
CRYOLIPOSCULPT

Ergonomic applicators

Transportable technology

C R Y O L I P O S C U L P T

C R Y O L I P O S C U L P T

Cryo

Vacuum

240VAC 50-60 Hz
600VA
2 x F4A 250 V
I BF 

450 x 500 x 420 mm 

42Kg

120Vpp @ 1kohm 

1.5mA/cm² 

< 1ms

66.6kPa

Large

CERTIFIED

C R Y O L I P O S C U L P T

Nieuwe Cryoliposculpting procedure
die het silhouet veranderd.

Voltage
Stroom consumptie
Zekering

Dimensies [LxBxH]
Gewicht

Minimum temperatuur
Continu

Maximum Vacuum

Continu

Operationeele modus

Operationeele modus

Electrische impuls

Algemene eigenschappen

Maximum voltage 
Maximum current
Enkele impulse duur

Medium

Gezicht

(optioneel)

Handstukken

Technische Data

Fit4® Technologie

TissueActive® 

Simplified operations

Klasse en type

van -5°C tot -10°C

(optinoneel)

Fusiomed Cryoliposculpt 100% Made in Italy 
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VacuPulse®

TissueActive®

Fit4® Technologie
Onvergelijkbare behandelsnelheid

FusioMed Cryoliposculpt bevat Fit4®

Technologie die ervoor zorgt dat er tot 4

De applicator gebruikt een constante 

te creëren tussen de twee platen.
Resultaat: effectieve behandeling op vet
behoud van microcirculatie van de huid.

De constante weefsel mobilisatie

met soortgelijke procedures.

De reeks elektrische frequenties genereert 
CoolFrequency

weefsel microcontractie. Dit zorgt voor extra 
versteviging van de huid. 

werking en comfort te waarborgen.

Er is keuze uit drie verschillende handstukken

Keuze uit verschillende handstukken

voor verschillende weefselstructuren en lichaam stijlen.

De ergonomische handstukken zijn in pure ABS
Dit zorgt voor een optimale koppeling met de huid
en een hoge mate van thermische isolatie.

De temperatuursensor die in contact staat met de plaat van
het handstuk, maakt het mogelijk om de veiligheid en de 
werkzaamheden van de procedure te controleren.
De temperatuursensor regelt de koeling van de plaat 
 dynamisch en houdt de temperatuur stabiel op -10 ° C.

Integratie en technologie

Lichtgewicht en handig
De comfortabele grip zorgt voor een snelle
en gemakkelijke positionering.

Verkoelde koeling
De ergonomische applicator zorgt voor
een snelle opname van de koude
en hoge capaciteit in warmtewisseling.

Stimuleert intra- en
extracellulaire ionen uitwisseling.

Thermische bewaking
Het handstuk controleert 
voortdurend de temperatuur
die op de huid is bereikt.
Af te lezen op de monitor.

Actieve tractiezuigkracht
Veroorzaakt peeling van weefsel
en modificeert de weerstand 
van de elasticiteit van bindweefsel.

TissueActive®   

elimineert het risico op frostbite
die vaak optreden bij behandelingen

De Synergie van VacuPulse® 
en CoolFrequency®  

behoudt de vascularisatie van de huid
Reductie van adipose vetweefsel met  20% tot 30% na elke sessie.

Hoog veiligheidsniveau tijdens de behandeling.

Eliminatie van het 'ijsblok' effect in het behandelde weefselgebied.

Verminderd ongemak tijdens behandeling.

Buik

Heupen, 'love handles'

Interne en externe dijen

Armen

Rug

Onderkin

Voor

Voor

40 dagen na 1 behandeling

60 dagen na 1 behandeling

Voor 60 dagen na 2 behandeling

procedure veilig voor de huid. door het bevriezen van vet en huid verstrakking.
Het lichaam behandelen
zonder operatie of herstel tijd.

De innovatieve manier om het lichaam te contouren

De intensiteit van de CoolFrequency impulsen

Dit wordt geleidelijk verhoogd om maximale 

Temperatuurbewaking stroom  van  vacuüm om stabiliteit

Magnetisch veld

Behandel zones

Geen down-time.

Herstelt de elasticiteit van de huid en weefseltropisme.

 Mogelijkheid om verschillende gebieden in dezelfde sessie te behandelen.

De eerste non-invasieve vet reductie

Snel Veilig Betrouwbaar

plaatsen gelijktijdig behandeld kunnen worden.
bepaalt de behandelaar d.m.v. toleratie van de klant.
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