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INTIMATE

Vulvar-vajinal alanın gençleşmesi ve optimum 
işlevselliği için
Wavemed'in bu yeni cihazı, genital ve genital olmayan bölgedeki çeşitli rahatsızlıkların tedavisi için, radyo-frekansın biyo-uyarıcı ve 
sıkılaştırıcı özelliklerini, transdermal olarak verilen spesifik aktif bileşenlerinkilerle birleştirir. Her yaştaki kadınlar için uygundur ve 
normalin yarısı bir sürede görünür sonuçlar elde edilir: İki tedavinin eş zamanlı kullanımı, daha iyi bir yaşam kalitesi ve belirli 
semptomların giderilmesi için hem iç hem de dış genital alanların gençleşmesine izin verir.

Tek kullanımlık bir el aparatıyla aynı anda iki işlem
Özel bir modülasyon ve aktif maddeler yoluyla, akışkan kanalların taşınmasını 
mümkün kılan elektrik akımları sayesinde, vajinal ve anal bölgelerin beyazlatıl-
ması, ağrı kesici,  idrar kontinansı restorasyonu, vajinal kanalın yağlanması ve 
mukoza zarlarının biyo-gençleştirilmesi gibi çok sayıda etki ile, hedeflediğiniz 
tedaviyi her bölgeye uygulayabilirsiniz. Ve bunların hepsi% 100 steril koşullar 
altındadır.

Basınç sensörü
Tedavi sırasında vajinal kanal içindeki volümetrik değişikliklerin objektif bir 
gerçek zamanlı olarak algılanmasını sağlar. Daha ilk seanstan en iyi sonuçları 
alırsınız. Acil doku şişmesinden etkilenen birden fazla parça olsa bile cinsel 
tatmini geri kazandırarak idrar kontinansı azaltır.

Dahili kamera
Radyofrekans, sıcaklığı artırarak ve belirli hedeflere göre hareket ederek, hem 
mikro sirkülasyonu hem de kollajenin yeniden düzenlemesini uyararak 
dokulara ton, sıkılık ve elastikiyet kazandırır. Tedavi edilecek tüm alan üzerinde 
tam güvenlik altında terapötik sıcaklığa ulaşmasını sağlamak için, belirlenen 
zaman çizelgesinde, el aparatının ekranında görülebilen doğrudan geniş açılı 
termografi, sonucun tahmin edilebilirliğini ve mukozanın uyarıya verdiği tepki 
kesinliğini kazanır.

Tek kullanım ile...
Modula'yı seçerseniz... her zaman ekstra 
avantajlara sahip olacaksınız. Modüler konsepti, 
birden fazla sonuç elde etmek için birden fazla 
teknolojiyi birleştirmenizi sağlar. Selülit tedavisi 
için, örneğin, karboksi terapinin faydalarını 
radyofrekansın kaldırma etkisi veya akustik 
dalganın sıkılaştırıcı etkisi ile birleştirebilirsiniz. Ve 
hastalarınıza en eksiksiz ve uygun fiyatlı paketleri 
sunabilirsiniz.
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INTIMATE
General

Power supply 110 - 240VAC 50-60Hz

Device type BF

Insulation class I

Medical device Class IIb

Cover ABS and Electrodes in AISI316L

Fuses 2 x T6.3A 250V

RF Technology Single-pole and two-pole

RF output power Max 60W

Transdermal Delivery Frequency 800-1200 Hz

Transdermal Delivery Current 20mA

Connectivity Wifi , LAN, USB

Dimension l x w x d 400 x 310 x 230 mm

Weight 7.5 Kg

Accuracy of the values indicated ± 10%

- Thermal camera
- Pressure sensor
- Disposable handpiece
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