C: 0 | M: 0 | Y: 0 | K: 80

C: 0 | M: 68 | Y: 0 | K: 0

C: 0 | M: 30 | Y: 0 | K: 0

C: 0 | M: 0 | Y: 0 | K: 80

C: 0 | M: 68 | Y: 0 | K: 80

C: 0 | M: 30 | Y: 0 | K: 80

Delikatna pielęgnacja
w celu osiągniecia
długotrwałych efektów

INNOWACJA
DLA INTYMNEJ
PIELĘGNACJI

EVA™ oferuje bezpieczne,
skuteczne, komfortowe
i nieablacyjne rozwiązanie
w leczeniu najważniejszych
patologii, w obszarze
pochwy i sromu.
Znaczna liczba kobiet, w okresie przed menopauzą
lub po naturalnym porodzie lub ze względu
na upływający czas, doświadcza różnorodnych
problemów intymnych, np.
Suchość pochwy
Dyspareunia
Uczucie swędzenia i pieczenia
Podrażnienie w obszarze pochwy i sromu
Nawracające zapalenie pochwy i zapalenie pęcherza
Łagodne wysiłkowe nietrzymanie moczu
Zmniejszona wrażliwość
Starzenie sie pochwy

SKONCENTROWANE,
BEZPIECZNE
I NIEINWAZYJNE
DZIAŁANIE
SERCE EVATM:

TECHNOLOGIA
EVATM skutecznie stymuluje
regenerację w tkance dzięki
synergicznemu działaniu
trzech opatentowanych
technologii:

RADIO4™
RadioFrekwencja stymuluje tkankę wykorzystując
zasadę impedancji, co powoduje przemianę
energii elektromagnetycznej w ciepło, przy
napotykaniu naturalnego oporu w postaci skóry.
Technologia
QuadriPolarnej
Dynamicznej
Radio-Frekwencji ma zdolność koncentrowania
energii tylko na wybranych warstwach tkanki,
w zależności od wskazań zabiegowych.

RADIO™

DYNAMIC QUADRIPOLAR RADIOFREQUENCY

VDR™

VAGINAL DYNAMIC RADIOFREQUENCY

RSS™

RADIOFREQUENCY SAFETY SYSTEM

VDR™
VDR™
(Vaginal
Dynamic
RadioFrequency)
jest
specyficzną
ewolucją
QuadriPolarnej
Dynamicznej RadioFrekwencji do zabiegów
endowaginalnych i zabiegów na wargach
sromowych.
Technologia
VDR™
jest
wykorzystywana
do zmiany głębokości penetracji w tkance,
poprzez odpowiednią modulację zastosowanej
czestotliwości pracy.

RSS™
System RSS™ (RadioFrequency Safety System)
umożliwia uwolnienie całego potencjału technologii
VDR™, gwarantując bezpieczeństwo, w trakcie
każdej
sesji.
Automatycznie
kontrolowane
elektrody i monitorowane czujniki ruchu rekojeści
uniemożliwiają terapeucie pozostanie w jednym
miejscu zbyt długo. Temperatura jest z kolei
stale monitorowana za pomocą 4 czujników, co
gwarantuje, że do tkanki nie zostanie dostarczone
nadmierne ciepło.

DEDYKOWANE
RĘKOJEŚCI DO
KONKRETYCH DZIAŁAŃ

GŁOWICA ENDOWAGINALNA

GŁOWICA ZEWNĘTRZNA

Cechy:
Opatentowany, biokompatybilny materiał
(RADEL)
Sterylizowalne
Czujniki ruchu
Czujniki temperatury
Lekkie i ergonomiczne
Rozpoznawanie głowic

EVATM działa w kontrolowany sposób na konkretnych
warstwach tkanki, tym samym zachowując balans
z otaczającymi tkankami. Zabieg nie wymaga okresu
rekonwalescencji

1 GSM

OBJAWY MENOPAUZALNEGO ZESPOŁU
MOCZOWO-PŁCIOWEGO

2

EVATM STYMULUJE mikrocyrkulację nabłonka,
tym samym redukując objawy atrofii pochwy
i sromu (suchość, swędzenie, palenie
i bolesność stosunku)

ZESPÓŁ ROZLUŹNIENIA POCHWY

3

EVATM POPRAWIA elastyczność i jędrność
kanału pochwy poprzez stymulację
produkcji kolagenu, substancji podstawowej
i kwasu hialuronowego.

