
YENİLİKÇİ
ÇOK DALGALI
RF TEKNOLOJİSİ

TERMAL ISI GÖSTERGESİ
Bu termal resmi hacimsel termal ısının derinin hedeflenen bölgelerde 
değişik derinliklere gönderilmesini gösterir.

Teknik Özellikler

Treatment mode                                   Periorbital, Facial, Body

Freaquenvy                                            1MHz

Output power                                        Max 55W

Mode                                                       SINGLE / PULSE / REPEAT

Target                                                      LOW / DEEP

Temperature limit                                 30 - 50 C

Power                                                      10 - 100%

Time                                                        1 - 60min

Wave                                                       On / Off

Mo�on                                                    On / Off



ENDIKASYONLAR - Cilt Sıkılaş�rma      - Kırışıklık Azal�mı      - Selülit Azal�mı      - HA Dolgu

- Bölgesel Yağ Azal�mı                                 -  Gıdı Toparlama

- Çok Dalgalı RF teknolojisi
  yenilikçi enerji dagılımını cilde kontrollü bir şekilde yayılır.

ÇOKLU BAŞLIK SEÇENEĞİ 
Torr RF ideal  şekillendirme sıcaklığını tedavi bölgesine bağlı olarak farklı başlık seçenekleri 
ile 1.5 mm den 10 mm ye kadar değişik derinliğe uygulanması için özel olarak tasarlanmış 
termal ısı kontrollü başlıklara sahip�r.

Yüz Başlığı 
Vibrasyonlu özelliği

Torr  RF ısı kullanarak yüz ve vücut şekillendirme, cilt kolajeninin yeniden üre�lmesi, cilt sıkılaş�rma, 
kırışıklık tedavisi ve selülit tedavisi gibi işlemlerin yanı sıra gıdı lipolizi ve vücut lipolizi işlemlerini 
Başlıklarda bulunan termal ısı kontrolü özelliği sayesinde ağrısız acısız güvenli bir sistemdir.

Yenilikçi yöntemle enerji dağılımına sahip ve çok dalgalı radyofrekans teknolojisi hacimsel termal 
ısıyı çok sayıda radyofrekans enerji akışına çevirerek cilde nüfus eder. Bu RF dalgaları ister derin ister 
yüzeysel gerçekleş�rir ve tedavi sırasında oluşan ısıyı kontrollü bir şekilde ölçer. 

Torr rf uyguladığı enerjiyi düzenli ve eş zamanlı olarak 
birden çok elektoratların arasında hareket eder ve eşit 
bir şekilde bütün tedavi bölgesinde efek�f enerji 
dağılımı gerçakleş�rir. Bu teknoloji enerji dağılımı diğer 
RF sistemlerinden farklı olarak termal enerjinin derinin 
iki değişik derinliğine düşük güçle hedeflenmesini sağlar.

Target
Low mod

Target
Deep mod

Vücut Başlığı 
Vibrasyon dairesel masaj 
özelliği

Göz çevresi 
Başlığı

Tedavi boyutu:40mm
Nufus edilecek derinlik; 2,5mm-6mm
Kullanılan güç; en fazla 55w
Kullanım; Otoma�k olmayan, elle çalış�rılan

Tedavi boyutu: 50mm
Nufus edilecek derinlik; 3,5mm - 10mm
Kullanılan güç; en fazla 55w
Kullanım; Elle çalış�rılan veya otoma�k

Sadece göz çevresi değil diğer ulaşılması zor bölgelerde 
elmacık kemikleri bölgesinde de kullanılabilir.

Tedavi boyutu: 20mm
Nufus edilecek derinlik; 1,5mm - 2mm
Kullanılan güç; en fazla 7,5 w
Kullanım; Elle çalış�rılan

Otomatik dairesel hareketli 
ve vibrasyonlu başlık Vücut için
Patentli otoma�k dairesel başlık uygulayıı rahatlık sağlar
aynı zamanda bütün tedavi süresince hastaya konfor sağlar
özellikle büyük bölgesel tedavilerde

Gerçek zamanlı termal 
ısı kontrolü için
Gerçek zamanlı sıcaklık kontrol özelliği ideal sıcaklığı eşit
oranda ve güvenli bir şekilde uygulamayı cilt derecesini 
düzenli olarak gözlemleyerek sağlar.

Seçilebilir tedavi derinliği
İki değişik derinlik seçme opsiyonu hastalardaki 
endıkasyonlara ve hasta durumuna bağlı olarak ideal
tedavi etkinliği mümkün kılar.

Çoklu atış modu
Güvenli olarak termal enerjiyi hedeflenen alana ısı 
oluşumu yoluyla a�şlar arası düşük enerjiyle uygulanır.

Rahat tedavi için
Vibro konfor modu
Vibro rahatlık modu ile tedavi bölgesine direk ısı hissini
azaltmak otoma�k mekanik dalga aracığıyla sağlanır.
Tedavi sırasında hastanın rahat hissetmesine neden olur.


