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Elektromagnetinė energija sukelianti 
intensyvius raumenų susitraukimus.
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ACE, dinaminis aplikatorių aušinimas 
skysčiu.

Vienu metu veikiamoje srityje vyksta 
tonizavimas ir riebalų mažinimas 

 Trumpas procedūros laikas

Iškart galima grįžti prie įprastinės veiklos  

Komfortiška ir saugi procedūra  

SHIFTPULSE technologija

Iš anksto nustatytos ir personalizuotos programos

Per tą patį seansą galima apdoroti iki 
keturių skirtingų sričių.

"SHIFTPULSE" REŽIMAS
PADEDA IŠVENGTI RAUMENŲ 

PRIPRATIMO REIŠKINIO

UNIKALIOS 
TECHNOLOGINĖS 
INOVACIJOS
Biotec Italia platformos kuria naują 
koncepciją, pagrįstą naujausia technine 
ir programine įranga. Mūsų tyrimų ir 
vystymo komanda kuria naujos kartos 
techninės įrangos sprendimus aukštųjų 
technologijų ir didelio našumo 
medicinos pramonei, leidžiančius 
nuolat atnaujinti sistemą, kad būtų 
pašalinta technologijų  senėjimo ir 
nusidėvėjimo problema.
Maksimali galia ir našumas, visada 
garantuojamas.



3/6

Fit4® technologija  suteikia neprilygstamą procedūros greitį.
MEDISCULPT Fit4® technologija, leidžia vienu metu apdoroti iki 4 kūno
sričių, sumažinant aplikacijų skaičių.

SHIFTPULSE®

Automatinis elektromagnetinio impulso kitimas.

Kiekviena atskira programa skleidžia impulsus su skirtingais signalais, dažniais ir 
stimuliacijos parametrais. Taigi raumenys yra veikiami skirtingomis susitraukimo 
stimuliacijos fazėmis, todėl maksimaliai sutraukiami raumenys ir išvengiama 
pripratimo.

ERGONOMIŠKI IR UNIVERSALŪS APLIKATORIAI
Galima rinktis iš 2 dydžių aplikatorių, kad tiktų skirtingoms raumenų grupėms ir kūno 
vietoms. Ergonomiško dizaino aplikatorius pagamintas iš kokybiškos ABS medžiagos, 
garantuoja optimalų prigludimą prie odos ir aukštą šilumos izoliacijos lygį.

"ACE": TEMPERATŪROS MONITORINGAS 
APLIKATORIUJE
MEDISCULPT aplikatoriai, kurių kruopščiai suprojektuota struktūra ir forma užtikrina 
maksimalų efektyvumą, sukuria vienalytį lauką visame veikiamame plote ir turi 
pranašumą, nes juos vėsina per juos tekantis skystis, užtikrinantis technologijos 
ilgaamžiškumą ir efektyvumą.

PAPRASTAS IR NESUDĖTINGAS VALDYMAS
MEDISCULPT turi didelį, spalvotą jutiklinį ekraną, todėl įrenginį lengva naudoti. 
Ekrane pateikiama vizualinė žingsnis po žingsnio informacija.  Parametrus galima 
lengvai nustatyti per jutiklinį ekraną

RAUMENŲ TROFIZMAS IR RIEBALŲ REDUKCIJA

Veiksmingiausias 
sprendimas modeliuoti 
kelias sritis vienu metu.

MEDISCULPT

Naujausi tyrimai rodo, kad sutelktas didelio intensyvumo elektromagnetinis 
laukas kartu su raumenų susitraukimu gali sumažinti poodinius riebalus.
Tyrimai parodė, kad poveikis poodiniam audiniui atsiranda dėl stiprių 
medžiagų apykaitos reakcijų ir biocheminių procesų. Histologinio vertinimo 
metu pastebėtas raumenų masės padidėjimas net po vieno gydymo. O 
subalansuotas liesos masės ir riebalų masės santykis – sveikos medžiagų 
apykaitos pagrindas.
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Kruopščiai suprojektuota aplikatorių 
struktūra ir forma užtikrina vienodą 
lauką visame veikiamame plote, kad 

procedūra būtų visiškai neskausminga.

