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Shifu Plus
апарат SMAS ліфтингу

Апарат Shifu Plus – високотехнологічний апарат для проведення процедур ліфтингу та омолодження
високоінтенсивним фокусованим ультразвуком.
Компанія ITS Group – професіонал у розробці та впровадженні технологій у галузі естетичної медицини.
При створенні Shifu Plus було поставлено амбітну мету – розробити технологію омолодження, яка за
результатами не нічим відрізнятиметься від хірургічної підтяжки обличчя.
Завдяки злагодженій роботі інженерів-конструкторів, практикуючих лікарів та провідних європейських
наукових лабораторій, безпечна та ефективна система на основі інтенсивного фокусованого ультразвуку
стала реальністю.
Інноваційні технології Shifu Plus
Ключовою перевагою апарату SMAS ліфтингу компанії ITS Group є складне вбудоване програмне та
апаратне забезпечення, яке керує енергією ультразвуку, силою та зоною фокусування, точками
випромінювання. Система автоматично вимірює відстань між точками та лініями, довжину ліній та
співвідносить із заданими параметрами.
Точно вивірена сила впливу та область застосування, відсутність накладень ультразвукових ліній
гарантує безпеку процедури. А досягнутий результат можна порівняти з найпоширенішими інвазивними
методами омолодження (філер, підтяжка ниткою, хірургічна підтяжка), при цьому не змінюючи об'єм та
міміку обличчя.
Ідеальне лікування Shifu Plus завжди різне, але завжди ефективне
Апарат СМАС ліфтингу Shifu Plus комплектується 3 стандартними картриджами з робочою глибиною 3,0
мм, 4,5 мм для обличчя та 13 мм для тіла. За бажанням користувача апарат може додатково
комплектуватись аплікаторами з глибиною проникнення 1,5 мм, 6,0 мм, 8,0 мм, 10 мм, 16 мм.
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Картридж Shifu Plus з багатолінійною технологією
Змінні картриджі оснащені інноваційними матричними решітками, які спрощують процес управління та
регуляції ультразвукового випромінювання. Робоча поверхня картриджа складається з 11 ліній, а одній
лінії – 26 точок.

Як працює фокусований ультразвук Shifu Plus?
На відміну від інших методів «теплового» ліфтингу, фокусований ультразвук (HIFU) створює точки
теплової коагуляції, серію термічних мікротравм у шарах дерми та каркасі з м'язово-сполучної тканини. В
результаті точкового впливу стимулюється вироблення еластину та ниток колагену, скорочення м'язової
тканини.
Це призводить до відчутної підтяжки шкіри після першого сеансу, причому косметологічний ефект може
наростати протягом 2 років! Технологія Shifu Plus – результат, який був можливий лише методами
естетичної хірургії
Чому вибирають Shifu Plus
Збільшений термін експлуатації картриджів
Система випромінювань на 11 ліній забезпечує максимальну ефективність та безпеку
Можливість зміни відстані між точками фокусування для максимальної адаптації до
індивідуальних особливостей кожного пацієнта.
Комплектація декількома аплікаторами для роботи з обличчям та тілом
Простий та інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран керування
Стандартні протоколи впливу
Можливість створення індивідуальних протоколів лікування
Повністю європейське виробництво
Відповідність усі європейським стандартам безпеки.
Shifu Plus – омолоджуючі технології майбутнього вже доступні!
Технічні характеристики
Сенсорний екран керування
Частота ультразвуку: 3,5 МГц
Максимальна вихідна потужність: 3 Вт/см2
Картриджі з глибиною проникнення: стандартні - 0, 4.5 та 13 мм, опціональні – 1.5, 6.0, 8.0, 10
та 16 мм
Тип емісії: 11 ліній
Відстань між точками: 1,0 – 5,0 мм
Живлення: 220-240 В 50-60 Гц
Вага, кг: 8,5 кг
Розміри, мм: 480 x 440 x 240
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