TECHNOLOGIAMULTIFALI NA
PRZYKŁADZIE URZĄDZENIA
THUZZLE WŁOSKIEJ FIRMY GMV

Thuzzle Wykorzystuje:

• Technologie multifali
• Technologie radialnego frakcyjnego rf
• Fale radiowe mono i bi w głowicy ginekologicznej
• Fale radiowe mono w drenażu limfatycznym i głowicy selektywnej na twarz

THUZZLE
Urządzenie emituje fale wytwarzane przez prąd wysokiej częstotliwości.
Energia elektryczna zamieniana jest na elektromagnetyczną, która
dociera do tkanek, gdzie następuje ich podgrzanie przez wzbudzanie
jonów. Fale elektromagnetyczne wpływają, więc na wytwarzanie w
tkankach ciepła. Zjawisko to nazywane jest diatermią.
Diatermia, czyli głębokie ogrzewanie oznacza, że ciepło wytwarzane
jest wewnątrz tkanek, a nie dostarczane z zewnątrz.
Multifala stymuluje tkanki powierzchowne i głębiej położone,
poprawiając ich dotlenienie, odżywienie oraz mikrocyrkulację.

MULTIFALA
Multifala optymalizuje kontrolowaną energię elektromagnetyczną dla diatermy różnych
obszarów ciała wymagających leczenia.
To nowa, nieinwazyjna technologia do zabiegów skórnych maksymalizująca efekt diatermii
w tkankach. Efekt uzyskuje się poprzez generowanie różnych fal elektromagnetycznych
o średniej częstotliwości, działających wspólnie na różnych poziomach skóry właściwej i
podskórnej.
Lokalne ogrzewanie stymuluje przebudowę kolagenu, metabolizm fibroblastów, lipolizę
i angiogenezę, które są kluczowymi czynnikami w terapii regenerującego tonowania i
modelowania.

MULTIFALA
• Do 8 Elektrod na aplikowany odcinek

• Czujnik Dotykowy Kontrolujący Moc

• Do 200W Mocy

• Kontrola ruchu (Akcelerometr)

• Zintegrowane i zoptymalizowane
protokoły

• Obserwacja/Kontrola Temperatury

• Kontrola Połączenia

• Energia efektywna

MULTIFALA
Jedna głowica jest w stanie dostarczyć do 4 jednocześnie kontrolowanych fal
elektromagnetycznych z niezależnymi częstotliwościami, mocą , głębokością w tym
samym czasie, zapewniając dystrybucje energii wokół całego leczonego obszaru.
Zabiegi są:
• Krótsze
• Bezpieczniejsze
• Obiektywne
• Bardziej efektywne

BEZPIECZEŃSTWO I DOKŁADNOŚĆ ZABIEGU
• Kontrola temperatury online na wszystkich głowicach oraz natychmiastowy
wykaz graficzny dla bezpieczeństwa i maksymalnej efektywności każdego zabiegu
• Kontrola ruchu z akcelerometrem: głowice nie przekażą ̨ energii, jeśli zabieg nie
będzie wykonywany prawidłowo.
• Rozpoznawanie skory: głowice nie przekażą ̨ energii, jeśli nie poczują ̨
prawidłowego kontaktu ze skórą pacjenta.

WPŁYW MULTIFALI NA KOLAGEN
Główne działanie biologiczne polega na przegrzewaniu włókien kolagenowych. Pod
wpływem ogrzania ulegają one skurczeniu, a wtórnie także napięciu.
Wpływ multifali na kolagen jest dwuetapowy i można go podzielić na efekt krótkotrwały
natychmiastowy i odległy długotrwały.
Kolagen typu I stanowi podstawowe rusztowanie białkowe skóry właściwej. Prawidłowo
usieciowany tworzy układ prawo-skrętnej helisy zbudowanej z trzech splecionych
łańcuchów białkowych , utrzymywanych dzięki wiązaniom krzyżowym i chemicznym
cząsteczek.
Z wiekiem przeważa degradacja kolagenu, poszczególne jego włókna skracają się,
uszkadzają i fragmentują. Stwierdzono, że skóra dorosłego człowieka co roku traci około 1%
zawartości kolagenu w skórze właściwej.

