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Sequential Contraction
Compression Therapy
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ENHANCEMENT

DEVICE
FOR THE LOWER LIMBS

Sequential Contraction

Indications
✓ PAD, PVD, CVI, Ulcers, Edema

✓ Neuropathy, DVT Prevention

Advantages
✓ Increases quality of life

✓ Complete patient mobility

✓ Easy to use
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 زيزعتل زاهج
ةيومدلا ةرودلا

 يف ناك نإ هعون نم ديرف زاهج وه  FA100 ديوالف
 زاهجلا نإ ,يلزنملا مادختسالل ناك نإو تايفشتسملا
 يف ةيومدلا ةرودلا تابارطضا عاونأ عيمج عم لماعتي

 .اهب ةطبترملا تافعاضملا لكو ةيلفسلا فارطألا

  قاسلل ةيلضعلا ةخضملا ليعفتل ةيساسألا ةيلآلا نإ
FA100 يف ةقيمعلا ةدروألا طغض قيرط نع لمعت 

 تاضابقنالا نم ددع زيفحت قيرط نع ةيلفسلا قاسلا
 هذه نإ .تاصلقتلا ىلع رطيست يتلا ةيئابرهكلا

 قاسلا لوط ىلع ةبيرقلاو ةديعبلا ,تاصلقتلا
 ىلع طغضلا هذه  .تاصلقتلا  نم ةجوم ىلا يدؤت

 يف ةقيمعلا ةدروألا غيرفت ىلا يدؤي ,قيمعلا ةدروألا
 يف ةياغلل ديفم FA100  زاهج نأ ,يلفسلا فرطلا

 ،ةيفمللا ةمذولا جالعو ،نمزملا يديرولا روصقلا جالع
 قفدت ىلع ظافحلا .ضارمألا هذه نع ةمجانلا تافعاضملاو

.ةقيمعلا ةدروألا يف تاطلجت ثودح نم عنميو رمتسم

 لالخ نم يديرولا قفدتلا ةدايز قيرط نع ،ايناث
 ةدايز قيرط نع يأ ،قاسلل ةيلضعلا ةخضملا ليعفت

 ةيذغت *ءاشنإ متيس «ينايرشلا قفدتلا» طغض
 يف دعاسي امم .اثيدح جسكؤملا مدلاب ةباصملا فارطألا

 ةيفمللا ةمذولا جالعو ,نمزملا يديرولا روصقلا جالع
 .تالاحلا هذهب ةطبترم نوكت دق يتلا تافعاضملاو

 ةطساوب اثيدح جسكؤملا مدلاب  فارطألا ةيذغت نا
FA100 يبصعلا لالتعالا جالع يف ةياغلل ديفم 

  .كيميشيوركيم

 رثكأو انزو فخأ تحبصأ مهقاس نأب ىضرملا رعشي
 ضارمألا هذه ضارعأو تامالع أدبتو ،مادختسالا دعب ةحص

.يشالتلاب

 FA100 زاهج نأ ىرن ,ىرخأ طغض ةزهجأب زاهجلا ةنراقم دنع
 يأ سرامي الو مادختسالا لهس زاهج هنا .اهيلع قوفتي

 ضيرملا  يدل مازتلالا نم ديزملا قلخيو ،يجراخ طغض
 ناف* * كلذلو لضفأ جئاتن ىلا يدؤي يلاتلابو

 لخدت يأ نودو ةلماك لقنت ةيرحب نوعتمتي ىضرملا
.FA100 مهمادختسا ءانثأ ةيمويلا مهتطشنأ يف

عقوملا ىلع انترايزب مق تامولعملا نم ديزملل

 فارطألا ذاقنإل
سانلا ةايح نيسحتو

FA100

√ أمراض الرشاي� الطرفية
(PAD)   

√ القصور الوريدي املزمن
(CVI)   

√ القرحة املزمنة

√ وذمة ملفية- الوذمة

√ اعتالل األعصاب املحيطية

√ الوقاية من االصابة بجلطات
   األوردة العميقة  

√ زيادة يف جودة حياة املريض 

   انخفاض التورم واأل� بشكل كب�

√ يتمتع املرىض بحرية التنقل الكاملة أثناء العالج

    كن للمرىض االستمرار بالجدول اليومي العادي

√ سهل االستخدام

   سهل التطبيق ويتمتع ببساطة التشغيل

√ اإلرساع بالتئام الجروح

   يتم منع تكرار الجرح

√ ال ضغط خارجي عىل الساق

   ال أ� أو رضر للبرشة الحساسة



	  

pain	  

	  

	  

	  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Treated Leg Non Treated 
Leg 

Pre Treatment 
Post Treatment 

The FA100
increases Peak 
Velocity Flow
more than other
compression
devices

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1. Sequential Contraction Compression Device Therapy affects Symptomatic 
Diabetic Peripheral Neuropathy Rosenblum et al. Journal of Diabetic 
Complications & Medicine 2016, 1:3  
2. The Effect of a Sequential Contraction Compression Device on a Hypoesthetic 
Diabetic Foot Rosenblum et al., Medical Reports & Case Studies 2016, 1:3  
3. Sequential Contraction Compression has a Positive Effect on Patients with 
Peripheral Arterial Disease Rosenblum et al., Journal of Novel Physiotherapies 
2016, 6:3  
4. An Evaluation of a Novel Compression Device on Popliteal Venous Blood Flow 
Shashar et al., Angiology 2016, 4:3  
5. Sequential contraction compression therapy raises foot temperatures in 
patients with peripheral arterial disease. Journal of Vascular Diagnostics & 
Interventions 2016:4 39-43  
6. Sequential Contraction Compression Devices Reduce Leg Circumference 
in Patients with Chronic Venous Insufficiency Gimmelreich et al., Vascular 
Medicine & Surgery 2016, 4:4
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الحد من األ�
يف الدراسات الرسيرية، التي تم 

