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JEDNO URZĄDZENIE

WSZYTSKIE FOTOTYPY
RESURFACING KAŻDEGO RODZAJU SKÓR

Venus Viva™ MD to wysoce skuteczne i konfigurowalne urządzenie 
do ablacji i resurfacingu skóry. Teraz dostępne są dwie opcje 
końcówek, które umożliwiają pracę od łagodnych po zaawansowane 
problemy skórne. Łagodniejsze nierówności struktury skóry można 
lopracować końcówką 160-punktową, a poważniejsze blizny 
potrądzikowe, bliznowce i głębokie bruzdy - końcówką 80-punktową. 
Urządzenie wykorzystuje NanoFrakcyjną Częstotliwość Radiową 
(RF), która pozwala operatorowi kontrolować ablację i koagulację w 
resurfacingu w celu poprawy łagodnych i poważnych uszkodzeń 
skóry. Venus Viva™ MD może zaspokoić wszystkie potrzeby związane 
z resurfacingiem skóry za pomocą jednego, lekkiego, stołowego 
urządzenia. Opublikowane badania kliniczne wykazały, że 100% 
pacjentów oceniło swoje zadowolenie z wyników zabiegów z użyciem 
NanoFrakcyjnego RF™ jako "Doskonałe", "Bardzo dobre" lub "Dobre 
"1. Zabiegi z użyciem aplikatora Venus Viva™ MD są bezpieczne dla 
wszystkich typów skóry i charakteryzują się niewielkim czasem 
rekonwalescencji. Ponadto aplikator DiamondPolar™ pozwala 
zaoferować swoim pacjentom więcej dzięki unikalnej technologii 
(MP)2 , która zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek na 
twarzy. W połączeniu z unikalnym modelem biznesowym Venus 
Concept, Venus Viva™ MD umożliwia osiągnięcie wysokiego zwrotu 
z inwestycji przy wysokim zadowoleniu pacjentów i 
świadczeniodawców.



Moc i czas trwania impulsu są w dużym stopniu dostosowane do łagodnych i poważnych uszkodzeń skóry wymagających ablacji i 
resurfacingu, między innymi takich jak blizny w tym potrądzikowe, trądzik różowaty, dyschromia, rozszerzone pory i głębokie 
zmarszczki. Opublikowane badania kliniczne wykazały wysoką skuteczność technologii NanoFractional RF™ w kosmetycznej 
poprawie rozstępów2, tekstury skóry3,4, i pigmentacji4.

Aplikator Venus Viva™ MD wyposażony jest w technologię NanoFractional RF™ oraz dwie różne gęstości pinów i intensywności 
energii, aby jeszcze bardziej dostosować zabiegi do potrzeb pacjenta i z łatwością zająć się schorzeniami, które wcześniej były 
wyzwaniem dla innych technologii. Aplikator Venus Viva™ MD jest wyposażony w opatentowaną technologię SmartScan™, która 
umożliwia większą głębokość penetracji energii, elastyczne rozmiary powierzchni miejsca zabiegowego i bezpieczniejsze, ulepszone 
dostarczanie energii dla wysoce skutecznych i widocznych rezultatów..

Aplikator Venus Viva™ MD jest bezpieczny dla wszystkich fototypów skóry, w tym dla fototypów IV-VI w skali Fitzpatricka. Badanie 
kliniczne przeprowadzone na rozstępach na udach, brzuchu i pośladkach wykazało, że hiperpigmentacja po zabiegu (PIH) była niska przy 
zastosowaniu Venus Viva™ i wynosiła tylko 18,1%, w porównaniu z 81,8% i 36,4% w przypadku frakcyjnych laserów CO2 i frakcyjnych 
laserów erbowo-szklanych2. Częstotliwość występowania PIH jest zazwyczaj jeszcze niższa na twarzy niż na ciele.

NanoFractional RF™ z technologią SmartScan™ jest dostarczany przez niewielką powierzchnię na pinach, która tworzy mikro rany 
skórne otoczone nieuszkodzoną tkanką dla szybkiej regeneracji i niskiego czasu prekonwalescencji.

