EXILIS
Dejte svým křivkám tvar

www.exilis.cz
www.btl.cz
Všechna práva vyhrazena. Ačkoli bylo vyvinuto veškeré úsilí, aby informace zde uvedené byly aktuální, nepřebíráme
zodpovědnost za jakékoli chybné či neodpovídající údaje obsažené v tomto katalogu. U produktů a technických údajů
uvedených v tomto katalogu může docházet ke změnám bez předchozího upozornění.
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CO JE EXILIS?
NEJNOVĚJŠÍ NEINVAZIVNÍ TERAPEUTICKÁ METODA
URČENÁ K REDUKCI PŘEBYTEČNÝCH TUKOVÝCH
POLŠTÁŘŮ a rejuvenaci obličeje

JAK PŮSOBÍ
efektivně tvaruje všechny typy postav
 ro formování problematických částí těla a redukci objemu tukové
p
tkáně využívá zcela novou revoluční technologii
výsledkem je také výrazné zlepšení elasticity a struktury pokožky
redukuje vrásky a omlazuje obličej
 yužívá zcela průlomových a inovativních postupů, které zajišťují
v
dosažení vynikajících výsledků

exilis

 íky modernímu a účelnému řešení aplikátoru je zajištěna maximální
d
bezpečnost pacienta i terapeuta
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REMODELACE TVARŮ TĚLA
S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE
DUÁLNÍ ENERGIE
Exilis je technologickou novinkou pro aplikace v oblasti estetické medicíny.  
Exilis pomáhá odstranit přebytečný tuk díky třem jedinečným procesům:

PRŮNIK

SEPARACE

DEAKTIVACE

PŘED PROCEDUROU

PRŮNIK
Kombinace vysokofrekvenční
a ultrazvukové energie umožňuje
snadnější průnik vln do tkání, které
dříve zůstávaly rezistentní. EXILIS
se zaměřuje na přesně definované,
hlouběji uložené vrstvy tuku.
Kontaktní chlazení umožňuje
ochlazování povrchu pokožky
a regulaci její teploty, čímž dochází
k ochraně jemných dermálních
struktur.
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EXILIS je unikátní zařízení vysílající řízené dávky ultrazvukových vln
a termální energie do tkání
EXILIS dosahuje revolučních výsledků díky kombinaci mechanických
účinků vlnění a rovnoměrné stimulaci jednotlivých buněk
EXILIS umožňuje přesné zacílení, a tím i rychlé a velmi efektivní
tvarování problematických partií
EXILIS používá unikátní bezpečnostní prvky

PO PROCEDUŘE

separace
Výsledkem tohoto procesu je rozrušení
fibrózní tukové struktury mechanickými
ultrazvukovými vlnami, které způsobují
rozklad obranné formace tukových
buněk na samostatné jednotky. Takto
exponované tukové buňky jsou vzájemně
více izolované a snadno přístupné pro
účinný zákrok.

exilis

deaktivace
Vysokofrekvenční energie způsobuje
termální efekt, který stimuluje metabolické
aktivity a zrychluje procesy lipolýzy
v lokálních tukových tkáních – dochází
k uvolnění obsahu tukových buněk 
zmenšení jejich objemu.

6

Rejuvenace – omlazení
obličeje
CRT technologie – COLLAGEN REFILL TECHNOLOGY
		
technologie doplňování kolagenu

obnovení vlastního kolagenu pomocí patentované technologie
– cíleného působení duální energie
výrazné zlepšení kvality pokožky, redukce vrásek
ošetření je vhodné pro všechny typy a barvy pleti

ŘÍZENÉ DÁVKOVÁNÍ ENERGIE

synchronizovaná energie impulzů umožňuje přesné dávkování pro
povrchové zahřívání
technologie duálních impulzů zaručuje maximální efektivitu
v porovnání s existujícími technologiemi pracuje EXILIS maximálně
efektivně s minimální dávkou energie
rychlá a příjemná procedura
viditelné účinky po prvním ošetření
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PRINCIP FUNKCE CRT:
radiofrekvenční tepelná energie působí na kolagenová vlákna, která
mají strukturu trojité spirály. Působící teplo vyvolává separaci těchto
vláken.
ultrazvukové vlny mechanicky narušují stávající kolagenová vlákna
při současné kombinaci obou energií dochází k maximalizaci efektu
v rámci přirozeného procesu hojení počínají fibroblasty aktivně
produkovat nová kolagenová vlákna
podkoží je vyplněno novým kolagenem
výsledky:
kůže je jemnější a pevnější
omlazovací efekt – vyhlazení vrásek kolem úst, očí, na čele a krku
omlazená pokožka díky produkci kolagenu

exilis

efekt patrný ihned po ošetření, dlouhotrvající výsledek
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EFC – ENERGY FLOW CONTROL
SYSTEM, SYSTÉM KONTROLY
A OVLÁDÁNÍ TOKU ENERGIE

