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SECTUM
Wielofunkcyjne rozwiązanie 
z wykorzystaniem Radiofrekwencji
Sectum wykorzyStuje moc fal 
radiowych by zagęścić Skórę 
i podnieść owal twarzy, wymodelować 
ciało, oraz przynoSić profeSjonalne 
rozwiązania do cięcia i koagulacji.

JAK DZIAŁA SECTUM?
Radiofrekwencja wykorzystuje prąd zmienny, dostarczany przez jedną lub więcej 

specjalnie zaprojektowanych elektrod. Energia elektryczna zmieniana jest na energię 

elektromagnetyczną, która wzbudza ruch jonów. Energia RF jest emitowana z jednej 

elektrody i przemieszcza się po ścieżce najmniejszego oporu lub impedancji w skórze i / lub 

ciele do drugiej elektrody. Ciągła zmaina biegunowości, ruch jonów i tarcie ich o siebie 

podowuje wytworzenie endogennego ciepła.
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RODZAJE ZABIEGÓW ESTETYCZNYCH

PODGRZEWANIE GŁĘBOKIEJ 
TKANKI ŁĄCZNEJ

Sectum stosowany w bipolarnym trybie 

estetycznym rozgrzewa warstwę skóry 

właściwej, zagęszczając włókna kolagenowe. 

Przebudowa kolagenu sprzyja napinaniu 

i podnoszeniu skóry oraz poprawia jej 

jędrność i elastyczność. Poprawiona struktura 

kolagenu zmniejsza widoczność drobnych linii 

i spłyca zmarszczki. Głębokie podgrzewanie 

tkanek stymuluje proces gojenia i naprawy 

skóry, wspomagając obkurczenie kolagenu 

i neokolagenezę oraz zapewnia długotrwałe 

korzyści odmładzające.
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2 KORZYŚCI MODELUJĄCE

Podgrzewanie tkanki do wysokich temperatur 

może stymulować fibroblasty do syntezy 

kolagenu i pomóc w redukcji tkanki 

tłuszczowej poprzez zmianę metabolizmu 

adipocytów na korzyść lipolizy.

Rzadki, 
słaby kolagen

Obfity, 
zdrowy kolagen



GŁOWICA GINEKOLOGICZNA

TRYB TRYB GINEKOLOGICZNYGINEKOLOGICZNY
Sectum, w trybie ginekologicznym, wykorzystuje specjalnie 

ukształtowany aplikator zabiegowy, zapewniając 

bezbolesne, nieinwazyjne i niechirurgiczne leczenie, które 

pozwala pacjentom wrócić do normalnych codziennych 

czynności zaraz po zabiegu. Tryb ginekologiczny oferuje 

szeroki zakres wewnętrznych i zewnętrznych zastosowań 

ginekologicznych.

GŁOWICA DO TWARZY

GŁOWICA DO CIAŁA

Tryb estetyczny Sectum 

daje wiele korzystnych  

i regeneracyjnych efektów: 

lepsze napięcie skóry 

dzięki indukcji procesów 

w a z o a k t y w n y c h ; 

zwiększenie ilości włókien 

kolagenowych i stymulacji 

fibroblastów, modelowanie 

i lifting całego ciała.

TRYBTRYB ESTETYCZNY ESTETYCZNY
W trybie estetycznym, Sectum wykorzystuje dwie dedykowane głowice (do twarzy i ciała), 

dostarczające falę radiową w sposób bipolarny

Różne obszary działania SECTUM

TRYBTRYB CHIRURGICZNY CHIRURGICZNY
Diatermia chirurgiczna Sectum przeznaczona jest 

do stosowania podczas zabiegów chirurgicznych, 

w których konieczne jest stosowanie urządzeń do 

cięcia i koagulacji o wysokiej częstotliwości. Działa 

w dwóch trybach pracy (mono i bipolarnym) 

i jest przeznaczony do stosowania w profesjonalnych 

placówkach służby zdrowia.

PINCETY BIPOLARNE I ELEKTRODY MONOPOLARNE.



