
Lympha-mat on tursete raviks mõeldud APARAATNE 
LÜMFIMASSAAZ ehk kompressioon-aparaat, kus 
järk-järgult muutub surve ning tsükliliselt täituvad 
kambrid õhuga ning see aitab turseid alandada. 
Aparaati toodab Saksamaa tunnustatud ja kvaliteetne 
meditsiiniliste seadmete ettevõte Bösl.
 
Lympha-mat® DIGITAL GRADIENT on suure jõudlusega 
teraapiaseade, mis sobib kasutamiseks ilusalongides, 
spordiasutustes, massaažisalongides, tervisekeskus-
tes,taastusravikeskuses, meditsiiniasutustes.

Lympha-mat® GRADIENT sobib hästi siis, kui inimesel 
on  jalad, käed või rindkere paistes ja turses. Tursed 
võivad tekkida inimestel väga erinevatel põhjustel – 
näiteks sporditrauma, kukkumine, õnnetuse järgne 
trauma,  venoossed probleemid, ülekaalust või 
vähesest liikumisest tingitud tursed jne.

Väga häid tulemusi on saadud selle aparaadiga 
nii lipoödeemi, lümfödeemi, traumadest tingitud 
kui ka kombineeritud tursevormide puhul.

Kompressioonitsükleid, sissepumbatava rõhu 
tugevust, intervalle ning teraapia kestvust on 
võimalik seadistada individuaalselt vastavalt 
kliendi vajadustele.  Seadmel on olemas kliendi 
kätte antav kauglüliti, mis võimaldab  vajadusel 
aparaadi tööprotsessi igal ajahetkel katkestada 
säilitades töörežiimi seadistused. Tänu sujuvale 
töörežiimile ning kiiresti märgatavate tulemuste 
tõttu on Lympha-mat® GRADIENT tänapäeval üks 
eelistatumaid teraapiaseadmeid. Seadme juurde 
kuuluvad kergesti käsitsetavad ning kaasaegsed 
mansetid.

Lümfiteraapia ja
Taastusravi Kliinik



NÄIDUSTUSED
ehk milliste probleemide korral saab 
abi Lympha-mat® GRADIENDIST?

VASTUNÄIDUSTUSED 
ehk millal ei tohi kasutada
Lympha-mat® GRADIENDI?

Sporditrauma
Traumadest tulenevad tursed (kukkumine, jala 
välja väänamine, nihestus, autoõnnetus jne)
Nõrga lümfisüsteemiga inimesed
Hormonaalsed tursed
Liigsest kehakaalust tulenevad tursed
Lipödeem ehk massiivne rasvade ladestumine
Enne iluoperatsioone vajalik tursete ennetamiseks 
Enne ja pärast lennusõite
Aitab taastuda sportlastel 
Trombemboolia profülaktika
Post-trombootiline sündroom
Venoossed haavandid (ulcus cruris) 
Veenilainditest tingitud tursed
Post-traumaatiline turse
Lümfitursed
Lipoödeem
Lümfostaas ehk lümfiseiskumine
Kombineeritud tursed
Perifeersed arteriaalsed haigused ainult arsti 
järelvalve all
Hemipleegiast põhjustataud tundlikkuse häired

Ühendused 3 manseti jaoks
2 jala ja puusamanseti samaaegne 
kasutusvõimalus
Järk-järguline surve muutmine 
Digitaalne ekraan 
Võimalik seadistada vastavalt individuaal-
setele parameetritele
2-astmeline survestamise kiirus 
Rõhu seadistamise tugevused 20 -120mmHg 
Kontrollnupp tsüklitevahelise intervalli 
reguleerimiseks, 5 - 90sek
Integreeritud taimer/ automaatne 
katkestamine
Patsiendi juhitav lüliti (pult)
Vastupidav seade pidevaks kasutamiseks
Mõõdud: laius 37cm, kõrgus 18cm, 
pikkus 25cm
Kaal: 6.1 kg

