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התקדמות טכנולוגית במטרה

לשכלל את המושלם 
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 חיטוב הגוף באמצעות
הקפאת שומן

Integration and technology

2/6

  מצב
TissueActive®

.משמר את כלי הדם של העור
TissueActive®

 משמר את כלי הדם ברקמה -אודות לשילוב טכנולוגיות 
VacuPulse®  CoolFrequency®

Coolfrequency® 
 ממריץ חילופי יונים חוץ-תאיים ותורם לביטול אפקט “בלוק

הקרח” ברקמה
Vacupulse®

 יניקה בפעימות, מגבירה את תהליך הניקוז הלימפטי וחילוף
 החומרים. יניקה אקטיבית משנה את ההתנגדות והאלסטיות של

רקמת החיבור תוך תנועה וגירוי המיקרוסקולציה

מערכת מודולריות העומדת  בקדמת הטכנולוגיה
משלבת חמש טכנולוגיות שונות ביחידה קומפקטית אחת

סינרגיה עוצמתית המסוגלת לשפר בצורה דרסטית את מרבית הפגמים בפנים ובגוף

ניטור תרמי-בקרה וניטור טמפרטורה באמצעות צג נתונים

 קירור אחיד- ידית ארגונומית משלבת ספיגה
                                                              מהירה של קור עם יכולת גבוהה לחילופי חום .

טמפרטורה יציבה ואחידה עד מינוס 10 מעלות  צלזיוס

 מוליך כפול- יכולת ביצוע שני טיפולים במקביל באותה 
פגישה

חדשנות טכנולוגית ייחודית
ביצועים מציגות  איטליה  ביוטק   פלטפורמות 

בקונספט חדשני
שפותחו האחרון  מהדור  ותוכנה  חומרה   מבנה 

במיוחד על ידי
צוות מחקר ופיתוח של ביוטק איטליה

במטרה להתעדכן ולהשתדרג באופן שוטף
עוצמה ויעילות מרבית תמיד לשרותכם
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Cooltec
מקרר את קצה ידית ומגן על פני העור

 3Density 
ומאפשר לעור  הרדיו  גלי  חדירת  עומק  אוטומטית   מווסת 

 חדירה תלת מימדית והומוגנית

Propatch
 פד חד פעמי ספוג בג’ל מי מלח שומר על סטריליות ואחידות
 בזמן הפליטה התרמית,מונע  סיכון לכוויות הנובעות מריכוז

הזרם בנקודה אחת

EndoShape
 פעולה סינרגיסטית של יניקה קצבית ותדר רדיו שמגבירה את

זרימת הדם וניקוז הלימפה
 מצעירה את הרקמות ופועלת בצורה ממוקדת על צלוליט ועל

רפיון העור

 טכנולוגיה ייחודית, פליטה סימולטנית של תדר
 רדיו בעוצמה גבוהה +אולטרסאונד הפוגע

 בממברנות תאי השומן בזכות אפקט הקביטציה
3Density 

 מחולל אנרגיית גלי רדיו בתדרים שונים שליטה 
על עומק חדירת החום

PerfectTune
 זרימת מים פעילה מקררת את מתמר 

 האולטרסאונד ,שומרת על יציבות ומבטיחה
יעילות ונוחות

 תדר אולטרסאונד יציב   28 קילוהרץ, הופך
 אנרגיה חשמלית לאפקט קביטציה בשכבה

אדיפוזית

 שילוב של ואקום קצבי, מיקרונידלינג וגלי
 רדיו  מונופולרי

 מחטים בקוטר מיקרוני דרכן מועברת אנרגיית
 גלי רדיו לעומק מוגדר בעור

 חימום 360 מעלות סביב כל קצה מיקרו
  מחט גורם להתכווצות הקולגן, להתמצקות

וגמישות  העור
 עיסוי מכני בעזרת ואקום גורם לשיפור

 המערכת הלימפטית,הגברת זרימת דם, שפעול
מכני של תאים פיברובלסטיים

  אלקטרודה סטרילית חד פעמית 0.25-2.5
 מ”מ, פליטת תדר רדיו מונופולרי לכל אורך

האלקטרודה

 מנגנון פעולה משולש המשלב לייזר דיודה 810 ננומטר,
קירור מגע ואקום קצבי  לטיפולים מתקדמים בצלוליט

 גירוי עמוק בלייזר.  4 דיודות לייזר בזרם נמוך 810
 ננומטר,קרן ממוקדת משפעלת את מחזור הדם העורקי,

ורידי והלימפה מעודדת צמיחת כלי דם, משפיעה על
פעילות הפיברולסט בעור

קירור מגע
 מערכת הקירור המקומית מפחיתה בצקת,מייעלת את 

 ספיגתם מחדש של נוזלים עודפים וממריצה את פעילות
כלי הדם

 ואקום קצבי: עיסוי אנדודרמלי באמצעות וואקום קצבי
 משפר צלוליט, גוון ומרקם העור, זרימת דם ומפחית

