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BTL Polska Sp. z o.o.
ul. Leonidasa 49
02-239 Warszawa
tel. 22 667 02 76
fax 22 667 95 39
btlnet@btlnet.pl
www.btlnet.pl
www.btlestetyka.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej dokładne
i aktualne, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się w tym katalogu. Produkty i ich parametry mogą ulec zmianie.
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KSZTAŁTUJ
swoją
przyszłość
Exilis to zaawansowany
system do nieinwazyjnych
zabiegów estetycznych,
PozwalajĄCY na osiągnięcie
widocznych i długotrwałych
rezultatów. Obsługa jest
prosta, a zabiegom można
poddać praktycznie każdy
obszar CIAŁA.
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Modelowanie sylwetki
TECHNOLOGIA RID

PRZED

Rozpoznanie (REACH)
Skojarzenie ultradźwięków z energią
o wysokiej częstotliwości pozwala
dotrzeć do wcześniej opornej tkanki
i zastosować terapię. System EXILIS
jest kierowany na dokładnie określoną
głębszą tkankę tłuszczową, a kontaktowe
chłodzenie powierzchni reguluje
temperaturę skóry i chroni jej delikatne
struktury.
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i

Rozpoznanie

IzOLAcja

DEAKTYWACJA

• J
 edyne urządzenie zapewniające jednoczesne stosowanie fal ultradźwiękowych
i kontrolowanego nagrzewania tkanki.
• Rewolucyjny efekt medyczny skojarzonego działania mechanicznego i jednolitego
pobudzenia cząsteczek.
• Precyzyjnie ukierunkowane, najbardziej skuteczne i szybkie działanie modelujące.
• Unikalne systemy bezpieczeństwa.

PO

DEAktywacja (deactivation)
Depozyty tłuszczowe zazwyczaj składają
się z metabolicznie nieaktywnych komórek.
Energia o wysokiej częstotliwości powoduje
precyzyjne głębokie nagrzewanie tkanki.
Inicjowana jest aktywność metaboliczna
i przyspieszone zostają procesy lokalnej
lipolizy tkanki tłuszczowej. W tym samym
czasie adipocyty ulegają procesowi apoptozy.
Objętość komórki tłuszczowej zmniejsza się
i tkanka tłuszczowa ulega redukcji.

Izolacja (isolation)
Fale ultradźwiękowe systemu EXILIS
przerywają zwłóknienia w strukturach
tłuszczowych, powodując podział
pakietów komórek tłuszczowych na
pojedyncze jednostki. Nieosłonięte
komórki tłuszczowe są wtedy łatwiej
dostępne niż kiedykolwiek i podatne
na skuteczną terapię.
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Kluczowym zagadnieniem w zabiegach estetycznych jest aplikacja
dużej energii bez narażania pacjenta na negatywne odczucia i powikłania
pozabiegowe.

Monitoring temperatury w czasie rzeczywistym zapewnia doskonałą
kontrolę nad przebiegiem nagrzewania tkanki. Exilis dostarcza
maksymalną moc bez występowania dyskomfortu.
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każdy Twój
ruch nADAJE
nOWY Sens
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Warstwowanie
z nowoczesnyM
chłodzeniem
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Warstwowanie oznacza, że emitowana energia jest deponowana na różnych
głębokościach tkanki. Aplikator jest skonstruowany w taki sposób, aby
zmiana parametrów mocy oraz chłodzenia odbywała się bezpośrednio
przy użyciu menu aplikatora. Zmiana chłodzenia w trakcie zabiegu pozwala
na oddziaływanie na kolejne warstwy tkanki od najgłębszych, aż do
powierzchownych.
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Warstwowanie dzięki
kontroli nagrzewania
i chłodzenia

0

chłodzenie

nagrzewanie

skóra

1 cm

tkanka podskórna
2,5 cm

mięsień
chłodzenie do 10°C

pełna kontrola
warstwowania
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wizualne
potwierdzenie
kontaktu
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EFC ELITE
Więcej energii
mniej czasu
Inteligentny
pomiar impedancji