Tunnustatud teraapiline abivahend
Ühendus 3-le mansetile 
2 jala ja puusamanseti samaaegne 
kasutusvõimalus 
Järk-järguline survestamine 
Survetugevuse seadistamine 20 -100mmHg
Integreeritud taimer / automaatne
katkestamine 
15 sekundiline interval
Mõõdud: Laius 26cm, kõrgus 16cm, 
pikkus 25cm
Kaal 4,6 kg

Kompenseerimata südamepuudulikkus
Trombioht (on esinenud trombe või on 
trombi kahtlus)
Äge roospõletik
Raskekujuline kõrgvererõhutõbi
Akuutne pehmete kudede trauma jäsemetel 
(valu lümfidrenaazi piirkonnas)
Neuropaatia
Oklusiivsed protsessid lümfidrenaazi 
piirkonnas

Lympha-mat ®

DIGITAL GRADIENDIL
Lympha-mat ®

300 GRADIENDIL
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Kuidas töötab Lympha-mat® GRADIENT?

Järk-järguliselt muutuv õhurõhk, vaheliti paigutatud 
õhukambrites, tekitab füsioloogiliselt tõhusa samm-sam-
mulise kehatüvesuunalise surve kahanemise. Seega 
saab suurem surve piirkonnast (100%) liikuma lükatud 
vedelik takistamatult läbida madalama survega piirkon-
nad (80% ja 60%). 

Märkimisväärselt vähendatud rõhk ravimansettide 
kerepoolsemal serval loob äravooluala ning mõjub 
lümfödeemi ja turset vähendavalt.

Vaheliti kaldsuunas paigutatud õhkkambrites järk-järguli-
selt muutuva surveravi kontseptsioon on väljatöötatud 
laialdaste meditsiiniliste uuringute tulemusel. See loodi 
kompressioonsukkade ning trombisukkade 
tootmispõhimõtete eeskujul.

Õhukambrid on käelabalaiused ja kattuvad üksteise-
ga 50% ulatuses. Kombineerituna järk-järguliselt 
muutuva rõhuga, väldivad nad voolusuuna muutust, 
mis tekitaks lümfiteede klappe kahjustava pinge ning 
soodustavad tõhusalt veenivere ja lümfivedeliku 
tagasivoolu. Kudede turseseisund väheneb, ainevahe-
tus paraneb märgatavalt.

Ühe kompressioontsükli jooksul täituvad õhuga iga 
ravimanseti osaliselt kattuvad kaldsuunas vaheliti 
paiknevat õhukambrit järk-järguliselt muutuva rõhuga, 
alustades kõige kaugematest ning liikudes kehatüve 
suunas. 

Kambrite õhurõhk jaotub järgmiselt: kambrid 
1-4 täituvad 100% seadistatud rõhu tugevusest, 
kambrid 5-8 80% ja kambrid 9-12 60% rõhu 
tugevusest.

Kõik kambrid jäävad õhuga täidetuks seni, kuni 
viimane kamber on saavutanud soovitud survetuge-
vuse. Seejärel vabastatakse  õhk kõikidest kambritest 
samaaegselt ning väikese vaheaja järel algab kogu 
tsükkel uuesti. 
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MANSETID
Ettevõte Bösl on arendanud Saksamaal välja kaasaegsed ja lihtsalt kasutatavad ravimansetid oma 
20-aastase kogemuse tulemusel. 

Mansetid on valmistatud kõrgekvaliteedilistest materjalidest, on väga vastupidavad ning lihtsasti 
puhastatavad, desinfitseeritavad ning täiesti nahasõbralikud. Mansetid vastavad DIN EN ISO 
standarditele ning on läbinud ranged testimised. 

Mansetid sisaldavad õhkkambrite süsteemi, mis  koosneb kaldsuunas vaheliti paigutatud osaliselt 
kattuvast õhukambrist ning on valmistatud ajale vastupidavast polüretaanist. See on  kaetud 
spetsiaalse kangaga, mis on mustust hülgav ning igapäevasel kasutamisel hõlpsasti puhastatav. 
Mansettide kasutamise teevad lihtsamaks mitme pistiku olemasolu, lukud ning  Velcro takjapaelast 
kinnised.

