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DVI GALIMYBĖS

RW - RADIOWAVE
Frakcijinis radijo dažnis naudojamas  
odos laisvumui gydyti radijo dažniu. 

Abliacinis radijo dažnis sukuria šimtus 
mikroskopinių kanalų giliai dermoje, 

kurie natūraliai skatina naujo kolageno 
gamybą.

PW - PORATIONWAVE
"Mesowave" procedūra skiriasi nuo 

dažniausiai naudojamo 
elektroporacijos metodo, nes 

naudojant ritininį elektrodą 
sukuriamas gilus ir tolygus elektrinis 

laukas odoje, padidinamas 
transportavimo efektyvumas net 

esant žemai įtampai, palengvinant 
vietinių ingredientų patekimą už 

epidermio, kur susidaro dauguma 
randų audinių ir

kitų sudėtingų odos netobulumų.PW - PORATIONWAVE®

Virtualios elektroporos

RW -RADIOWAVE®

Audinių diatermija

UNIKALIOS 
TECHNOLOGINĖS 

INOVACIJOS
Biotec Italia aparatai pristato naują 
koncepciją, pagrįstą naujausiu 
techninės ir programinės įrangos 
dizainu. Mūsų tyrimų ir plėtros 
komanda kuria naujos kartos 
techninės įrangos sprendimus 
aukštųjų technologijų ir didelio 
našumo medicinos pramonei, 
leidžiančius nuolat atnaujinti 
sistemą, kad būtų pašalinta 
technologijų senėjiimo problema.
Maksimali galia ir našumas, visada 
garantuojamas.
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Plazmos energija, radijo dažnis ir elektroporacija. 

Plazmos mikrochirurgija, kuri 
perneša plazmos energiją, unikalią
šiluminę energiją, be tiesioginio 
kontakto su oda per rankinio 
rankenos antgalį.

Emituoja elektros lanką, kuris 
pašalina viršutinį odos sluoksnį, 

sukeldamas nedidelę epidermio ir 
audinių karbonizaciją, 

atkurdamas natūralų odos 
elastingumą.

Abliacinis radijo dažnis sukuria giliai 
dermoje šimtus mikroskopinių 

kanalų, kurie skatina organizmą 
natūraliai gaminti naują kolageną. 

Moduliuotų elektros impulsų emisija, 
kuri suardo ląstelių plazmos membraną, 
sukuria elektroporas, leidžiančias 
pernešti vandenyje tirpias molekules, 
peptidus, baltymus ir kitas 
makromolekules.

PLASMAWAVE®

Virtualus plazminis skalpelis.

Plazminė mikroabliacija naudoja plazmos odos regeneracijos 
technologiją, gaunamą iš plazmos, o ne iš šviesos ar radijo 

dažnio. Plazma yra ketvirtoji materijos būsena, kurioje 
elektronai pašalinami iš atomų, kad susidarytų jonizuotos 

dujos.

Šiluminė energija tolygiai absorbuojama odoje, sukurdama 
tinkamas sąlygas ir natūralius augimo faktorius naujam 

kolagenui gamintis ir odos regeneracijai, kad išvaizda būtų 
natūralesnė, jaunatviškesnė. "PlasmaWave" sukuria minimalų 
šiluminį poveikį apatiniams audiniams, nepaisant aplikavimo 

trukmės.

Procedūros metu ant odos paviršiaus susidaro sausa membrana, 
kuri po kelių dienų nusilupa. Galima rinktis iš skirtingų gydymo 

derinių, atsižvelgiant į gydomos problemos sunkumą ir
turimą atsistatymo laiką. Atsistatymo laikas yra žymiai 

trumpesnis, palyginti su kitomis procedūromis, o priežiūra po 
gydymo yra lengvesnė. Net ir atliekant intensyviausią gydymą, 

pilnam odos atsistatymui paprastai prireikia kiek daugiau nei 
savaitės. 

Plasmatip sukuria įtampos 
lanką arba plazmą 
(modalumas be kontakto).

INTRAJECT®

PLASMAPEEL®

PLASMAWAVE®

PORATIONWAVE®

RADIOWAVE®
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MESOROLAS
Jis tiekia plazmos energiją 
mažytėje elektros kibirkštyje. Kai 
mažas antgalio galas liečiasi su oda, 
jonai tampa labai energingi ir 
sudaro „plazmos“ lauką.

MESOWAVE® Molekulinis transportavimas.

• Aknė
• Poakniniai randai
• Randai ir keloidai
• Blefaroplastika

NEMEDICININĖS
• Veido ir kaklo liftingas
• Išsiplėtusios poros
• Paviršinės ir gilios raukšlės
• Rankų ir pilvo odos pertekliaus liftingas
• Onfaloliftingas (bambos srities 

pakėlimas).
• Strijos
• Odos spalvos pakitimas (amžiaus 

dėmės, lentigo solaris dėmės).
• Plaukų slinkimas

Prieš (MesoWave)

Prieš (PlasmaWave)

Prieš (MesoWave)

Prieš (MesoWave)

 Po 30 dienų/4 procedūrų

Po 15 dienų/4 procedūrų

Po 30 dienų/ 1 procedūros

Po 60 dienų/4 procedūrų

MESOWAVE®

MESODISPENSERIS
Tai leidžia palaipsniui ir tolygiai 
paskirstyti formulę, kuri gali būti 
išleista iš 20cc švirkšto, įdėto į 
aplikatorių.

