
Κατάλογος

POWER PLAY ICE & COMPRESSION 

THERAPY 



Άμεση
Ανακούφιση και
Αποκατάσταση

Κανένα άλλο σύστημα συμπίεσης και 

ψυχρής θεραπείας δεν τόσο εύκολο 

στη χρήση, και την ευελιξία του 

PowerPlay σε συνδυασμό με την 

αποτελεσματικότητα του. Ζυγίζει μισό 

κιλό περίπου και άρα είναι βολικό για 

ταξίδια , χρήση στο σπίτι ή το γραφείο 

αλλά και στο φυσικοθεραπευτήριο. 

Διαθέτει 3 θύρες που προσφέρουν 

ψύξη αλλά και διαλείπουσα συμπίεση 

για άμεση ανακούφιση των μυών και 

των αρθρώσεων .  



Ωφέλοι

Η ψυχρή θεραπεία έχει αποδειχθεί ότι είναι 

αποτελεσματική στη μείωση του πόνου, των μυϊκών 

σπασμών και του πρήξιμο σε τραυματισμένους ή 

υπερτασικούς αρθρώσεις και μυς. Το PowerPlay

λαμβάνει αυτά τα οφέλη περαιτέρω προσθέτοντας 

ενεργή θεραπεία συμπίεσης για:

➢Μιμείται τις φυσικές μυϊκές συσπάσεις του 

σώματος,

➢Απομακρύνει το οίδημα από την τραυματισμένη 

περιοχή,

➢Ενεργοποιεί την επούλωση των ιστών

➢Αυξάνει τη ροή αίματος και την παροχή οξυγόνου 

➢Βοηθάει το λεμφικό σύστημα

➢Μειώνει τον πόνο και την κούραση



Χαρακτηριστικά

- Η συσκευή της αντλίας ζυγίζει λιγότερο από 0,5kg για την απόλυτη 

φορητότητα και ευκολία

- Παρέχει 4-8 ώρες συνεχούς χρήσης της μπαταρίας

- Διαθέτει 3 εξόδους για κρυοθεραπεία-πρεσσοθεραπεία, ώστε να γίνεται 

δυνατή η ταυτόχρονη θεραπεία σε 3 αθλητές/ασθενείς

- Ο χειρισμός είναι απλός με τεχνολογία one-touch

- Επιτρέπει τρεις ρυθμίσεις πίεσης (από 50mmHG μέχρι 70mmHg)

- Η διακοπτόμενη, διαδοχική πίεση κινείται από τα άκρα προς το κέντρο, 

ώστε να μεταφέρει το οίδημα και το πρήξιμο μακριά από τις αρθρώσεις και 

τους μυς

- Κάθε αεροθάλαμος περιλαμβάνει ένα επίθεμα gel και προαιρετικό ένθετο 

για προσθήκη πάγου

- Η τιμή του είναι πολύ χαμηλότερη από άλλων συσκευών 

πρεσσοθεραπείας, ώστε μας επιτρέπει να αποκτήσουμε πολλές συσκευές 

στην τιμή ενός ανταγωνιστικού προϊόντος.



Kit & Τιμές
Standard Kit  (Συσκευή PowerPlay , 2 κλασικές μανσέτες επιλογής του 

χρήστη , 1 καλώδιο σύνδεσης και τσάντα μεταφοράς )
999,00 € 

Pro Kit (2 συσκευές Powerplay, 8 μανσέτες: Γόνατος, 360° Γόνατος, Ώμος, 

Ποδοκνημικής, Αγκώνα, Δεξιού & Αριστερού Καρπού , 2 καλώδια σύνδεσης, 2 

τσάντες μεταφοράς)

2299,00 € 

All Star Kit (2 συσκευές Powerplay, 7 μανσέτες: 2 360° Γόνατος, 2 Ώμος, 

2 Ποδοκνημικής, 1 Αγκώνα ή Γόνατο , 2 καλώδια σύνδεσης, 2 τσάντες 

μεταφοράς )

2399,00 € 



All Star Kit



Πληροφορίες

www.Physiomart.gr

www.powerplay.us/

Tel 210 9246 810

http://www.physiomart.gr/
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