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Om

RecoveryPumps sekventielle kompressionsudstyr er bærbart
og meget effektivt til fremme af restitution med en række
revolutionerende beklædningsstykker til alle legemsdele.
Beklædningsdelene til Recovery Pump omfatter:
• Recovery Boots (Restitutionsstøvler)
• Mini Boots (Ministøvler)
• Recovery Arm (Restitutionsarm)
• Recovery Core (Restitutionskorpus)
• Recovery Pants (Restitutionsbukser) og Half-Jacket 		
(Halvjakke)
Recovery Pump er hurtigt blevet det foretrukne valg for
eliteatleter, professionelle hold, fysioterapeuter og styrkeog konditionstrænere med hensyn til at tilbyde de bedste
værktøjer til at holde deres atleter sunde.
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RecoveryPump er det mest
bærbare og overkommelige
trykluftkompressionssystem på
markedet. RecoveryPump er ikke
bare bedre end nogen sinde. Den
er også kun halvt så stor og tung
som konkurrerende mærker.

RecoveryPump tilbyder den mest
innovative teknologi, det mest
omfattende restitutionsudstyr
på markedet — og et hold,
der engagerer sig i at yde
enestående service for at give
dig en vinderprofil.

RP-terapien (gradueret
sekventiel trykluftkompression)
er den eneste medicinsk
afprøvede type
trykluftkompression til både
at fremskynde restitution
og øge atletisk præstation i
efterfølgende træningsperioder.

RecoveryPumps unikke
støvledesign og hurtige cyklustid
engagerer aktivt kroppens
naturlige retursystemer (vene-/
lymfesystem) under hvile og
bevarer atletens fornemmelse
af at være frisk under sæsonens
hårde arbejde.

Viden

Sådan fjerner kroppen
stofskifteaffald
• Vores lymfesystem og blodkar samarbejder om naturligt at skylle affald ud af
vores celler
• Muskelbevægelse er imidlertid nødvendig for at stimulere denne proces, fordi
lymfesystemet ikke har nogen pumpe
• Ofte udfører atleter let træning for at opnå denne muskelkontraktion og øge
kredsløbet, hvilket kaldes aktiv restitution.

RecoveryPump fremskynder
restitution efter træning
• Selvom menneskets krop naturligt fjerner affald, som medfører ømhed og
træthed, tager det tid
• RecoveryPump giver seriøse atleter et dynamisk, men meget naturligt alternativ
til passiv restitution
• RecoveryPump overgår langt de resultater, der opnås med mange traditionelle
restitutionsmetoder
• Recovery Pump simulerer lokal “aktiv restitution” på en passiv, terapeutisk og
afslappende måde

SEKUNDER

Hvad sker der, når man bruger sin RecoveryPump?
• Aktiv sekventiel kompression øger det venøse tilbageløb og accelererer hurtigt kroppens
reabsorption af de stoffer, der medfører ømhed og træthed i musklen
• Specifikke kompressionsniveauer målt i mm Hg, øger cirkulationen på alle niveauer
i venesystemet og fjerner effektivt stofskifteaffald hurtigere end nogen traditionel
restitutionsmetode eller hvile alene
• Sæt fart på din krops egne naturlige restitutionsmetoder, og kom hurtigt tilbage på dine
toppræstationsniveauer med den afprøvede teknologi, som takler muskelsmerter og årsagen
dertil
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RP Lite System

MEST POPULÆRE

RP Lite Pump

RP Lite System

RecoveryBoots

kr. 11.960

Basistaske

ekskl. moms

Vores transportable og simpleste RP-pumpe, kombineret med den førende
restitutionsdel, giver en omkostningseffektiv restitutionsplan, som vil resultere i
træning af bedre kvalitet, højt ugentligt træningsvolumen og reducerer risikoen
for skader.
• Vejer kun 1 kg
• NYT - Indbygget batteri med 6-8 timers batteritid.
• Justerbar trykregulering (20-100 mmHg)
• Behandlingstimer + kontinuerlig terapimodus
• NYT - justerbar tryktimer (3 muligheder: 0, 5 og 10 sek)

