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Technologia HIFU
Rewitalizacja miejsc intymnych Kobiety

- Metoda nieinwazyjna, bezkrwawa, bezbolesna
- Gwarantowane bezpieczeństwo zabiegu
- Bardziej skuteczne niż zabiegi laserowe

Rewitalizacja HIFU miejsc intymnych Kobiety

Zabieg, który rozwiąże Twoje intymne problemy
Gwarantowana satysfakcja z efektów zabiegu dla każdej Kobiety!
Zabieg skutecznie ujędrnia wewnętrzne ścianki pochwy i zawęża jej średnicę dzięki
pobudzeniu naturalnych procesów odbudowy struktury tkanek. Terapia jest szczególnie
polecana dla kobiet po porodzie, cierpiących przez efekty starzenia się, czy chcących poprawić
jakość swojego życia seksualnego.

PIERWSZY NA ŚWIECIE
Pierwsze na świecie wykorzystanie technologii HIFU w odmładzaniu miejsc intymnych kobiety
Niezawodna technologia HIFU rozwiązuje intymne kobiece problemy
zwiększając elastyczność wnętrza pochwy
- 5 rozpatrywanych patentów dla zastosowania technologii HIFU
w medycynie estetycznej kobiet
- 10 patentów dla technologii HIFU

SZYBKI ZABIEG
Wystarczy jeden wolny dzień w pracy
Możliwy powrót do codziennej rutyny bezpośrednio po zabiegu
Gwarantowana satysfakcja już po pierwszym razie

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczne HIFU bez uszkodzenia powierzchni tkanki

Technologia UltraVera została udowodniona przez
ponad 1000 zainstalowanych i pracujących w
gabinetach urządzeń. Satysfakcjonujący efekt
uzyskiwany jest inaczej niż w przypadku laserów struktura tkanki powierzchniowej nie jest
uszkadzana stosując technologię HIFU.

Odbuduj wewnętrzne piękno swojego ciała
za pomocą innowacji HIFU
Okienko HIFU

Zabieg UltraVera™ daje wyraźne efekty rewitalizacji pochwy,
dostarczając Wysokiej Częstotliwości Skoncentrowane Ultradźwięki
(HIFU) do warstw Lamina propria oraz Fibromuscular wall

Nieinwawzyjny, bezbolesny, bezkrwawy

Miarka głebokości

Wystarczy jeden zabieg trwający 20 minut. Bezpośrednio po nim
można wrócić do swojej codziennej rutyny
Przycisk rozłączenia

Bez wpływu na ciążę

Dioda LED

Zabieg UltraVera™ nie wpływa na naturalny przebieg ciąży

Dodatkowe efekty

Uchwyt

Poza efektami zawężenia, poddanie się zabiegowi może być
pomocne przy łagodzeniu wysiłkowego nietrzymania moczu
Punkt kontrolny

Technologia sprawdzona w praktyce
Technologia HIFU oraz jej efekty kliniczne zostały udowodnione
podczas ponad 200.000 zabiegów wykonanych na urządzeniach
marki Hironic

Specyfikacja techniczna
Typ energii

HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)

Fluencja

Poziomy od 1 do 10

Kartridże

S 1.5 7.0MHz, 1.5mm
M 3.0 7.0MHz, 3.0mm
D 4.5 4.0MHz, 4.5mm (Opcjonalnie)

Odstępy

1.0 ~ 10.0mm (0.1mm/0.5mm krok)

Długość

5.0 ~ 25.0mm (1.0mm krok)

Wymagania
elektryczne

AC 100-240V, 50/60Hz

Waga

11.5kg

Miarka kątowa

Pokrętło

Przewód zasilający

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR ULTRAVERA
Firma ESLT (Electric System & Laser Technology) została założona w 1990 roku w Katowicach. Do głównych kierunków
działalności firmy należy produkcja podzespołów do laserów na ciele stałym oraz gotowych systemów laserowych. W grupie laserów
wykorzystywanych w kosmetologii i medycynie estetycznej, posiadamy zarówno własne konstrukcje (Nd:YAG Long Pulse, Nd:YAG
KTP) jak i urządzenia innych producentów (lasery CO2, Er:GLASS, Er:YAG, Nd:YAG q-switch, oraz wielofunkcyjne lasery diodowe).
Poza laserami, w naszej ofercie znajdują się również nowoczesne urządzenia IPL wyposażone w system RF (Radio Frequency) oraz
multitechnologiczne systemy do redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma nasza dysponuje zasobami i technologiami pozwalającymi na sprawne i szybkie
serwisowanie dowolnych urządzeń z zakresu techniki laserowej. Standardowo, na wszystkie systemy dajemy dwu letnią gwarancję
z możliwością jej przedłużania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, wstawiamy do gabinetów urządzenia na
okresy próbne i przeprowadzamy szkolenia z zakresu ich użytkowania. W naszej ofercie znajduje się również rekondycjonowanie
używanych urządzeń laserowych. Używane lasery medyczne po rekondycjonowaniu i z nową gwarancją można nabyc u nas na
atrakcyjnych warunkach cenowych. Naszym najważniejszym celem jest zadowolenie klienta ze skutecznie działających urządzeń
oraz obsługi eksploatacyjnej.

FINANSOWANIE
Naszym klientom zapewniamy możliwość finansowania zakupów na atrakcyjnych
i uproszczonych warunkach kredytowych. Kredyty dla lekarzy wymagają jedynie
dokumentów rejestrowych i prawa wykonywania zawodu
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