WPŁYW MULTIFALI NA KOLAGEN
W wyniku podgrzania skóry przez Thuzzle podgrzewa się kolagen, niektóre wiązania
krzyżowe rozrywają się i struktura potrójnej helisy ulega rozwinięciu. Kolagen ulega
częściowej denaturacji.
Dzięki zachowanym wiązaniom chemicznym cząsteczek helisa ulega rozluźnieniu, ale się
nie rozpada, lecz pogrubia i rozplata. To skrócenie włókien kolagenowych daje klinicznie
zauważalne naciągnięcie skóry tuż po zabiegu. Jest to efekt natychmiastowy.
Czujnik kontroli temperatury pozwala na dobór optymalnej energii.

WPŁYW MULTIFALI NA KOLAGEN
W wyniku częściowej denaturacji włókien kolagenowych odsłaniają się determinanty
antygenowe rozpoznawane przez enzymy trawiące uszkodzony kolagen, tzw. metaloproteinazy, które rozpoczynają trawienie zdegradowanego kolagenu, a produkty rozpadu
stymulują fibroblasty do syntezy kolagenu denovo.
Tak rozpoczyna się́ złożony proces tzw. remodelingu skóry właściwej z przewagą
procesów syntezy charakterystycznych dla gojenia się ran po uszkodzeniu skóry, który
trwa kilka tygodni lub kilka miesięcy w przypadku głębszego podgrzania skóry.

WPŁYW MULTIFALI NA TKANKĘ TŁUSZCZOWĄ
Wytworzone przez multifale ciepło indukuje w tkance tłuszczowej proces selektywnej
termolipolizy, który prowadzi do rozkładu trójglicerydów, zawartych w adipocytach, na
wolne kwasy tłuszczowe i glicerol.
Dodatkowo obserwowane jest zwiększone krążenie krwi oraz przyspieszenie metabolizmu,
co skutkuje redukcją tkanki tłuszczowej.
Multifala przyczynia się do redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej, zmniejszenia
problemów związanych z cellulitem, oraz modelowania sylwetki w zabiegach na ciało.

MULTIFALA A INNE FALE
Zwykłe urządzenia działające na zasadzie fal radiowych, używają tylko jednego sygnału z
jedną częstotliwością bezwzględną, natomiast MULTIFALA generuje fale w całym spektrum
średniej częstotliwości w tym samym czasie!

Inne fale:

Multifala:

• Ta sama głębia pracy

• Energia uwalniana głębiej

• Nie postępujące efekty

• Energia uwalniana jednakowo

• Brak dyfuzji energii równomiernej

• Energia ulokowana (efektywna)

• Wrażenie parzenia dla pacjenta

• Brak odczucia przegrzania

KONTROLOWANE POŁĄCZONE BIFALE

• Czujnik dotykowy

• Obszar wokół ust

• Monitorowanie temperatury

• Obszar wokół oczu

• Poprawa elastyczności

• Żuchwa

• Neokolageneza

• Srom

• Regeneracja okolicy
podoczodołowej i wokół ust
• Powierzchowna Lipoliza

KONTROLOWANE POŁĄCZONE TRÓJFALE

• Czujnik dotykowy

• Podbródek

• Monitorowanie temperatury

• Ramiona

• Poprawa elastyczności

• Kolana

• Neokolageneza

• Twarz

• Waskularyzacja
• Drenaż limfatyczny
• Lipoliza

KONTROLOWANE POŁĄCZONE TETRA FALE
• Wyświetlacz OLED

• Brzuch

• Kontrola ruchu

• Biodra

• Czujnik dotykowy

• Pośladki

• Monitorowanie temperatury

• Nogi

• Poprawa elastyczności
• Neokolageneza
• Aktywność naczyniowa
• Głęboka lipoliza
• Podniesienie pośladków
• Leczenie cellulitu

