Hjälpen mot celluliter

Men de kirurgiska metoder som mestadels använts för
fettsugning har det hittills bara funnits begränsade
möjligheter till hudåtstramning och utjämning av celluliter.

från Invasix Ltd. Används av erfarna
kirurger i hela världen.

Den senaste tiden har man även använt laser för att
behandla celluliter direkt i fettlagret. Eftersom det inte går
att mäta ljusabsorptionen i vävnaden har det varit omöjligt
att kontrollera temperaturen med noggrannhet. När man
använder laser går det heller inte att avlägsna hett, flytande
fett.

Det säkerställer att den estetiska kirurgin håller
högsta standard – för din säkerhet och även för
optimala resultat.

Nu kan vi, för första gången, erbjuda en
termisk effekt som kontrolleras direkt genom
vävnadsimpedans och som suger bort fettet samtidigt.
På så sätt säkerställs att den omgivande vävnaden inte
överhettas.

Applikator med aktiv
elektrod i fettvävnaden

3D hudåtstramning ● fettsugning ●
kroppskonturering ●
anti-cellulitbehandling

På olika sammankomster och kongresser delar
användarna med sig av sina erfarenheter.

Fråga din läkare om de nya möjligheter som den här
skonsamma estetiska metoden för kropp, ansikte och hals kan
ge dig.

+

Klinikens stämpel

Specialapplikator för
cellulitbehandling
Vid cellulitbehandling måste de översta hudlagren
behandlas. Därför är det särskilt viktigt att temperaturen
kontrolleras.
Den speciella CelluTite™-applikatorn förs igenom huden
genom små snitt. Där drar den ihop fibrer och bindväv för
att ge maximal åtstramning. Om huden är mycket gropig
kapas bindvävssepta med en integrerad dissektor.
Resultatet blir en slätare hud. De så typiska groparna
minskar avsevärt under de följande tre månaderna och kan
försvinna helt och hållet.

Kan ändras utan föregående meddelande
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Stramar åt, formar och jämnar ut huden.
Behandlar celluliter i en enda
behandling och avlägsnar fettceller.

ansikte och hals
överarmar
BH-linje
rygg
stjärt
insida och utsida lår
knä

CelluTite™ för
alla områden med
celluliter

Vad är BodyTite™?
En ny teknologi för termisk hudåtstramning med
samtidig skonsam fettsugning. Behandlingen kan
utföras polikliniskt med lokalbedövning.
Vad är det som är nytt med BodyTite™?
Med traditionell fettsugning blir huden oftast slapp i det
behandlade området, trots att man avlägsnar fettet.
BodyTite™ däremot ger fyra effekter i en och samma behandling:
smälter fettet till vätskeform, gör att fettet kan sugas ut, drar
ihop vävnadsfibrerna med hjälp av värme och stimulerar
nybildning av kollagen. På så sätt blir huden stramare. I
kliniska studier kunde man se en linjär åtstramning av huden
med i genomsnitt 31 % efter 12 månader.
När ska BodyTite™ användas?
När man önskar åtstramning och konturering, som till
exempel i problemområden som halsen, överarmarna,
BH-linjen, insida låren osv.

Hur lång är konvalescensen?
Det beror på vilket område som behandlats och på
individen, men brukar vara runt 1-3 dagar.
Sterila engångsapplikatorer för att klara de högsta
hygienkraven

När kan jag börja se resultat?
Åtstramningseffekten märks med en gång. Det tar dock
längre tid för elastin och kollagen att bildas och
åtstramningseffekten sker gradvis. Det slutliga resultatet
uppnås efter ca 4-5 månader.

Fungerar BodyTite™ även mot celluliter?
CelluTite™ är en applikator som utvecklats särskilt för
celluliter. Den gör så att värmen fördelas jämnt i det övre
fettlagret. Fettcellerna expanderar och smälter så att de
kan sugas ut omedelbart. Om det finns kraftiga gropar i
huden åtgärdas de med den inbyggda dissektorn.
Hudytan slappnar då av och slätas ut.

Hur länge varar resultatet?
Fettceller som avlägsnats kommer inte tillbaka. Den
naturliga åldringsprocessen med förslappning av fibrer och
bindvävssepta kan emellertid inte stoppas, och befintliga
fettceller kan öka i storlek. Hur länge resultaten varar är
olika för olika personer och beror i stor utsträckning på
livsstilsfaktorer.

Kan BodyTite™ användas i ansiktet?
Ja, i Europa har metoden redan etablerats som en
ny minimalt invasiv metod för ansiktslyftning som
kallas FaceTite ™. Det finns även en speciell
applikator för behandling av hals och haka som
heter NeckTite™.
Kan BodyTite™ korrigera en tidigare fettsugning?
Ja, eftersom den termiska effekten leder till åtstramning
även när väldigt lite fett finns kvar efter en traditionell
fettsugning. Målet för behandlingen är då minimal
fettsugning och maximal hudåtstramning.

