Viridex RF naujas ir efektyvu būdas odos problemų sprendimui


Viskas viename prietaise;



Platus procedūrų pasirinkimas;



Nedidelė investicija ir lengva priežiūra;



Greitas klientų grįžimas į įprastą kasdieninę
veiklą, nėra ilgo reabilitacinio periodo.

Termokoaguliacijos principas yra kraujagyslių arba odos įkaitinimas panaudojant 4 Mhz radijo dažnio
vibracijas adatų galiukuose (adata liečia odą). Viridex RF naudojamos skirtingos adatų rūšys. Kiekvienai
pasirinktinai procedūrai yra naudojama tam skirta, specialios formos adatėlė. Nustatymai yra iš anksto
užprogramuoti, bet gali būti keičiami priklausomai nuo kiekvienos individualios procedūros. Aparatas
kompaktiškas (komplektuojamas lagaminu su ratukais) – puikiai tinka specialistams, dirbantiems keliuose
vietose.
Teleangiektazijos ir kraujagyslės susijusios su rožine
Teleangiektazijos (dar žinomos kaip voro kraujagyslės) yra mažos
išsiplėtusios kraujagyslės arti odos paviršiaus, nuo 0.5 iki 1 mm diametro
dydžio. Jos gali išsivystyti bet kurioje kūno odos vietoje, bet dažniausiai yra
matomos veide – aplink nosį, skruostus ir smakrą. Jos taip pat gali
išsivystyti kojose, konkrečiai viršutinėje šlaunų dalyje, žemiau kelio sąnario
ir aplink kelius. Rožinė yra lėtinė būklė, pasireiškianti veido eritema
(raudoniu) ir kartais spuogeliais. Rožinė paveikia visas lytis ir amžiaus
grupes.
Angiomos
Angiomos yra gerybiniai navikai kilę iš kraujagyslių ar limfagyslių sienelių ląstelių
arba kilę iš audinius supančių kraujagyslių ląstelių.
Fibromos
Fibromos yra gerybiniai navikai, kurie susideda iš skaidulinio arba jungiamojo
audinio. Minkšta fibroma (fibroma molle) susideda iš daugelio laisvai susijungusių
ląstelių ir mažiau iš fibrozinio audinio. Dažniausiai atsiranda kaklo, pažastų bei
kirkšnių srityje.
Senatvinės dėmės
Senatvinės dėmės arba kepenų dėmės yra odos pigmentacija susijusi su
senėjimu ir saulės ultravioletiniu radiacijos poveikiu. Jos yra skirstomos pagal
spalvą nuo šviesiai rudos iki raudonos, ar juodos, ir yra pasiskirsčiusios
labiausiai saulės veikiamose zonose, dažniausiai rankose, veide, pečių srityje,
kaktoje.

Raukšlės
Kolagenas ir elastinas yra pagrindinės odos struktūros dalys. Jos suformuoja
pluoštinį tinklą odoje, kuris yra kaip odos karkasas, griaučiai kartu su už
elastingumą atsakingu elastinu. Raukšlės atsiranda dėl kolageno ir elastino
trūkumo odoje. Kolagenas dažniausiai prarandamas dėl saulės padarytos žalos
odai, be to odos senėjimas, taip pat sukelia šių skaidulų praradimą. Jos tampa
plonos ir trapios. Norint sumažinti raukšles odoje, reikia pastorinti odos sluoksnį
ir sukurti daugiau kolageno.

Strijos
Strijos yra tam tikri odoje susidarę randai neturintys spalvos. Jos atsiranda dėl
dermos plyšimo ir gali per laiką sumažėti, bet visiškai neišnyksta. Strijos dažnai
yra odos staigaus ištempimo pasekmė, susijusi su greitu augimu ar staigiu
svorio pakitimu. Strijų susidarymą taip pat gali lemti hormoniniai pakitimai susiję
su lytiniu brendimu, nėštumu, pakaitine hormonų terapija ir t.t.

Techninės savybės:
Dydis ir svoris:


Aukštis: 12 cm



Gylis: 28 cm



Plotis: 36 cm



Svoris: 12 kg



Nešiojamas pakavimo dėklas

Maitinimas:


Maitinimo įtampa: 115-230 V / 50-60 Hz



Energija: 125 VA



BF tipo prietaisas



Apsauga nuo skysčių prasiskverbimo: IPXO



Stiklinis saugiklis



Izoliacija: I klasė



Šiluminės koaguliacijos (HF) signalo galia



Saugiklio informacija: 2 X F2A / 250 V

Garantija – 2 metai. Gamintojas – F care systems (Belgija).

UAB Grožio gidas oficiali F care systems atstovė Baltijos šalims.
Daugiau informacijos: tel. 610-27691 arba 610 – 31328. www.grozioverslui.lt