TWARZ
• Intensywna regeneracja

• Wygładzenie zmarszczek

• Odżywienie i lifting skóry

• Zmniejszenie worków pod oczami

• Poprawa jędrności, napięcia i
elastyczności skóry

• Dotlenienie skóry

• Lipoliza
• Zamykanie porów

• Poprawa owalu twarzy
• Usunięcie drugiego podbródka

CIAŁO
• Lifting

• Korekta rozstępów

• Lipoliza

• Konturowanie ciała

• Redukcja cellulitu

• Podniesienie pośladków

• Drenaż ̇ limfatyczny

• Zwiększenie napięcia skóry

PRZYKŁADY BADAŃ USG

Szyja, Kobieta 39 lat

Na obrazie przedstawiono zestawienie trzech
obrazów z badań ultrasonografem wysokiej
częstotliwości. Badania wykonywane były w tej
samej lokalizacji – szyi, która poddawana była
zabiegom. Badanie wykonane zostało trzykrotnie.
Na pierwszym obrazie wykonanym przed
rozpoczęciem serii zabiegów grubość skóry
wynosiła 1096 mikrometra, czyli nieco ponad mm
– 1,096 mm, a jej gęstość wynosiła 43 – jednostki
gęstości akustycznej, wielkości charakterystycznej
dla obrazu ultrasonograficznego.
Po upływie 14 dni badanie zostało powtórzone (w
między czasie pacjentka przeszła kolejny zabieg). 14
dnia gęstość oraz grubość skóry spadły.
Z kolei badanie wykonane 37 dni po pierwszym
zabiegu pokazało znaczą regenerację – grubość
skóry zwiększyła do się 1,211 mm, a jej gęstość do 86
jednostek, czyli niemal dwukrotnie.
W obrazie widzimy liczne włókna nowego
kolagenu i elastyny.

Cellulit, Kobieta 39 lat

Na obrazie przedstawiono zestawienie trzech
obrazów z badań ultrasonografem wysokiej
częstotliwości. Badania wykonywane były w tej
samej lokalizacji – na udach, która poddawana była
zabiegom. Badanie wykonane zostało trzykrotnie
Na pierwszym obrazie wykonanym przed
rozpoczęciem serii zabiegów maksymalna grubość
skóry wynosiła ponad 1,5 mm, minimalna grubość
0,8 mm (średnia grubość skóry ok. 1,2 mm)
Pojawienie się sporych różnic grubości skóry w
badanej lokalizacji jest charakterystyczne dla
występowania cellulitu. Gęstość skóry na udzie
wynosiła 36– jednostki gęstości akustycznej,
wielkości charakterystycznej dla obrazu
ultrasonograficznego.
Ponadto na obrazie oznaczona czerwoną linią
została granica między skórą, a tkanką podskórną
z tłuszczem – należy zwrócić szczególną uwagę na
występowanie ‘zębów cellulitowych’ – pasm tkanki
podskórnej z tłuszczem wnikającej w głąb skóry
właściwej.

Cellulit, Kobieta 39 lat

W celu porównania efektów zabiegów – tj.
zmiejszenia cellulitu – konkretnie owych zębów
cellulitowych – linia ta została zmierzona i wynosiła
20,55 mm.
W kolejnych dniach wartości te ulegały zmianom.
Po 14 dniach gęstość wynosiła już 47 jednostek,
grubość minimalna 1,07 mm, a maksymalna 1,75
mm (średnia grubość 1,41 mm). Długość granicy
tkanki podskórnej z tłuszczem to 19,28 mm.
37 dnia terapii wyniki przedstawiały się
następująco: gęstość – 78, grubość maksymalna
– 1,711 mm, grubość minimalna – 1,023 mm,
długość granicy tkanki – 14,07. Na szczególną
uwagę zasługuje obraz wypłycenia się ‘zębów
cellulitowych’.
Dzięki wykonanym pomiarom wiemy, że długość
granicy między tkanką podskórną z tłuszczem, a
skórą właściwą zmniejszyła się o 6,48 mm, czyli
zredukowaliśmy cellulit o ponad 30%, a gęstość
zwiększyła się ponad dwukrotnie .

