APARATO PRISTATYMAS

Gamintojas

Aparatas
Tecar 905 CRV

Italija

Tecar 905 CRV – tai pirmas pasaulyje aparatas, gebantis kontroliuoti, matuoti ir valdyti radio dažnio
energiją, taikomą biologiniams audiniams. Aparatas veikia fizikiniu kondensatoriaus principu, matuoja ir
kontroliuoja įtampą, srovę bei varžą, apskaičiuoja audinių absorbuojamą energiją džiauliais (J/cm2). Taigi
operatorius procedūros metu turi galimybę stebėti ir kontroliuoti aparato darbą.
Tai estetinės medicinos aparatas, kuris apjungia radio dažnio energiją, sąlygojančią endogeninės
determijos poveikį ir transderminį perdavimą, kurio metu skirtingos masės molekulės yra įvedamos į
ląsteles ir tarp ląstelių.
Aparate yra įdiegta SIVSEA sistema, kuri realiu metu stebi ir vertina perduodamos ir organizmo
absorbuojamos energijos kiekį. Aparatas ekrane ir garsiniu signalu perspėja, kai pasiekiamas maksimalus
perduodamos energijos kiekis, tokiu būdu yra kontroliuojamas terminis efektas.
Sistema nustato ir perduoda energijos kiekį atsižvelgdama į operatoriaus nustatytus parametrus, kurie
parenkami individualiai pagal organizmą.
Operatorius gali pasirinkti vieną iš trijų aparato režimų:



paviršinio veikimo
giluminio veikimo



transderminio perdavimo (aktyvių medžiagų įvedimo tarp ląstelių ir į ląsteles).

Ergonomiški antgaliai yra pagaminti iš biologiškai suderinto nerūdijančio plieno AISI, kurį galima
sterilizuoti. Antgaliai yra 30 mm ir 60 mm diametro. Diagnostiniu antgaliu W200, kuriame yra integruota
kamera ir mikroskopas, didinantis vaizdą iki 400 kartų, matuojamas vidinių audinių hidratacijos lygis ir
temperatūra (oC).

Transderminio perdavimo režimas
Procedūros metu pasiekiamas determijos ir transderminio perdavimo poveikis.
Aparatas skleidžia monopoliarinius 480 kHz ir 10 Hz impulsus, kurių dėka yra
sukuriamos reikiamos sąlygos aktyvių medžiagų, tokių kaip hialiuronas, kolagenas,
įvedimui tarp ląstelių ir į ląsteles. Įvedimui yra naudojami specialiai sukurti geliai,
pasižymintys didesnės ir mažesnės masės molekulėmis.

Paviršinio veikimo režimas
Procedūros metu radio dažnio energija yra perduodama paviršiniams audiniams.
Šis režimas naudojamas, siekiant pagerinti odos ir raumenų audinių aprūpinimą
deguonimi bei pagerinti limfos drenažą.

Giluminio veikimo režimas
Procedūros metu radio dažnio energija yra perduodama gilesniems arba didesne
varža pasižymintiems audiniams. Šis režimas yra skirtas odos audinių, miofascinių
audinių, raumenų bei kaulinių audinių stimuliacijai.

Aparatu Tecar 905 CRV atliekamos tokios veido procedūros:







Odos patempimas (liftingas)
Odos atjauninimas
Raukšlių mažinimas
Veido ir kaklo odos tonuso gerinimas
Aknės mažinimas

Techninės charakteristikos
Monopoliarinio režimo galingumas
Bipoliarinio režimo galingumas

80 W
300 W

