SZYBKI POWRÓT DO AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA
Dla pacjenta oznacza to znacznie lepszą jakość życia i ulgę w bólu.
Dla przepisującego zabieg lekarza oznacza to sprawdzoną technologię i istotne wsparcie
w monitorowaniu pacjentów.

Dla terapeuty oznacza to wygodny zabieg i szybszą, skuteczniejszą opiekę przy
oszczędności cennego czasu podczas wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych.
SENOLOGIA: leczenie blizn, zwłóknień, zrostów, zwiększanie zakresu ruchu, usuwanie
napięcia…
ORTOPEDIA: opieka przed i pooperacyjna, zmniejszanie obrzęków i zesztywnień…
ANGIOLOGIA, LIMFOLOGIA: przyspieszenie przepływu żylnego i limfatycznego,
resorpcja obrzęku…
PIELĘGNACJA OPARZEŃ: zmiękczanie blizn, przyspieszanie gojenia
UROGINEKOLOGIA: blizny po cesarskim cięciu, pociążowe zmiany w organizmie
OTYŁOŚĆ: opieka przed i pooperacyjna przy zabiegach liposukcji, ogólne wsparcie
spalania tkanki tłuszczowej

DOWIEDZIONE WŁAŚCIWOŚCI:
•

Zwiększona cyrkulacja krwi x4*

•

Skrócony czas leczenia kontra ręczny drenaż limfatyczny -33%**

•

Zmniejszenie zwłóknień -40%***

•

Zmniejszenie bólu -60%****

CELLU M6®
JEST URZĄDZENIEM MEDYCZNYM KLASY IIA, DEDYKOWANYM PLACÓWKOM
MEDYCZNYM DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIE SPORTOWEJ, FIZJOTERAPII
I MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ.
Każdego dnia firma LPG® ściśle współpracuje z ekspertami z różnych dziedzin
medycyny (Comité Scientifique International de Recherche) w celu zapewniania
zgodności badań naukowych z obowiązującymi standardami i rozszerzania pola
badawczego.

• ponad 145 badań nad technologiami LPG
• ponad 4,5 tysiąca pacjentów poddanych badaniom bez zgłoszeń wystąpienia
negatywnych oddziaływań medycznych

• ponad 80 artykułów opublikowanych w prasie naukowej
• ponad 30 artykułów opublikowanych w PubMed
• ponad 220 referatów zaprezentowanych na konferencjach medycznych

* Badania Watsona, ** Badania Pillera, *** Badania Worreta, **** Badania Gordona
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*MPF: zmotoryzowana pulsująca klapka oraz IMR: niezależnie napędzane rolki.
*MPF: Motorized Pulsating Flaps and IMR: Independent Motorized Rollers