Dekolt, Kobieta 49 lat
Na obrazie przedstawiono zestawienie dwóch
obrazów z badań ultrasonografem wysokiej
częstotliwości.
Badania wykonane były w tej samej lokalizacji.
Badanie wykonane było dwukrotnie, 15 dni oraz 47
dni po pierwszym zabiegu.
Wykonano 3 zabiegi w odstępach 14 dniowych.
Widzimy wyraźne zwiększenie gęstości skóry oraz
liczne włókna kolagenu i elastyny.
Gęstość po 15 dniach od pierwszego zabiegu wynosi
45 jednostek , natomiast po 47 dniach wzrosła
prawie dwukrotnie do 83.

Dekolt, Kobieta 49 lat
Na obrazie przedstawiono zestawienie dwóch
obrazów z badań ultrasonografem wysokiej
częstotliwości.
Badania wykonane były w tej samej lokalizacji.
Badanie wykonane było dwukrotnie, 15 dni oraz 47
dni po pierwszym zabiegu.
Wykonano 3 zabiegi w odstępach 14 dniowych.
Widzimy wyraźne zwiększenie gęstości skóry oraz
liczne włókna kolagenu i elastyny.
Gęstość po 15 dniach od pierwszego zabiegu wynosi
45 jednostek , natomiast po 47 dniach wzrosła
prawie dwukrotnie do 83.

Wykonano 3 zabiegi urządzeniem Thuzzle z użyciem głowicy
multifalowej i programu do neokolagenezy i retrakcji skóry.

KONTROLOWANE GRZANIE FRAKCYJNE
Jedyna technologia frakcyjna, będąca w stanie dostarczyć sygnał do tkanek w sposób
radialny który działa równomiernie.
• Precyzyjne wykonanie załączonych elementów
• Kontrola oporności
• Dokładna kontrola energii wprowadzanej do tkanki i czasu trwania
Idealne dla:
• Twarzy
• Szyi
• Dekoltu
• Sromu

GŁÓWNE APLIKACJE

• Intensywna regeneracja

• Zmarszczki

• Odżywienie i lifting skóry

• Redukcja blizn

• Poprawa jędrności, napięcia i elastyczności
skóry

• Rozstępy

• Poszerzone pory

• Wyrównanie kolorytu skory
• Regeneracja sromu

IDEALNA JAKOŚĆ
SYGNAŁU FRAKCYJNEGO RF

PRZYKŁAD – leczenie blizn

THUZZLE – WSKAZANIA
• lifting twarzy oraz szyi

• redukcja cellulitu i rozstępów

• podniesienie owalu twarzy i podbródka

• zmniejszenie „worków” pod oczami
i „kurzych łapek”

• poprawa kondycji zwiotczałej skóry
• usuwanie widocznych oraz głębokich
zmarszczek
• poprawa napięcia skóry
• poprawa konturów pośladków i ud
• redukcja tkanki tłuszczowej

• zmniejszenie przebarwień
• konturowanie ciała
• zmniejszanie obwodu poszczególnych partii
ciała
• blizny
• dotlenienie skóry

THUZZLE – PRZECIWWSKAZANIA
• ciąża

• metalowe implanty w okolicy zabiegowej

• zapalenie skóry

• rozrusznik serca

• nowotwory skóry

• zakrzepica

• nowotwory aktywne

• zapalenie żył

• niewydolność krążeniowa

• operacje przebyte w ciągu ostatnich 3
miesięcy

• ostre stany zapalne

•

GŁOWICA GINEKOLOGICZNA
Jedyny na świecie system operacyjny RF- głęboki i powierzchniowy
do regeneracji pochwy i sromu. Przywraca elastyczność
i funkcjonalność do efektu pierwotnego. Maksymalne
bezpieczeństwo, komfort i efekt.
• Bezinwazyjny, brak podrażnień
• Bez okresu rekonwalescencji
• Bez ograniczenia aktywności seksualnej
• Precyzja i bezpieczeństwo
• Pełna kontrola nad głębokością penetracji
• Wysoka skuteczność i efektywność,
• Bezpośrednie działanie na głębsze warstwy śluzówki

OKOLICE INTYMNE
• Nawilżenie
• Neokolageneza
• Uwrażliwienie łechtaczki
• Leczenie nietrzymania moczu
• Przywrócenie napięcia
• Zwężenie kanału pochwy
• Regeneracja sromu

PRZYKŁAD – REGENERACJA I
ZMNIEJSZENIE WARG SROMOWYCH

ZOPTYMALIZOWANE ABY SPROSTAĆ OBECNYM
TECHNOLOGIOM I TRENDOM DAJĄC WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI
ZABIEGÓW ZA POMOCĄ TYLKO JEDNEGO URZĄDZENIA!

