D-ACTOR® linha »ultra«
Tratamento por Onda Acústica Radial (AWT®)

Tratamento da celulite

O que é o Tratamento por Onda Acústica (AWT®)?
Hoje em dia, são utilizadas ondas acústicas com
grande sucesso na terapia da dor, para o tratamento de entesopatias. Estudos recentes1,2,3 mostraram que as ondas acústicas produzem efeitos
biológicos que tanto estimulam processos metabólicos como melhoram a elasticidade do tecido
conjuntivo. Os campos de aplicação não médicos
do AWT® radial incluem o tratamento de celulite,
rugas faciais, estrias e outras situações.

Efeitos biológicos
 Estimulação da microcirculação
(sangue/linfa), elasticidade tecidular
e das células estaminais
 Ativação do metabolismo celular
(permeabilidade da membrana celular
melhorada)
 Libertação de fatores de crescimento

Vantagens do AWT®
 Não invasivo
 Tratamento de curta duração
 Indicado para todos os tipos de pele,
incluindo pele bronzeada pelo sol
 Melhorias iniciais possíveis após apenas um
tratamento, dependendo do tipo de pele e da
indicação
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Tratamento de estrias

Tratamento de rugas faciais
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Relaxamento muscular

Tratamento de rugas faciais

Campos de aplicação do Tratamento por Onda Acústica
O D-ACTOR® 200 »ultra« é concebido para tratamento por ativação de impulsos (PAT) e destina-se
a aliviar dores musculares menores.

Campos de aplicação não médicos
 Tratamento da celulite
 Tratamento de rugas faciais

 Tratamento de estrias
 Relaxamento muscular

Efeitos sobre a epiderme e o tecido conjuntivo durante o tratamento da celulite
Antes do AWT®
As células adiposas ampliadas são empurradas
para a superfície da pele. As fibras conjuntivas
verticais não elásticas não esticam juntamente
com o tecido adiposo adjacente. O típico aspeto
de pele com casca de laranja torna-se visível na
superfície da pele. A circulação sanguínea local é
significativamente reduzida.

Durante o AWT®
São introduzidas ondas acústicas no organismo.
O tecido conjuntivo consegue relaxar a firmeza
da epiderme consegue aumentar. A circulação do
sangue no tecido melhora significativamente e as
células ampliadas conseguem ser reduzidas ao
seu tamanho normal.

Após o AWT®
A pele e o tecido conjuntivo conseguem recuperar a sua elasticidade natural. É possível alcançar
uma melhoria visível e duradoura da textura da
superfície da pele.

 Peça de mão V-ACTOR®
para tratamento por vibração para
complementar o AWT®
 Peça de mão D-ACTOR®
com botões de controlo e visor integrados

D-ACTOR® »ultra« – Paixão pela qualidade e design
Os aparelhos de ondas de choque da STORZ
MEDICAL são concebidos para durarem. É essa a
razão pela qual são usados apenas materiais e
componentes de alta qualidade.
Linhas claras e um design frontal que se assemelha a uma onda acústica em propagação assinalam o poder do acionamento integrado e extremamente silencioso »Air Power« e a fiabilidade
deste aparelho de AWT®.

Individualidade nos pormenores

A peça de mão redesenhada do D-ACTOR®
»ultra«, com o mostrador »Active-tip-control«, define padrões inovadores do tratamento por onda
acústica. O design ergonómico da peça de mão
garante um tratamento eficaz e não cansativo.
Todos os elementos de controlo importantes foram integrados na peça de mão. A frequência e
os níveis de energia podem ser ajustados diretamente através de botões seletores. Isso facilita o
trabalho.

Botões de controlo e visor na peça de mão

A compra do D-ACTOR® »ultra« permite o acesso
ao exclusivo ICE Shock Wave Portal. Aí encontrará
informações atualizadas sobre o AWT®. Tudo o
que precisa é de uma ligação à Internet e de um
dispositivo de visualização correspondente, como
um smartphone, tablet ou computador.
No início, o sítio de internet apresenta os pilares
do portal: Informação, Comunicação e Formação.

Dicas de tratamento de utilizadores experientes no
ICE Shock Wave Portal
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Peças de mão para tratamentos estéticos

