Teljeskörű megoldás zsírszíváshoz,
bőrfeszesítéshez és zsír visszatöltéshez.

RÖVIDEBB KEZELÉSI IDŐ - EGYIDEJŰ LÉZEREZÉS ÉS ZSÍRSZÍVÁS
VISSZATÖLTÉSHEZ SZÜKSÉGES MAGAS ZSÍRSEJT VITALITÁS
HATÉKONY BŐRFESZESÍTÉS
INNOVATÍV, KOMBINÁLT TECHNOLÓGIA

BeautiFill az Alma-tól
Az Alma Lasers saját szabadalmaival a világ egyik
leginnovatívabb lézer, rádiófrekvenciás és ultrahangos termékgyártója.
Termékkínálata lefedi a sebészet és az esztétika
területét. Forradalmi újításai, saját fejlesztései
mellett nagy hangsúlyt fektet a biztonságra és a
komplex kezelési lehetőségek megvalósítására.

A BeautiFill az első lézeres zsír visszatöltő készülék.
A lézer által végzett zsírszívás hatékonyabbnak bizonyult a zsírsejt vitalitásának megőrzésében azáltal,
hogy nem roncsolja a zsírsejteket, ugyanakkor kevesebb vér és kötőszövet kerül az összegyűjtött zsírszövetbe.
A BeautiFill egyetlen készülék segítségével végzi el
a zsírszívást, bőrfeszesítést és zsír visszatöltést, optimalizálva és lerövidítve a teljes folyamatot.

Három az 1-ben kanül
A BeautiFill újítása a körben Mercedes jel formában
kivágott kanülbe ágyazott radiális kibocsátású üvegszál, amely lehetővé teszi a 360°-ban, kis teljesítménysűrűséggel történő lézerfény kibocsátást.
Ennek előnye, hogy az energiát egyenletesen oszlatja el a kezelendő területen, így gyorsan eltávolítja a
zsírsejteket még a nagyobb zsírszövetekből is, ezzel
meggyorsítva az eljárást, valamint minimalizálja az
égés kockázatát.
A 360°-ban kibocsátott lézerfény a kötőszövetben
lévő vizet célozza, így könnyedén leválasztja a zsírsejteket, anélkül hogy azok sérülnének, ezzel biztosítva
95%-nál magasabb zsírsejt vitalitást és ezzel párhuzamosan a bőr egyenletes feszesítését.
Vizsgálatok szerint a BeautiFill jóval nagyobb zsírsejt
vitalitást eredményez, mint a manuális zsírszívás.
A közhiedelemmel ellentétben a zsír visszatöltés sokkal kevesebb időt vesz igénybe, mint a hagyományos
zsírszívás, mert sokkal kisebb mennyiséget, ellenben
kiváló minőségű zsírsejteket igényel.

Tökéletes töltőanyag

Innovatív technológia

A szépségiparban egyre nagyobb szerepet tölt
be a saját zsírral történő mell- és fenéknagyobbítás, valamint az arcfiatalítás.

A BeautiFill a léghűtéses lézertechnológiának köszönhetően működés közben sokkal csendesebb
mint a vízhűtéses készülékek. Zsírszívás közben nem
végez rezgő mozgást.

A saját zsír azonnali elérhetősége és a szervezetbe való természetes integrációja, ill. a tartós
eredmények miatt rendkívül kedvelt eljárás.
A BeautiFill 95% fölötti zsírsejt vitalitást ér el a leszívott zsírnál, ezzel tökéletes alternatíváját kínálja a szintetikus töltőanyagoknak.
A zsír visszatöltés rendkívül hatékony lehet azoknál a pácienseknél, akik allergiások vagy érzékenyek az olyan töltőanyagokra, mint a kollagén
vagy a Hylaform.

A készülék a zsírszíváshoz 2 vákuumpumpával, a tumescent érzéstelenítő folyadék bevitelhez pedig egy
perisztaltikus pumpával rendelkezik.
A felhasználóbarát szoftver lehetővé teszi az eljárás
hőmérsékleti határértékének meghatározását. Ha a
bőr hőmérséklete meghaladja a határértéket, a rendszer automatikusan leáll, és megakadályozza a termikus szövetkárosodást.

Lézerezés és zsírszívás
egyszerre
A BeautiFill kanülbe ágyazott üvegszálának köszönhetően lehetővé teszi, hogy a lézerezés és a
zsírszívás párhuzamosan történjen.
Az eszköz segítségével az orvos könnyedén áthalad a kötőszöveteken, ezáltal gyorsan és hatékonyan távolítja el a zsírsejteket.
Mivel a lézer fényenergiáját a kötőszövetek nyelik
el, így nem roncsolja olyan mértékben a véredényeket, mint a manuális leszívás. Ez minimalizálja
a vérzést, a duzzanatot és az olyan testi traumákat mint pl. a hematómák, ödémák és véraláfutások, valamint csökkenti a kezelés után fellépő
fájdalmat.
Lézer

Mechanikus

Bőrfeszesítés
A hatékony zsírbontás mellett az 1470 nm-es diódalézer által termelt hőenergia összehúzza a meglévő
kollagént és serkenti az új kollagénrostok képződését ezáltal feszesítve a bőrt, így lehetővé válik az egyidejű zsírszívás és bőrfeszesítés.
Ezen kívül a BeautiFill kínál egy kizárólag bőrfeszesítésre alkalmas kanült is, mely különösen fontos az
olyan kényes területek kezeléséhez mint az arc, a
nyak, valamint a cellulit területe.

Előnyök
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Rövidebb kezelési idő
Gyorsabb befektetés megtérülés

Magas zsírsejt vitalitás. Nincs szükség
szintetikus töltőanyagra

Kórházak és magánklinikák számára
is megfelelő

Kompakt, helytakarékos,
könnyen mozgatható

Teljes felszerelés zsírszíváshoz és
visszatöltéshez

Kiváló alternatíva a szintetikus töltőanyagok
helyett

Perisztaltikus pumpa a tumescent
érzéstelenítő folyadék bevitelhez
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