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RĘKAWY  (58x77cm)                         PAS CZĘŚĆ BRZUSZNA (56x37cm)                      NOGAWKI (80x92cm)                                              

 

Presoterapia 

 

Presoterapia to proces kształtowania 

sylwetki poprzez drenaż tkanek z 

wykorzystaniem urządzenia Pressofast® 

wyposażonego w szereg akcesoriów 

takich jak: nogawki z butami, rękawy 

na kończyny górne oraz pas na część 

brzuszną w celu dokładnego 

drenowania każdej części ciała.  

Rękawy i nogawki powietrzne 

podzielone są na mniejsze sekcje (po 5 

każdy element), które wypełniają się 

stopniowo powietrzem zróżnicowanym 

pod względem ciśnienia. Dzięki temu 

można uzyskać  

ciągły, postępujący ruch 

zmieniającego się ciśnienia, co  

pozwala odprowadzić limfę w stronę 

największych węzłów chłonnych i 

serca. Presoterapia wydatnie stymuluje 

cyrkulację krwi i limfy, co z 

powodzeniem wykorzystywane jest 

przy wyszczuplaniu i kształtowaniu 

sylwetki, a także walce z cellulite.



 

Technologia presoterapii czyli drenaż pneumo-limfatyczny  

Dobrodziejstwa terapeutyczne drenażu pneumatycznego doceniane są od wielu lat. 

Dlatego urządzenie Pressofast® w zawrotnym tempie zyskało na popularności i 

zostało docenione przez wielu specjalistów na całym świecie. 

 Pressofast® wytwarza delikatne, 

mechaniczne preso-pulsacje, które 

rozpoczynają się od stóp i stopniowo 

migrują do góry w kierunku brzucha i 

serca. Mechanizm metody polega na 

migracji limfy zgodnie z zasadą od 

wyższego do niższego ciśnienia. W 

momencie kiedy w początkowej 

komorze ciśnienie zaczyna się obniżać 

– wzrasta w następnej aż do samej 

góry. Kierunek limfy zawsze jest w 

kierunku serca i węzłów chłonnych, a 

ciśnienie modyfikuje się w zależności 

od grubości skóry, tak by nie naruszać 

drobnych, powierzchownych naczyń. 

 

Specyfikacja Pressofast® 

 

 

 

WYMIARY/ WAGA 400X310X110 mm / 6,5 kg 

ZAKRES CIŚNIENIA 20-200 mB (15-150 mmHg) 

ZUŻYCIE ENERGII 44 W 

INTENSYWNOŚĆ/CZĘSTOTLIWOŚĆ 220 V / 50 V 

POZIOM HAŁASU 49 dB < I < 52 dB 

TRYB REGULACJI CIŚNIENIA AUTOMATYCZNY PODWÓJNY GRADIENT 
CIŚNIENIA 

REGULACJA CZASU CZAS ZABIEGU/ CZAS UPŁYWAJĄCY 

NADMUCHIWANE ELEMENTY 2 RZĘDY PO 5 WEJŚĆ POZWALAJĄCYCH 
NADMUCHAĆ 1-2 ELEMENTY 

SYMULTANICZNIE 

MATERIAŁ WYKONANIA ZEWNĘTRZNY: nylon/ WEWNĘTRZNY: 
poliuretan / ZAMKNIĘCIA: termo-spawane 



 

Wskazania do Pressofast® 

 

Cellulit  

Dzięki zmniejszeniu retencji wody 

oraz usprawnieniu kanałów 

limfatycznych presoterapią 

efektywnie zostaje zatrzymany 

proces tworzenia się pogłębiania cellulitu. Pressofast® w połączeniu z lipolizą 

kawitacyjną CaviFast2® oraz z radiofrekwencja RF CaviFast 2HD® daje szybkie i 

długoterminowe rezultaty. Rekomendujemy stosowanie zabiegów z niskokaloryczną 

dietą. 

Ciężkość nóg  

Dzięki intensywnemu drenażowi Pressofast® dochodzi do bezpiecznego opróżnienia 

naczyń limfatycznych z nadmiaru wody oraz likwidacji obrzęków kończyn dolnych, 

dzięki czemu wcześniej obciążone naczynia stają się mocniejsze i bardziej elastyczne 

oraz zahamowany jest proces powstawania żylaków. Już po pierwszej sesji pacjent 

odzyskuje komfort i utraconą lekkość.  

Wyszczuplanie 

Regularne drenowanie pomaga efektywnie usuwać zalegająca toksyny w 

organizmie człowieka, które są przyczyna wielu schorzeń oraz defektów 

kosmetyczno-wizualnych takich jak: skórka pomarańczowa, efekt pikowanej kołderki 

czy lokalne akumulacje tłuszczowe. Pressofast® pozwala na utrzymanie sprawnie 

funkcjonującego układu limfatycznego i naczyniowego oraz wspomaga 

oczyszczanie i detoks organizmu. Dzięki drenażowi pneumo-limfatycznego można 

dowolnie kształtować sylwetkę i dokonywać korekcji w trudnych do wypracowania 

innymi metodami miejscach.
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