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Venus Bliss™ to zaawansowane, medyczne urządzenie estetyczne. Oferuje skuteczne rozwiązanie w zakresie zabiegów estetycznych na ciało 
poprzez nieinwazyjną lipolizę brzucha i boków, powodującą redukcję tkanki tłuszczowej. Urządzenie wykorzystuje aplikatory lasera 
diodowego do redukcji niechcianej tkanki tłuszczowej oraz aplikator (MP)2, który łączy wielobiegunową częstotliwość radiową i impulsowe 
pole elektromagnetyczne z zaawansowaną technologią VariPulse™ w celu napinania skóry i zmniejszania obwodów*, co zapewnia bardziej 
kształtną sylwetkę. 

Venus Bliss™ zawiera dwie pożądane i skuteczne technologie w jednym, niewielkim urządzeniu, zapewniając możliwości wykonywania 
zabiegów u pacjentów bez dodatkowych urządzeń i kosztów. Aplikatory z laserem diodowym 1064 nm indukują lipolizę w obrębie jamy 
brzusznej i boków, prowadząc do zniszczenia komórek tłuszczowych, dając pacjentom rozwiązanie problemów jakim są uporczywe złogi 
tłuszczu. Jako osobny zabieg, aplikator (MP)2 z VariPulse™ umożliwia zaoferowanie pacjentom kompleksowego rozwiązania dla ciała 
poprzez napinanie wiotkiej skóry*, co prowadzi do uzyskania bardziej kształtnego wyglądu, a także celując w cellulit na brzuchu, 
pośladkach i udach dla gładszego ogólnego wyglądu.

Venus Bliss™ oferuje zabiegi lipolizy laserem diodowym bez ponoszenia przez usługodawcę kosztów za zabieg. Może to zwiększyć potencjalne 
zyski i umożliwia zaoferowanie optymalnej liczby zabiegów, aby osiągnąć pożądane rezultaty, bez dodatkowych kosztów dla właściciela. 

W badaniu obejmującym 30 pacjentów, w którym wszyscy zostali poddani zabiegowi z użyciem lasera diodowego na bokach lub brzuchu, dr Suzanne 
Kilmer, główny badacz, stwierdziła, że u większości pacjentów nastąpiło statystycznie istotne zmniejszenie grubości warstwy tłuszczowej mierzonej za 
pomocą badania ultrasonograficznego. W badaniu ankietowym 75% leczonych pacjentów było zadowolonych z wyników i poleciłoby zabieg 
znajomym.

Venus Bliss™ zawiera różne funkcje zwiększające komfort pacjenta, takie jak mechanizm chłodzenia i doskonała dystrybucja energii, aby uniknąć 
punktów przegrzania. Udowodniono, że zarówno technologia lasera diodowego 1064 nm, jak i technologia (MP)2 są bezpieczne dla wszystkich 
fototypów skóry. Ponadto ponad 90% pacjentów w 30-osobowym badaniu stwierdziło, że zabiegi były dla nich komfortowe.
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*Temporary increase of skin tightening and temporary circumferential reduction are approved indications in Canada.



JAK TO DZIAŁA

TECHNOLOGIA LASERA DIODOWEGO
Venus Bliss™ jest wyposażony w cztery aplikatory lasera diodowego, które mogą być aktywowane indywidualnie 
i umieszczane w różnych konfiguracjach na pasie zabiegowym. Obszar zabiegowy każdego aplikatora lasera diodowego 
wynosi 36 cm2, w porównaniu z obszarem plamki o wielkości 24 cm2 stosowanym przez konkurencję. Dzięki długości 
fali 1064 nm i mechanizmowi chłodzenia w kontakcie ze skórą, energia aplikatora laserowego Venus Bliss™ jest 
w stanie skutecznie przenikać do warstw podskórnych, aby oddziaływać na tkankę tłuszczową bez uszkadzania 
powierzchni skóry. Z czasem organizm jest w stanie w naturalny sposób przetworzyć i wyeliminować uszkodzone 
komórki tłuszczowe poprzez układ limfatyczny.1

APLIKATORY LASERA DIODOWEGO

Przed Po

Dzięki uprzejmości dr Suzanne Kilmer
Rezultat po 1 zapiegu lipolizy laserowej

Każdy aplikator jest wyposażony w przyjazne dla użytkownika funkcje umożliwiające skuteczną, bezpieczną i wygodną 
lipolizę.

