
Lympha Press Optimal V2 Gradient® é um equipamento 
completo para tratamentos hospitalares e de medicina estética, 
mais especificamente para tratamentos de edemas linfáticos, 
tanto a nível clínico, como doméstico. Contando ainda, com 
ciclos baseados nos princípios de drenagem linfática manual.  

A VERDADEIRA PRESSOTERAPIA

Utiliza-se este equipamento, por exemplo, em casos de 
tratamentos de redução das telangiectasias (aranhas vasculares).
Proporciona aos pacientes o toque suave da drenagem linfática 
manual. Possuindo, em simultâneo, compressão gradiente 
sequencial, devido à eficácia já comprovada da Lympha Press.



Ciclo PretherapyTM : ciclo de abertura de vias linfáticas trabalhando de 
proximal a distal, semelhante à drenagem manual. Ideal como início 
de qualquer tratamento, particularmente celulite ou edemas linfáticos.

Ciclo Lympha Gradient:  Ciclo sequencial eficaz para aliviar o 
edema linfático, como pré-tratamento do tecido adiposo, sempre 
que haja infiltração de linfa na zona afetada. Ciclo com maior 
pressão a nível distal e menor a nível proximal.

Ciclo Wave: Onda larga, profunda e lenta. Pressão peristáltica 
eficaz a nível do retorno venoso e no tratamento do tecido 
adiposo. Também ideal para massagem de recuperação 
desportiva e relaxamento muscular.

O profissional selecionará o ciclo de tratamento mais apropriado 
às necessidades do paciente.

As pressões, bem como os ciclos de tratamento podem ser 
selecionados e bloqueados de acordo com a prescrição médica. 
A pressão pode ser reduzida, quando necessário, utilizando o 
teclado do painel frontal. Contudo, não pode ser aumentada 
acima da selecionada e bloqueada.

• Linfedema primário
Congénito (doença de Milroy)
Obliteração proximal
Obliteração Distal

•  Linfedema secundário
Mastectomia posterior
Dissecação da virilha
Edema crónico de origem venosa
Edema pós traumático
Filaríase linfática

• Outras indicações
Lipedema
Insuficiência venosa
Veias varicosas
Úlceras nas pernas
Recuperação de feridas
Ligadura venosa pós-operatória ou stripping
Lesões desportivas

• Retenção de líquidos
• Celulite edematosa
• Celulite fibrosa
• Redução de volume
• Refirmação
• Pernas cansadas
• Programa específico para grávidas
• Relaxamento
• Redução das telangiectasias (aranhas vasculares)

CICLOS DE TRATAMENTO INDICAÇÕES MÉDICAS

INDICAÇÕES ESTÉTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo:  Lympha Press Optimal® V2 1021-E2
Ciclos: Preterapia™,Wave™, Lympha Gradient®

Dimensões: 19 x 37,5 x 31,5cm
Peso: 6.7 kg
Pressão: 20-90 mmHg
Voltagem: 230V, 50Hz ou 120v, 60Hz
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ACESSÓRIOS LIMPHA PRESS®

Jaqueta Lympha™ Press (24 células)
A jaqueta Lympha™ Press de 24 células sobrepostas 
repartidas em 7 por cada braço e 10 no tórax e costas, trata 
ambos os braços juntamente com as costas e os flancos, ou 
seja, ombos,costas e laterais do corpo.
Atua sempre de acordo com os princípios da drenagem linfática 
manual.

Calças Lympha® 

As calças Lympha® foram desenhadas segundo os princípios 
de drenagem linfática manual. Tratam a extremidade inferior do 
corpo, incluindo a parte inferior do tronco, o abdómen, as ancas 
e a área ganglionar inguinal.
A forma de “bota personalizada” patenteada adapta-se à 
longitude da perna e à forma do pé de cada paciente.
As calças Lympha® têm três fechos para serem facilmente 
adaptadas a diferentes tamanhos. Além disso, estão disponíveis 
expansores para facilitar ainda mais a sua utilização em 
diferentes pacientes.


