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sprzęt i wyposażenie medyczne

Karta produktu

1Strona:Karta produktu BOA Max 2 aparat do sekwencyjnego masażu limfatycznego

BOA Max 2 to profesjonalny 24-kanałowy aparat o nowoczesnej konstrukcji do sekwencyjnego drenażu limfatycznego dedykowany do
użytku w ośrodkach rehabilitacji i w placówkach medycyny estetycznej. Aparat BOA Max 2 posiada niespotykany u innych producentów
tego typu aparatury medycznej specjalny algorytm masażu limfatycznego zgodny z techniką manualnego drenażu limfatycznego wg
Emila Voddera.

Zobacz więcej w sklepie Aktualna cena i promocja ★ KUP TERAZ★Nr katalogowy: MCF-PU04N100001*

https://epicmed.pl/
https://epicmed.pl/BOA-Max-2
https://epicmed.pl/BOA-Max-2
https://epicmed.pl/BOA-Max-2


BOAMax 2
aparat do sekwencyjnegomasażu limfatycznego

•aparat BOA Max 2 nr kat. PU04N100001
•kabel zasilający
•2 zapasowe bezpieczniki 630 mA/250 V
•instrukcja obsługi w j. polskim
•karta gwarancyjna producenta

•MBX.A PA04N110005 - mankiet uciskowy - 12-komorowy rękaw na lewą kończynę górną
•MBX.B PA04N110006 - mankiet uciskowy - 12-komorowy rękaw na prawą kończynę górną
•MBX.C PA04N110003 - mankiet uciskowy - 12-komorowa nogawka na lewą nogę
•MBX.D PA04N110004 - mankiet uciskowy - 12-komorowa nogawka na prawą nogę
•MBX.E PA04N110001 - mankiet uciskowy - 24-komorowa kurtka na tułów i kończyny górne
•MBX.F PA04N110002 - mankiet uciskowy - 24-komorowe spodnie z pasem biodrowym
•MBX.G TA04N100009 zestaw trzech poszerzaczy do kurtki uciskowej
•MBX.K TA04N100020 zestaw dwóch poszerzaczy do spodni uciskowych
•MBX.I TA04N100013 poszerzacz lewej nogawki uciskowej
•MBX.I1 TA04N100017 poszerzacz prawej nogawki uciskowej
•MBX.J TA04N100018 poszerzacz prawego rękawa uciskowego
•MBX.J1 TA04N100019 poszerzacz lewego rękawa uciskowego

24-kanałowy aparat BOA Max 2 został zaprojektowany do pracy z dwoma 12-komorowymi mankietami uciskowymi jednocześnie
(rękawy i nogawki) lub z jednym 24-komorowym mankietem uciskowym (spodnie, kurtka) i posiada wstępnie zaprogramowane
protokoły zabiegowe z algorytmami masażu klasycznego, wstępującego i zstępującego oraz masażu pulsacyjnego i drenażu
limfatycznego. W każdym z algorytmów użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnej wartości ciśnienia osobno dla każdej komory
mankietu uciskowego. Oprogramowanie aparatu BOA Max 2 pozwala na jego uaktualnianie do wersji zawsze najnowszego
oprogramowania z algorytmami zabiegowymi odpowiadającymi najnowszej wiedzy z zakresu masażu sekwencyjnego aparatami do
presoterapii. BOA Max 2 wyposażony jest w wydajną pompę umożliwiającą pompowanie komór mankietu uciskowego w krótkim
czasie. Aparat posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego oraz szczelne i wodoodporne klawiatury foliowe zapewniające
wysokie bezpieczeństwo elektryczne i ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości.

Wyposażenie fabryczne

Wyposażenie dodatkowe aparatu

Producent: Metrum Cryoflex Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne

2Strona:Karta produktu BOA Max 2 aparat do sekwencyjnego masażu limfatycznego

★ KUP TERAZ★Nr katalogowy: MCF-PU04N100001*

☎ 32 720 94 11
533 99 22 01

Zobacz więcej w sklepie Aktualna cena i promocja
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DANE PRODUKTU

Gabaryt przesyłki z produktem paczka do 10 kg

Kraj producenta Polska

Gwarancja ogólna 2 lata

Gwarancja - gwarant gwarantem jest producent wyrobu

Serwis fabryczny producenta

Liczba kanałów aparatu 24-kanałowy

Zakres ciśnienia 20 - 140 mmHg

Gradient 0-100%

System kontroli ucisku automatyczny z kontrolą ciśnienia w każdej komorze

Zakresy tempa masażu zdefiniowane: 1s / 25s / 52s | możliwość własnych
ustawień

Wydajność pompy 28 l/min

Czas dopompowania komory około 3 sekund

Programy zabiegowe 7 sekwencji masażu

Programy użytkownika definiowane dla każdego pacjenta osobno

Opróżnianie aplikatora po zabiegu automatyczne + odsysanie awaryjne

Ekran LCD 5,7″ kolor

Długość aparatu [cm] 43

Szerokość aparatu [cm] 41

Wysokość aparatu [cm] 15

Zasilanie AC | 230 V | 50 Hz

Maksymalny pobór mocy 110 VA

Klasa bezpieczeństwa I B

Klasa szczelności obudowy IP20

Klasa wyrobu medycznego wg MDD 93/42/EEC IIb

Waga aparatu [kg] 10



EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniemmedycznym
Infolinia.: 32 720 94 11 (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: 533 99 22 01
Faks: 32 720 94 16 (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
h�ps://epicmed.pl

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora
finansów publicznych.

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice

NIP PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00
Faks: 32 720 94 16
E-mail: dk@dkarkadia.pl
h�p://dkarkadia.pl

Biuro handlowe sklepu EpicMED czynne w godz. 9.00 - 15.00 (dni robocze)

Operator sklepu EpicMED

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Zastrzeżenia

Nota prawna odnośnie wyrobumedycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby
zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55
ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)


