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Neinvaziniai estetiniai 
gydymo būdai,
stebinantys klinikiniais 
rezultatais.
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SERTIFIKUOTA
KOMPANIJA



Išskirtinis dizainas ir technologija
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Centrinė mikroabliacija perduodama
per epidermį ir sutelkiama norimuose

odos sluoksniuose.

1,5 mm 3,0 mm 4,5 mm 6,0 mm 9,0 mm

UNIKALIOS INOVACIJOS
INOVACIJOS
„Biotec Italia“ kuria naujos kartos 
aparatus, išsiskiriančius
naujausia technologine ir
programine įranga bei dizainu. 
Kompetetingų mokslininkų
komanda technologijų ir medicinos
atstovams siūlo naujos kartos 
išmanius sprendimus, leidžiančius 
nuolat atnaujinti sistemą, kad būtų 
išvengta aparatų technologinio
senėjimo. Didžiausia galia ir 
našumas, visada garantuotas.
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Taip išvengiama per didelio 
karščio odos paviršiuje, kurį 
sukelia ultragarso energijos 
koncentracija pjezoelektriko 
centre ir yra užtikrinama 
saugesnė ir tikslesnė 
procedūra.

Robotinė technologija 
leidžia pasirinkti ilgį 

ir impulsų užlaikymą. 
Lengviau kontroliuoti ener-
gijos tankį ir srautą į audinį.

Robotinė technologija leidžia 
pasirinkti ilgį iki 30 mm ir 

impulsų užlaikymą tarp
koaguliacijos taškų,

kad būtų galima procedūrą 
atlikti itin greitai.

Dėl plono kasetės dizaino 
sukuriamas didelis matymo 
laukas. Dėl to galima lengviau 
ir tiksliau veikti visus odos 
kontūrus.

REFLEX® DirectDrive greitasis judėjimas.

REFLEX®

Robot
Technology

PRIVALOMAS
SKANAVIMAS

CENTRUOTAS
DAVIKLIS

IŠSKIRTINIS
DIZAINAS

ITIN GREITAS 
IMPULSAS

HIPERHIDROZĖ

ESTETINIS ODOS
SKULPAVIMAS HIFU siūlo minimaliai invazinį gydymo 

būdą žmonėms kenčiantiems nuo 
hiperhidrozės. Skleidžiamas fokusuotas 
ultragarsas, veiksmingai pažeidžia 
prakaito liaukas, nepaveikdamas odos 
paviršiaus. Kadangi prakaito liaukos 
neturi galimybių regeneruoti, šis poveikis
bus ilgalaikis.

Estetinis veido ir kūno gydymas gali būti taikomas pagal kiekvieno odos tipo 
unikalias fizines savybes, reguliuojant skleidžiamo ultragarso energiją ir gylį. 
Pasirinkimai skiriasi savo geometrine forma ir bangos ilgio konfigūracijomis. 
Procedūros metu tiekiamos energijos gylis ir kiekis gali būti keičiami, norint 

pasiekti norimą efektą tikslinio audinio sluoksnyje. Veido antgaliai naudojami 
1,5, 3,0 ir 4,5 mm. Jie gali būti naudojami kartu, kad būtų galima pasiekti 
epidermą (1,5 mm), dermą (3,0 mm) arba poodinius audinius (4,5 mm), 
įskaitant SMAS sluoksnį. Nepageidaujamiems riebalams gydyti FINESSE 

naudoja 2 gylius - nuo 6 iki 9 mm. Didelės energijos ultragarsu makroenergija
 patenka į poodinius riebalus ir selektyviai naikina riebalų ląsteles.
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Itin našios ir saugios procedūros.

Aktyvi skysčių cirkuliacija 
užtikrina daviklio stabilumą. 
Skystis cirkuliuoja daviklio 
antgalyje ir grįžta į aparato 
rezervuarą, kuriame ištraukiama 
šiluma.

ACE Technologija garantuoja 
daviklio šiluminį stabilumą,
padidina vibracijos efektyvumą, 
sumažina šiluminio smūgio 
sukeltus gedimus ir prailgina 
kasetės tarnavimo laiką iki 
20.000 linijų.

ACE Technologija pagerina 
HIFU procedūrų saugumą, 
atvėsindama daviklio adapterį 
besiliečiantį su oda.
Tai sumažina skausmą ir 
šalutinio poveikio tikimybę.

VĖSINIMAS
VANDENIU

ILGAS TARNAVIMO 
LAIKAS

DIDESNĖ
SAUGA

ACE® Didelio efektyvumo dinaminis vėsinimas.

FACE
Dedicated handpiece

BODY
Dedicated handpiece

Indikacijos

MEDICININĖS
• Hiperhidrozė.

