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O ADIPÓMETRO EM 2D «FOTOGRAFA» E MEDE OS TECIDOS

MEDIÇÃO GRÁFICA

PRECISA

AVALIAÇÃO DINÂMICA 

ANAMNESE MAIS CLARA DOS TECIDOS E DO TRATAMENTO AWT

FÁCIL E RÁPIDO

 

NUESTRO 
INSTRUMENTO 

O NOSSO EQUIPAMENTO

ACUMULAÇÃO ADIPOSA ÁREA TROCANTÉRICA

ACUMULAÇÃO ADIPOSA ZONA TROCANTÉRICA, SEGUIMENTO 2 MESES

ACUMULAÇÃO ADIPOSA LOCALIZADA, SEGUIMENTO 4 MESES

.

CONTROLO DE ACUMULAÇÃO DE GORDURA LOCALIZADA, 
SEGUIMENTO 1 MÊS 

-

TRÍCEPS RETENÇÃO DE LIQUÍDOS

A adipometria, uma estratigra�a dinâmica, é um método inovador de medição que permite realizar 
uma análise precisa dos tecidos graças à tecnologia da sonda ultrassónica.
O valor cientí�co das medições, a facilidade de utilização e a nitidez dos resultados são as principais 
características que tornaram o adipómetro num instrumento de medição corporal de excelência.

Graças à inovadora função 2D, fotografa e compara no tempo as medidas tiradas a qualquer zona do 
corpo; uma vantagem para os pro�ssionais que desejam obter uma visão ainda mais ampla e 
detalhada da espessura dos tecidos subcutâneos.

O adipómetro permite,
graças às funcionalidades  de 
medição grá�ca, visualizar 
milímetros de espessura dos 
diferentes extratos de uma 
zona.

O adipómetro permite ler uma área de tecido, posicionando e movendo a sonda ultrassónica na zona 
que se deseja medir. O resultado é uma imagem ecográ�ca que ressalta os limites entre os diferentes 
extratos dos tecidos permitindo a medição de todos as espessuras subcutâneas.

O resultado é uma visão mais clara dos tecidos subjacentes que permite diagnosticar qualquer 
patologia e aplicar os protocolos AWT personalizados, comprovando deste modo os resultados 
obtidos com os tratamentos realizados.

A tecnologia da  sonda ultrassónica permite a medição direta e imediata da espessura da adiposidade 
subcutânea, sem necessidade de outras técnicas de medição pouco cientí�cas (plicómetro). Isto 
garante uma medição precisa e exata de todos os tecidos.
 

Mostra uma redução significativa da inflamação pela acumulação 
de fluido extracelular e uma redução da grossura de SSAT+ SDAT 
numa área algo mais ampla de 50,8 mm a 33,1 mm. 
PROTOCOLO: 6 sessões no total, com 3 sessões de LINFÁTICO 
MECÁNICO com V-ACTOR e D-ACTOR+D35 e 2 sessões de 
ADIPO/CELULITE com D-ACTOR+D20T.

ANAMNESE: Zona trocantérica com evidente retenção hídrica, 
espessura de gordura SSAT+SDAT 57,6 mm. CONTROLO 2 meses 
depois da última sessão. Mostra que a grossura da acumulação 
adiposa reduziu de 57,6 mm a 39,7 mm.
PROTOCOLO: 8 sessões no total, com 3 sessões de LINFÁTICO 
MECÂNICO com V-ACTOR e D-ACTOR+D35 e 7 sessões de 
ADIPO/CELULITE com D-ACTOR+/ D20T.

Existe uma redução significativa da gordura com um aumento da 
hidratação / oxigenação e uma redução da acumulação de gordura 
localizada de 90 %.
PROTOCOLO: 8 sessões no total com V-ACTOR LINFATIC UNBLOCK 
D-ACTOR+D20S/ D20T/DI15

Depois de um mês verifica-se uma redução significativa da gordura 
e uma redução da grossura de SSAT+SDAT de 21,8mm a 14,9mm.
PROTOCOLO: 4 sessões de DESBLOQUEIO LINFÁTICO com 
V-TOR+D-ACTOR + D20S/D20T

Estratigrafia da área representada em todas as suas camadas 
depois de uma única sessão de linfático com v-Actor de apenas 60 
segundos.
PROTOCOLO: Uma sessão com V-ACTOR.


