INFORMAÇÃO TÉCNICA

A tecnologia de
radiofrequência
que proporciona
excelentes resultados
em uma única
sessão, agora mais
viável e com maior
rentabilidade!
Procedimentos não invasivos
Um único equipamento, diversas aplicações.
É só trocar a ponteira

Flexível e prático
Sistema operacional dinâmico:
Interface fácil de usar
Sistema de refrigeração
integrado
Compacto e de fácil adaptação
em qualquer consultório

Alcance das ponteiras ThermaTip na pele
olhos

face

corpo

celulite

Procedimento rápido
Tratamento único e sem downtime
Resultado imediato e melhora continuada
no decorrer do tempo
Comprovadamente seguro e eficaz
Alta satisfação do paciente

Tecnologia superior - Resultados superiores
O ThermaCool é, por excelência, a solução para retrair a pele e redefinir seus
contornos. Este procedimento é um tratamento não invasivo, que proporciona
resultados de aspecto natural.
O sistema ThermaCool NXT é o único equipamento que utiliza a energia
de radiofrequência (RF) monopolar com acoplamento capacitivo. O
ThermaCool realiza uma retração e contorno tridimensional da pele, através
do aquecimento volumétrico da derme, das camadas subcutâneas e da
consequente produção de novo colágeno.
O sistema ThermaCool consiste em uma única plataforma com grande
variedade de ponteiras de tratamento. Deste modo, você tem toda a
flexibilidade para personalizar os tratamentos conforme as diferentes
necessidades. Trate várias áreas do corpo tais como: face, olhos, lábios,
abdome, braços, mãos, coxas e nádegas, com múltiplos benefícios como
retração da pele, redefinição do contorno corporal e melhora temporária do
aspecto da celulite. Tudo isto com um único sistema - basta trocar o aplicador
ou a ponteira.

O controle na palma das suas mãos:
os aplicadores do ThermaCool NXT
Cada ponteira possui um perfil de aquecimento único, permitindo
que a energia de RF penetre na derme e no tecido subcutâneo
em diferentes profundidades, para retrair o colágeno existente
e estimular o crescimento do novo colágeno. Isso significa a
customização do tratamento de acordo com o estilo de vida do
paciente.

Facial

Corporal

Potência e flexibilidade na ponta dos
dedos. Com a ampla variedade de ponteiras
ThermaCool, cada uma concebida para uma
aplicação diferente, pode-se tratar uma série de
pacientes a partir de uma única plataforma.

ST

Ponteira para os olhos - 0.25 cm2 - perfil de aquecimento superficial
Especialmente concebida para o tratamento de olhos, a Thermage Eye
Tip 0.25 realiza um aquecimento preciso e superficial para suavizar
e retrair a pele das pálpebras superior e inferior, reduzir a flacidez
e minimizar as linhas finas e os ”pés de galinha”, para que os seus
pacientes tenham uma aparência rejuvenescida.

TC/STC

Ponteira para face 3.0 cm2 - perfil de aquecimento médio
Graças à ponteira Thermage Face Tip 3.0, com uma tecnologia mais
avançada para a face e o pescoço, os procedimentos faciais da
Thermage estão mais rápidos e mais eficazes do que nunca.

CL

Corporal
16.0

Ponteira para celulite 3.0 cm2 - perfil de aquecimento profundo
A ponteira para a celulite Thermage Cellulite Tip 3.0 também
penetra profundamente, alcançando os septos fibrosos subcutâneos,
melhorando a circulação e suavizando as reentrâncias para a melhora
temporária do aspecto da celulite.

Ponteira para o corpo 16.0 cm2 - perfil de aquecimento profundo
Com a ponteira Thermage Body Tip 16.0 você pode oferecer tratamentos
corporais eficazes, em metade do tempo e com maior conforto.
Abrangendo uma superfície cinco vezes maior que as ponteiras DC/CL e
com a nossa inovadora Comfort Pulse Technology™, a ponteira corporal
Thermage Body Tip 16.0 eleva a redefinição do contorno corporal para
novos níveis de rapidez e conforto.

Especificações técnicas
Tipo de energia

Radiofrequência

Energia RF

6,78 MHz +/-0,1%

Potência média máxima

400W

Corrente máxima:

2,0 A RMS +/- 10%

Ciclo de trabalho

50%, utilização intermitente

Sistema de refrigeração

Interna

Especificação elétrica

220 VAC +/- 3%, 10 A - 60 Hz - fase simples

Peso

40 kg

Dimensões (LxPxA)

50 x 45 x 130 cm;
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DC

Ponteira para o corpo 3.0 cm2 - perfil de aquecimento profundo
Thermage Body Tip 3.0 trata em profundidade para redefinição do
contorno e retração da pele, concentrando-se na flacidez tecidual e nas
saliências indesejadas. É frequente os pacientes notarem resultados
de melhora da firmeza e definição imediatos e posteriormente uma
melhora progressiva.

