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Όλα τα προϊόντα RecoveryPump® κατασκευάζονται από τον παγκόσμιο ηγέτη ιατρικών συσκευών συμπίεσης με 40+ έτη 
κλινικής εμπειρίας και υπηρεσιών σε 20.000 ασθενείς και αθλητές ετησίως σε 36 χώρες. Με αυτή την τεχνογνωσία στις 
συσκευές που προσφέρουν πραγματική διαβαθμιζόμενη, διαδοχική πνευματική συμπίεση, η RecoveryPump® έχει πλέον 
ορίσει υψηλά στάνταρ στην αποτελεσματική λεμφική παροχέτευση και μυϊκή αποθεραπεία!

Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε τις υπηρεσίες επαγγελματιών υγείας, αλλά και τις επιτυχίες κορυφαίων συλλόγων 
τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο (πρωταθλημάτων NBA, NFL, NHL, MLB και MLS), τριαθλητών, δρομέων και 
ελίτ αθλητών σε κάθε άθλημα.

Φυσικοθεραπευτές, προπονητές φυσικής κατάστασης και
αθλητές κάθε επιπέδου επιλέγουν το RecoveryPump
για την αποθεραπεία τους.

C h a m p i o n s  c h o o s e  r p



 

 

 

 

 

 

  

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Το λεμφικό σύστημα και τα αγγεία αίματος 
εργάζονται συνεργατικά για την φυσιολογική 
απομάκρυνση των αποβλήτων των κυττάρων. Η 
μυϊκή κίνηση, ωστόσο, απαιτείται για την 
διευκόλυνση της παραπάνω διεργασίας, καθώς το 
φλεβικό  σύστημα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα 
άντλησης , όπως το αρτιαριακό σύστημα. 
Παραδοσιακά, οι  αθλητές και οι επαγγελματίες 
άσκησης και  αποκατάστασης προτείνουν ήπια 
άσκηση για να  επιτύχουν μυϊκή σύσπαση και 
αύξηση της  κυκλοφορίας στο σώμα, ώστε να 
αντιμετωπιστεί ο  μυϊκός κάματος.

Το RecoveryPump® προσφέρει μία επιθετική, αλλά 
φυσική εναλλακτική στην παθητική αποθεραπεία.
Το σύστημα μας διεγείρει την τοπική "ενεργητική 
αποθεραπεία" (όπως το περπάτημα) με τρόπο 
παθητικό, καθώς η θεραπεία εκτελείται κατά την 
ανάπαυση.

Η θεραπεία αυτή αυξάνει την φλεβική επιστροφή,
επιταχύνοντας την αποστράγγιση των στοιχείων 
που προκαλούν κάματο και πόνο στους μύες.
Απομακρύνει αποτελεσματικά τους μεταβολίτες της 
άσκησης ταχύτερα από οποιοδήποτε παραδοσιακό 
τρόπο αποθεραπείας.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Η Διαλείπουσα Διαδοχική Συμπίεση έχει
επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι:

ΜΕΙΩΝΕΙ τον καθυστερημένο μυϊκό πόνο
(DOMS), καρδιακό ρυθμό και αιματική πίεση.

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ την συσπαστική ικανότητα των
ποδιών

ΜΕΙΩΝΕΙ το οίδημα και τη δυσκαμψία

ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ τον μυϊκό κάματο κατά 45%
με 20 λεπτά διαδοχικής συμπίεσης.
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
Το RecoveryPump® προσφέρει πραγματική 
αρνητική  διαβαθμιζόμενη διαλείπουσα συμπίεση. Η 
αρνητική  διαβάθμιση, ρυθμιζόμενη αυτόματα από 
τις  συσκευες, είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσει 
τη  σωστή κίνηση των υγρών (περιφερικά προς 
κεντρικά).

ΕΥΦΥΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η πλήρης και ταχεία αποσυμπίεση 

ανάμεσα σε κύκλους συμπίεσης είναι 
απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση της 

λεμφικής λειτουργίας και ενίσχυση 
της αιματικής ροής. Η ταχεία 

αποσυμπίεση επιτρέπει την υγιή 
απελευθέρωση οξυγονωμένου 

αίματος πίσω στα άκρα.

= ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ

ΤΑΧΕΙΣ ΚΥΚΛΟΙ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Τα συστήματα μας προσφέρουν 20 
κύκλους σε 20  λεπτά,
προσφέροντας 2-5 φορές ταχύτερους 
κύκλους συμπίεσης ανά συνεδρία σε 
σχέση με άλλα συστήματα της αγοράς. 
20 λεπτά καθημερινά προσφέρουν το 
ισοδύναμο 12-48 ωρών ανάπαυσης.= 
ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΕΓΑΛΟ & ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΥΡΟΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Η ακριβής ρύθμιση της συμπίεσης σε 
χαμηλές τιμές εξασφαλίζει την άνετη 
θεραπεία σε ασθενείς και αθλητές 
στην οξεία φάση ή μετεγχειρητικά. Οι 
υψηλές τιμές περιορίζονται για την 
αποφυγή παρενεργιών όπως 
επικίνδυνη αγγειοσυστολή.
= ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

 

 

 

ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
Οι εσωτερικοί θάλαμοι σε κάθε κάλυμμα έχουν πατενταρισμένο σχεδιασμό
ώστε να παρέχουν συνεπή διαβαθμιζόμενη συμπίεση σε ασφαλή,
ελεγχόμενα και ακριβή επίπεδα συμπίεσης. Η αλληλοεπικάλυψη των θαλάμων 
εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν κενά στη συμπίεση κατά μήκος του καλύμματος =
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τα άλλα συστήματα της αγοράς δεν διαθέτουν αυτή την εσωτερική 
αλληλοεπικάλυψη στους θαλάμους, το οποίο με την σειρά του, δημιουργεί κενά 
στην αντίσταση από θάλαμο σε θάλαμο. Αυτό έχει ως συνέπεια το φαινόμενο 
¨μπαλονιού" με υψηλότερη συμπίεση στο κέντρο του θαλάμου και χαμηλότερη στα 
άκρα του, καθιστώντας αδύνατη την εφαρμογή κύκλων πραγματικής 
διαβαθμιζόμενης  συμπίεσης = ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ & ΑΝΕΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

vs

RecoveryPump® Άλλες συσκευές...
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Το (νέο) RPX 2020 διαθέτει μία νέα και ανθεκτική ψηφιακή οθόνη 
LCD με 4 αποθηκευμένα προγράμματα και τη δυνατότητα 
δημιουργίας των δικών σας προγραμμάτων.Το RPX 2020
λειτουργεί και με bluetooth μέσω εφαρμογής σε κινητά.

  

 

 

 

 
 

 
  
 

• Ψηφιακή οθόνη
•  4 προ-αποθηκευμένα προγράμματα και δυνατότητα
δημιουργίας νέων
• Έλεγχος και μέσω bluetooth με εφαρμογή σε κινητά
• Τροφοδοσία με φορτιστή τοίχου και με εσωτερική 
μπαταρία μεγάλης αυτονομίας
• Ρυθμιζόμενη συμπίεση (20-100 mmHg)
• Δυνατότητα μεμονωμένης ρύθμισης σε κάθε
θάλαμο
• Μέγεθος: 22cm x 17cm x 13 cm
• Ελαφριά για χρήση σε ταξίδια (2,1 κιλά)
• Συμβατή με όλα τα καλύμματα (4 και 8 θαλάμων)
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Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ 
(νέο)



Αποθηκεύστε και μοιραστείτε τα 
προγράμματα σας για 
αποκατάσταση, προ-αγωνιστική 
χαλάρωση, αποθεραπεία, κτλ.

Παρακολουθήστε το ιστορικό 
των θεραπειών σας και 
στατιστικά λειτουργίας.

Ρυθμίστε κάθε παράμετρο της 
θεραπείας (χρόνο, συμπίεση σε 
κάθε θάλαμο, χρόνο 
αποσυμπίεσης, κύκλο 
συμπίεσης, κτλ.) από την 
εφαρμογή του κινητού σας.

  
Συνδέεται με κάθε συσκευή RPX 
2020 μέσω bluetooth επιτρέποντας 
τον απομακρυσμένο  έλεγχο από 
το κινητό σας.

