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Przewlekła niewydolność żylna (CVI)
Zespół pozakrzepowy nóg (PTS)
Zakrzepica żył głębokich (DVT)
Obrzęki wywołane niewydolnością żylną
Obrzęk limfatyczny (chłonny) podudzi
Żylaki podudzi
Zespół niespokojnych nóg (RLS)Zespół niespokojnych nóg (RLS)
Bóle i obrzęki pooperacyjne
Stopa cukrzycowa

Poprawia jakość życia



Jak działa Venowave?
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Venowave generuje ciągły i naprzemienny ucisk łydki w formie fal. Miarowo zmieniając 
objętość mięśnia dwugłowego, Venowave zmienia ciśnienie w układzie żylnym kończyny, 
zwiększając dosercowy przepływ żylny i limfatyczny. Venowave jest w pełni przenośny.

Waży mniej niż 250 g i zasilany jedną baterią AA, Venowave pozwala na aktywny tryb życia, 
zapewniając jednocześnie imponującą skuteczność kliniczną w zakresie chorób, wikłających 
przewlekłą niewydolność żylną.

Badania kliniczne wykazały, że Venowave 
znacznie poprawia objętość przepływu 
krwi w żyłach łydki i uda oraz znacząco 
zmniejsza się obrzęk i ból. Venowave 
poprawia ogólną jakość życia.
PłytaPłyta robocza urządzenia, która styka się z 
mięśniem dwugłowym podudzia, uciska 
go ruchem falowym od dołu do góry, 
dzięki czemu wytwarza ciśnienie na danym 
poziomie mięśnia i przetacza porcję krwi 
żylnej w kierunku serca. Zawsze przynaj-
mniej jedno miejsce styka się z mięśniem, 
dziękidzięki czemu nie dochodzi do opadania 
grawitacyjnego krwi w żyle z uszkodzoną 
zastawką.

Wyniki badań wykazały poprawę przepływu krwi w żyłach łydki 64%, oraz wzrost poziomu krą-
żenia krwi w żyłach uda  u 88% badanych już po 50 minutach stosowania urządzenia1. II etap 
badań pacjentów i badanie randomizowane kontrolne z udziałem pacjentów, którzy cierpieli z 
powodu przewlekłej niewydolności żylnej spowodowanej przez PTS wykazało poprawę w zakre-
sie objawów, bez żadnych poważnych skutków ubocznych oraz preferencje pacjentów do Veno-
wave2. Podobnie doskonałe efekty osiągnięto w badaniu obejmującym pacjentów o wysokim 
ryzyku powstania choroby zakrzepowej po zabiegach neurochirurgicznych
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