


Przełomowa
generacja
zabiegów 
na twarz
i szyję

Synchronous 
Ultrasound
Parallel Beam

SUPERB™ • Wysoka intensywność i częstotliwość 
oraz Ultradźwięki Beam Array. Równo-
czesne dostarczanie siedmiu równoległych 
wiązek ultradźwiękowych o niskiej dywe-
rgencji i wrażliwości na niejednorodność 
tkanek oraz zapewnienie powtarzalnego 
i kontrolowanego deponowania energii  
w skórze.

• Wysoka gęstość jednolitej depozycji pełnej 
energii na głębokości 1,5 mm w skórze wła-
ściwej —  bezpośredni kontakt pozwala osiągnąć 
efekt zabiegowy, bez uszkodzeń poniżej leżą-
cych struktur: kości, nerwów twarzowych, tkanki 
tłuszczowej twarzy i naczyń krwionośnych.

• Zintegrowane aktywne chłodzenie Sofcool™ 
z mechanizmem monitorowania temperatury 
skóry w czasie rzeczywistym — dla optymalnej 
ochrony naskórka i dokładnego ukierunkowa-

nia efektu termicznego przy jednoczesnej 
kontroli komfortu zabiegu.

• Brak ograniczeń zabiegowych 
ze względu na wiek (22+), płeć, 
wagę, rodzaj i pigmentację skóry. 
Wypełniacze nie są przewwska-
zaniem do zabiegu (potrzebne 
jest okienko 48h).

• Każdy puls to duży obszar 
zabiegowy z unikatowym frak-
cjonującym oddziaływaniem 
na skórę włąściwą.

•Nieinwazyjna technologia So-
fwave™ zapewnia bezpieczeństwo 

i nie wymaga okresu rekonwalescen-
cji (zatwierdzona przez FDA). 

Zabieg trwa jedynie 30 - 45 min.

Sofwave™ Medical wprowadza 
innowacyjne, nieinwazyjne i nie 
wymagające rekonwalescecji 
podejście do liftingu brwi, wiot-
kiej skóry szyi i podbródka 
oraz modelowania owalu 
twarzy i redukcji zmarszczek.  
SUPERB™ - Synchronous Ultraso-
und Parallel Beam to technologia 
ze zintegrowanym chłodzeniem 
Sofcool™, która umożliwia zabieg  
w skórze właściwej, nie uszka-
dzając przy tym naskórka ani 
struktur leżących poniżej. 
Przełomowa technologia Sofwave™ 

zagwarantuje twojej praktyce miano 
innowacyjnej, dzięki inteligentnym,  
a jednocześnie prostym, skutecz-
nym i bezpiecznym rozwiązaniom  
estetycznym dla pacjentów.



Poznaj działanie
przełomowej

technologii

Sofwave™ 

• Wiązki ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości rozprzestrzeniają się przez tkankę 
i w skórze właściwej  tworzą 7 unikalnych cylindrycznych (3D) stref termicznych, od-
dzielonych obszarami nieuszkodzonej tkanki. Tworzą w ten sposób efekt częściowego 
oddziaływania w środkowej części skóry właściwej.

• Frakcyjny efekt ultradźwięków tworzy kontrolowaną, wydłużoną i kierunkową koagu-
lację termiczną na głębokości 1,5 mm w skórze właściwej i zapewnia korzystne efekty 
przy minimalnej penetracji i jednoczesnym braku uszkodzeń naskórka i struktur leżą-
cych poniżej.

• Podgrzanie tkanki skórnej (60 - 70°C) indukuje produkcję kolagenu i przebudowę  
skóry w opymalnym kierunku wektora względem zmarszczek.

• Opatentowany zintegrowany mechanizm chłodzenia Sofcool™ chroni naskórek i po-
maga w ukierunkowaniu efektu zabiegu w skórze właściwej.

• Unikalna wektorowa natura wpływu Sofwave™ stymuluje stan zapalny i odpowiedź 
organizmu, jaką jest proces gojenia poprzez neokolagenezę i neoelastogenezę.

