АПАРАТ БЕЗ
АНАЛОГ
ЗА РЕМОДЕЛИРАНЕ
НА КОЖАТА

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОЦЕДУРИ
РЕВОЛЮЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА
КРАТЪК ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ПЕРИОД

ЕДНО УСТРОЙСТВО.
ЗА РЕМОДЕЛИРАНЕ.

НА ВСЕКИ ТИП КОЖА.
Venus Viva е най-адаптивният апарат за ремоделиране на кожата,
без аналог в индустрията. С комбинацията си от нанофракционна
радиочестота ( NanoFractional RF ) и технология SmartScanTM,
това е първата и единствена фракционна радиочестотна система,
която позволява на терапевта да контролира аблацията,
коагулацията и ремоделирането, справяйки се отлично с от леки
до тежки увреждания на кожата.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОЦЕДУРИ
Захранването и продължителността на пулса са силно регулируеми за разрешаване на леки до тежки увреждания
на кожата, като белези от акне и други белези, розацея, дисхромия, разширени пори и дълбоки бръчки.
Публикуваните клинични проучвания показват висока ефективност на NanoFractional RF ™ в козметичното
подобряване на стриите, текстура на кожата и пигментация.

РЕВОЛЮЦИОНА ТЕХНОЛОГИЯ
NanoFractional RF ™ апликаторът, с най-висока плътност на щифта, може да адресира индикации, които не са били третирани ефективно
от други фракционни RF устройства. Venus Viva ™ е оборудвана с патентованата технология SmartScan ™, която позволява по-голяма
дълбочина на проникване, ﬂ видими размери на обработката и по-сигурна, по-подобрена доставка на енергия за силно видими резултати.

БЕЗОПАСЕН ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА
NanoFractional RF ™ апликаторът е безопасен за всички типове кожа, дори Fitzpatrick Skin IV-VI. Клинично проучване на striae alba на
бедрата, корема и задните части показват, че пост-възпалителната хиперпигментация (PIH) е ниска при Venus Viva ™ само 18,1%,
спрямо 81,8% и 36,4% за фракционни лазери с CO2 и фракционни лазери с ербиево стъкло, съответно. Честотата на PIH е
по-ниско по лицето, отколкото по тялото.

КРАТЪК ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ПЕРИОД
NanoFractional RF ™ с технологията SmartScan ™ се разпределя чрез малък отпечатък на пина (160 x 38μm2), което създава микрокожни
рани за по-бързо заздравяване на кожата и кратък възстановителен период .

ВИСОКА
ВЪЗВРАЩАЕМОСТ
НА ИНВЕСТИЦИЯТА
ER
RETURNопшошо
ON INVESTMEлйлйк
Venus Concept's unique business model enables a higher return on investment through lower risk ownership.

КАК РАБОТИ
АПЛИКАТОР NANOFRACTIONAL RF
Апликаторът NanoFractional RF използва
патентованата технология SmartScanTM, третира
много успешно белези, дълбоки бръчки, пигментни
петна, пори и има изключително въздействие при
заличаване на стрии. Той е снабден с най-съвременната патентована технология, която доставя до 700
импулса и e единствената иновация в сектора,
която може да регулира импулса, който доставяме
върху кожата.

Възстановява белези по кожата включително:
• Белези от наранявания, акне или други кожни
състояния
• Видими пори
• Дълбоки бръчки
• Стрии
• Пигментни петна
• Несъвършенства по кожната текстура
ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ НА НАКРАЙНИКА
Накрайникът има активна зона с най-голям размер в отрасъла и прилага до 700 импулса.
Малките пинoве лесно проникват през роговия слой. Енергията преминава през върха на всеки пин, което
позволява по-дълбоко проникване в тъканите. Енергията се разпределя през малката повърхност на всеки пин
(160 х 38 микрона) с различна енергийна плътност във всеки връх, като така се понижава рискът от
хиперпигментация вследствие на възпалителен процес и се оставя достатъчно незасегната тъкан между
пиновете за по-бързо заздравяване на кожата и кратък възстановителен период.
Липсата на повторни движения позволява по-хомогенно прилагане на енергията, благодарение на което се
постигат по-безопасни процедури и еднородни клинични резултати.

