaltı arası seans öner�l�r. Yatan 
hastalar UVT �le günlük tedav� ed�leb�l�r. Hazır tedav� 
protokoller� mevcuttur. 

- Per�fer�k arter tıkanıklığı hastalığı (PAOD, 
aşama II - IV)

- D�yabet�k ayak sendromu

- Kron�k yaralar (arter, damar ve karma)

- Post-trombot�k sendrom (CVI)

- Lenf ödemler� / l�po-ödem 

- Damar sertl�ğ� kaynaklı ereks�yon bozukluğu 
(ED)

• Mob�l olmayan hastalar �ç�n elektr�kle �çer� 
kayan yatak (sadece VACUMED® SL)

Cihazın büyüklüğü

 

2200 (2250*) x 1200 x 1100mm (U, D, Y), 165 

kiloya kadar olan hastalar için 

 Cihazın ağırlığı

 

110 kg (185 kg*)

 
Şebeke gerilimi

 

230 V / 50 -

 

650 Hz, 1.300 VA

 
Renk Alp beyazı. Talep halinde özel renkte boyanabilir 

 



Rejenerasyon ve hızlı rehab�l�tasyon
Rejenerasyon ve rehab�l�tasyonun hızlandırılmasında uzay tıbb� alanına 
dayanan yen� b�r yöntem. Uzay Vakum Terap�s� (UVT)

Dünya çapındak� sporcular ve futbol, kulüpler� �ç�n �deald�r. 

B�r travma sonrası �lk aşamada dokulara manuel veya mekan�k baskı tedav�ler� 
uygulanamaz.

 Arter, venöz ve lenfat�k damar s�stemler� günlerce etk�len�r; dolaşım hastalıkları ve hasarlı 
dokudak� lenf drenajı sorunları, aylarca hatta yıllarca devam edeb�l�r. 

VACUSPORT® Rejenerasyon S�stem� ödemler� kend�l�ğ�nden ve kalıcı şek�lde azaltır. 
Oks�jen�n yaraya �let�m�n� hızlandırır ve bel�rg�n şek�lde daha hızlı yara �y�leşmes�  sağlar.

Temassız ve ağrısızdır.

VACUSPORT®, endoprotez dâh�l eklem �ç� yaralanma amel�yatları sonrasında rehab�l�tasyonu 
hızlandırmak �ç�n �deald�r. 

Tedav�y� kolaylaştırın
VACUSPORT® tedav�s� end�kasyona bağlı olarak 30 �la 
40 dak�ka arasında sürer ve hasta memnun�yet� yüksekt�r. 
End�kasyona göre üç �la altı haftalık b�r süre �ç�nde sek�z – 
onaltı arası seans öner�l�r. Yatan hastalar UVT �le günlük 
tedav� ed�leb�l�r.

• Aşağıdak� end�kasyonlara yönel�k hazır tedav� 
programları:

- Operasyon veya travma sonrası ş�şl�k 

- Sekonder lenf ödemler� ve b�rleş�k lenf / l�po ödemler� 

- Pas�f vasküler ve yürüme mesafes� eğ�t�m� 

- Alt ekstrem�telerde kem�k bağ dokusu yapılarının 
zedelenmes�

- Kas l�fler�n�n yırtılması

- Burkulmalar

- Plej�

- Endoprotez sonrası rehab�l�tasyonun hızlandırıl- 
ması 

- Yarış sporlarında rejenerasyonun hızlandırılması ve 
sakatlıkların önlenmes�

Cihazın büyüklüğü
 

2200 (2250*) x 1200 x 1100mm (U, D, Y), 165 

kiloya kadar olan hastalar için 

 Cihazın ağırlığı

 

110 kg (185 kg*)

 
Şebeke gerilimi

 

230 V / 50 -

 

650 Hz, 1.300 VA

 
Renk

 
Alp beyazı. Talep halinde özel renkte boyanabilir 
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