BRUG
MED

• Størrelse: 21 x 20 x 9 cm

BOOTS

MINI BOOTS
ARM
4 KAMMER BEKLÆDNING

CORE

RP Lite System

Mini boots
i brug

Tag RP Lite Systemet med direkte
ned til træningsbanen, til udlandet
på træningslejre eller kamp/race, så
du kan bruge den før og efter, du har
været i gang.
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RPX System

NY

HE

D

MEST POPULÆRE

RPX 2020 Pump

RPX 2020 System

RecoveryBoots
Basistaske

kr. 18.540

ekskl. moms

Vores RPX-pumpe til eliteniveau kombineret med de førende restitutionsbeklædninger giver en komplet restitutions- og rehabiliteringsplan, som vil
resultere i træning af bedre kvalitet, højt ugentligt træningsvolumen og
reducerer risikoen for skader.
• Produktseriens topmodel har universalspænding
• Indbygget batteripakke, som fuldt opladet muliggør op til 6
timers trådløs behandling
• Maksimalt tryk på 100 mmHg
• Bærbar pumpe vejer kun 1,5 kg
• 5 tilgængelige programmer med individualiserbare
indstillinger
• Mulighed for valg af isolations-mode for at ramme
specifikke rehabiliteringsområder

BRUG
MED

• Kan tilsluttes alle RecoveryPump kompressions-dele

BOOTS

MINI BOOTS
ARM
4 KAMMER BEKLÆDNING

CORE

HALF-JACKET
PANTS
8 KAMMER BEKLÆDNING

RPX 2020 System
BEKLÆDNING
SYSTEM

4 KAMMER BEKLÆDNING

8 KAMMER BEKLÆDNING

Vælg den beklædning, du har behov for til din restitution og genoptræning
BEMÆRK: Alle RPX Systemer leveres med RP Pumpe og Transporttaske

Med RPX har du mulighed for at
bruge alle tilbehørsdelene, dvs. du
også kan tilkoble de 8-kamrede
restitutionsbeklædninger, som
dækker et endnu større område.
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Recovery Boots

pr. stk

kr. 2.646

• Recovery Boots med integrerede trykventiler.

ekskl. moms

• Fås i 4 individuelle længder og 1 ekstra bred - Se størrelsesguide
• Designet med et varemærkebeskyttet kammer under foden for øget cirkulation
under kompression
• Fire trykkamre oppustes nede fra og opefter, idet hvert kammer holdes sekventielt,
indtil cyklussen er færdig for derefter at frigive for optimal skylning
• Recovery Boots er lette at tage på og af, bærbare, holdbare og leverer den mest
effektive behandling på markedet. Systemet simulerer lokal “aktiv restitution” på
en passiv, terapeutisk og afslappende måde
Height
HØJDE

Width
BREDDE

Kort 85
Short
85

70 - 85 cm
27” - 33.5”

152 - 169 cm
5” - 5’5”

70 cm
27.6”

Medium 95
95

80 - 95 cm
31.5” - 37.5”

170 - 183 cm
5’6” - 6’

80 cm
31.5”

Lang105
85
Long

90 - 105 cm
35.5” - 41”

183 - 198 cm
6’ - 6’6”

81 cm
31.9”

Bred105
85
Wide

90 - 105 cm
35.5” - 41”

183 - 198 cm
6’ - 6’6”

96 cm
37.8”

ExtraLong
Lang115
85
Extra

105 cm & OP
UP
OP
41” & UP

198 cm & OP
UP
6’6” & OP
UP

82 cm
32.3”

Bemærk: Mål er vist i centimeter

STØRRELSESGUIDE
For korrekt RecoveryBoot®-pasform, måles
fra ydersiden af benet fra hæl til hofte som
angivet på tegningen med stiplede linjer.’
Brug denne måling til at vælge din størrelse
fra ovenstående diagram.
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4

H
KAAM B EER
MR

S

LengthLÆNGDE
Range
Udvalg

C

Boot
BootSizes
Str.