JALAMANSETT
Kasutamine: jalgade turse, trauma, venoosne 
puudulikkus, haavandid, postrombootiline turse.
12 õhukambriga täispikkuses tõmblukuga, olemas 
takjapaelaga kinnised.
M suurus:reie ümbermõõt 75 cm, pikkus 85 cm
L suurus: reie ümbermõõt 88 cm, pikkus 85cm
Olemas ka erimõõtude tellimise võimalus.

KÄE MANSETT
Kasutamine: käeturse nt trauma, rinnavähi 
patsiendid (vajab lümfiterapeuti), vereringe 
häired kätel.
12 õhukambriga, olemas takjapaelaga kinnis. 
Käe ülaosa on ümbermõõduga kuni 58 cm, 
manseti pikkus 71 cm. 
Olemas ka erimõõtude tellimise võimalus.

PUUSAMANSETT
Kasutatakse tihti koos jalgade osa mansetiga, 
kõhu piirkonna tursete korral.
6 või 12 õhukambriga. Erinevad takjapaelaga 
kinnised ees- ja tagapool. Eraldi õhukamber 
kubeme lümfisõlmedele. Puusaümbermõõtu on 
võimalik reguleerida kuni 150 cm. Pikkus 38cm. 
Laiendusriba kasutamise võimalus.



JAKIMANSETT
Kasutatakse: rindkere osa tursed, rinnaosa tursed, lipödeem kätel. Tellida on võimalik vasaku 
või parema poolega jakk 12 õhukambriga või mõlema käe jakk 24 õhukambriga.
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LAIENDUSRIBA
1 õhukambriga. 
Sobib 12 õhukambriga jalamansetile ja 
24 õhukambriga kompressioonpükstele. 
Suurendab ümbermõõtu 13 cm võrra.

KOMPRESSIOONPÜKSID
Kasutatakse: jalgade turse, lipödeem, trombemboolia profülaktika, enne ja pärast lennusõite, sportlased 
taastumas, enne iluoperatsioone ja samuti taastumisel, posttrombootiline turse, posttraumaatiline turse, 
vereringe häired jalgadel, ülekaalust tingitud tursed, kehakaalu alandamisel abiks/ toetamiseks, lümfi ja 
venoossed tursed jalgadel. Kui turset on vaja vähendada kõhu ja vaagna piirkonnas, soovitatakse 
kasutada 24-kambrilise süsteemiga kompressioonpükse või kasutada puusa- ning jalamansette kombi-
neeritult.
24 õhukambriga. Puusaümbermõõdule kuni 150 cm ja reie ümbermõõdule kuni 83 cm.
3 täispikkusega tõmblukku.



EDULOOD
Klient, kes oli minemas jalgade rasvaimu operatsioonile, käis enne operatsiooni 6 korda aparaatses lümfimas-
saazis. Jalgade ümbermõõt vähenes enne operatsiooni 3 cm. Taastumine peale operatsiooni oli väga kiire.

Kliendil oli sääre osa hulgimurd 3 aastat tagasi ja jalg oli sääre osas jätkuvalt tursunud ja paistes. 10 korra 
aparaatse lümfimassaaziga probleem lahenes.

Kliendil oli liigsest kehakaalust tingitud jalgade turse. Klient käis 10  korda rindkere osa ja 10 korda jalgade 
osa aparaatses lümfimassaazis. Kliendil tekkis palju kergem tunne, hakkas tegelema erinevate kehahooldustega 
ja spordiga.

BÖSL Medizintechnik GmbH 
Charlottenburger Allee 13 
52068 Aachen, GERMANY 
Telefon +49(0)241/90077-0 
Telefax +49(0)241/90077-10 
info@boesl-med.de
www.boesl-med.de

Seadmel on 2-aastane garantii.
Seadmed ja mansetid on hooldusevabad.

1.

2.

3.

Võta ühendust:

Raili Raik
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telef. 56 456 821
raili@teraapiakliinik.ee
www.teraapiakliinik.ee