Lekka, 
ergonomiczna kon-
strukcja 
głowicy zapewnia 
wyraźną 
widoczność 
i pokrycie dużego 
obszaru 
zabiegowego.

naskórek

skóra właściwa

tkanka podskórna

BEZPIECZEŃSTWO 
I KONTROLA EFEKTU 
TKANKOWEGO

brak 
uszkodzeń 
naskórka

brak uszkodzeń niżej położon-
ych struktur — nerwów, kości, 
naczyń krwionośnych lub tkanki 
tłuszczowej

Udowodniona 
Skuteczność 
Kliniczna
Badania przedkliniczne wykazały 
wyraźny efekt tkankowy przy 
optymalnym bezpieczeństwie.

• SUPERB™ eliminuje potrzebę skupiania wiązki.
• Energia ultradźwiękowa jest absorbowana i nie 
wnika głębiej niż na 2 mm, gwarantując brak uszko-
dzeń leżących poniżej struktur.
• Wszystkie przetworniki o wysokiej intensywności 
SUPERB™ działają równocześnie.
• Tworzone są unikalne cylindryczne (3D) strefy ter-
miczne.



Głębokość zabiegu 
gwarancją korzyst-
nych efektów
Leczenie starzejącej się skóry  
wymaga zastosowania efektu ter-
micznego w skórze właściwej. 

Równoległe wiązki Sofwave™ o wysokiej  
częstotliwości wraz ze zintegrowanym chłodze-
niem umożliwiają utrzymanie efektu termicznego  
w obrębie skóry właściwej w zakresie od 0,5  
do 2 mm. Centrum efektu leczenia zachodzi na  
głębokości 1,5 mm.

U 80% 
pacjentów nastąpiła 
wyraźna poprawa 
skóry w zaledwie 

12 tygodni*

U większości 
pacjentów zanotowano 

poprawę lub znaczną po-
prawę już po pierwszej 

sesji zabiegowej*

brak 
uszkodzeń 
naskórka

1,5 mm

naskórek

chłodzenie 
kontaktowe
SOFCOOL™

cylindryczne (3D) 
strefy termiczne

centrum efektu
leczenia (1,5 mm)

warstwy
podskórne

skóra
właściwa

brwi

podbródek

zmarszczki

szyja

* Pacjenci uczestniczący w badaniach klinicznych w różnych 
ośrodkach medycznych. Wyniki oceniane przez dwóch nieza-
leżnych recenzentów. Wyniki pacjentów mogą się różnić.



Przed |  Po 12 tyg.

Przed |  Po 12 tyg.

Przed |  Po 16 tyg.

Przed |  Po 16 tyg.

Zobacz
efekty

kliniczne
zabiegu
Sofwave



TO WYJĄTKOWA OKAZJA BIZNESOWA

SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI (ROI) – brak potrzeby 
ciągłego uzupełniania materiałów eksploatacyjnych, 

niski koszt utrzymania. 

ODPOWIEDNI DLA WSZYSTKICH rodzajów skóry, 
zarówno dla osób w wieku 22 lat, jak i starszych.

KRÓTKI ZABIEG usprawnia przebieg procedury  
leczenia – pojedynczy zabieg trwa ok. 30 - 45 min. 

 i wymaga minimalnego czasu przygotowania.

WYSOKA SATYSFAKCJA PACJENTA – nieinwazyjna 
metoda bez okresu rekonwalescencji i przerywania 
codziennych obowiązków oraz wyraźne efekty już 

po pierwszym zabiegu

SPEŁNIA RÓŻNE POTRZEBY - Sofwave™ jest za-
twierdzony przez FDA (Agencja Żywności i Leków 
w USA) jako urządzenie do liftingu brwi, wiot-
kiej skóry podbródka i szyi oraz spłycania bruzd  

i zmarszczek.

Wyłączny dystrybutor Sofwave™ na terenie Polski
www.pandamedical.co