Unikalny model biznesowy Venus Concept umożliwia większy zwrot z inwestycji.
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Aplikator Venus Viva™ MD wyposażony jest w najnowocześniejszą, opatentowaną technologię końcówki o 
mocy do 700 impulsów. Końcówka jest duża na 2,5 cm x 1 cm, co pozwala na większe pokrycie i szybszy 
czas zabiegu. Piny mają kształt małych ostrzy. Po umieszczeniu na skórze, energia przepływa przez 
końcówkę każdego pina i jest przewodzona przez tkankę. Terapeutyczna głębokość penetracji energii może 
sięgać nawet 800 μm.
Energia o częstotliwości radiowej do 124 mJ/pin (aplikator 80 pinów) i 62 mJ/pin (aplikator 160 pinów) jest 
dostarczana do każdego pina indywidualnie. Technologia SmartScan™ wykorzystuje unikalny algorytm do 
równomiernego dostarczania energii, co zapewnia stałe nagrzewanie skóry właściwej i zwiększa komfort 
pacjenta. Wysoka gęstość energii jest dostarczana przez bardzo małą powierzchnię na pinie tworząc mikro 
rany w skórze, które następnie aktywują naturalny proces gojenia i czynnik wzrostu. Wysoka temperatura 
powoduje przebudowę kolagenu i wyzwala neokolagenezę, podczas gdy otaczająca nienaruszona skóra 
służy jako rezerwuar dla komórek macierzystych i białek, co skutkuje szybszym gojeniem się ran, 
jednolitym wyglądem tkanek po zabiegu i znacznie krótszym okresem rekonwalescencji niż w przypadku 
tradycyjnych urządzeń do resurfacingu skóry3.

APLIKATORY VENUS VIVA™ MD

OPANTENTOWANA TECHNOLOGIA TIPÓW

JAK TO DZIAŁA

Venus Viva™ MD jest wyposażony w możliwości działania najnowszej technologii IoT- gromadzenie 
informacji, które pomogą w optymalizacji praktyki biznesowej i maksymalizacji wydajności leczenia.

ZINTEGROWANA TECHNOLOGIA IOT

Aplikator Venus Viva™ MD ma teraz dwie opcje końcówek, 
obie z technologią NanoFractional RF™, aby wprowadzić 
spersonalizowane zabiegi na zupełnie nowy poziom: końcówka 
80 pin i końcówka 160 pin. Obie końcówki przeznaczone są do 
resurfacingu skóry przy użyciu ablacji i koagulacji, 
opracowując łagodne do ciężkich schorzeń skóry.
Końcówka 160 pin jest przeznaczona do opracowania 
szerokiego zakresu schorzeń i udowodniono, że poprawia 
wygląd nierówności teksturalnych, zmarszczek, dyschromii, 
rozszerzonych porów i rozstępów. W opublikowanym badaniu 
klinicznym wykazano, że końcówka 160 pin daje znaczną 
poprawę u pacjentów z nierówną strukturą skóry i łagodnymi 
bruzdami oraz uzyskała bardzo wysokie oceny satysfakcji 3,8 
na 4 w skali Likerta3. Opublikowane badania wykazały również 
znaczne zmniejszenie różnic w kolorycie skóry4.
W przypadku poważniejszych problemów dermatologicznych, 
takich jak blizny potrądzikowe i głębokie zmarszczki, końcówka 
80 pin została zaprojektowana tak, aby dostarczać większą 
ilość energii na pin, przy mniejszej gęstości pinów na obszar, 
co pozwala na bardziej zaawansowane zabiegi. W niedawno 
przeprowadzonym badaniu, ślepa ocena wykazała 25% lepszy 
GAIS (Global Aesthetic Improvement Scale) w przypadku blizn 
potrądzikowych przy użyciu końcówki 80 pin, przy 
jednoczesnym utrzymaniu niskiego poziomu bólu (3,24 VAS 
Visual Analogue Scal- subiektywna ocena bólu)5.