JEDNORODNY ROZKŁAD ENERGII
Rozkład energii w krysztale szafirowym jest równomierny, co zapewnia jednorodne ogrzewanie tkanki docelowej, 
zapobiegając powstawaniu punktów przegrzania w małych obszarach oraz zwiększając komfort.

CZUJNIKI DOTYKU
Każdy indywidualny aplikator laserowy jest wyposażony w cztery czujniki przylegania do tkanki, które wskazują 
właściwy kontakt ze skórą pacjenta, co zapewnia bezpieczeństwo i pożądany efekt terapeutyczny.

ŚWIATŁO LED
W górnej części każdego aplikatora znajduje się czerwona i zielona dioda LED, która wskazuje prawidłowe i stałe 
przyleganie aplikatora do skóry w trakcie całego zabiegu.

SENSORY TEMPERATURY
Każdy aplikator laserowy jest dodatkowo wyposażony w dwa wewnętrzne czujniki temperatury, które mierzą 
temperaturę wody wpływającej i wypływającej z aplikatora. Ma to na celu zapewnienie stałego chłodzenia aplikatorów i 
skóry, z którą mają kontakt, podczas całego zabiegu. 

TAŚMY ZABIEGOWE
Unikalna konstrukcja paska umożliwia wykonanie procedury bez potrzeby operatora i zapewnia stały kontakt 
aplikatorów ze skórą, gwarantując komfort pacjenta podczas całego zabiegu.

*Tymczasowe zwiększenie napięcia skóry i czasowe zmniejszenie obwodu są zatwierdzonymi wskazaniami w Kanadzie.
¹ Wanitphakdeedecha, R., & Manuskiatti, W. (2006). Treatment of cellulite with a bipolar radiofrequency, infrared heat, and pulsatile suction device: a pilot study. Journal of Cosmetic Dermatology, 5(4), 284-288.
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Aplikator (MP)2 ma podwójną multipolarną konstrukcję korony elektrod, w której 
zewnętrzna płaska korona stale kontroluje ogrzewanie objętościowe, a wewnętrzna 
głęboka korona tetrabiegunowa zapewnia przerywane ogrzewanie wspomagane 
podciśnieniem. Unikalny układ ośmiu elektrod, między którymi odległość wynosi 
do 7,5 cm, umożliwia efektywne lpoddawanie zabiegowie dużych obszarów oraz 
wysoki stopień pokrycia w przypadku szybkich zabiegów. Odległość ta, w 
połączeniu z technologią VariPulse™, zapewnia znaczną głębokość oddziaływania 
(do 4,5 cm), co zapewnia zwiększoną efektywność w przypadku cellulitu, a 
jednocześnie wpływa na skórną tkankę łączną, prawdopodobnie poprzez 
stymulację proliferacji fibroblastów i produkcję kolagenu.

Technologia VariPulse™, zintegrowana z głowicą (MP)2, to regulowane vacuum 
pulsacyjne, które ułatwia głębokie oddziaływanie na tkankę. VariPulse™ zwiększa 
penetrację i działanie energii RF poprzez poprawę powierzchni kontaktu między 
elektrodami a tkanką, poprawiając w ten sposób sprzężenie RF i jeszcze lepsze 
dostarczanie energii. Oprócz sprzężenia, umożliwia to głębsze oddziaływanie dzięki 
wprowadzeniu tkanki do komory zabiegowej przez podciśnienie. VariPulse™ działa 
również w celu zwiększenia przepływu krwi i usprawnienia drenażu limfatycznego. 
Dzięki VariPulse™ operator może szybko osiągnąć i utrzymać odpowiednią, 
skuteczną terapeutycznie temperaturę, zachowując komfort zabiegu dla pacjenta.

Venus Bliss™ posiada funkcję Automatycznej Kontroli Temperatury (ATC), która 
pozwala operatorowi łatwo wybrać temperaturę docelową odpowiednią dla danego 
pacjenta i obszaru zabiegowego. Ta unikalna funkcja ułatwia utrzymanie stałej 
temperatury terapeutycznej podczas całego zabiegu, co zwiększa spójność i 
przewidywalność wyników.