Στοχεύστε συγκεκριμένες περιοχές του 
σώματος με ένα ευρύ και ακριβές φάσμα 
τιμών συμπίεσης. Χρησιμοποιήστε 
υψηλές τιμές για αθλητές και χαμηλές 
τιμές για ασθενείς στην φάση 
αποκατάστασης.

Δημιουργήστε τα δικά σας προγράμματα 
για ταχεία ενεργοποίηση του λεμφικού και 
κυκλοφορικού συστήματος, ανάλογα με τις 
ανάγκες των πελατών σας. 

 R E C O V E RY P U M P M O B I L E   A P P
Λειτουργήστε την πιο δυναμική συσκευή συμπίεσης της αγοράς από το κινητό σας!

Εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα της συσκευής με την πιο ασφαλή και αποδοτική θεραπεία της αγοράς. Το RPX 2020 
προσφέρει έτοιμα αλλά και εξατομικευμένα προγράμματα και μεγάλο φάσμα παραμέτρων θεραπείας με το πάτημα ενός 
κουμπιού. Ο κάθε ασθενής είναι διαφορετικός και για αυτό η κάθε θεραπεία πρέπει να τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες 
του. 

Η νέα συσκευή RPX 2020 δεν έχει όρια!



Χρόνος θεραπείας 
συνεχους λειτουργίας.

Ρύθμιση συμπίεσης
(20-100 mm Hg)

Ρύθμιση χρόνου αναμονής 
(0,5 και 10 δευτερολέπτων)

Ενσωματωμένη μπαταρία 
με αυτονομία 6-8 
ωρών.

r p   l i t e   p u m p
Τόσο ισχυρή...αν και τόσο μικρή! Με βάρος μόλις 1 κιλού, το RP 
Lite είναι φορητό. Η συσκευή είναι συμβατή με όλα τα καλύμματα 
4 θαλάμων.

“  Το RecoveryPump είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αποθεραπεία 

μου και με έχει βοηθήσει από την πρώτη στιγμή που το 

χρησιμοποίησα. Η αποθεραπεία είναι υψηλής προτεραιότητας για εμένα 

ώστε το σώμα μου να αναπληρώσει πλήρως τις δυνάμεις και να 

μπορέσω να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις της επόμενης προπόνησης..

Γυμνάζομαι εντατικά 6 ημέρες την εβδομάδα, 11 μήνες τον χρόνο και για 

αυτό είναι απαραίτητη η αποθεραπεία μου. Το Recovery Pump είναι 

εξαιρετικά απλό στη χρήση του και το χρησιμοποιώ στο γήπεδο και το 

σπίτι στον καναπέ μου. Το έχω πάντα μαζί μου ακόμη και στα ταξίδια, 

καθώς είναι ελαφρύ και πλήρως φορητό. Πιστεύω ότι είναι το 

απαραίτητο βοήθημα για κάθε αθλητή!

PHIL HEALY
Αθλήτρια σπριντ



rp  Team  Travel  Bag
 
Το προτεινόμενο σετ για ομάδες. Περιλαμβάνει την σκληρή βαλίτσα  ταξιδίου και το σάκο 
χειρός για την αποθήκευση πολλαπλών συσκευών και καλυμμάτων με ασφάλεια και 
άνεση!

rp  rucksack
Το σακίδιο πλάτης επιτρέπει τη μεταφορά της συσκευής και 
ενός ζευγαριού μπότες. Περιλαμβάνει πρακτικές τσέπες και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς να βγει η συσκευή από 
το σάκο!

 

rp  Travel  Case
Η βαλίτσα ταξιδίου είναι φτιαγμένη από σκληρά και
ανθεκτικά υλικά .