JAK TO DZIAŁA

TECHNOLOGIA SMARTSCAN™

Aplikator VenusViva™ MD wykorzystuje zastrzeżoną 
technologię SmartScan™. Unikalny algorytm skanuje pomiędzy 
losowo wybranymi grupami pinów, aby dostarczyć energię o 
zmiennej gęstości strefy uderzeniowej. Umożliwia to różne 
poziomy ablacji i koagulacji naskórka i skóry właściwej w jednym 
czasie oraz pozwala na bezpieczniejsze dostarczanie energii w 
celu skutecznego resurfacingu wszystkich fototypów skóry6. 
SmartScan™ wykorzystuje unikalny algorytm do generowania 
wzoru zapewniającego równomierne rozłożenie energii na 
obszarze zabiegowym. Interfejs użytkownika umożliwia 
maksymalną elastyczność i kontrolę podczas zabiegu. Eliminuje 
konieczność stosowania dodatkowych końcówek lub zmiany 
aplikatorów w trakcie zabiegu w celu ukierunkowania na różne 
obszary. Dzięki temu zabiegi Venus Viva™ MD są proste, 
szybkie i opłacalne, co może prowadzić do wyższego ROI (Return 
of Investmen- zwrot z inwestycji) oraz wysokiego zadowolenia 
pacjentów i świadczeniodawców.

Aplikator DiamondPolar™ wykorzystuje opatentowaną 
technologię (MP)2, która jest połączeniem multipolarnej fali 
radiowej (RF) i pulsacyjnego pola elektromagnetycznego 
(PEMF), do opracowania umiarkowanych i mocno zarysowanych 
zmarszczek i bruzd*. Multipolarny RF wykorzystuje unikalny 
algorytm, aby zapewnić bardziej jednorodne ogrzewanie na wielu 
głębokościach tkanki, co pozwala na szybsze nagrzewanie i 
łatwiejsze utrzymanie temperatury terapeutycznej. Efekt 
Multipolarnego RF jest wzmocniony przez falę PEMF, 
nietermiczną technologię emitowaną przez elektrody aplikatora. 
RF bezpośrednio stymuluje fibroblasty, natomiast PEMF 
indukuje proliferację fibroblastów poprzez uwalnianie czynnika 
wzrostu FGF-2.7 (MP)2 jest sprawdzony i skuteczny w 
remodelingu kolagenu, prowadzącym do ujędrnienia skóry, oraz 
tworzeniu nowych naczyń włosowatych, co odnawia dopływ 
krwi8.
Unikalne umiejscowienie elektrod w aplikatorze DiamondPolar™ 
umożliwia wykonywanie zabiegów wokół oczu, na łukach 
brwiowych i w innych mniejszych obszarach, aby napiąć skórę i 
wygładzić drobne linie i zmarszczki. Zabiegi z użyciem tego 
aplikatora są wygodne i nie wymagają okresu rekonwalescencji, 
a technologia RF jest bezpieczna dla wszystkich fototypów 
skóry9.

GŁOWICA DIAMONPOLAR™  Z TECHNOLOGIĄ (MP)2 

*Venus Viva™ z aplikatorami Viva™/Viva™ MD posiada znak CE do stosowania w procedurach dermatologicznych wymagających ablacji i 
resurfacingu skóry oraz w leczeniu umiarkowanych i poważnych zmarszczek i bruzd na twarzy w typach skóry Fitzpatricka I-IV z aplikatorem 
DiamondPolar™.

Multi-Polar Radio Frequency

Pulsed Electro Magnetic Fields

(MP)2 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Venus Viva™ Device

Napięcie wejściowe 100/120/240V ~, 350W (Max.), 50/60 Hz

Bezpiecznik 3.15A, 250V

Wymiary
40 cm x 38 cm x 28 cm /  

15.75 in x 14.96 in x 11.02 in (D x W x H)

Waga 8 kg / 17.6 lb

Venus Viva™ MD Applicator
Maks. energia wyjściowa

62 mJ/pin (160-pin tip)

124 mJ/pin (80-pin tip)

Częstotliwość NanoFractional RF™ 460 KHz

DiamondPolar™ Applicator

Maks. energia wyjściowa RF Do 75 W

Częstotliwość RF 1 MHz

Pole magnetyczne 15 Gauss

Częstotliwość impulsów magnetycznych 15 Hz

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Biuro: Nova Group ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa  

Tel: 22 646 33 00, 602 335 444                                   Odwiedź nas na www.nonagroup.pl
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