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 Zwave    – UygulamalarPro
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Cilt sıkılaştırma ve vücut şekillendirme

ZwavePro kendi başına kullanılabildiği      

gibi, diğer yağ yakma metodlarıyla 

birlikte de kullanılabilir. Kendi başına 

kullanıldığında amaç, cilt yapısını ve bağ 

dokusunu iyileştirmektir. Tipik uygulama 

alanları selülit, bağ dokusu zayıflığı (üst 

kolda ve bel bölgesinde) ve çatlaklardır 

(striae). 

Dokuya yayılma etkinliği

39mm başlığı sayesinde, ZwavePro şok 

dalgalarını doğrudan ve yüksek hassasi-

yetle dokunun içine gönderir. Mekanik 

basınç dalgalarının çeşitli doku reaksiy-

onlarını tetikleyerek cilt yapısına olumlu 

etkileri, klinik deneylerle gözlenmiş ve 

tıp literatürüne girmiştir.

Başarılı kombinasyon

ZwavePro, CryolipolysisTM öncesi ve 

sonrasında, ayrıca ultrason, RF, soft 

laser ve lipoliz enjeksiyonu ile birlikte de 

kullanılarak, cildi iyileştirmek ve yağ 

yakımını desteklemekte çok başarılı 

sonuçlar verir. ABD dahil olmak üzere 

birçok ülkede yapılan uygulamaların 

sonuçları oldukça tatmin edici düzey-

dedir (bu konuda bilimsel dökümanlar 

mevcuttur).

tedavi öncesi tedavi sonrası

20 MHz ultrason görüntüsü – tedavi sonrasında cilt yoğunluğu büyük gelişme göstermiş durumda.

tedavi öncesi tedavi sonrası



Zwave   – Görünür sonuçlar
Pro



Zwave   – Mükemmel kombinasyon
Pro

Dokunmatik ekranda 

kolay kullanım

Cilt sıkılaştırma & vücut şekillendirme

Yağ yakımı ve cilt sıkılaştırmada 
aşağıdaki kombine tedavi yöntemleri 
de uygulama menüsüne eklenmiştir:
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Endikasyonlar ve doku reaksiyonları

Kan dolaşımında artış
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CryolipolysisTM ve 

CryolipolysisTM + ZwavePro
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şok dalgası uygulamasının, şok dalga 

e, yağ yakımını 
hemen hemen iki katına çıkarttığını 
göstermiştir
sürede şok dalgası uygulanarak ve 

görülmektedir
yakımının iyileşmesine ilave olarak, aynı 

görülmesi beklenmektedir.
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CryolipolysisTM

ve  4 haftalık 

Zwave uygulaması

Yalnızca 

CryolipolysisTM

uygulaması





 ZwavePro  - Modern ve kolay kullanımlı

Özellikleri



Her şey çok kolay

ZwavePro, 12” dokunmatik ekranı ve preset tedavi programları ile kolay kullanıma sahip modern bir cihazdır. Tedavi 

programları tedavi listesinden seçilebildiği gibi, grafik olarak vücut görüntüsü üzerinden dokunmatik olarak da seçilebilir. 

Seçilen programın parametreleri ve diğer tamamlayıcı bilgileri ekranda kullanıcıya gösterilir.  Ayrıca 240 yeni tedavi  

programı tanımlanıp hafizaya kaydedilebilir. Frekans ve enerji değerleri kendi düğmeleri vasıtasıyla kolayca seçilir 

ve bütün tedavi parametreleri ekranda açıkça gösterilir. 

Mekanik şok dalga jeneratörü modern bir yapıdadır ve 

yüksek hassasiyette uzun çalışma ömrüne sahiptir.  

Güncellemeler ve yeni tedavi programları tanımlama için 

SD kart yuvası mevcuttur. 

İki başlık ile kullanılabilmesi nedeniyle uzun tedavi seansları

uygulanabilir. Başlık içinde yer alan şok dalga jeneratörü 

2.000.000 atım garantisine sahiptir (yaklaşık 1.600 seans).



Teknoloji

Programlar

Kontrol Ünitesi

Hafıza ve güncelleme

Şebeke voltajı

Koruma sınıfı

Boyutlar ve ağırlık

Garanti 

Kompresörsüz, elektromagnetik jeneratörlü, balistik şok dalga sistemi, 1-22 Hz, 60-185 mJ.

10 preset tedavi programı ve detaylı tedavi bilgileri gösterimi.

12” dokunmatik ekran. Enerji ve frekans ayar düğmeleri. Ayak pedalı kontrollü başlık 

çalışması.

Firmware güncelleme, hata logu, program tanımlama (maksimum 240 program) için SD kart. 

110 – 240 VAC 50/60 Hz; 220 VAC 60 Hz. 

I

G 53 cm / D 52 cm / Y 138 cm, 19.3 Kg (sehpalı).

2 yıl cihaz garantisi, 2.000.000 atım başlık garantisi. 

Teknik Bilgiler


