
Maksymalne bezpieczeństwo i efektywność dzięki

Smart OED System 
  Zoptymalizowane Dostarczanie Energii

 

Terapia endowaginalna RF

ź Leczenie zespołu rozluźnienia pochwy VRS

ź Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu

ź Odmładzanie skóry okolic intymnych

ź Rewitalizacja warg sromowych



Redukcja wysiłkowego
nietrzymania moczu  

Rewitalizacja skóry
okolic intymnych

Efekty pozabiegowe  

Przed zabiegiem Po zabiegu

Wprowadzenie

Zasada działania

Podwójna kontrola impedancji i temperatury
Terapia endowaginalna RF

Intima RF jest nieinwazyjnym systemem do terapii za pomocą prądu o częstotliwości radiowej (RF). 

Niniejsza metoda terapeutyczna służy głównie do redukcji zespołu rozluźnienia pochwy (VRS), 

redukcji wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) oraz regeneracji skóry okolic intymnych.

Intima RF to perfekcyjne rozwiązanie skierowane do pacjentek, które zamierzają skorzystać z 

małoinwazyjnego zabiegu w celu odmłodzenia i regeneracji okolic intymnych. Metoda ta zapewnia 

stosunkowo wysoką efektywność z jednoczesnym minimalnym okresem wyłączenia z życia 

zawodowego i aktywności seksualnej.

Dostarczany prąd RF przekształcany jest w energię cieplną i oddziałuje głównie na fibroblasty, indukując 

tworzenie nowych włókien kolagenu. W efekcie takiego oddziaływania następuje także remodeling kolagenu, 

zwiększenie grubości ścianki pochwy i zmniejszenie średnicy kanału pochwy. Dodatkowo, wysokoenergetyczna 

biostymulacja termiczna przyspiesza procesy życiowe na poziomie komórkowym oraz zwiększa ukrwienie tkanki.

Rewitalizacja
warg sromowych

Obkurczanie
pochwy

Efekt termiczny powoduje 
stymulację remodelingu kolagenu, 

rewitalizację tkanki oraz 
ujędrnienie ścianki pochwy i 

zawężenie jej kanału.

Odmłodzenie warg sromowych 
polega na redukcji zwiotczenia 

tkanki, poprawie jędrności i czyni 
ich wygląd bardziej estetycznym.

Poprawa napięcia śluzówki 
przedsionka pochwy, poprzez 
genezę kolagenu, zauważalnie 

redukuje dysfunkcję WNM.

Oddziaływanie energii RF 
powoduje ujędrnienie i napięcie 

skóry, czyniąc jej wygląd 
młodszym i bardziej estetycznym.



Porównanie procedury RF z laserem frakcyjnym

Abstynencja seksualna

Zabiegi zewnętrzne (wargi, skóra)

Oddziaływanie na kolagen

Krwawienie

Głębokość oddziaływania

Naturalne nawilżenie śluzówki

Powierzchniowe uszkodzenie śluzówki

4-5 dni po zabiegu

Laser

Możliwe

Płytkie

Sporadyczne

do 1 mm

Wzrasta

mikrouszkodzenia frakcyjne

1 dzień po zabiegu

Możliwe

Głębokie

Brak

do 3 mm

Wzrasta

Brak

Intima RF

• System Smart OED

 

• Wszechstronne zastosowania

Zalety

Końcówka na ciało

Duży rozmiar

Kontrola
impedancji

Końcówka endowaginalna

Kontrola
temperatury

Monitorowanie impedancji i temperatury skóry u każdej 
pacjentki, umożliwia przeprowadzanie bezpiecznej terapii z 
wysoką efektywnością zabiegową.

Rozbudowany zestaw końcówek zabiegowych umożliwia 
przeprowadzanie różnych rodzajów zabiegów, w zależności od 
potrzeb danej pacjentki.

Końcówka zewnętrzna

średni ro
zmiar

Końcówka wymienna



Specyfikacja

Intima RF (SLM-7010E)Model

Parametry

zabiegowe

Moc wyjściowa 150 W / Częstotliwość 480 kHz
Zakres czasu zabiegu (Impuls 0,5~2,5 sek / Zabieg 15 min)
Zakres pomiaru impedancji (1~100 W)

Ekran Wyświetlacz kolorowy 10.2"

Zasilanie AC 100~240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy 200 W

Wymiary W34 x D458 x H1284 mm 

Waga 23 kg

LASERY MEDYCZNE

WYŁĄCZNY   DYSTRYBUTOR   INTIMA RF
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serwis  +48 517 921 277
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ź HIFU do napinania skóry

ź HIFU do modelowania sylwetki

ź HIFU do usuwania tłuszczu

ź HIFU endo-waginalne

ź RF pieczątkowy

ź RF mikroigłowy

ź CRYOLIPOLIZA

ź CRYO STRUMIENIOWE

ź LASERY DIODOWE

ź LASERY PICO i Q-SWITCH

ź LASERY CO2

ź LASERY Er:YAG i Er:Glass

ź LASERY Alexandrytowe i Nd:YAG