Aplikatoriuje esanti Reflex 
technologija išvysto iki 2,5 T galią, 

sukurdama atitinkamo raumens 
poliarizaciją ir depoliarizaciją, taip 
skatindama 100% raumenų masės 

susitraukimo stimuliaciją.

TIKSLUMAS IR SAUGA

REFLEKSINIS, 
FOKUSUOTAS 

ELEKTROMAGNETINIS 
LAUKAS

ERGONOMIŠKAS IR 
LENGVAS 
APLIKATORIUS
Patogi aplikatoriaus rankena 
leidžia greitai uždėti ir pritvirtinti 
prie veikiamos vietos.

SEKALINIAI 
ELEKTROMAGNETINIAI 
IMPULSAI
Aplikatoriaus skleidžiami magnetiniai 
impulsai veikia nuosekliai ir gali sukurti 
ypatingą trimatį susitraukimo efektą 
raumenų masei.

MEDISCULPT aplikatoriai, ergonomika, dizainas, technologija, 
patikimumas

Integralumas 
ir technologija

MEDICININĖS

• Spazmų gydymas ir raumenų reabilitacija
• Atrofijos prevencija ir atitolinimas.
• Vietinės kraujotakos gerinimas.
• Skausmo mažinimas sergant reumatinėmis
ligomis.
• Tiesiosios žarnos diastazės mažinimas.
• Pooperacinė blauzdos raumenų stimuliacija,
siekiant išvengti venų trombozės ir venų opų.

NEMEDICININĖS:

• Lokalizuoto nutukimo
mažinimas.

• Raumenų tonizavimas.

Prieš

Prieš

30 dienų po 6 procedūrų

60 dienų po 4 procedūrų

INDIKACIJOS:

Klinikiniai atvejai yra Dott.ssa Ferrari ir Dott.ssa 
Capponi (Studio Associato Medica)



MEDISCULPT maksimalus raumenų 
susitraukimas padedantis sumažinti 
riebalų sankaupas. 

VIDEO

Fit4® tecnologija 

Shiftpulse®

Reflex technologija 

Suprojektuoti protokolai 

Ergonomiški aplikatoriai 

Lengvai transportuojamas
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Oficialus atstovas Lietuvoje:



BIOTEC ITALIA S.R.L.
ITALY_36031 DUEVILLE (VICENZA)

VIALE DELLA REPUBBLICA 20
T +39 0444 59 16 83
F +39 0444 36 10 32 

W BIOTECITALIA.COM
E INFO@BIOTECITALIA.COM
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TECHNINIAI DUOMENYS:
MAITINIMO ĮTAMPA 
MAKSIMALI JĖGA

SAUGUMO KLASĖ IR TIPAS 

DIDŽIAUSIA DIDŽIOJO APLIKATORIAUS JĖGA IKI 2.5 T

45Kg

DIDŽIAUSIA VIDUTINIO DYDŽIO APLIKATORIAUS JĖGA

SVORIS
MATMENYS 

SAUGIKLIAI

MAGNETINIS LAUKAS 
IKI 2.5 T

400X400X1250mm  
I BF
2 X F10A

230 VAC - 50/60Hz
1500VA

280 µs IMPULSO TRUKMĖ

PATIKIMAS GAMINTOJAS
Nuo 1993 m. „Biotec Italia“ yra  įmonė 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 atliekamas 
Italijoje. Siekdama garantuoti aukščiausio lygio 
servisą, „Biotec Italia“ pasižymi operatyviu 
garantiniu aptarnavimu ir kompetencija. „Biotec 
Italia Academy“ – specialistų profesionalumo, 
mokslo srities lyderių ir „Biotec“ klientų pardavimo 
ir rinkodaros efektyvumo didinimo akademija.

NUO PROJEKTO IKI REALIZACIJOS
Nuo  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 - Dueville (VI).
SERTIFIKATAI IR GARANTIJOS
„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.

www.hidromedica.lt
Tel.: +370 682 25502 

email.: info@hidromedica.lt