ODMŁADZANIE POCHWY

EVATM PRZYWRACA tropizm
delikatnych tkanek pochwy,
poprawiając aspekt
estetyczny i funkcjonalny.

4 BOLESNOŚĆ
POCHWY

5

ŁAGODNE
WYSIŁKOWE
NIETRZYMANIE MOCZU

JEDNO URZĄDZENIE
WIELE ZALET
BEZ REKONWALESCENCJI
PEŁNY KOMFORT

BEZBOLESNE
ZABIEGI

Zabiegi EVA™ nie wymagają żadnego okresu gojenia,
w związku z czym pacjentka może powrócić do pełnej
aktywności życiowej bezpośrednio po zabiegu.

Nie ma potrzeby znieczulenia lub chłodzenia skóry
przez zabiegiem, zabiegi EVA™ są zupełnie bezbolesne.

ZABIEGI „LUNCHOWE”
WIDOCZNE EFEKTY

PROSTE ZABIEGI
SKUTECZNE PROTOKOŁY

Krótki i łatwy zabieg, który można wykonać
nawet w przerwie lunchowej.

EVA™ zapewnia łatwość użycia bez jakiegokolwiek
ryzyka dla pacjentki.

SKUTECZNOŚĆ
TESTOWANA KLINICZNIE
Systematyczne badania naukowe,
przeprowadzane przez kadrę naukową
Novavision Group, przy współpracy
z największymi włoskimi uniwersytetami,
potwierdzają skuteczność protokołów
i aplikacji zabiegowych produktów
Novavision.

Dr. Franco Vicariotto
Dr. Mauro Raichi

Novaclinical jest marką Novavision Group, wiodącej włoskiej firmy, która
w dziedzinie badań i rozwoju, tworzenia nowych, innowacyjnych technologii,
produktów i materiałów, zajmuje istotną pozycję od ponad 30 lat. Wyróżnia
ją unikalny styl, wysoka jakość produktów oraz atrakcyjny design,
charakterystyczny dla włoskich produktów. Kluczowe działy stale pracują nad
tym, aby nie tylko zaspokoić ale też wyprzedzić oczekiwania swoich klientów.

INNOWACJE
Na ewoluującym globalnym rynku zdolności innowacyjne są kluczem
do sukcesu. Dlatego Dział Badań i Rozwoju ma wiodącą rolę w rozwoju
istniejących technologii, wprowadzeniu najnowocześniejszych technologii
oraz implementacji nowych patentów. Właśnie dlatego wynalezienie
i wdrożenie opatentowanych technologii, które spełniają potrzeby
i wymagania klientów ma fundamentalne znaczenie.
Firma Novavision Group SpA opracowała wiele innowacyjnych technologii,
do których posiada wyłączne prawa i w związku z którymi wystąpiła
o międzynarodowe patenty.
Niektóre z tych technologii objęte są ochroną patentową:
RADIO4™, VRF™, 4RFH™, RSS™, VDR™, IFL™, HPPL™, SONICPHOR™, SCP™.

JAKOŚĆ
W laboratoriach Novavision Group SpA, badania są prowadzone przez
najlepszych specjalistów. Wykwalifikowani inżynierowie i projektanci,
z pełnym oddaniem, opracowują najbardziej innowacyjne i atrakcyjne
urządzenia. Komisja etyczna składajacą sie z: lekarzy, inżynierów i techników
pracuje nad designem i kreacją zaawansowanych technologicznie urządzeń
High-Tech, które są wyposażone w naukowe protokoły medyczne.

CERTYFIKATY

NOVAVISION GROUP posiada
i UNI EN ISO 13485:2004.

certyfikaty

UNI

ENI

ISO

9001:2008

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OPIS
ZASILANIE
MOC RF
TECHNOLOGIA RADIO4™

TECHNOLOGIA RSS™

WYMIARY
WAGA

SPECYFIKACJA
90 ÷ 240Vac 50/60Hz 100 W
55 Wat
1 MHz dynamiczna quadripolarna z VDR™

Technologia z wieloma zabezpieczeniami RF
Czujnik ruchu rękojeści
Kontrola temperatury z 4 czujników

•
•

450 x 467 x 490 mm
12 kg

C: 0 | M: 0 | Y: 0 | K: 80

C: 0 | M: 68 | Y: 0 | K: 80

C: 0 | M: 30 | Y: 0 | K: 80

NOVA GROUP

Wyłączny dystrybutor w Polsce
ul. Puławska 538
02-884 Warszawa
tel.+48 22 646 33 00
biuro@novagroup.pl

WWW.NOVAGROUP.PL