Μπορεί να φορεθεί στην πλάτη, στον ώμο ή να 
προσαρμοστεί σε trolley.
Περιέχει εσωτερικά διαμερίσματα για ασφαλή τοποθέτηση 
και μεταφορά της συσκευής σας.

rp  Duffel  bag
Ευρύχωρος σάκος που μπορεί να φιλοξενήσει ακόμη και τα 
μεγαλύτερα καλύμματα. Διαθέτει ένα κύριο εσωτερικό χώρο 
και μικρότερους πλαϊνούς για την αποθήκευση 
επιπρόσθετων προσωπικών σας αντικειμένων.
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V E R S A T I L E  G A R M E N T  S E L E C T I O N

         

 

R E C O V E R Y A R M
Για μεμονωμένη θεραπεία είτε του δεξιού είτε 
του αριστερού χεριού, αυτό το κάλυμμα είναι 
συμβατό με κάθε συσκευή RecoveryPump®.
Είναι κάλυμμα 4 θαλάμων και συμπιέζει  από 
την άκρα χείρα έως τον ώμο και 
περιλαμβάνει λουράκι που προσαρμόζεται 
εύκολα.

R E C O V E R Y C O R E
Αυτό το κάλυμμα συμπιέζει 360° 
αμφίπλευρα από τους μηρούς έως τον 
κορμό. Το μέγεθος του προσαρμόζεται με 
3 φερμουάρ σε κάθε πλευρά για να 
ταιριάζει σε κάθε σώμα. Συμβατό με κάθε 
συσκευή.

            R E C O V E R Y P A N T S
Το RecoveryPants®, συμβατό ΜΟΝΟ με τη 
συσκευή RPX2020, περιλαμβάνει 8 
θαλάμους. Είναι μοναδικό στο είδος του  
και καλύπτει από το πέλμα έως τον κορμό. 
Το  μέγεθος του προσαρμόζεται σε κάθε 
σώμα  με ιμάντες και φερμουάρ.

M I N I   B O O T S
Το RecoveryPump® Mini Boots®  
περιλαμβάνει 4 θαλάμους και είναι 
συμβατό με κάθε συσκευή. 
Καλύπτει από το πέλμα έως και τις 
γάμπες, ακριβώς κάτω από το 
γόνατο. Εύκολο στη μεταφορά, 
είναι το κατάλληλο συμπλήρωμα 
για ταξίδια.



V E R S A T I L E  G A R M E N T  S E L E C T I O N

 R E C O V               
 

E R Y B O O T S

 

Το Recovery Boots (τύπου μπότας) είναι κάλυμμα 4 θαλάμων, συμβατό με κάθε συσκευή. 
Καλύπτει από το πέλμα έως το ισχίο. Διατίθεται σε ζευγάρι και έχει 4 μεγέθη (δείτε τον οδηγό 
παρακάτω). Αποτελεί την πιο δημοφιλή επιλογή. 

  

Για την κατάλλη εφαρμογή σε κάθε σώμα, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό εύρεσης μεγέθους. Όπως απεικονίζεται στο σχήμα, 
πρέπει να μετρηθεί η απόσταση από το πέλμα έως το ισχίο. Εάν βρίσκεστε στο όριο δύο μεγεθών, σας προτείνουμε να διαλέξετε 
το μεγαλύτερο μέγεθος.

            R P H A L F - J A C K E T
Το κάλυμμα (τύπου ήμι-γιλέκου) είναι 
μονόπλευρο, κοινό για αριστερά και δεξιά 
πλευρά, και καλύπτει το χέρι, θώρακα, 
ωμοπλάτη, ρομβοειδή, τραπεζοειδή, πλατύ 
ραχιαίο και λοξό κοιλιακό. Αυτό το 
μοναδικό κάλυμμα 8 θαλάμων είναι 
συμβατό ΜΟΝΟ με τη συσκευή RPX 2020®
και είναι πλήρως προσαρμόσιμο στο 
μέγεθος.

Μεγέθη μπότας

Short 85

Medium 95

Long 105

Wide 105

Extra Long 115

Εύρος Μήκους

70 - 85 cm 

80 - 95 cm

  90 - 105 cm

  90 - 105 cm 

105 cm & UP

Ύψος

152 - 169 cm 

170 - 183 cm 

183 - 198 cm 

183 - 198 cm 

198 cm & UP

Μεγ. Πλάτος

70 cm

80 cm

81 cm

96 cm

82 cm



Ριζούντος 2, 16777 Ελληνικό Αττικής 

2109631611

www.ostraconmed.com/recoverypum p

g l o b a l  l e a d e r s

# L o v e t h e s q u e e z e

I N  P N E U M AT I C  C O M P R E S S I O N  T H E R A P Y
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