Mini Boots

pr. stk

• Perfekt til rejsebrug

C

• Mini Boots tilbyder sekventiel trykluftkompressionsterapi
med fire kamre
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H
KAAM B EER
MR

S

kr. 2.250

ekskl. moms

• Fra undersiden af foden op til det øverste af læggen
• Tænk RecoveryBoots fra knæet og ned
• Giver behandling distalt for knæet (dækkende foden til
læggen)
• Effektiv til øgning af cirkulationen FØR eller EFTER
konkurrence
• Bekæmp virkningerne af timers rejsen
med de kompakte rejsevenlige Mini Boots

50

54

STØRRELSESGUIDE
Bemærk: Mål er vist i centimeter
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Recovery Pants

kr. 13.425

ekskl. moms

• Vores nye Recovery Pants
med 8 kamre tilbyder
trykluftkompressionsterapi
på et nyt niveau

S

C

• Denne behandling af hele
underkroppen omfatter
fodsål, underekstremitet,
sæde, lyske, nederste del af
ryggen og abdomen
• De 8-kamrede Recovery
Pants er fuldt ud kompatible
med RecoveryPumps RPXpumper
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H
KAAM B EER
MR

154

75
MAKS.
BRUGERHØJDE

7’

• Onesize, passer alle

ANBEFALET HØJDE
FOR LYNLÅS

5’ TIL 5’ 5”
5’6” TIL 6’3”
6’4” & OP

STØRRELSESGUIDE
Bemærk: Mål er vist i centimeter, fod og tommer
* FORLÆNGERE KAN FÅS, HVIS DU OVERSKRIDER DE ANGIVNE MÅL
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Recovery Core
• Recovery Core leverer 360˚ bilateral kompression

C

• Retter sig mod hoftebøjere, nederste del af ryggen,
sædemuskler, quadriceps, adduktorer og hasemuskler i en
sekventiel cyklus
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H
KAAM B EER
MR

S

kr. 9.775

ekskl. moms

• Onesize, passer alle
• Variabel størrelse opnås med 3 justerbare lynlåse på hver
side af beklædningen

127

76

74

STØRRELSESGUIDE
Bemærk: Mål er vist i centimeter
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Recovery Arm
• Justerbar strop, onesize, passer alle
• Det 4. kammer har bryst- og skuldermusklerne som mål
• Reducerer ømhed, hævelse og træthed
• Fremskynder rehabilitering efter skade eller operation
• Brug stik i anden port (begge porte vil virke)
• Integreret slange for lettere brug og bærbarhed
85

46

STØRRELSESGUIDE
Bemærk: Mål er vist i centimeter
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4

H
KAAM B EER
MR

C

• Recovery Arm kan anvendes på enten højre eller venstre
arm

S

kr. 3.540

ekskl. moms

Half-Jacket

8

H
KAAM B EER
MR

C

• Vi har taget vores RecoveryArm og forlænget den, så den
inkluderer kompression af hele overekstremiteten

S

kr. 7.950

ekskl. moms

• RP Half-Jacket giver usammenlignelig terapi til disse vigtige
muskelgrupper, idet den fordobler de aktive kompressionszoner, så
dit restitutionsregime forbedres
• Kraftig, ensidig og kompatibel med de aktuelle RPX-pumper
• Half-Jacket er fuldt justerbar til en individuel pasform

• RP Half-Jacket med 8 kamre er målrettet muskelzonerne pectoralis-,
obliquus-, latissimus, scapula, rhomboidei og trapezius
77

125
56

STØRRELSESGUIDE
Bemærk: Mål er vist i centimeter
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Tilbehør

BASISTASKE

Leveres gratis ved køb af et
komplet system.

RYGSÆK

Denne taske er designet for at
gøre det nemt og bekvemt for den
individuelle atlet.

485 kr.

485 kr.

ekskl. moms

ekskl. moms

RP LITE SLEEVE

175 kr.

ekskl. moms

Dette sleeve beskytter RP Lite
enheden mod stød, men giver forsat
adgang til betjeningsknapperne.
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...Såfremt disse tasker ikke opfylder
jeres behov, og I ønsker en anden
taskeløsninger bedes I tage kontakt
til os.
Der findes en række større
tansporttasker med plads til flere
enheder, hardcases samt et sleeve
til RP-X enheden.
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sports pharma
Niels Bohrs Vej 7
DK-7100 Vejle

For mere information omkring RecoveryPump
-venligst kontakt os eller besøg vores hjemmeside:

sportspharma.dk

SP_RP_produktkatalog_012020_DK

....vi hjælper folk med fortsat at være i bevægelse!

*Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer

tlf +45 7584 0533
sp@sportspharma.dk
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