+30%
WZROST EFEKTYWNOŚCI ZABIEGU W PORÓWNANIU DO OBECNIE
STOSUJĄCYCH ENERGIĘ TERMICZNĄ URZĄDZEŃ NA RYNKU.

92%
SATYSFAKCJA PACJENTA OD PIERWSZEGO ZABIEGU.

NIEZAWODNOŚĆ URZĄDZENIA:
Użyte materiały zapewniają ̨ wysoką jakość ́ wykonania,
tym samym zwiększając żywotność poszczególnych
elementów.

ŁATWOŚĆ UŻYCIA:
Przyjazny użytkownikowi interfejs, który
nakierowuje operującego od początku
do końca zabiegu.

THUZZLE
• Maximum bezpieczeństwa dla wykonującego zabieg oraz pacjenta
• Certyfikaty CE medyczne
• Kompaktowość urządzenia
• Kontrola online
• Efektywne zabiegi
• Rezultaty widoczne już po pierwszej sesji
• Nowość na rynku!

PARAMETRY

WARTOŚCI

Impedancja ładowania

0-500 Ohm

Kształt fali

Sinusoidalny

Częstotliwość wyjściowa

0.5 ÷ 2 MHz

Napięcie dostarczanego prądu

100/240Vac 50/60Hz

Maksimum pochłanianej mocy

450W

Interfejs graficzny

Wyświetlacz pojemnościowy

Certyfikat

CE zgodnie z dyrektywą 93/42/
EEC

Klasyfikacja

IIb

Klasa izolacji galwanicznej

II

Klasa ochrony części

BF

Warunki otoczenia dla zabiegu

Temperatura: 10 ÷ 30°C; Wilgotność: 30 ÷ 70%

Warunki przechowywania i
transportu

Temperatura pomieszczenia: -10
÷ + 70°C

Bezpiecznik

T6.3AL 250V

TECHNOLOGIA

PARAMETRY

WARTOŚCI

Fale Tetra

Moc wyjściowa,
Częstotliwość wyjściowa

Od 0 do 200 W
Od 500 KHz do 2,4 Mhz

Trójfale

Moc wyjściowa,
Częstotliwość wyjściowa

Od 0 do 150 W
Od 500 KHz do 2,4 Mhz

Bifale

Moc wyjściowa,
Częstotliwość wyjściowa

Od 0 do 100 W
Od 1,3 Mhz do 2,4 Mhz

Monopolar

Moc wyjściowa,
Częstotliwość wyjściowa

Od 0 do 50 W
900 KHz

Pochwowa
-monopolar
i bipolar
ginekologiczny

Moc wyjściowa,
Częstotliwość wyjściowa

Od 0 do 50 W
900 KHz

Ułamkowa
- frakcyjny RF

Moc wyjściowa,
Częstotliwość wyjściowa

Od 0 do 10 J

CAŁA TWARZ
3-6 zabiegów (głowica bifalowa/bipolarna + 2 zabiegi frakcyjny RF)

1200zł
+ 1200 zł RF
frakcyjny

DEKOLT
3-6 zabiegów (głowica bipolarna/przywrócenie jędrności i napięcia + 2 zabiegi frakcyjny RF)

800zł
+ 1200 zł RF
frakcyjny

CENNIK ZABIEGÓW
OCZY (okolica podoczodołowa)
3-6 zabiegów (głowica bifalowa/bipolarna + 2 zabiegi frakcyjny RF)

500 zł
+ 800zł RF
frakcyjny

RĘCE
3-6 zabiegów (lipoliza/przywrócenie jędrności i napięcia skóry)

500zł

ZMARSZCZKI WOKÓŁ UST
3-6 zabiegów (głowica bifalowa/bipolarna + 2 zabiegi frakcyjny RF)

500zł
+ 800zł RF
frakcyjny

BRZUCH
3-6 zabiegów (głęboka lipoliza/przywrócenie jędrności i napięcia skóry)

