Medyczna Kriolipoliza
Medyczna Kriolipoliza

Specyfikacja techniczna:
System chłodzenia:

agregat chłodzący z gazem R134a

Aplikatory:

Emerald = 120 x 40 x 60 mm

Temperatura:

Zalety:

Amethyst Applicator = 209 x 110 x 51 mm

Produkowany we Francji – lider na rynku francuskim

8 sensorów – stały pomiar parametrów zabiegowych
Stabilne chłodzenie do -8 °C
Duży wybór aplikatorów, w tym opatentowane
na uda i podbródek
Możliwość stosowania dwóch
aplikatorów jednocześnie

Sapphire Applicator = 155 x 35 x 72 mm
Ruby Applicator = 200 x 38 x 74 mm

Badania kliniczne
Funkcje wpływające na bezpieczeństwo zabiegu

regulowana w zakresie 0/-8

Ciśnienie:

System operacyjny:

Protokoły zabiegowe:
Połączenie:
Moc:

Zasilanie:
Wymiary:
Waga:

Certyfikat medyczny:

Agate (A1 - 45 x 25 x 32.5 mm ; A2- 70 x 30 x 32.5 mm ; A3 90 x 30 x 45 mm)
0 – 880 mbar, 4 poziomy zasysania
Android V4.0.4

Automatyczne lub predefiniowane

Skuteczna
redukcja tkanki
tłuszczowej

port USB
1200W

AC 200 – 220 V / 15 A, 50 / 60 Hz
1000 x 600 x 460 mm
85 kg

CE 0086

Certyfikat medyczny CE 0086

Euroscalemed Sp. z o.o.
www.euroscalemed.pl
biuro@es-med.pl
tel. 42 612 20 04

www.euroscalemed.pl

CRISTAL® oferuje kilka różnych aplikatorów dostosowanych
do zabiegów na różne partie ciała.

Medyczna Kriolipoliza

CRISTAL® umożliwia pracę z dwoma aplikatorami
jednocześnie, w celu zwiększenia efektywności i poprawy
rezultatów zabiegu.

Skuteczność, bezpieczeństwo,
wszechstronność, jakość
Struktura 3D komórek

>> Przed

Kriolipoliza CRISTAL®
Nowoczesna, sprawdzona technologia stworzona do nieinwazyjnego
usuwania tkanki tłuszczowej za pomocą niskiej temperatury. Mechanizm
działania opiera się na kontrolowanym zamrażaniu komórek tłuszczowych
i ich rozpadzie pod wpływem odpowiednio niskiej temperatury. Na skutek
mrożenia tkanki tłuszczowej lipidy z komórek tłuszczowych są uwalniane i
transportowane przez układ limfatyczny.
Ta innowacyjna technologia zapewnia skuteczną i trwałą redukcję tkanki
tłuszczowej w sposób nieinwazyjny, bez konieczności stosowania znieczulenia.

Aplikator Emerald

Aplikator Sapphire

Małe fałdki tłuszczu

Średnie fałdy tłuszczu

Wskazania: ramiona, fałdki pod piersiami, małe
boczki, kolana

Wskazania: brzuch, boczki, uda

130 x 38 x 72 mm

Skrystalizowane komórki tłuszczowe są
niszczone i usuwane z organizmu w drodze
fagocytozy.

„Dzięki CRISTAL® w końcu znalazłem skuteczną metodę do trwałej
redukcji tkanki tłuszczowej. Duży wybór aplikatorów jest niezwykłą
przewagą CRISTAL®, ponieważ mogę wykonywać zabiegi
w różnych częściach ciała u wielu pacjentów”

Francoise Roudil
Dermatolog
Laser center
Fos-sur-mer.

„Kriolipoliza CRISTAL® to idealnie narzędzie do łączenia z innymi
technikami wykorzystywanymi do modelowania sylwetki.
Po włączeniu CRISTAL® do mojej oferty, pacjentki są bardziej
zadowolone z efektów i chętniej odwiedzają mój gabinet”

Francois Niforos,
Chirurg
Niforos Surgery Clinic
Lyon

„Kriolipoliza CRISTAL® to idealny zabieg dla wszystkich pacjentów
niewymagających liposukcji. Zabieg jest nieinwazyjny, komfortowy
i daje satysfakcjonujące rezultaty”

Widoczne rezultaty
1 sesja – po 4 tygodniach (Dr Delmiglio)
Przed

CRISTAL® to najnowocześniejsze na rynku, medyczne urządzenie do
kriolipolizy, które oferuje aż 5 różnych rodzajów aplikatorów przeznaczonych
zarówno do małych powierzchni np. na podbródek, opatentowany przez
producenta aplikator do płaskich powierzchni, przez małe, średnie i duże
aplikatory dostosowane do zabiegów na różne partie ciała. CRISTAL® to
najskuteczniejsze i najbardziej wszechstronne medyczne urządzenie do
kriolipolizy.
>> Po

155 x 35 x 72 mm

Eric Essayagh
Lekarz medycyny
estetycznej
Aesthetic Center
Juan-les-pins.

Aplikator Ruby
200 x 38 x 74 mm

Duże fałdy tłuszczu

Systemy bezpieczeństwa

Wskazania: brzuch

Brzuch

CRISTAL® jest wyposażony w najbardziej zaawansowane systemy zapewniające
bezpieczeństwo pacjenta, w tym 8 czujników, które w sposób ciągły kontrolują
temperaturę. CRISTAL® jest produkowany zgodnie z najwyższej jakości standardami
zapewniającymi maksymalne bezpieczeństwo i posiada oznakowanie medyczne
CE, wydane przez jednostkę notyfikowaną BSI (brytyjska instytucja normalizacyjna
- 93/42 / EWG).

Skuteczność
CRISTAL® wykorzystuje agregat chłodzący z gazem R134a, co pozwala na
utrzymanie stałej, niskiej temperatury przez cały czas trwania zabiegu. Ten
system znacznie zwiększa wydajność aparatu, pozwalając na szybkie obniżenie
temperatury w trakcie zabiegu. Ta innowacja technologiczna jest gwarancją
skuteczności zabiegów.

Jakość
Francuska produkcja gwarantuje lekarzom jakość i poszanowanie
standardów medycznych. Dzięki systemowi jakości produkcji wyrobów
medycznych (ISO 13485: 2003 i EN ISO 13485: 2012) producent, firma Deleo
zapewnia system kontroli, który ułatwia obsługę posprzedażową wszystkich
kluczowych elementów każdego z urządzeń.

Aplikatory Agate

(A1 - 45 x 25 x 32.5 mm;
A2 - 70 x 30 x 32.5 mm; A3 - 90 x 30 x 45 mm)
Podbródek (aplikatory opatentowane)
Wskazania: podbródek, ramiona, kolana, drobne fałdki
Z 3 aplikatorami AGATE, CRISTAL® jest najlepszym
systemem medycznym do kriolipolizy małych fałd.

Aplikator Amethyst

Fałdy pod piersiami

209 x 110 x 51 mm

Płaske powierzchnie (aplikator opatentowany)
Wskazania: biodra, wewnętrzna strona ud
Brak zasysania, dzięki czemu pozwala na zabiegi komfortowe
i bezpieczne dla pacjenta w obszarach, gdzie wcześniej
zabiegi kriolipolizy nie były możliwe. Aplikator Amethyst został
opatentowany w 2015 roku.

Boczki

Po

