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A mi tapasztalatunk az Ön sikeréért

Zimmer MedizinSysteme:
kompetencia a krioterápiában, Németor-
szágból
A németországi Neu-Ulm városában működő 
Zimmer MedizinSysteme 50 év tapasztalatával 
rendelkezik és az egész világon piacvezető 
a hideg levegő orvosi célú felhasználásában.
Hatalmas ismeretanyagát az eladott több mint 
45 000 darab Cryo5 és Cryo6 hideglevegős 
bőrhűtő rendszernek és az innovatív jéglabor-
nak, a -110 C fokos teljes test kriokamrának 
köszönheti. Ezekből építkezve fejlesztette 
ki a Zimmer MedizinSysteme az új Z Lipo 
Cryolipolysis™ rendszert.





Küldj egy hideg üzenetet 
a zsírdepóknak

Élvonalbeli technológia

A Cryolipolysis™ innovatív módszerét alkalmazó Z Lipo készülékkel 
lehetőség nyílik a zsírlerakódások célzott és tartós csökkentésére, 
non-invazív módon. A kezelés során a megcélzott zsírszövetet hosszabb 
időn keresztül, ellenőrzötten és biztonságosan, alacsony hőmérsékletre 
hűtjük. 
Tudományos közlemények igazolták, hogy az eredmények szignifikánsan 
jobbak, amennyiben ezt a kezelést a Zimmer MedizinSysteme Z Wave 
lökéshullám terápiás készülékével együtt alkalmazzák.

Z Lipo – hatásos és egyszerű 

A Z Lipo mindenkit meggyőz egyszerű, 
biztonságos és felhasználóbarát működésé-
vel. A változatos kezelőfej méretek minden 
testrégióhoz optimálisan alkalmazkodnak. 
Az individuális kezelési protokollok minden 
páciens egyedi igényéhez alkalmazkodó 
kezelést tesznek lehetővé.



Z Lipo kezelési lépések

A Z Lipo kezelés fázisai a legfrissebb kutatási eredmények alapján lettek kidolgozva, 
mely jelentős sikereket vetít előre a fagyasztással történő zsírdepó csökkentésben. 

1. A Cryolipolysis™ megkezdése
A kezelőfejet elhelyezzük a kiválasztott terü-
leten és megkezdődik a lehűtés.

3. A zsírsejtek eliminálása
A kezelt zsírsejtek természetes úton távoz-
nak.

Rugalmas és biztonságos – az elégedett vendég garantált

A Z Lipo rendszer kezelőfejei 4 különböző méretben kaphatók a fájdalommentes szívóhatás 
biztosítása érdekében. A kezelőfej által biztosított precíz ellenőrzőrendszernek köszönhetően 
a kezelendő terület mindig a kívánt hőmérsékletre lesz lehűtve. Az optimális hőmérséklet stabil 
fenntartása a kezelés sikerének és biztonságos végrehajtásának alapvető feltétele.
A pulzáló szívóhatás lehetősége fokozza a nyirokrendszerre és az anyagcserére kifejtett pozitív 
hatást. A vákuum erőssége 10 fokozatban állítható, s a kezelés közben is van lehetőség annak 
módosítására.

Cryolipolysis™ - Hogyan működik?

A Cryolipolysis™ a zsírdepókat célozza meg, hosszú időn keresztül (általában 60 percig), 
ellenőrzött módon lehűtve azokat. 
A célzott hidegkezelés okozta energiaveszteség a zsírsejtek apoptózisát okozza, mely végül 
pusztulásukhoz vezet. A teljes lebomlás és a zsírsejtek természetes úton - a nyirokrendszerrel 
történő – eltávolítása kb. 10-12 hetet vesz igénybe. Annak köszönhetően, hogy a környező 
szövetek nem reagálnak úgy a lehűtésre, mint a zsírsejtek, a kezelés biztonságos, kíméletes 
és non-invazív.
A bőrfelület károsodását elkerülendő, egy speciális, egyszer használatos, nedves szövetlapot 
helyezünk a kezelőfej alá.

Kezelési eredmények:

kezelés előtt

kezelés előtt

8 héttel a kezelés után

Kezelhető területek:

– has
– csípő
– derék
– hát
– férfi mell
– külső és belső comb
– felkar
– fenék
– toka

8 héttel a kezelés után

2. Azonnali reakció
A kezelt terület zsírsejtjei reagálnak a lehű-
tésre.

4. Az eredmény
8-12 hét múlva láthatóvá válik az eredmény.



Z Lipo – hűsölve pihensz 
a megálmodott alakért



Z Lipo, a legújabb technológia és a modern design 
ötvözete

Ahogy a krioterápiás megoldások vezető világpiaci 
szereplőjétől elvárhatja, a Z Lipo készülék a legújabb 
fejlesztéseken és technológiákon alapul. A magasfo-
kú funkcionalitás és a korszerű design az innovatív 
felhasználás minden igényét kielégíti.
A készülék két oldalán elhelyezett kezelőfej-tartók 
kényelmes hozzáférést biztosítanak. A Z Lipo tetején 
található tárolóhely tökéletes a tartozékok számára.
A kifinomult formatervnek köszönhetően a készülék 
bármely testfelszín kezeléséhez tökéletesen alkalmaz-
kodik.

