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TRATAMENTO COM ONDAS ACÚSTICAS (AWT®) 
PARA APLICAÇÕES ESTÉTICAS

AWT® (Acoustic Wave Treatment) consiste em introduzir 

ondas acústicas nas zonas do corpo com defeitos e imper-

feições. 

As ondas acústicas utilizam-se com êxito no âmbito da 

urologia, ortopedia e na dermatologia desde 1980.

Diversos estudos mostram que os efeitos das ondas acústicas 

provocam reações  fisiológicas que aceleram os processos 

naturais de reparação dos tecidos do organismo e, assim, 

melhoram o resultado das intervenções estéticas.

Vantagens do AWT®

Método seguro e não invasivo;

Indicado para tratamentos corporais e faciais;

Possíveis resultados visíveis depois do primeiro tratamento;

Duração personalizada do tratamento.

Tratamento de celulite

AWT® estimula e regula o metabolismo celular, reduz os  

transtornos metabólicos e melhora a decomposição da 

gordura. Além disso, diminui os sinais visíveis de celulite, assim 

como o aparecimento da “casca de laranja”.

Body shaping

AWT® ajuda a reduzir a grossura do tecido adiposo 

através dos sistemas linfático e sanguíneo. Desta 

forma, elimina o excesso de peso e remodela a 

silhueta.

Rejuvenescimento da pele e do tecido conectivo

AWT® aumenta e melhora a elasticidade da pele e o 

tecido  conectivo e estimula a produção de novos 

fibroblastos, fibras de elastina e colagénio. Além 

disso, refirma a pele e melhora o tónus.

Tratamentos faciais: efeito anti-idade e anti-rugas

AWT® acelera os processos de regeneração e 

reparação de tecidos naturais do corpo, que melho-

ra o tom e a elasticidade da pele. Desta forma, a pele 

fica mais firme, com uma textura visivelmente mais 

suave e com uma profundidade de rugas reduzida. 

Um tratamento ideal para corrigir imperfeições 

faciais.



CELLACTOR® SC1 ULTRA:

Tratamento com ondas focais

Com o novo design modular do CELLACTOR® SC1 

ULTRA, todos os utilizadores serão capazes de 

aplicar as diferentes funções na sua prática diária e 

ampliar as funções do sistema. Este oferece diversas 

aplicações como documentação para os pacientes, 

parâmetros de tratamento e vídeos. Os manípulos 

C-ACTOR® e D-ACTOR® são controlados através do 

módulo de controlo ou do visor. Tanto a frequência 

como o nível de energia podem ser ajustados nos 

mesmos. O manípulo D-ACTOR® está equipado 

com o sensor de potência único para exibir a 

intensidade de pressão de aplicação.

D-ACTOR®:

Tratamento com ondas acústicas

O manípulo ergonómico foi concebido para trans-

mitir ondas acústicas a diferentes zonas do corpo. 

Permite tratar várias camadas de tecido e corrigir 

defeitos e imperfeições. Podem ser utilizados 

diferentes transmissores durante o tratamento para 

adotar uma abordagem personalizada e adaptada 

às necessidades específicas de cada cliente.

MODALIDADES DE TRATAMENTO
COM AWT®

V-ACTOR®:

Tratamento vibratório (para D-ACTOR® 100/200 ultra)

Estimula a circulação linfática e favorece a eliminação de resíduos do metabo-

lismo celular, assim como o excesso de líquidos do organismo. Utiliza impulsos 

oscilantes que são gerados de forma pneumática. As vibrações introduzidas 

desta forma nos tecidos e músculos corporais ativam a circulação sanguínea, o 

que produz efeitos positivos e benéficos em todo o corpo. Este mecanismo de 

ação melhora o tónus e a firmeza da pele.

VACU-ACTOR®:

Tratamento de vácuo (apenas para D-ACTOR® 200 ultra)

Baseia-se na ação de vácuo, capaz de estimular o tecido corporal submetendo 

a zona do corpo que requer tratamento a uma pressão negativa e uma forma 

especial de “manipulação” mecânica do tecido. Dado que se aplica tensão na 

direção tanto vertical como  horizontal, é possível diminuir a aderência entre 

as camadas dos tecidos e aumentar a elasticidade dos mesmos. Este efeito 

mecânico estende-se desde a superfície da pele até às camadas subcutâneas 

profundas e alcança a fáscia e as fibras musculares.
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V-ACTOR®:

Tratamento vibratório (para D-ACTOR® 100/200 ultra)

Estimula a circulação linfática e favorece a eliminação de resíduos do metabo-

lismo celular, assim como o excesso de líquidos do organismo. Utiliza impulsos 

oscilantes que são gerados de forma pneumática. As vibrações introduzidas 

desta forma nos tecidos e músculos corporais ativam a circulação sanguínea, o 

que produz efeitos positivos e benéficos em todo o corpo. Este mecanismo de 

ação melhora o tónus e a firmeza da pele.

VACU-ACTOR®:

Tratamento de vácuo (apenas para D-ACTOR® 200 ultra)

Baseia-se na ação de vácuo, capaz de estimular o tecido corporal submetendo 

a zona do corpo que requer tratamento a uma pressão negativa e uma forma 

especial de “manipulação” mecânica do tecido. Dado que se aplica tensão na 

direção tanto vertical como  horizontal, é possível diminuir a aderência entre 

as camadas dos tecidos e aumentar a elasticidade dos mesmos. Este efeito 

mecânico estende-se desde a superfície da pele até às camadas subcutâneas 

profundas e alcança a fáscia e as fibras musculares.



Dimensões sem ecrã tátil: L 466 x A 187 x P 454 mm

Peso: 25 kg

Ecrã Tátil 10" (opcional)

Modo C-ACTOR®

Aplicador com botões de controlo e ecrã integrados

Gama de Energia: 0,03 - 1,24mJ/mm2

Frequência: 1 - 8 Hz

Dimensões sem ecrã tátil: L 590 x A 1261 x P 660 mm

Peso: 83,3 kg

Ecrã Tátil 15,6" (opcional)

Módulo de gavetas (opcional)

Modos D-ACTOR®, V-ACTOR® E VACU-ACTOR®

Ver D-ACTOR® 200 ULTRA

Modo C-ACTOR®

Ver DUOLITH® SD1 T-TOP ULTRA AWT®

DUOLITH® SD1 T-TOP 
ULTRA AWT®:

DUOLITH® SD1 TOWER 
ULTRA AWT®:



D-ACTOR®

100 ULTRA
D-ACTOR®

200 ULTRA
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Dimensões sem ecrã tátil: L 426 x A 144 x P 340 mm

Peso: 10,5 kg

Ecrã Tátil 10" (opcional)

Modo D-ACTOR®

Aplicador com botões de controlo e ecrã integrados

Pressão: máx. 5 bareff

Frequência: 1 - 21 Hz (dependendo da pressão)

Modo V-ACTOR®

Frequência: 31 Hz, com ecrã tátil: 1 - 50 Hz

Dimensões sem ecrã tátil: L 466 x A 187 x P 454 mm

Peso: 25 kg

Ecrã Tátil 10"

Dois conectores para aplicador D-ACTOR® 

Modo D-ACTOR®

Aplicador com botões de controlo e ecrã integrados

Pressão: máx. 5 bareff

Frequência: 1 - 21 Hz

Modo V-ACTOR®

Frequência: 1 - 50 Hz

Modo VACU-ACTOR®
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