900zł

OWAL
3-6 zabiegów (głowica bifalowa/bipolarna + 2 zabiegi frakcyjny RF)

700zł
+ 800zł RF
frakcyjny

BOCZKI
3-6 zabiegów (głęboka lipoliza/przywrócenie jędrności i napięcia skóry)

500zł

PODWÓJNY PODBRÓDEK
3-6 zabiegów (lipoliza/przywrócenie jędrności
i napięcia)

500zł

BRZUCH+BOCZKI
3-6 zabiegów (głęboka lipoliza/przywrócenie jędrności i napięcia skóry)

1200zł

OWAL + PODWÓJNY PODBRÓDEK
3-6 zabiegów (głowica bifalowa/bipolarna/ lipoliza/
przywrócenie jędrności i napięcia)

900zł

UDA ( jedna partia)
3-6 zabiegów (głęboka lipoliza/przywrócenie jędrności i napięcia skóry)

900zł

SZYJA
3-6 zabiegów (głowica bipolarna/lipoliza+ 2 zabiegi
frakcyjny RF)

800zł
+ 1200 zł RF
frakcyjny

POŚLADKI
3-6 zabiegów (głęboka lipoliza/przywrócenie jędrności i napięcia skóry)

900zł

CAŁA TWARZ
3-6 zabiegów (głowica bifalowa/bipolarna + 2 zabiegi frakcyjny RF)

1200zł
+ 1200 zł RF
frakcyjny

GINEKOLOGIA
3-6 zabiegów (głowica ginekologiczna)

pierwszy zabieg: 900zł
kolejne: 700zł

DEKOLT
3-6 zabiegów (głowica bipolarna/przywrócenie jędrności i napięcia + 2 zabiegi frakcyjny RF)

800zł
+ 1200 zł RF
frakcyjny

BLIZNY
3 + zabiegów (osocze bogato płytkowe
+ frakcyjny RF)

600zł

RĘCE
3-6 zabiegów (lipoliza/przywrócenie jędrności i napięcia skóry)

500zł

BRZUCH
3-6 zabiegów (głęboka lipoliza/przywrócenie jędrności i napięcia skóry)

900zł

BOCZKI
3-6 zabiegów (głęboka lipoliza/przywrócenie ję-

500zł

KALKULACJA ZABIEGÓW
BRZUCH
Przy 1 osobie
900 zł x 4 zabiegi = 3 600 zł
Przy 3 osobach
3 600 zł x 3 = 10 800 zł

OWAL
Przy 1 osobie
700 zł x 4 = 2 800 zł
Przy 3 osobach
2 800 zł x 3 = 8 400 zł

Pakiet - BRZUCH+BOCZKI
Przy 1 osobie
1200 zł x 4 zabiegi = 4 800 zł
Przy 3 osobach
4 800 zł x 3 = 14 400 zł

Pakiet - OWAL+PODWÓJNY
PODBRÓDEK
Przy 1 osobie
900 zł x 4 zabiegi = 3 600 zł
Przy 3 osobach
3 600 zł x 3 = 10 800 zł

PODSUMOWANIE
Przy 1 osobie
3 600 zł + 2 800 zł = 6 400zł
Przy 3 osobach
10 800 zł + 8 400 zł = 19 200zł
Przy 3 osobach pakiet
14 400 zł + 10 800 zł = 25 200

Brzuch - przywrócenie jędrności i napięcia oraz zredukowanie zwiotczałej skóry
(Po 1 zabiegu)

Brzuch – zredukowanie tkanki tłuszczcowej i cellulitu oraz przywrócenie napięcia
i jędrności skóry
(Po 6 zabiegów + krem Celltox)

Modelowanie owalu oraz wygładzenie zmarszczek
(Po 1 zabiegu)

Modelowanie owalu oraz redukcja podwójnego podbródka
(Po 2 zabiegach)

Uda - redukcja cellulitu oraz przywrócenie napięciai jędrności skóry
( po 3 zabiegach)

Przedramiona - redukcja tkanki tłuszczowej oraz przywrócenie jędrności i napięcia skóry
( Po 1 zabiegu )

Dziękujemy za uwagę!