Терапевтичната дълбочина на проникване може да достигне до 500 микрона. Точното количество
радиочестотна енергия (до 62 mJ) се доставя индивидуално и равномерно до всеки пин, което осигурява
постепенно нагряване на кожата и повишава комфорта на пациента. Високата енергийна наситеност се
разпределя чрез малък отпечатък на пина (160 х 38 микрона), за да се гарантира по-бързо възстановяване.
Пиновете създават микродермални наранявания, за да активират естествения процес на заздравяване, а
високата температура причинява ремоделиране на колагена и предизвиква неоколагенеза. Околната
ненарушена тъкан служи като резервоар за стволови клетки и белтъчини, което води до по-бързо
заздравяване, хомогенен вид на кожата и значително по-къс период на възстановяване, в сравнение с
познатите фракционни апарати в индустрията.

КАК РАБОТИ
ТЕХНОЛОГИЯ SMARTSCAN™
Използва уникален алгоритъм и модел на движение, който
позволява на терапевта да генерира персонализиран
алгоритъм за максимална гъвкавост и контрол по време на
процедурата. Позволява фракционирана аблация и коагулация
на епидермиса и дермата, благодарение на което кожата се
ремоделира по-ефективно при леки и тежки кожни проблеми.
Премахва необходимостта от употреба на допълнителни
накрайници или смяна на накрайниците по средата на
процедурата. Това прави процедурите по-прости, по-бързи и
по-рентабилни, което води до повишена възвръщаемост на
инвестициите.

АПЛИКАТОР DIAMONDPOLAR
Апликаторът Diamondpolar използва патентована (MP)2
технология, която представлява комбинация от мултиполярна
радиочестота (RF) и пулсиращи електромагнитни полета
(PEMF), и е особено ефективен при третиране на бръчки и
фини линии, лифтинг на лицето, стягане на кожата, двойна
брадичка, като с него могат да се третират и различни зони на
тялото като шия, деколте, колена и др.
РЕДУЦИРАНЕ НА БРЪЧКИ С DIAMONDPOLAR
• Заличава фини линии и дълбоки бръчки
• Стяга и изглажда отпуснатата кожа на лицето
• Постига по-младо излъчване на лицето

Мултиполярната радиочестота (RF) използва уникален алгоритъм,
чрез който се постига хомогенно нагряване на тъканите в дълбочина,
което позволява по-бързо натрупване на топлина и лесно
поддържане на терапевтичната температура. Този ефект се допълва и
подобрява, благодарение въздействието на пулсиращите
електромагнитни полета (PEMF) - нетермична технология, излъчвана
през електродите на апликатора.Радиочестота стимулира директно
фиброластите, а електромагнитните импулси предизвикват тяхната
пролиферация чрез освобождаването на FGF-2 хормон. Посредством
това взаимодействие фибробластите произвеждат нов колаген и
еластин в третираните зони, стимулира се процеса на ангеогенеза, а
притока на кръв се подобрява. Всичко това води до видимо стягане
на кожата и заличаване на бръчките.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

VENUS VIVA
Input Voltage

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

Output RF Frequency

1 MHz, 460 KHz

Fuse

3.15A, 250V

Max. RF Output Power (DiamondPolar applicator)

Up to 60 watts

™

Max. Output Energy (NanoFractional RF applicator)

62 mJ/pin

Magnetic Pulse Frequency

15 Hz

Magnetic Field

Up to 15 Gauss

™

Dimensions
Weight

40 cm x 38 cm x 28 cm /
15.75 in x 14.96 in x 11.02 in (D x W x H)
8 kg / 17.6 lb
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