
ИНОВАТИВНОТО 
ЛЕЧЕНИЕ НА 
МЕКОТЪКАННИ 
ТРАВМИ И 
ЗАБОЛЯВАНИЯ

ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

УНИКАЛНА СИНЕРГИЧНА ТЕХНОЛГИЯ

БЪРЗА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА

*Venus Heal™ can be used for the treatment of both acute and chronic disorders of the musculoskeletal system, such as muscle spasms, back pain, and soft tissue injuries, and results in effects such as pain relief, 
myorelaxation, increase of local blood circulation, and edema reduction. In the U.S., Venus Heal™ is cleared by the FDA for the relief of minor muscle aches and pain, relief of muscle spasm, and temporary improvement 
of local blood circulation. These indications enable the treatment of certain soft tissue injuries and conditions.



Venus Heal е медицински апарат, който се използва за лечение както на остри, така и на хронични нарушения на опорно-
двигателния апарат, като мускулни спазми, болки в гърба и наранявания на меките тъкани, с по-бърз ефект от 
конвенционалните методи. Води до облекчаване на болката, миорелаксация, увеличаване на локалното кръвообращение, 
намаляване на отока и др.

Venus Heal разполага с иновативна RP3 технология - синергично действие на мултиполярна радиочестота, пулсиращи 
електромагнитни полета и механично въздействие или масаж, за ефективно облекчаване на болката, подобряване на 
кръвообращението и увеличаване на обхвата на движение, чрез облекчаване на мускулния спазъм.

HIGH PATIENT SATISFACTION & COMPLIANCE
Процедурите са безболезнени за пациента.  Резултатите и облекчаването на болката са осезаеми още след първата процедура.

HIGH ROI
Незаменимите предимства на Heal, в комбинация с уникалния  бизнес модел на Venus Concept, ще Ви осигурят висока 

възвръщаемост на първоначалната инвестиция, както и значителен месечен приход за Вашата практика..

УНИКАЛНА СИНЕРГИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ

ЕФЕКТИВНИ ПРОЦЕДУРИ И ДОВОЛНИ ПАЦИЕНТИ

БЪРЗА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА



HOW IT WORKS

КАК РАБОТИ RP3?:

ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ

Увеличава циркулацията на макро и микро ниво

Стимулира ангиогенезата и образуването на кръвоносни съдове

Оказва обезболяващ ефект

Увеличава кръвната циркулация, стимулирайки оздравителния процес

Увеличава синтеза на колаген, като повишава миграцията на фибробласти и тяхната пролиферация.

Намалява приема на болкоуспокояващи медикаменти

МУЛТИПОЛЯРНА РАДИОЧЕСТОТА (RF)

ПУЛСИРАЩИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА (PEMF)

МАСАЖ

Използва насочена, регулируема топлинна енергия, която доставя 
дълбоко, хомогенно 3 – измерно разпределено нагряване

Спомага за редуцирането на невралната болка в съединителната 
тъкан, увеличава обема на движенията и облекчава болката

Увеличава синтеза на колаген, като повишава миграцията на 
фибробласти и тяхната пролиферация

Допълнителното въздействие от мануалната терапия (масаж), подобрява 
лимфния дренаж и циркулация и намалява напрежението в съединителната 
тъкан и фасциалното срастване.

ПОДОБРЯВА КРЪВНАТА
ЦИРКУЛАЦИЯ

ОБЛЕКЧАВА
БОЛКАТА

ОБЛЕКЧАВА МУСКУЛНИЯ 
СПАЗЪМ

Увеличават количеството и качеството на новообразувания колаген в тъканта

Подпомагат доставянето на хранителни вещества за бързо възстановяване, 
растеж и пролиферация на клетките

Стимулират ангиогенезата

Могат да бъдат използвани без РЧ, по време на острата фаза от нараняването, за 
да се намали оточността



АПЛИКАТОРИ

ПРЕДИМСТВА

ИНТЕГРИРАНА  IOT ТЕХНОЛОГИЯ

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

МАЛЪК АПЛИКАТОР

ГОЛЯМ АПЛИКАТОР

Апликаторите използват RP3 технология за постигане на оптимален лечебен ефект. Разполагат с уникален алгоритъм, който 
осигурява дълбоко, хомогенно, 3D разпределение на топлината.  

Големият апликатор има осемточкова коронка, 
която му позволява лесно да доставя енергията в 
дълбочина, където е необходима, осигурявайки по-
бързо и по-надеждно третиране на големи зони.

Малкият апликатор, разполага с четириточкова 
коронка, проектирана за труднодостъпните зони на 
третиране.

Venus Heal е лек и портативен, лесен за употреба, както в кабинета, така и навсякъде, където е 
необходим. Разполага с два ергономични апликатора.

Интегрирани сензори в двата апликатора, откриват незабавно необходимата 
терапевтична температура, осигурявайки комфорт на пациента по време на 
процедурата..

Venus Heal разполага с програми, с автоматично зададени параметри, според 
зоната на третиране. Те могат да бъдат регулирани от терапевта, в 
зависимост от нуждите на конкретното лечение.

Venus Heal е снабден с най-новата интегрирана технология за подобряване на 
Вашите бизнес операции. IOT предоставя информация, която ще помогне за 
оптимизиране на протоколите за лечение, ще увеличи максимално 
ефективността на процедурите, осигурявайки висока рентабилност и бърза 
възвръщаемост на инвестициите.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ПАРАМЕТРИ



1-3 ПЪТИ СЕДМИЧНО

4-6 ПРОЦЕДУРИ

СРЕДНО 10 МИН.

Болката намалява още след първата процедура.

подобрява кръвната 
циркулация

ОБЛЕКЧАВА
БОЛКАТА

ОБЛЕКЧАВА МУСКУЛНИЯ 
СПАЗЪМ

ПРОТОКОЛ



INNOVATION.  
PARTNERSHIP. SUCCESS.

When you choose Venus Heal™, you partner with Venus Concept  
and enjoy the benefits of our industry-unique business model, which includes: 

Innovative Technology Powered by a Unique Business Model
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OUR UNIQUE
SUBSCRIPTION
ACQUISITION

PLAN

Monthly payments up to 24 months
In-house financing with 0% interest

No formal credit checks
Full ownership after subscription is completed

Full coverage throughout 
subscription period

Technician response within 24 hours
Free temporary device if  

required during repair

Seamless access to 
newest technology

Immediate upgrade anytime, 
including mid-contract

Prevents technology obsolescence

Complimentary marketing 
assets for your practice

Business listing in our clinic finder
Patient education tools

24/7 online access to 
clinical training

Ongoing educational programs
Education led by a team of experts



Corporate Office: 235 Yorkland Blvd, Suite 900 | Toronto, ON, M2J 4Y8     USA Office: 1880 N Commerce Pkwy., Ste 2 | Weston, FL 33326

Visit us at venusheal.comTel: 888-907-0115 

MK-VH-USCA-EN-PRB19-01(02)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input Voltage 100-240 VAC, 200 VA, 50-60 Hz, Max. 3A

Output RF Frequency 1 MHz

Max. RF Output Power 100 watts (Large Applicator 100 W; Small Applicator 75 W)

Applicators
Large Applicator

Small Applicator

Number of RP3 Synthesizers Up to 8

Magnetic Pulse Frequency 15 Hz

Magnetic Field 15 Gauss

System Console Dimensions 420 mm x 420 mm x 265 mm / 16.5 in x 16.5 in x 10.4 in

Weight 10 kg / 22 lb

DEVICE SPECIFICATIONS




