
Systems
Sonic Shaper™

•	Edinstvena	aparata,	ki	nudita	tako	napredno	tehnologijo	
vakuumske	kavitacije	kot	tudi	samostojno	RDT®	terapijo

•	Neinvazivne	in	neboleče	terapije,	ki	omogočajo	hitro,	varno	in	
učinkovito	oblikovanje	telesa

•	Natančno	odstranjevanje	lokalnih	maščobnih	oblog	in	celulita	
na	različni	delih	telesa	brez	dolgotrajnega	okrevanja

•	Rezultati	so	vidni	že	po	prvi	terapiji;	nadaljnji	posegi	še	
dodatno	zmanjšajo	obseg	tretiranega	dela	telesa
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Sonic ShaperSonic Shaper™™Sonic ShaperSonic Shaper™™		prestigeprestige

vakumska kavitacija 
   RDT®- radialna endodermna terapija
         diamantna mikrodermoabrazija

Inovativna kombinacija ultrazvoka in RDT® tehnologije je ustvarila edinstveno vakuumsko	
kavitacijo, ki omogoča zelo učinkovito in varno oblikovanje telesa. 
Kavitacija omogoča koncentracijo energije na točno določeni globini v tkivu, kar zagotavlja 
selektivno razbitje maščobnih celic v podkožju. Površina kože, žile, živci in mišice pri tem 
ostanejo nedotaknjeni. Maščoba iz razbitih maščobnih celic se v obliki trigliceridov izlije v 
medcelično tekočino, kjer se pod vplivom encimov razgradi v glicerol in proste maščobne 
kisline. Vodotopni glicerol prodre v krvni obtok in se porabi za energijo, netopne proste 
maščobne kisline pa potujejo v jetra, kjer se razgradijo kot vsaka druga prosta maščobna 
kislina, vključno s tistimi iz hrane. 
Kombinacija z vakuumsko	RDT® tehnologijo še dodatno prispeva k enostavnosti uporabe 
in varnosti same terapije. Vakuum ustvari kožno gubo  in jo tesno pritisne ob aplikator, kar 
močno poveča selektivnost in varnost terapije. Ta kombinacija namreč zagotavlja, da efekt 
kavitacije nastane le v kožni gubi ter tako učinkuje samo in edino na maščobno tkivo v 
podkožju. Pritisk na tkivo je nadzorovan in konstanten, kar bistveno pripomore k ponovljivosti 
terapij in zmanjša vpliv same tehnike dela na končne rezultate. 

Metoda	 RDT® zagotavlja učinkovit pristop k terapiji celulita, oblikovanju 
telesa in ne kirurškem pomlajevanju obraza. Posebno oblikovani aplikatorji z 
rotirajočimi kroglicami ustvarijo krožno kožno gubo, kjer istočasno potekata 
masaža in raztezanje vezivnega tkiva. Intermitentni vakuum pospeši pretok 
krvi in kisika v tkivih, izboljša cirkulacijo limfe in posledično odstrani iz telesa 
odvečno tekočino in metabolite, pospeši metabolizem, razteza vezivno 
tkivo, aktivira fibroblaste in stimulira nastajanje kolagena. Rezultat je gladko, 
lepše oblikovano telo ter izboljšan tonus obraznih mišic, kar posledično 
zmanjša tudi globino gub.

Diamantna	 mikrodermoabrazija predstavlja 
enostavno in hitro pot do bolj zdrave in mlajše 
kože tako za ženske kot moške vseh starosti. 
Terapija zagotavlja natančno odstranjevanje 
vrhnjih plasti kože brez stranskih učinkov. Sam 
poseg sproži stimulacijo kolagenskih vlaken in 
pospeši rast novih celic v bazalni (globji) plasti 
dermisa. Rezultat je sveža, sijoča in gladka koža.

Vakumsko	kavitacijski	
aparati predstavljajo ne 
invazivno, nebolečo, varno in 
hitro alternativo liposukciji ter 
hkrati tudi izjemno učinkovito 
anticelulitno terapijo. 
Oblikovanje različnih predelov 
telesa ne zahteva anestezije 
in dolgotrajnega okrevanja ter 
ne pušča brazgotin.

(koda: 1800397) (koda: 1800396)



Izkoristite širok nabor dodatkov in si sestavite 
svoj lastni Iskra Medical kavitacijski aparat!

Aplikatorji

Voziček	Prestige	Plus
Edinstven voziček, ki se z modeli 
prestige zlije v popolno celoto.
Lahko dostopen prostor za 
shranjevanje aplikatorjev in dodatnih 
pripomočkov. 

Roka	za	kabel	aplikatorja
Možnost nastavitve roke pod 
različnimi koti močno olajša 
uporabo aplikatorja.