NEMEDICININĖS
• Veido odos stangrinimas.
• Veido raukšlės.
• Žandikaulio linijos ryškinimas.
• Kūno kontūravimas.
• Dvigubo smakro naikinimas.
• Aknės randų gydymas.

ACE®

Active Cooling
Emission

Prieš

Prieš Prieš

Prieš Prieš

Prieš Prieš po 90 dienų/ 2 procedūros

Po 90 dienų / 1 procedūra

po 60 dienų/ 2 procedūros

po 60 dienų/ 1 procedūra

Po 60 dienų / 1 procedūra             

Po 1 procedūros 

Po 1 procedūros 
The clinical cases are a courtesy of Dott.ssa Ferrari and
Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica). 



Įsiskverbia į sluoksnius, kuriuos 
anksčiau buvo galima pasiekti tik
chiruginiu būdu. 

VIDEO
TUTORIAL

REFLEX® Robotinė technologija

ACE® Aktyvus vėsinimas

CENTERLESS TECHNOLOGY: Selektyvus terminis efektas
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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
VOLTAGE SUPPLY
MAX POWER
CLASS AND TYPE
FUSES
DIMENSIONS
WEIGHT
PULSE DURATION
PULSE EMISSION STEP
SCANNING LENGHT

FOCAL DEPHT
MAX POWER
APERTURE DIAMETER
FREQUENCY

FOCAL DEPHT
MAX POWER
APERTURE DIAMETER
FREQUENCY

FOCAL DEPHT
MAX POWER
APERTURE DIAMETER
FREQUENCY

FOCAL DEPHT
MAX POWER
APERTURE DIAMETER
FREQUENCY

FOCAL DEPHT
MAX POWER
APERTURE DIAMETER
FREQUENCY

1,5 mm
6 W
15 mm
4 MHz

3,0 mm
6 W
15 mm
4 MHz

4,5 mm
10 W
15 mm
4 MHz

6,0 mm
23 W
15 mm
2 MHz

9,0 mm
23 W
15 mm
2 MHz

CARTRIDGE 1,5 mm

CARTRIDGE 3 mm

CARTRIDGE 4,5 mm

CARTRIDGE 6 mm

CARTRIDGE 9 mm

230 Vac - 50/60 Hz
200 VA
I - BF
2 x F2A 250V
700 x 500 x 1300 mm
45 kg
100 ms
1 ÷ 5 mm
15 ÷ 40 mm

FACE Cartridges BODY Cartridges
Circulating
Cooling Fluid

Transducer

Fluid OUT

1,5 mm 4,5 mm 9 mm3 mm 6 mm
Fluid IN

1370

PATIKIMA KOMPANIJA
Nuo 1993 m. „Biotec Italia“ turinti tvirtą 
technologinę patirtį, stiprių mokslininkų komandą 
ir natūralų polinkį kurti estetinę gerovę. Kurti, 
gaminti ir tiekti į rinką aukščiausio lygio estetinės 
medicinos technologinius prietaisus, gaminti 
kokybišką kosmetiką - visa tai yra  „Biotec Italia“ 
misija. Dueville (VI) ir Londone įsikūrusi „Biotec 
italia“ yra viena iš pagrindinių medicininės ir 
estetinės grožio industrijos lyderių.

100% PAGAMINTA ITALIJOJE
Visas gamybos procesas, nuo projekto iki aparato 
surinkimo ir kokybės patikrinimo, yra visiškai 
itališkas. Siekdama garantuoti aukščiausio lygio 
servisą, „Biotec Italia“ pasižymi operatyviu
garantinio aptarnavimo punktualumu ir
kompetencija. „Biotec Italia Academy“ – tai 
profesionalių specialistų, mokslo srities lyderių
ir „Biotec“ klientų pardavimo ir rinkodaros 
komanda.

NUO PROJEKTO IKI REALIZACIJOS
Nuo dizaino projekto iki gamybos ir pardavimo.
Puikus mokslinių tyrimų ir plėtros skyrius, novatoriška
bandymų kamera ir efektyvios gamybos bei logistikos 
priemonės yra būtinos plėtojant veiklos esmę: mokslinius
tyrimus, naujoves ir pritaikymą. Visa tai valdo ir kontroliuoja 
grupė Italijos būstinėje - Duevilyje (VI).

SERTIFIKATAI IR GARANTIJOSS
„Biotec Italia“ pasiekė dvigubą sertifikavimo pripažinimą:
tiek autoritetingą ISO 9001, garantuojantį visišką įmonės 
laikymąsi griežtų Italijoje galiojančių taisyklių, tiek „CE“
ženklą, patvirtinantį jos aparatų technologinį
efektyvumą.


