
Керівництво 
для швидкого 
старту  
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AYRE™ 
WIRELESS RAPID-RECOVERY 
COMPRESSION BOOTS 
безпровідні компресійні 
ногавиці для швидкого 
відновлення 
 

 
 

Ayre™ Ногавиці 
 

A Нейлонові ногавиці 420D 
B Гачок та петля 
C Застібка-блискавка 
D C1, C2, C3, C4 (Манжети/ камери)  
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Ayre™ Пульт дистанційного 
керування 

 
1 Кнопка ввімкнення/ вимкнення живлення 
2 Літій-іонний акумулятор 
3 Вилка живлення 
4 Кнопка налаштування



Застосування 
 
Compex® Ayre™ застосовують для полегшення: 

• Сильного та/або ниючого болю у м`язах, що виникає після фізичних вправ чи 
інших видів активності. Завдяки апарату, ви зможете повернутися до звичного 
руху на повну силу вже наступного дня. 

• Гострого болю або набряків у м`язах, проблем із судинами у пацієнтів із 
діагнозом діабет. 

• Цей пристрій не є медичним засобом і не застосовується в клінічних умовах та 
медичних закладах. 

Протипоказання до застосування 
 
Пристрій не можна використовувати: 

• Пацієнтам з підозрою, активною стадією чи важкою формою глибокого 
тромбозу вен, ішемічними судинними захворюванням, важкою формою 
атеросклерозу, набряком легенів, важкою формою серцевої недостатності, 
тромбофлебітом, або в стадії активної інфекції. 

• На ногах, де манжети погіршуватимуть такі стани: перев`язка вен, гангрена, 
дерматит, відкриті рани, нещодавня пересадка шкіри, сильний набряк чи важка 
форма деформації ноги. 

• При будь-якій формі невропатії. Не використовувати пацієнтам з втратою 
чутливості кінцівок та\або відчуття болю. 

• На ділянках, де посилення зворотного венозного кровообігу є небажаним 
та/або небезпечним для здоров`я. 

Застереження 
 
• Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно. 

• Не намагайтеся знімати або відкривати кришки. 

• Не виймайте насос із манжети. 

• Не намагайтеся покращувати чи змінювати конструкцію пристрою. 

•  НІКОЛИ не здійснюйте будь яких ремонтних робіт апарату при його 
застосуванні. 

•  Не працюйте з апаратом у вологому середовищі. 

• В жодному разі не занурюйте апарат у будь-яку рідину. Інструкції щодо 
очищення див. у розділі «Очищення та дезинфекція». 

• Не кладіть пристрій в автоклав з будь-якої причини. 

• Не застосовуйте поблизу апарату легкозаймистих речовин, таких як, 
наприклад,  суміш азоту з киснем або оксидом азоту.  

• У разі перебування приладу в екстремально низькій або високій зовнішній 
температурі перед застосуванням, дайте пристрою нагрітися або охолонути до 
кімнатної температури.  

• Оберігайте пристрій від падіння чи удару, пошкодження насоса. 

• Цей пристрій може впливати на портативне та мобільне обладнання 
радіочастотного зв'язку. 

Запобіжні заходи 
 
• Припиніть застосування приладу, якщо виник набряк, подразнення шкіри 
та/або відчуття дискомфорту та проконсультуйтесь із лікарем. 

• Одразу послабте манжети, якщо виникне пульсація або посмикування. Це 
означає, що манжети затягнуті занадто сильно. 

• Пацієнтам, які страждають на цукровий діабет або судинні захворювання, що 
потребують частого огляду шкіри, перед застосуванням пристрою слід 
звернутися за консультацією лікаря. 

• Пацієнтам, які застосовують зігріваючі пристрої з манжетами, що потребують 
частої оцінки стану шкіри, перед застосуванням пристрою звернутися за 
консультацією лікаря. 

• Людям, котрі страждають від ліпом хребта (жировик) або потребують 
особливого догляду в положенні лежачи (з манжетами або без них) або 
страждають на тунельний синдром кінцівок, перед застосуванням апарату 
звернутися за консультацією лікаря. 

Інструкція для швидкого старту 
 
Прочитайте інструкцію з застосування (Доступна на сайті: compex.com.ua) 

• Одягніть ногавиці на ноги. 

• Надійно закріпіть їх за допомогою гачка та застібки-блискавки. 

•  Утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення протягом 1 секунди, щоб увімкнути 
пристрій. 

• За замовчуванням пристрій починає роботу в  режимі F1, що накачає кожну з 
чотирьох камер до оптимального рівня позначки тиску. Щоб змінити 
налаштування режиму та тиску, прочитайте повну інструкцію користувача. 

• Утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення протягом 1 секунди, щоб вимкнути 
пристрій.  

Зарядка пульту дистанційного керування 
 
Переконайтесь, що зарядний штекер підходить до вилки живлення 
електромережі і сумісний із зарядним пристроєм. Індикатор заряду акумулятора 
блиматиме в процесі зарядки до повного завершення процесу. Апарат можна  
застосовувати під час зарядки. 
 
Технічна підтримка 
 
Тел: +38 (067) 303 23 70  
E-mail: medisport@ukr.net 
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