ŻEL ZABIEGOWY 

SECTUM 
STWORZONY BY CHRONIĆ SKÓRĘ
Dwa specjalne żele zostały zaprojektowane, by chronić skórę 

przed ciepłem podczas zabiegu fal radiowych, jednocześnie 

zapewniając skuteczność, a tym samym wyniki. Oba żele łączą 

czystą glicerynę farmaceutyczną ze składnikami aktywnymi, 

które uwalniają się podczas zabiegu:

∙ Miechunka, glikogen i kwas hialuronowy w forMule 

do twarzy wspierają efekt ujędrniania

∙ kofeina i glaucyna w forMule do ciała wspierają 

działanie ujędrniające i napinające.

Smart Control
Technologia SMART Control precyzyjnie kontroluje temperaturę 

głowicy i stale optymalizuje dostarczanie fal RF, by 

zmaksymalizować wyniki i zapewnić bezpieczeństwo pacjenta. 

SMART ENERGY pozwala na zabiegi przy różnych wskazaniach 

i obszarach. Używanie odpowiedniego poziomu energii może 

skrócić czas rekonwalescencji, poprawić komfort pacjenta 

i zminimalizować ryzyko skutków ubocznych

ZAPEWNIA ZARÓWNO 
BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA 

JAK I MAKSYMALNE REZULTATY

Ciało 
▶ redukcja cellulitu

▶ bezinwazyjne ujędrnianie i lifting

▶ napięcie, ujędrnienie i poprawa kSztałtu ciała

▶ detokSykacja i drenaż limfatyczny

▶ poprawiona cyrkulacja i dotlenianie

Twarz
▶ redukcja widoczności cienkich linii i zmarSzczek

▶ ujędrnienie i podnieSienie brwi oraz policzków

▶ konturowanie żuchwy oraz twarzy

▶ napięcie i odmłodzenie Skóry

KORZYŚCI ZABIEGOWE



rezultaty

3 zabiegi SeCtum na okoliCę twarzy 
wyraźnie zdefiniowały okoliCę 
żuChwy, podnioSły poliCzki i ujędrniły 
Skórę.

PRZED PO

4 zabiegi SeCtum na okoliCę Ciała znaCząCo zmniejSzyły obwody Ciała: -4,5 Cm w obSzarze talii.

PRZED PO PRZED PO

PO PRZED PO

6 zabiegów SeCtum na okoliCę Ciała znaCząCo zmniejSzyło obwody Ciała: -6,5 Cm w obSzarze talii.

PRZED



konCentraCja Smart 
TeChnology

Praktyczność 
neauviatm 

▶ Terapia z wykorzysTaniem energii
Poprawia wygląd skóry poprzez promowanie 
zdrowego kolagenu, wspierając różnorodne 

właściwości odmładzające.

▶ DosTosowane DosTarczanie energii
Głowice zaprojektowane specjalnie do twarzy 

i ciała optymalizują dostarczanie energii w tych 
obszarach, poprawiając efekty terapii.

Precyzja neauviatm

▶ smarT energy
Precyzyjna kontrola energii pozwala 
na wykonywanie zabiegów o różnych 
wskazaniach i obszarach.

Korzystanie z odpowiedniego poziomu energii 
może skrócić czas rekonwalescencji, poprawić 
komfort pacjenta i zminimalizować ryzyko 
skutków ubocznych.

▶ Tryb bipolarny
Energia dostarczana jest w szerokim, płytkim 
zakresie, zaprojektowana w celu bezpiecznego, 
estetycznego odmłodzenia przy minimalnym 
czasie rekonwalescencji i dyskomforcie.

Precyzja neauviatm

▶ Duży ekran DoTykowy
Widoczny pod różnymi kątami podczas zabiegów 
ekran, bez problemu działa z rękawiczkami 
medycznymi.

▶ inTuicyjny inTerfejs
Łatwy do nauczenia i prosty w szybkiej regulacji 
ustawień podczas zabiegów.

▶ Tryb auTomaTyczny
Pozwala na automatyczne dostosowanie 
poziomów parametrów, aby osiągnąć 
pożądaną temperaturę zabiegu.

neauviatm

in-house
engineering
& concierge
service



by