בצקת

 קונספט ייחודי מקורי ושלם   

יותר טכנולוגיות, יותר תוצאות, יותר יתרונות  

Ablaze

קריו-גלי רדיו  משנה את העור בבטחה 

EndoShape מתיחה וביו סטימולציה של הרקמות 

  3Density

הגישה התלת מימדית נגד הזדקנות העור 

Flexi®

DUOSHAPE®

VACULASE®

SKINTITE®

ABLAZE®
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COAXMED
 מייצגת חידוש ייחודי בפנורמה של טכנולוגיות

 הלייזר ולכן עונה באופן מלא על כל  צרכי הצוות
המקצוע הרפואי

 תוצאות אופטימליות בזכות שילוב טכנולוגיות
למגוון טיפולים קליניים לפנים ולגוף

יעילות קלינית מוכחת
פלטפורמה רב-תכליתית וחדישה
יכולת ביצוע שני טיפולים במקביל

תכנון מודולרי עם פתרונות יישומיים מרובים
מכשיר קומפקטי יחיד ואמין

ניהול יעיל עלויות אחזקה נמוכות
צריכה מינימלית של חומרים מתכלים

מיקסום ההשקעה
מינימום עלות

אינדיקציות לטיפולים אסתטיים
טיפול בשומן

טיפול בצלקות אקנה
הזדקנות העור

טיפול להפחתת פגמים בעור
טיפול בניקוז הלימפה

ליפטינג
טיפול בחזה לגברים
עיצוב קווי המתאר

טיפול לשיפור מרקם העור
טיפול העלמת סימני מתיחה
פרוטוקול רפיון עור ושרירים

אינדיקציות לטיפול רפואי
PEFP (Edematous FibroscleroticPanniculopathy

(Cryoliposculpt) לפני (Skintite) לפני

(Skintite) לפני

(Skintite) לפני

(Duoshape) לפני

(Ablaze) לפני

אחרי 60 יום פגישה אחת אחרי 30 יום 4 פגישות

אחרי 60 יום 4 פגישות

אחרי 20 יום 8 פגישות

אחרי 60 יום 4 פגישות

אחרי 30 יום 4 פגישות

אינדיקציות לטיפול

The clinical cases are a courtesy of Dott.ssa Ferrari and
Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica). 



טכנולוגיות חכמות
מהפכה  אמיתית בביצועים ובתוצאות

VIDEO
TUTORIAL

Cryoliposculpt®

Endoshape® face

Skintite®

Duoshape®

Vaculase®
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The design of the machine may slightly differ from the image,
while keeping the described functions unchanged.
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TECHNICAL DATA

ULTRASOUND

VACULASE

CRYOLIPOLYSIS WITH SUCTION

FACE RADIOFREQUENCY

BODY RADIOFREQUENCY

VACULASE ENDOSHAPEDUOSHAPE SKINTITECRYOLIPOSCULPT

BODY APPLICATORS FACE APPLICATORS 

SUPPLY VOLTAGE
MAX POWER
FUSES
MAX VACUUM 
MINIMUM CRYO TEMPERATURE
CLASS AND TYPE
RISK CLASSIFICATION ON 93/42 / EEC
DIMENSIONS
MAX WEIGHT WHIT APPLICATORS

FREQUENCY
MAX POWER
OPERATIVE MODE
ACTIVATION

FUNCTION
FREQUENCY
WAVELENGHT
MAX POWER
OPERATIVE MODE
ACTIVATION

FUNCTION
FREQUENCY
WAVELENGHT
MAX POWER
OPERATIVE MODE
ACTIVATION

N° OF DIODE LASER
WAVELENGHT
OUTPUT POWER CW PER DIODE

MINIMUM TEMPERATURE
MAX SUCTION
OPERATIVE MODE
ACTIVATION

240 Vac 50/60 Hz
450 VA
2 x F4A 250 V
66.6 kPa
-10°
I BF
Class IIb
680 x 470 x 1400 mm
63 kg

28 kHz
35 W
Continuos and Pulsed
Footswitch

Bipolar/Monopolar
From 300 kHz to 1000 kHz
Amplitude modulated signal
100 W
Continuos and Pulsed
Footswitch

Bipolar/Monopolar
From 300 kHz to 1000 kHz
Amplitude modulated signal
130 W
Continuos and Pulsed
Footswitch

4
8 vnm ± 5
1W

-10°C
66.6 kPa
Continuos
Touchscreen Button

NOVIS MEDICAL GROUP
TOPAZ STREET 42

CASEAREA 
WWW.NOVISMEDICAL.COM

E CONTACT@NOVISMEDICAL.COM


