
A világ első mikrotűs RF készülékének evolúciója



A mikrotűs frakcionált RF technológia kitalálójától.
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 SRR, FRM & SRT™ tipek
  Biztonságosabb, látványosabb és hosszantartóbb eredmények az SRR, FRM & SRT™ 

kezelőfejcsúcsok önálló és kombinált alkalmazásával.

Ergonomikus (könnyebb, kézbe 
simuló) kezelőfej.
A nagy teljesítményű szolenoid 
motor a tűk gyors bőrbehatolását 
garantálja.

„Csak helyi érzéstelenítést igényel, a kezelés után a bőr nem nedvezik, 
a vérzés nagyon kicsi, ha van egyáltalán, nincs bevérzés, de még 
nagyfokú ödéma sem. A 49 tűs elektródával az egész kezelés nagyon 
rövid, sok más terápiával összehasonlítva. A mikrotűs frakcionált 
rádiófrekvencia az Intracel készülékkel egy valódi „lunchtime” kezelés, 
egyértelmű előnyökkel a páciens számára, melyből az elfoglalt esztétikai 
szakemberek csak profitálhatnak.”

Klaus Fritz, M.D., Germany



	 Előtte	–	utána

	 INTRAcel	PRO™	Melasma	kezelés	előnyei

	 	Valós	idejű	MSR	technológia	
(Bőr	Rezisztencia	Mérés	–	
Measuring	Skin	Resistance)

  A kezelendő területet a készülék 
először mérőárammal teszteli, 
mely valós idejű bőrrezisztenciát 
mér, majd a kalkulált 
energiaszükséglet alapján állítja 
be az optimális értéket.
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Technikai specifikációk

RF típusa Bipoláris/ Monopoláris

Energia Max. 50 W

Frekvencia 1 MHz

Ismétlési ráta 0,2/ 0,5/ 1,0/ 2,0/ Egyesével

Kezelőfej Szolenoid

Kezelőfej csúcs

Invazív
49 szigetelt mikrotűs tip (FRM)
16 nemszigetelt mikrotűs tip (SRT)

Nem invazív
49 elektródás felszínes RF tip (SRR)

Tű vastagság 0,25 mm

Egyszerre kezelt terület 10 x 10 mm

Elérhető mélység 0,5/ 0,8/ 1,5/ 2,0 mm

Impulzus hossz 10 ms - 5,0 sec

Rendszer specifikációk

Tömeg 64 kg

Méretek 350 mm (Sz) x 405 mm (H) x 1080 mm (M)

	 Vélemény
  „A posztinflammatorikus hiperpigmentáció (PIH) alacsony incidenciája 

fontos igény a pigmentációra hajlamos, sötétebb bőrtípusok és 
az ázsiai populáció kezelése esetén. Ez egy megkülönböztetett előnyt 
jelent, hiszen megnöveli a lehetőségeinket, akár a lokális terápiákkal 
kombináltan is. Ilyen kreatív megoldásokat ismerhettem meg 
Ázsiában, ahonnan ez a technológia ered, s az első tapasztalataim 
alapján látom, hogy még számos új lehetőséget ígér.”

 Michael H. Gold, M.D., USA
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