IMPACT nr kat. 1704
• kolorowy ekran dotykowy 5,7”
• intuicyjna, łatwa obsługa
• inteligentne głowice zabiegowe technologii SMARTCAVTM
(precyzyjna dawka energii, maksymalna efektywność)
• 45 programów zabiegowych
• możliwość tworzenia indywidualnych programów
i zapisywania ich w pamięci urządzenia
Kawitacja
częstotliwość:
moc maksymalna:
tryb pracy:
liczba głowic:
średnica głowicy:
powierzchnia głowicy:

40 kHz
3 W/cm2
ciągły lub pulsacyjny
2 (płaska i wklęsła)
55 mm
24 cm2

Elektroporacja
liczba głowic:
maksymalne napięcie:
częstotliwość nośna:
częstotliwość modulacji:

2 (płaska i wklęsła)
140 Vpp + 10%
2,5 kHz + 3%
2 Hz

Wymiary: wysokość
szerokość
głębokość
Waga:
25 kg

IMPRESS-240

1115 mm
530 mm
580 mm

PROPONOWANE URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE

PRESOR-03

• funkcja pomiaru tętna
i ciśnienia krwi
• automatyczne ustawianie wartości
ciśnienia w komorach
• 6 rodzajów drenażu:
- intensywny
- pachwinowy
- fizjologiczny
- sekwencyjny
- limfatyczny
- kombinowany
Maksymalne ciśnienie:
- bez pomiaru ciśnienia krwi:
140 mm Hg
- z pomiarem ciśnienia krwi:
90% ciśnienia skurczowego
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√ zmniejszenie obwodu
wybranej partii ciała
√ redukcja cellulitu
√ ujędrnienie i poprawa
wyglądu skóry

IMPACT

nieinwazyjna liposukcja metodą kawitacji

Podstawą technologii urządzenia IMPACT jest wykorzystanie zjawisk kawitacji ultradźwiękowej oraz
elektroporacji.
Kawitacja jest zjawiskiem fizycznym wywołanym działaniem fali ultradźwiękowej. Doprowadzona
do ośrodka płynnego energia wywołuje efekt kompresji i dekompresji powodując powstawanie
pęcherzyków, które akumulują energię. W wyniku nagromadzenia energii pęcherzyki ulegają
implozji i mechanicznie oddziałują na otaczające tkanki, powodując rozerwanie błon komórek
tłuszczowych. Zjawisko kawitacji wykorzystane w zabiegach IMPACT ma na celu doprowadzenie
do trwałej destrukcji adipocytów.
Elektroporacja potocznie nazywana „mezoterapią bezigłową” jest zjawiskiem zachodzącym
w błonach komórkowych oraz w warstwie rogowej naskórka. Na skutek działania złożonych
impulsów prądowych następuje chwilowe i odwracalne otwarcie mikroporów, umożliwiając
wprowadzanie w głąb skóry aktywnych składników zawartych w produktach leczniczych
i pielęgnacyjnych.
Kombinacja obu powyższych nowoczesnych technik sprawia, iż IMPACT stanowi prawdziwą
alternatywę dla chirurgicznych zabiegów odsysania tłuszczu (liposukcji) oraz jest najbardziej
skutecznym urządzeniem umożliwiającym wymodelowanie figury poprzez likwidację nadmiaru
lokalnej tkanki tłuszczowej, redukcję cellulitu oraz ujędrnienie i poprawę wyglądu skóry. Efektem
zabiegu jest zmniejszenie obwodów poprzez redukcję tkanki tłuszczowej w obszarach brzucha,
talii, ud, gónych partii rąk, pleców i pośladków.

Obie techniki IMPACT – kawitacja i elektroporacja - aplikowane są w tym samym czasie, gdyż
głowice ultradźwiękowe są równocześnie elektrodami do elektroporacji. W trakcie zabiegu stosuje
się dwa rodzaje preparatów żelowych zawierających aktywne składniki antycellulitowe (żel G-5)
oraz ujędrniające (ToneActif ). Zabiegi przy użyciu urządzenia IMPACT wskazane są dla osób
posiadających nadmiar trudnej do usunięcia tkanki tłuszczowej, nagromadzonej w określonych
partiach ciała, takich jak brzuch, talia, uda, plecy. Zmniejszenie obwodów i redukcja tkanki
tłuszczowej następuje już po pierwszym zabiegu.
Zabieg aparatem IMPACT jako nieinwazyjna
likwidacja tkanki tłuszczowej jest bezpiecznym
i bezbolesnym sposobem szybkiego oraz skutecznego
modelowania sylwetki za pomocą kawitacji
ultradźwiękowej najnowszej generacji.
Kuracja obejmuje 10-12 zabiegów z częstotliwością
1-2 w tygodniu (zależnie od obszaru zabiegu).
W trakcie kuracji należy stosować niskokaloryczną
dietę oraz przyjmować około 2 litrów płynów
dziennie.

Wymodeluj swoją figurę z szybkością dźwięku
Kawitacja
ultradźwiękowa
najnowszej generacji
Po każdym zabiegu wskazane jest wykonanie drenażu limfatycznego.
Idealnym uzupełnieniem zabiegu IMPACT jest presoterapia przy użyciu
urządzenia IMPRESS-240 lub PRESOR-03.

