W dążeniu do
perfekcji zabiegów
na ciało
Technologia IR & RF w zabiegach
na cellulit i redukcję obwodów

Od pionierskich nieinwazyjnych
zabiegów modelowania sylwetki
do rewolucji praktyk na całym świecie.

Candela zrobiła to po raz kolejny z urządzeniem
VelaShape III. Z ponad tuzinem potężnych
właściwości, uwzględniając niesamowitą
wydajność, precyzję i elastyczność, urządzenie
VelaShape III ustanawia nowy standard, w sztuce
zabiegów na ciało.
Udowodniono, że przy wykorzystaniu głębokiego zabiegu
terapeutycznego, który zapewnia powtarzalne i efektywne
rezultaty, uzyskuje się czasową redukcję cellulitu, jak
również obwodu ud – obszarów, które kobiety identyfikują
jako szczególnie trudne miejsca. Bez okresu gojenia,
czy dyskomfortu.

Sukces potwierdzony klinicznie
• Szybko osiągany terapeutyczny punkt zabiegowy 42˚C – unikalna
moc 150W RF i stabilne dostarczanie energii utrzymuje docelową
temperaturę, przez cały czas trwania zabiegu.
• Opcjonalny protokół pojedynczej sesji – średnio redukcja obwodu
2,6cm.b
• 100% odpowiedź tkanek – niektórzy pacjenci uzyskują redukcję
obwodu co najmniej 1,5cm już po pierwszej sesji, udowodnione
w badaniu na grupie 42 pacjentów.

Cellulit dotyka 85 – 98% kobiet
i 10% mężczyzna

Rynek modelowania
sylwetki
Większość kobiet próbowała

diety & ćwiczeń
ale wciąż czują, że to nie wystarcza.*

91%
Twierdzi, że chciałyby coś
zmienić lub zredukować
w wyglądzie swojego ciała.*

1 na 3 kobiety
Twierdzi, że w celu pozbycia się
tkanki tłuszczowej, rozważały coś
więcej niż tylko dietę i ćwiczenia.*

“Urządzenie Velashape III zmniejszyło występowanie cellulitu poprzez ujędrnienie włókien
i redukcję rozmiaru komórek tłuszczowych.”
Sandra Johnson, MD
Johnson Dermatology
Fort Smith, AR

Zaprojektowane
by optymalizować
rezultaty

Wyrafinowana inżynieria wewnątrz i na zewnątrz
•

Design „State-of-the-art”, zaprojektowany tak, aby zmieścił się
w każdej klinice – 60% mniejszy, lżejszy i bardziej mobilny

•

Zminimalizowany wysiłek operatora za sprawą ergonomicznych
aplikatorów i włącznika nożnego

•

Rozszerzone aplikacje zabiegowe, dzięki wykorzystaniu
aplikatorów o różnych rozmiarach

•

Technologia Smart RF™ jest pierwszą na rynku technologią RF
zamkniętej pętli, która mierzy oporność skóry, aby zapewnić
ciągłość i stabilność dostarczanej energii, minimalizując
liczbę osób, które mogłyby nie zareagować na standardową
stymulację

•

Zastosowanie czujnika temperatury IR, zapewnia precyzyjne
monitorowanie temperatury skóry, gwarantując efektywne
utrzymanie temperatury terapeutycznej z systemem Intelligent
Feedback™

Moc i szybkość
•

Uzyskaj temperaturę zabiegową szybciej z mocą do 150W
energii RF

•

Zredukuj liczbę sesji zabiegowych nawet o 75%

•

Utrzymuj temperaturę zabiegową dłużej, aby zminimalizować
dyskomfort pacjenta

Inteface użytkownika State-of-the-art
•

Łatwy w obsłudze, intuicyjny, umożliwia szybkie i proste ustawienie
parametrów przed i w trakcie każdego zabiegu

•

Oparty na 10’’ dotykowym wyświetlaczu full HD w technologii Android

Tryb Freestyle

Rodzaj aplikatora

Pokrycie

Pożądana
temperatura
zabiegowa

Czas zabiegu

Wskazanie obszaru
zabiegowego

Wskazanie bieżącej
temperatury

Rodzaj aplikatora

Tryb asystowany

Pokrycie

Narzędzia
Tryb
zabiegowy
Wielkość
Wybrany
obszar
zabiegowy

Rekomendowany
czas zabiegu
Rekomendowany
aplikator i rodzaj
pokrycia

Nauka:

Synergiczne wykorzystanie energii

Velashape III wykorzystuje kombinację technologii:
º Światło podczerwone (IR) podgrzewa powierzchowną
tkankę
º Bi-polarna RadioFrekwencja (RF) podgrzewa tkankę
do 20mm w głąb
º Technologia zassania zapewnia precyzyjne dostarczenie
energii
º Stymulacja mechaniczna poprawia drenaż
limfatyczny i wygładzanie cellulitu

Energia IR
Energia RF

Wykorzystanie technologii IR oraz RF z zassaniem
powoduje głębokie podgrzanie komórek
tłuszczowych (adipocytów), otaczających je włókien
łącznych i włókien kolagenowych. Wydajne podgrzanie
adipocytów jest osiągane dzięki wyższej wyjściowej
energii RF.