Aplikator (MP)2 jest również wyposażony w zintegrowany czujnik, który zapewnia 
termiczną informację zwrotną w czasie rzeczywistym, umożliwiając łatwe, 
natychmiastowe i ciągłe monitorowanie profilu temperaturowego skóry. Funkcja 
ta upraszcza zabiegi z użyciem Venus Bliss™. Zwiększa ona również 
bezpieczeństwo i komfort pacjenta, co prowadzi do stałych i przewidywalnych 
wyników klinicznych.

TECHNOLOGIA (MP)2 
System Venus Bliss™ zawiera technologię, która uzupełnia wyniki zabiegowe laserem diodowym. Jest on wyposażony w 
aplikator (MP)2, który jest zasilany przez połączenie wielobiegunowej częstotliwości radiowej i impulsowego pola 
elektromagnetycznego (PEMF) oraz technologii VariPulse™. Połączenie tych technologii napina skórę*, nadając ciału 
gładszy wygląd, a także redukując niepożądany cellulit. Dzięki technologii (MP)2 i mechanicznemu działaniu 
VariPulse™, które stymuluje krążenie krwi, aplikator ten poprawia również wygląd obszaru poddawanego zabiegowi.

GŁOWICA (MP)2

TECHNOLOGIA VARIPULSE™ 

AUTOMATYCZNA KONTROLA TEMPERATURY

TERMICZNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE W CZASIE RZECZYWISTYM

*Temporary increase of skin tightening and temporary circumferential reduction are approved indications in Canada.



Kolejną zaletą urządzenia Venus Bliss™ jest jego niewielki 
rozmiar - urządzenie zajmuje niewiele miejsca w klinice i 
można je łatwo przenosić z jednego gabinetu zabiegowego do 
drugiego. Urządzenie jest również wyposażone w dodatkowe 
funkcje, takie jak IoT i intuicyjny interfejs użytkownika (GUI), 
które mogą ułatwić obsługę operatorowi.

Venus Bliss™ jest wyposażony w zaawansowany moduł łączności, umożliwiający 
korzystanie z funkcji "Internet of Things" (IoT) - najnowszej technologii 
gromadzenia danych, która usprawnia działalność biznesową. IoT gromadzi 
informacje o zabiegach, które pomogą świadczeniodawcom w optymalizacji ich 
praktyk biznesowych i zwiększeniu skuteczności leczenia.

Venus Bliss™ jest łatwy w użyciu dzięki intuicyjnemu, dostosowanemu do 
aplikatora interfejsowi użytkownika (GUI), który pokazuje wskaźniki 
kontaktu i statusu aplikatorów lasera diodowego oraz cyfrowy zegar z 
wizualnym wskaźnikiem postępu. W przypadku zabiegów z użyciem 
aplikatora (MP)2 graficzny interfejs użytkownika umożliwia łatwy wybór 
podciśnienia i mocy, cyfrowy timer z interwałami, ATC oraz wykres 
temperatury w czasie rzeczywistym.

DODATKOWE ZAAWANSOWANE FUNKCJE

ZINTEGROWANA TECHNOLOGIA IOT

INTUICYJNY INTERFACE



SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie wejściowe 100-240 VAC, mniej niż 10 A, 50-60 Hz, jedna faza

Aplikatory lasera diodowego

Żródło światła Laser diodowy
Długość fali 1064 ± 10 nm
Max moc 50 wat
Gęstość mocy Do 1.4 W/cm2

Wielkość plamki 36 cm2 (6 cm x 6 cm)

Aplikatory (MP)2 

Maks. Moc wyjściowa RF Do 125 W
Wyjściowa częstotliwość RF 1 Mhz
Stałe pole magnetyczne 15 Gauss
Częstotliwość impulsu magnetycznego 15 Hz
Poziomy zassania 4

Wielkość ekranu 12"
Wymiary 55 cm x 65 cm x 135 cm 
Waga 55 kg 

© Wszystkie prawa zastrzeżone. Venus Bliss™ jest znakiem towarowym Venus Concept™ i może być zarejestrowany w niektórych jurysdykcjach. (MP)2 i VariPulse™ są zastrzeżonymi technologiami Venus Concept™. 

MAX OUTPUT 250W, WAVELENGTHS 1040-1080 nm
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