Könnyen és gyorsan

A Z Lipo készülék korszerű szoftvere a lehetőségek 
teljes skáláját kínálja az egyedi kezelések megvalósí-
tásához.
A nagy, 10,2”-os színes érintőképernyő segítségével 
a felhasználó biztonságosan és a szoftver által segítve 
intuitív módon megváltoztathatja az alkalmazás idő-
tartamát, a vákuumszívás erősségét (10 fokozatban) 
és módját (pulzáló vagy folyamatos). A kiválasztott 
paraméterek egyértelműen láthatók a kijelzőn a ke-
zelés során. Az alapértelmezett programokon kívül 
a felhasználó saját beállításokat is elmenthet.
Individuálisan megadott kezelési hőmérséklet, folya-
matos vagy pulzáló szívóhatás, a Z Lipo-val minden 
lehetséges.



Z Lipo – erősségek

–  modern készülék formaterv
–  alacsony kezelésenkénti költség
– a két kezelőfej egyidejű használata is lehetséges
–  felhasználóbarát, egyénileg beállítható szoftver
–  10,2”-os színes érintőképernyő
–  állítható hőmérséklettartomány 5-10C fok között
–  folyamatos vagy pulzáló vákuum
–  10 fokozatban állítható szíváserősség
–  akár 3 kezelési szakasz különböző paraméterekkel 

egy alkalmazásban
–  szabadon megválaszható kezelési idő (max. 60 

perc)
–  a kezelés a kezelőfejen elhelyezett nyomógombok-

kal indítható 

Z Lipo – a design és a funkció találkozása



Cryolipolysis™ versus Cryolipolysis™ és Z Wave Kézi masszázs és a Z WavePRO

hatásának különbsége

Dr. Jeffrey A. Hunt tanulmányából
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Dr John Shieh, South Pasadena, 
USA jóvoltából

Légy sikeresebb!

A Z Lipo & Z WavePRO (Cryolipolysis™ 
és lökéshullámok) együttes alkalmazásával 
a tökéletes kombinált kezelést kínáljuk 
a nemkívánatos zsírfelhalmozódás szignifi-
káns csökkentésére. 
Vizsgálatokkal igazolták és közlemé-
nyekben publikálták, hogy az intenzív, 
fájdalommentes lökéshullám terápia 
a Cryolipolysis™ után nemcsak jobb 
zsírcsökkenést eredményez, hanem segíti 
a nyirokelvezetést és feszesíti a bőrt. 

Két készülék, egy koncepció

A páciensek egyre kritikusabbá válnak 
és egyre felkészültebbek egy kezelési 
ajánlat elfogadása előtt. Ennél fogva a kor-
szerű praxis számára elengedhetetlenül 
fontos, hogy nemcsak személyre szabható 
lehetőségeket kínáljon, hanem töreked-
jen a minél teljesebb kezelési koncepció 
megvalósítására. A Z Lipo & Z WavePRO 
koncepció alkalmazásával új vendégeket is 
megnyerhetünk.
Vezető klinikák a világ számos pontján 
alkalmazzák a Zimmer MedizinSysteme 
sikeres koncepcióját.

Rugalmasság a praxis részére

A Z WavePRO önmagában is sikeres 
a narancsbőr és a kötőszöveti gyengeség 
kezelésében, valamint az általános bőrfe-
szesítésben. 
A Z WavePRO -t eredményesen alkalmazzák 
Cryolipolysis™, rádiófrekvencia, ultrahang 
és szoft lézer kezelésekkel kombináltan. 
Jó eredmények mutatkoznak a hegek 
és a striák kezelésében is. 

Z Lipo & Z WavePRO

a „cool” kombináció





Műszaki adatok
Technológia  Cryolipolysis™ - alacsony hőmérsékletű üreges kezelőfejek vákuummal

Kezelőprogramok  Standard beállítások és szabadon változtatható paraméterek

Kijelző  10,2” színes érintőképernyő

Kezelőfejek   XS (toka), S, M, L méretben (alapfelszereltségben 2db M-es méretű)

Szívóhatás  10 fokozatban, 250 Hgmm-ig

Frissítések  szoftverfrissítés és szervíz USB porton keresztül

Tápfeszültség  240 V, 50/60 Hz 
Az alacsonyfeszültségű 2006/95/EC direktívának megfelelően

Védelmi osztály  I

Méretek  szélesség: 665mm, mélység: 629 mm, magasság: 1082 mm

Tömeg  kb. 84 kg (kezelőfejekkel)

Dr Derm Equipment Kft.
1024 Budapest Fény utca 2.
Tel: 06 1 316 6500
Mobil: 06 1 428 38 65
e-mail: laserinfo@drderm.net
weboldal: www.drderm.net