Rezultaty:

Sprawdzona technologia i widoczne rezultaty

Urządzenie Velashape III posiada optymalną konstrukcję elektrod, połączoną z funkcją vacuum, co umożliwia głęboką
i efektywną penetrację ciepła. To w kolejności zwiększa:
º cyrkulację

º metabolizm komórkowy

º drenaż limfatyczny

º odkładanie się kolagenu

Dodatkowo, macierz zewnątrzkomórkowa ulega remodelingowi, ze względu na stymulację aktywności fibroblastów.
Rezultat: zlokalizowana redukcja obwodów i ogólna poprawa struktury skóry i jej jakości.

Aplikator VContour

Aplikator VSmooth

• Nowa konstrukcja elektrody RF poprawia

• Do redukcji cellulitu na dużych

przyleganie głowicy i jej kontakt ze skórą,
dzięki czemu dostarcza precyzyjną dawkę
energii do tkanki tłuszczowej.

obszarach

• Duży, średni i mały rozmiar umożliwiają
poszerzenie spektrum zabiegów
i obszarów.

•Dostarcza kombinację technologii:
BiPolarna RadioFrekewncja (energia RF),
Podczerwień (IR), Zassanie i mechaniczna
stymulacja.

Zaufanie: Rozpoznawane przez terapeutów i pacjentów na całym świecie
2.6

Ponad 10 lat doświadczeń klinicznych, ponad 5 milionów niezależnych zabiegów oraz największa ilość prac naukowych
spośród jakichkolwiek urządzeń medycznych modelujących sylwetkę, zabieg Velashape jest doskonale rozpoznawalny
na rynku jako nieinwazyjna procedura modelującą sylwetkę.
º Pacjentki Velashape po porodzie obserwują średnią zmierzoną 10% redukcję obwodów, w obszarze poddanym zabiegowi***
º 97% pacjentów zgłosiło zadowolenie z zabiegów Velashape***
º Większość pacjentów zgłosiło brak dyskomfortu w trakcie lub po zabiegu‡‡
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Zdjęcia dzięki uprzejmości Ruthie Amir, MD, Israel
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Zdjęcia dzięki uprzejmości Ruthie Amir, MD, Israel
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Zdjęcia dzięki uprzejmości Gerald Boey, MD, Vancouver, BC, Canada
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Zdjęcia dzięki uprzejmości Zena Gabriel, MD, Newport Beach, CA, USA

Fotografie nie były retuszowane. Indywidualne rezultaty mogą się różnić.
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Zdjęcia dzięki uprzejmości Matt Leavitt, MD, Port Orange, FL, USA
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Zdjęcia dzięki uprzejmości Eun Hee Kang, MD, MY Clinic, Seoul, Korea

Urządzenie
VelaShape III

Komfortowe, nieinwazyjne
konturowanie ciała

®

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc RF

Do 150W

Podczerwień LED

Do 3.2W

Długość fali

850 nm

Zassanie

Pulsacyjne

Waga

20 kg

Wymiary [Sz. x Gł. x Wys.]

38 x 49 x 132 cm

Wymagania elektryczne

230VAC; 2.5A; 50Hz;
Pojedyncza faza

“Nasi pacjenci oceniają zabiegi urządzeniem
Velashape III jako komfortowe i dobrze
odbierane. Zwiększona moc i nowa
ergonomiczna konstrukcja zwiększyły
wydajność zabiegów i łatwość
ich wykonywania”
Alan Gold, MD, Chirurg plastyczny, Great Neck, New York

“VelaShape jest moją siłą napędową
w zakresie modelowania sylwetki.
To absolutnie obowiązkowy produkt dla
każdego chirurga plastycznego
lub dermatologa, oferującego zabiegi
w zakresie chirurgicznego i niechirurgicznego
wyszczuplania sylwetki”
Jason Emer, MD, Dermatolog, Beverly Hills, CA

Aplikator

Zassanie

Długość fali

Energia
optyczna

Moc
maks. RF

Wielkość

Pokrycie

VSmooth

Pulsacyjne

850 nm

Do 3.2W

Do 150W

40 x 40 mm2

Z rolkami

VContour

Pulsacyjne

850 nm

Do 1.7W

Do 150W

Mała – 10 x 13 mm2
Średnia – 25 x 30 mm2
Duża – 25 x 50 mm2

Bez rolek

W celu uzyskania dodatkowych informacji w jaki sposób urządzenie Velashape III może pomóc Twojej praktyce osiągnąć
zamierzone cele, skontaktuj się z nami lub odwiedź stronę candelamedical.com.

Fotografie nie były retuszowane. Indywidualne rezultaty mogą się różnić.
a. Źródło. Autorskie badanie konsumenckie Syneron 2012 i 2015 b. Biała księga Velashape III, Ruthie Amir, MD, 2013.
* Baza: całkowita (n = 1000), wiek od 25 do 60, Marketing Leger, Kontrolowane przez firmę sponsorowane badania rynkowe.
** Na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety przez Kelton Market Research, wrzesień 2012, wśród 1045 kobiet amerykańskich w wieku 25 lat i
starszych.
*** Badanie kliniczne VelaShape III (2008). Mark Winter, MD, Laguna Hills, CA
† Dane w archiwum Syneron. †† Geronemus i in. ‡ Velashape III jest certyfikowany do nieinwazyjnych zabiegów modelowania sylwetki, poprzez
tymczasową redukcję obwodów i cellulitu..
‡‡ Adatto, i in., Lasers Med Sci, Apr. 2014.
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