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PLASMA IQ
Przenośne Urządzenie 
do Mikroelektrochirurgii

Urządzenie Plasma IQ wykorzystuje mikrowiązkę plazmy, 

mającą na celu korygowanie i przebudowę skóry 

poprzez miejscową sublimację przy minimalnym okresie 

rekonwalescencji.

Plasma IQ jest szczególnie popularna w korekcji 

opadających powiek górnych oraz zwalczania wiotkości 

powiek dolnych, stanowi nieinwazyjne alternatywne 

rozwiązanie dla blefaroplastyki chirurgicznej. Dodatkowo 

wykorzystywana jest w korekcji kurzych łapek, zmarszczek 

i blizn. Jednocześnie może być stosowana w usuwaniu 

zmian skórnych (naczyniaki rubinowe, kępki żółte itp.).

URZĄDZENIE MEDYCZNE 
oznakowane znakiem CE

Wzmocnij
każdą 

ekspresję

ZATWIERDZONE ZATWIERDZONE 
PRZEZ FDAPRZEZ FDA



JAK DZIAŁA PLASMA?

PLASMA IQ wykorzystuje zjawisko fizyczne zwane sublimacją 

plazmową, które powoduje kontrolowane i bardzo precyzyjne 

uszkodzenie skóry, powodując napięcie i retrakcję skóry.

Łuk plazmowy powoduje sublimację naskórka 

- przekształcenie ciała stałego w gaz, co 

powoduje natychmiastowe obkurczenie 

i napięcie skóry w docelowym obszarze 

zabiegowym. Metoda sublimacji plazmowej 

charakteryzuje się wysoką precyzyjnością

 i łatwością jej kontrolowania. Dodatkowym 

atutem jest fakt, że obszar otaczający 

pole zabiegowe nie jest  przypadkowo 

przegrzewany podczas zabiegu.
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Podczas zbliżania urządzenia do powierzchni 

skóry, dochodzi do jonizacji cząsteczek gazu 

w powietrzu. Pomiędzy końcówką zabiegową, 

a skórą tworzy się łuk plazmowy, który 

wygląda jak iskra.
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Po przeprowadzonej procedurze 

na powierzchni skóry tworzą się drobne 

strupki, utrzymujące się około tygodnia. 3
Powstałe podczas zabiegu mikrouszkodzenia 

stymulują fibroblasty, co pobudza proces 

neokolagenogenezy. Rezultatem jest 

długofalowy efekt ujędrnienia, napięcia 

i wygładzenia, który jest częścią naturalnego 

procesu gojenia.
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▶ Absolutna prec yzja
• 4 poziomy mocy, w tym możliwość pracy w obiegu zamkniętym i otwartym, zwiększają 

możliwości precyzyjnego dopasowania zabiegu do każdego rodzaju skóry i obszaru, od 

cienkiej i delikatnej do grubej skóry.  

• Dostarczenie precyzyjnej ilości energii podczas zabiegu pozwala na skrócenie czasu 

rekonwalescencji, przyspiesza gojenie i minimalizuje ryzyko wystąpienia lub nasilenia efektów 

ubocznych.

• Wysokiej jakości elektroda zabiegowa dostarcza ukierunkowaną energię dla uzyskania 

lepszych rezultatów. Mniejsza powierzchnia uszkodzenia ogranicza czas rekonwalescencji 

i ułatwia występienie procesów gojenia.

• Maksimum ergonomiczności dzięki bezprzewodowemu urządzeniu.

▶ Niski koszt zakupu i zużycia 

SMART ENERGY

• Blizny potrądzikowe

• Naczyniaki rubinowe

• Zmarszczki w okolicy uszu

• Włókniaki

• Drobne zmarszczki

• Wiotkość powiek górnych

• Blizny pooperacyjne

• Zmiany skórne

• Zmarszczki palacza

• Brodawki

• Kępki żółte

ZASTOSOWANIE



MASKA 
POZABIEGOWA 

PLASMA IQ

W celu uzupełnienia 
procedury zaprojektoWano 

dedykoWane pozabiegoWe 
maski biocelulozoWe.

naturalnego pochodzenia, 
jednorazoWego użytku 

maski biocelulozoWe, 
zostały Wzbogacone o:

∙ Wyselekcjonowaną 
mieszankę czynników wzrostu

∙ niskocząsteczkowy kwas hialuronowy 
o dużym potencjale

∙ aloe Vera

wspomagają one łagodzenie 
skóry po zabiegu oraz jej 

optymalną regenerację.

Idealne 
uzupełnienie 

zabiegu z użyciem 
PLASMA IQ



rezultaty

1 zabieg z użyciem plasma iQ na poWiekach 
górnych Widocznie redukuje Wiotkość skóry - 
efekt 2 miesiące po zabiegu.PO

PO

1 zabieg z użyciem plasma iQ na 
górnych poWiekach Widocznie 

redukuje Wiotkość - efekt 7 dni 
po zabiegu.

1 zabieg z użyciem plasma iQ na górnych 
poWiekach i 1 zabieg na poWieki dolne zauWażalnie 
popraWia Wygląd skóry okolicy oczu.

1 zabieg z użyciem plasma 
iQ Wystaczy, aby uzyskać 

dobre efekty małych zabiegóW 
chirurgicznych.

PRZED PO

POPRZED

PRZED

PRZED



Precyzja Neauviatm

▶ smart energy
Inteligentna energia dostarcza dokładnie taką ilość energii, 
jaka jest potrzebna podczas zabiegu. Cztery poziomy 
mocy pozwalają na bezpieczne i skuteczne zabiegi na 
różnorodne wskazania i obszary:

• Redukcja opadających powiek

• Przebudowa wiotkiej skóry pod oczami

• Redukcja kurzych łapek i zmarszczek wokół oczu

• Redukcja zmarszczek wokół linii ust i uszu

• Usuwanie zmian skórnych

Niskie parametry dla cienkiej i wrażliwej skóry wokół oczu i ust.

Wysokie parametry do bardziej agresywnych zabiegów na 
grubszych i bardziej jędrnych obszarach skóry. 

Możliwość korzystania z odpowiednich poziomów mocy może 
skrócić czas rekonwalescencji, wspomaga szybsze gojenie 
oraz minimalizuje ryzyko skutków ubocznych.

▶ precyzyjne, wysokiej jakości elektrody
Wysokiej jakości elektrody zapewniają precyzyjną i ściśle 
ukierunkowaną energię w celu uzyskania lepszych efektów 
zabiegowych.

Mniejsze uszkodzenia okolicznych obszarów, zmniejszają 
czas rekonwalescencji i wpływają, na jakość gojenia.

▶ pozabiegowa
   Maska NeauviaTM Device, koi i odżywia skórę po zabiegu, 

wspomagając gojenie.

Neauviatm iN-house
eNgiNeeriNg
& coNcierge service

koncentracja Smart 
technology

PraktyczNość Neauviatm

 
▶ bezprzewodowa

Wysoka moc w połączeniu z bezprzewodową 
głowicą oznacza całkowitą swobodę ruchów bez 

ujemnego wpływu na efekty zabiegowe.

▶ minimalnie inwazyjne i szybkie
Zabiegi Plasma IQ mogą być wykonywane 

w gabinecie, zajmując mniej niż 30minut czasu, 
w zależności od obszaru zabiegowego i wskazań.

▶ efektywność kosztów
Niskie koszty elektrod i masek pozabiegowych.
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