Voziček	TESLA	

Vakuumski	aplikatorji
Vakuumski aplikatorji različnih velikosti 
za posege na telesu in obrazu.
Aplikatorji BIOSTIM za hkratni 
učinek vakuumske masaže in 
biostimu lacije 

Diamantna	
mikrodermoabrazija
Enostavno in hitro pot do bolj zdrave 
in mlajše kože.
Natančno odstranjevanje vrhnjih 
plasti kože brez stranskih učinkov.

velik VACaVite™ L
(koda: 1511246)

mali VACaVite™ S
(koda: 1511255)

Vakuumsko-kavitacijski 
aplikatorji

Aplikatorji	različnih	velikosti	
olajšajo	dostop	tudi	do	težje	
dosegljivih	predelov	telesa.

•	RDT®	terapija	v	kombinaciji	z	
biostimulacijo	ali	diamantno	
mikrodermoabrazijo	za	posege	
tako	na	telesu	kot	obrazu	

•	Enostavna	uporaba	aparata	in	
nezahtevna	tehnika	terapije

•	Standardni	in	prosti	programi

•	Možnost	shranjevanja	podatkov	
o	strankah	in	terapijah

•	Enostavno	upravljanje	in	
vzdrževanje	brez	potrošnega	
materiala

•	Namizni	aparati,	
ki	v	kombinaciji	z	
edinstvenim	vozičkom	
Prestige	Plus	delujejo	kot	
celota	na	kolesih



7
-3

/2
0

2
0

 S
LO

 fo
to

 L
ili

k,
  C

O
P

YR
IG

H
T 

©
 2

0
0

9
, I

sk
ra

 M
ed

ic
al

 d
.o

.o
. A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

Pred terapijo Po treh tretmajih Pred terapijo Po šestih tretmajih

Opcija

Artikel/Koda Sonic	Shaper™	
prestige Sonic	Shaper

Aplikatorji RDT® P P
Diamantni seti P P
Voziček TESLA (Koda: 1511	371) P P
Voziček Prestige Plus
(Koda: 1600	856) P
Roka za kabel aplikatorja
(Koda: 1511	256) P

 d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, PE: Otoče 5a, 4244 Podnart, Slovenija
T: 04 53 25 760, 04 53 25 762, F: 04 53 25 718 
M: 041 519 731, 041 622 918, 041 719 060
E: info@iskramedical.eu, W: www.iskramedical.eu

ISO
13485

CERTIFIED

COMPANY

ISO
9001

CERTIFIED

COMPANY

Tehnični	podatki

Tip aparata: Sonic	Shaper™	prestige
Koda:	1800	397

Sonic	Shaper™
Koda:	1800	396	

Vir energije: Piezo keramični pretvornik

Frekvenca: 28 - 32 kHz

Intenziteta: 5 to 100%, nastavljivo

Čas terapije: do 60 min, nastavljivo

Vrednosti vakuuma: 0 do 500 HPa, nastavljivo

Trajanje vakuuma: 0 do 20 s, nastavljivo

Premer kombiniranega 
aplikatorja: 80 in 60 mm

Št. standardnih 
programov: 31

Št. prostih programov: 8000

Napajalna napetost/
Varovalka: 230V (+10%, -15%); 50/60 Hz; 2 x 3,15 AT

Moč: 300 VA

Dimenzije: 470 x 600 x 270 mm 430 x 600 x 260 mm

Teža: 19 kg 17 kg

Klasifikacija IEC 60601/1: Razred I, Tip B

Klasifikacija MDD 93/42/
EEC: Razred IIb

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov. 

Standardna	oprema

Artikel/Koda Kol. Sonic	Shaper™	
prestige

Sonic	
Shaper™

Aplikator VACaVite™ L
(Koda: 1511	246) 1 P P
Aplikator VACaVite™ S
(Koda:	1511	255) 1 P P
Varnostna ročka
(Koda: 1511	248) 1 P P
Nastavek za aplik. (Koda: 1511	279) 1 P
Vakuumski aplikator RAPG60  
(Koda: 1512	010) 1 P P
Vakuumski aplikator VPG25 
(Koda: 1512	042) 1 P P
Vakuumski aplikator AF11 
(Koda:	1512	063) 1 P P
Držalo AAF 
(Koda: 1512	065) 1 P P
Povezovalni konektor CK 
(Koda: 1512	080) 1 P P
Ključ za razstavitev aplikatorja - veliki 
(Koda: 1511	281) 1 P P
Ključ za razstavitev aplikatorja - mali 
(Koda: 1511	282) 1 P P
Priključni kabel 
(230V, EURO vtič) 1 P P
Gel, 250 ml (Koda: 1505	122) 3 P P
Meter 
(Koda: 1511	249) 1 P P
Brošura za stranke 
(Koda: 1511	250) 500 P P
Izjava
(Koda: 1511	251) 100 P P
Vprašalnik o pacientu
(Koda: 1511	252) 100 P P
Obrazec za terapijo
(Koda:	1511	253) 100 P P
Navodila za uporabo P P