Ostatní systémy
Exilis

Čas

exilis

Plošná denzita elektrické
energie/cm2

EFC software kontroluje tok energie a automaticky eliminuje její maxima.
Tento proces je znám jako Square (“Flat Top”) Spectrum Energy
Profiling / Plošná profilace energetického spektra a je unikátním prvkem
vysokofrekvenční terapie Exilis. Exilis zajišťuje rovnoměrnou distribuci
energie a umožňuje tak dosažení bezpečnější, rychlejší a efektivnější
terapie.
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VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY

Před procedurou

Po čtyřech procedurách

Před procedurou

Po čtyřech procedurách

Před procedurou

Po čtyřech procedurách

VÝSLEDKY:
redukce objemu tuku

redukce celulitidy

zpevnění pokožky

zlepšení struktury pokožky

Před procedurou

Po čtyřech procedurách

Před procedurou

Po čtyřech procedurách

Před procedurou

Po čtyřech procedurách

exilis
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Před procedurou

Po čtyřech procedurách

Před procedurou

Po čtyřech procedurách

Před procedurou

Po čtyřech procedurách

VÝSLEDKY:
redukce vrásek
zpevnění pokožky a protistárnoucí účinek
pokožka vypadá mladší a jemnější
zvýšená produkce kolagenu

Foto s laskavým svolením:
- Dr. R. Gartside (VA, USA)
- Dr. A. Okpaku (FL, USA)
- Dr. W. Voss (Germany)
- Dr. A. Wong (Hongkong)
- Dr. P. Hajduk (Czech Rep.)
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KLINICKY TESTOVÁNO

Laserový systém PREVAS – 3D volume screening při redukci objemu

podpořeno dlouhodobým výzkumem
nehrozí žádné poškození vnitřních orgánů – prokázáno biochemickým
testováním
klinicky testováno, a to jak in vivo, tak in vitro

Sono před 1. procedurou
Vrstva tuku: 1,67 cm

Post procedurální thermografické vyšetření

Sono po 4. proceduře
Vrstva tuku: 1,11 cm

exilis

Histologie – areolární pojivová tkáň
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BEZKONKURENČNÍ VÝHODY
nejrychlejší a nejvýkonnější systém na trhu
nejmodernější bezpečnostní systémy kontroly
a ovládání DTC a EFC jsou součástí ergonomického
aplikátoru
snadno ovladatelný dotykový displej zobrazuje reálné
a aktuální parametry
programovatelné uživatelské protokoly
díky otevřenému a přístupnému softwarovému
systému poroste využitelnost přístroje v souladu
s vašimi potřebami
minimální provozní náklady
zařízení je víceúčelové
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SPOKOJENOST KLIENTA
ZARUČENA
bezbolestná terapie = žádná anestetika
zřejmé změny již po prvním zákroku
odpadá rekonvalescence
velmi rychlá procedura
progresivní a měřitelné výsledky
skvělých výsledků je dosaženo již po čtyřech procedurách
účinky několikanásobné procedury jsou rozloženy
rovnoměrně
řešení pro tělo i obličej

PŘÍNOS PRO ESTETICKÁ
PRACOVIŠTĚ
skutečně výrazné neinvazivní formování postavy nebylo
pro vaše klienty nikdy tak dostupné
lukrativní novinka na trhu
krátká doba aplikace znamená více času pro další
procedury
terapie může být prováděna vyškoleným personálem
nabízíme poradenství v oblasti financování
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rychlý návrat investice

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
tel.:
+420 270 002 411
fax:
+420 235 361 392
mobil: +420 777 759 204 – Ing. Ondřej Sojka
+420 773 920 299 – Pavel Janata
+420 775 873 010 – Aleš Wiedeman
obchod@btl.cz
www.btl.cz; www.exilis.cz
BTL Slovakia, s.r.o.
Pri Rajčianke 37, Žilina 010 01
tel.:
+421 41 5625 988
fax:
+421 41 5625 989
mobil: +421 903 555 367
btl@btl.sk
www.btl.sk
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