استخدام جهاز FA100 تم مالحظة 
انخفاض اال� يف االطراف التي يتم 

عالجها إىل حد كب�. 1

استعادة اإلحساس
استخدام جهاز FA100 يعيد الشعور 

بالساق املتخدرة حتى تلك التي 
تأثرت لفرتات طويلة من الزمن. 2

اعتالل األعصاب املحيطية السكري

أ� ما قبل املعالجة
األ� ما بعد العالج

املعالجة/ 
التعامل مع

املعالجة/ 
التعامل مع

خط األساس

توسع األوعية 
الدموية

ق 
دف

ة ت
اد

زي

خط األساس

خط األساس

الساق التي يتم عالجها الساق التي ال يتم عالجها

مايك بروميل
العب بيسبول دوري املتقاعدين

(مراوغات بروكل�) & القس السابق

"لقد رأيت نتائج فورية. التورم يف الكاحلª والقدمª زال. كنت قادراً عىل 
الشعور بالراحة للمرة األوىل منذ سنوات عديدة... أستطيع أن أفعل ذلك 

مرة أخرى. سأستمر يف استعºله"

تنقل املرىض وسهلة االستخدام
وقد أظهرت الدراسات معدل التزام عايل وذلك يعود المكانية تنقل 

املريض وسهولة استخدام الجهاز. 3

زيادة تدفق الدم يف الساق

FA100 كانتيل فينوس يزيد من التدفق الرشياÁ يف الساق كº رأينا يف 
مختلف الدراسات التي تم إجراءها. 4

"لقد بدأت القيام باألشياء التي قمت بها سابقا... "فلويد" سهل جداً 
لالستخدام، Íكنك أن تستمر يف حياتك اليومية... مريح للغاية. انا 

أتطلع إىل املستقبل! "

بول فينيارد
صاحب سلسلة مطاعم 

زيادة التدفق (التدفق 
واتساع األوعية) من 
خالل الضغط الناجم 

عن التقلصات التي 
FA100 ينتجها جهاز

اضطرابات التدفق 
(األساس) 

FA100 يزيد 
 Ïرسعة التدفق" أك"
من أجهزة الضغط 

األخرى

فلويد 
FA100

استجابة 
النظام كيندال 

SCD

جهاز 
 WizAir

DVT

FA100 يزيد "التدفق الرشياÁ" إىل أنسجة الساق البعيدة التي يتم عالجها. 5

̈ا األشعة تحت الحمراء يقيس ارتفاع درجة الحرارة بواسطة كام

تدفق الدم يف األوعية الدقيقة وارتفاع درجة الحرارة

مقدمة من م. ليبوت، 

دكتوراه يف الطب

تشخيص املريض: أمراض األوعية 
الدموية الحادة أوجاع القدم بسبب 

القصور يف تدفق الدم PVD تلف 
األعصاب السكري

النتائج: تحسن يف مسافة امليش القصوى 
وتحسن يف األ�. درجة الحرارة ارتفعت من 19 

درجة مئوية إىل 34 درجة مئوية يف 140 
دقيقة للعالج. 

الحد من الوذمة 
̈ا من تورم الساق ك± هو مب� يف الدراسات  جهاز FA100 سوف يقلل كث

الرسيرية. 6

 ساندرا كراوفورد ويليامسون
ابنه ملريض سكري

قال أ¾,  "أشعر طبيعيا مرة أخرى! لدي شعور يف قدمي, أشعر 
بالدفء بقدماي، انتهت األوجاع... ولدى فرصة لحياة جديدة... 

أنا ال أخاف من املستقبل. "

نتيجة للتحسن يف تدفق الدم, تلتئم الجروح أرسع.

Àowaid.com/clinical للمزيد من الدراسات بخصوص الحاالت املتطورة قم بزيارة موقعنا

الجروح

تشخيص املريض:
املصابª بجروح عميقة 

ABI  0.35 أ� شديد

فرتة العالج: 4 أسابيع

النتائج:
التئام كامل للجروح

ABI  0.47 أ� شديد

مقدمة من م. ليبوت، دكتوراه يف الطب
عيادة العناية بالقدم السكرية، والجروح

تشخيص املريض:
ªعدم التئام الجرح ملدة سنت
شدة األ� 8 (املقياس 0-10)

فرتة العالج: 4 أسابيع

النتائج: تحسن ملحوظ يف الجرح. خفض األ� ملقياس 
من 3-2 (مقياس 0-10)

تقدمة من مايكل س. ميلر, هيئة فاكس، فابوكا،
مركز التئام الجروح, 

بيدفورد، يف، الواليات املتحدة األمريكية

قبلقبل

قبل

بعد

بعد

بعد

بعد