Indikacijos
MEDICININĖS

Klinikinius tyrimus suteikė 
Dott.ssa Ferrari ir Dott.ssa 
Capponi (Studio Associato 
Medica).
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MESOWAVE
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Aparato dizainas gali šiek tiek skirtis nuo 
paveikslėlio, išlaikant aprašytas 
funkcijas.
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Techniniai duomenys
ĮTAMPOS TIEKIMAS
GALIA
MATMENYS
KATEGORIJA
SVORIS
SAUGIKLIAI
KLASĖ IR TIPAS

TIPAS

ANTGALIŲ FUNKCIJOS

ANTGALIŲ AKSESUARAI
RW DAŽNIS
WAVEFORM TIPAS

RW MAX GALIA
RW FUNKCINIS RĖŽIMAS
PW DAŽNIS
WAVEFORM TIPAS

PW MAX GALIA
PW FUNKCINIS RĖŽIMAS

TIPAS

DAŽNIS
WAVEFORM TIPAS

MAX GALIA
FUNKCINIS RĖŽIMAS

MESOWAVE

PLASMAWAVE - PLASMAPEEL

ANTGALIAI

100÷240 Vac 50/60 Hz
160W (OPERATYVUS RĖŽIMAS
400 x 400 x 220 mm
RADIJO DAŽNIS IR ELEKTROPORACIJA
16 Kg
2 x 2AF 250V
IBF

RADIJO DAŽNIS IR ELEKTROPORACIJA

RF MONOPOLINIS (RW), ELEKTROPORACIJA (PW), KOMBINUOTAS RF 
MONOPOLINIS IR ELEKTROPORACIJA (DVIGUBAS)

ROLL-ON DISPENSERIS, ŠVIRŠKTAS
500 kHz
SINUSOIDALĖ MODULIUOTA AMPLITUDĖJE  
VPP = 340V MAX WITH LOAD 200ohm

150 W
TĘSTINIS, NEPERTRAUKIAMAS
1 kHz
PLOTIS MODULIUOTA SU NUOLATINIU KOMPONENTU 
(VPP=20V MAX WITH LOAD 1Kohm -
VDC= 10V MAX WITH LOAD 1kohm)
10 W
PULSUOTAS (3 S ON - 0.3 S OFF)

PLAZMOS GENERACIJA ATMOSFERINIŲ DUJŲ 
JONIZACIJA (VIRTUALUS ELEKTRODAS)
87.8 kHz
SINUSOIDAS, MODULIUOTAS AMPLITUDĖJE 
VPP = 1800V MAX SU ATVIRA GRANDINE

60 W
NEPERTRAUKIAMAS (PASPAUDUS PEDALĄ)

PLASMAWAVE PLASMAPEEL PW (PORATIONWAVE) RW (RADIOWAVE)

SOLIDI ĮMONĖ
Daugiau nei 25 metų patirtį turinti Biotec Italia yra gerai 
pripažinta lazerių, elektroninių, mechaninių ir 
pneumatinių technologijų, skirtų medicinos ir estetikos 
pramonei, kūrėja ir gamintoja. Įsikūręs Vičencoje, Šiaurės 
Italijoje, ir turinti filialą Londone, Jungtinėje Karalystėje, 
Biotec Italia eksportuoja į daugiau nei 50 pasaulio šalių ir 
siūlo klientams tarptautines paslaugas bei pardavimo 
tinklą.

100% PAGAMINTA ITALIJOJE
Turėdamas įgimtą aistrą „Made in Italy“ naujovėms ir 
žinioms, „Biotec Italia“ palaiko glaudžius ryšius su savo 
teritorijos tradicijomis ir siekia neprilygstamo 
meistriškumo ir patikimumo gaminant, tiekiant aukštos 
kokybės produktus ir paslaugas klientams ir 
komerciniams partneriams. Siekdama šio tikslo, Biotec 
Italia užtikrina „visišką klientų pasitenkinimą“.

NUO IDĖJOS IKI GALUTINIO PRODUKTO
„Biotec Italia“, turėdama specialią mokslinių tyrimų ir plėtros struktūrą, 
kelis registruotus patentus ir derindama italų kompetenciją bei 
kūrybiškumą projektavimo ir surinkimo procesuose, skatina 
nuolatinius pokyčius, skatinančius pažangą. Įmonės intelektinis turtas 
yra raktas į novatoriškas technologijas ir pažangių gamybos metodų 
platųįvairios medicinos ir estetinės programos.

SERITIFIKATAI IR 
KOKYBĖS STANDARTAI
Siekdama sertifikuoti savo kokybę, „Biotec Italia“ laikosi ISO 
13485 įmonės gamybos politikos ir „Bureau Veritas“ gaminių 
saugos ir kokybės sertifikavimo ženklų, kurie garantuoja, kad 
gaminiai atitinka taikomus saugos reikalavimus ir kokybės 
standartus. Klientai gali būti užtikrinti, kad perka saugius 
produktus, kurisebuvo gaminami ir išbandyti laikantis tam tikrų 
saugos reikalavimų akredituotų trečiojų šalių ir atliekant 
reguliarius priežiūros auditus. 
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