eliminacja
iskrzenia
i powstawania
łuków
elektryczNych

wizualny
wskaźnik
kontaktu

równomierny
rozkład
energii

podwójna
kontrola
kontaktu
elektrody
NEUTRALNEJ

Rdzeniem urządzenia jest zaawansowany system EFC Elite. Jest to
zestaw elementów bezpieczeństwa, na który składają się zarówno
rozwiązania hardware, jak i software. W zabiegach estetycznych
podstawowym kryterium skuteczności jest precyzyjna kontrola
ogrzewania tkanki. EFC Elite stanowi przełom technologiczny, który
pozwala wykonywać zabiegi w sposób efektywny, przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiego komfortu pacjenta.
Rezultatem jest równomierne ogrzewanie tkanek docelowych oraz
eliminacja iskrzeń i łuków elektrycznych przy aplikacji na wysokich
parametrach mocy. Głowica ze świetlną sygnalizacją kontaktu oraz system
kontroli przylegania elektrody neutralnej dopełniają funkcjonowanie
systemów bezpieczeństwa i czynią Exilis najbardziej zaawansowanym
systemem dostępnym na rynku.
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ODMŁADZANIE
TWARZY
Technologia CRT
Collagen Refill Technology
• Remodeling kolagenu przy użyciu opatentowanego systemu ekspozycji na energię dualną.
• Radykalna poprawa gęstości skóry dzięki procesowi neokolagenezy.
• P
 roces leczenia nie jest oparty na absorpcji energii na chromoforach, dzięki czemu jest
dostępny dla wszystkich fototypów skóry.

Jak działa CRT:
• Włókna kolagenowe o potrójnie spiralnej strukturze są stymulowane przez odpowiednio
dobraną temperaturę. Stymulacja powoduje proces rozplątywania włókien.
• Fale ultradźwiękowe mechanicznie przerywają włókna kolagenowe.
• Połączenie dwóch oddziaływań energii powoduje szybki i wydajny proces rozdzielania
włókien kolagenowych.
• Struktura skóry wypełnia się nowym kolagenem.
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INTELIGENTNA
ENERGIA
Exilis używa najbardziej zaawansowanego systemu dostarczania energii HF,
który pozwala na ciągły monitoring zmian impedancji (opór elektryczny)
skóry w trakcie zabiegów.

efekty termiczne

System dostarczania energii automatycznie zmienia poziom aplikowanej
mocy, dostosowując się do obszarów o różnej impedancji.
To pozwala operatorowi na stosowanie wysokich mocy, bez obaw
o bezpieczeństwo pacjenta.

występowanie przepięć
iskrzenie

EXILIS:
JEDNORODNA EMISJA ENERGII

jednorodne
dostarczanie
energii

przegrzanie

emisja wysokiej energii

fluktuacje
dostarczanej
energii

INNE SYSTEMY
dostarczenie niskiej energii

TERAPEUTYCZNY ZAKRES IMPEDANCJI

POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNY ZAKRES IMPEDANCJI

tkanki miękkie

pobliże kości

zły kontakt aplikatora

(niska impedancja)

(wysoka impedancja)

(bardzo wysoka impedancja)
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gęstość kwadratowa energii elektrycznej/cm2

WYZWANIA
W TERAPII
OSIĄGNIĘTE
INNE SYSTEMY

EXILIS

czas

EFC ELITE kontroluje i automatycznie eliminuje powstawanie
niebezpiecznych maksimów energii. Opracowany system filtracji jest
nazywany profilowaniem kwadratowym spectrum energii (Flat Top).

Exilis to ogromny skok w technologii w porównaniu do innych urządzeń.
Automatyczna regulacja poziomu energii niweluje niebezpieczeństwo  
gwałtownego zwiększenia energii. Exilis to bezpieczeństwo i pewność,
że pacjent otrzyma optymalną dla terapii dawkę energii.
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Testy kliniczne
• Wspierane przez zaawansowane badania
• Brak występowania efektów ubocznych w narządach wewnętrznych,
dowiedziony przez badania biochemiczne
• Testy przeprowadzone in vivo i in vitro
Termografia wykonana po zabiegu

Histologia – tkanka łączna
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System laserowy Prevas – pomiar i porównanie
efektu
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Rezultaty
z zachowaniem
bezpieczeństwa

Przed

Po 4 zabiegach

Przed

Po 4 zabiegach

Przed

Po 4 zabiegach

Zdjęcia dzięki uprzejmości: Dr M. Kacki, TN; Dr J. Downie, NJ; Dr J. Tang, CA
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Dowiedzione
przez
ekspertów

Przed

Po 2 zabiegach

Przed

Po 4 zabiegach

Przed

Po 4 zabiegach

Zdjęcia dzięki uprzejmości: Dr Ch. Kelley, IN; Dr J. Tenore, IL; Dr A. Liftin, NJ
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Ergonomiczny design
zmniejsza zmęczenie
operatora i zapewnia
precyzyjną kontrolę
aplikacji, nawet wokół
oczu.
Exilis może być
bezpiecznie używany na
wszystkich fototypach
skóry. Dodatkowym
atutem urządzenia
jest brak kosztownych
materiałów
eksploatacyjnych.

BTL-Exilis-Elite_CAT_PL102_09.indd 19

2016-02-10 10:39:17

BTL-Exilis-Elite_CAT_PL102_09.indd 20

2016-02-10 10:39:17

