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 Kích thích trao đổi chất
· Hỗ trợ giảm béo

emField – nâng cao thành công 
trong tạo hình cơ thể không xâm lấn

emField, hoạt động thế nào?

 Tăng hoạt động của màng tế bào ·

hệ thống định hình cơ thể sáng tạo của 
Zimmer AestheticDivision
Hệ thống “Điều trị cảm ứng năng lượng cao” mang 
đến cho bệnh nhân cơ hội điều trị không xâm lấn 
trong việc phát triển cơ và hỗ trợ giảm mỡ.
Các  liệu  pháp  không  xâm  lấn  tiếp  đó  như 
cryolipolysisTM, tần số vô tuyến và siêu âm có thể 
được cải thiện kết quả đáng kể.
Ngay cả những bệnh nhân trước đó đã điều 
trị giảm béo, cũng có thể hưởng lợi từ liệu pháp 
Điều trị Cảm ứng Năng lượng Cao để đạt được 
hiệu quả lâu dài.

Microsoft Windows
Typewritten text
trước khi điều trị

Microsoft Windows
Typewritten text
trong khi điều trị

Microsoft Windows
Typewritten text
sau khi điều trị

Microsoft Windows
Typewritten text
Cấu trúc cơ băp chính xác

Microsoft Windows
Typewritten text
Tăng lưu lượng máu
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oàn hơn và định vị 
nhanh chóng đầu 

· Ứng dụng an toàn
· Không mất thời gian
· Kết quả hiển thị
· Gần như không đau
· Thời gian điều trị ngắn
· Hoạt động đơn giản
· Phù hợp nhiều bệnh nhân
· Nhiều ứng dụng kết hợp

Một điều trị  - Nhiều tác dụng

emField – 
Các vùng điều trị

oàn,  dễ  dàng  và  nhanh  chóng  áp
dụng
emField có 8 giao thức cài sẵn cho phép
 người dùng thực hiện một  số phương 
pháp điều trị  nhanh chóng và  an  toàn. 
Cánh  tay  đỡ  được  cung  cấp  cùng  với 
thiết bị, đảm bảo ant 

phát trị liệu.
Phần  mềm  với  menu  hiện  đại  và  dễ 
dàng giúp  người  dùng  tạo  và  lưu  các 
giao thức liên quan đến điều trị và bệnh
 nhân riêng lẻ.
Tất cả các thông số điều trị có liên quan 
có  thể được thiết lập, lưu và điều chỉnh 
chỉ với một vài cú nhấp chuột.

· Bụng
· Mông
· Cánh tay
· Đùi
(đùi trong và đùi ngoài)
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emField – Sự kết hợp hoàn hảo
sự kết hợp hoàn hảo cho bệnh 

nhân thư giãn
Ngoài  việc  sử  dụng  “độc  lập”,  emField  hoàn 
toàn  thích  hợp  để  kết  hợp  với  các  hệ  thống 
không xâm lấn để giảm béo, chẳng hạn 
như  tần  số  vô  tuyến,  siêu  âm  hoặc 
cyrolipolysisTM.
Sau quá trình điều trị giảm mỡ không xâm lấn, 
emField kích thích sự phát triển của cơ, mang 
lại kết quả tốt hơn rõ ràng, lâu dài. Hơn nữa, 
nhờ sự co cơ dac trưng, lượng máu tăng lên 
và quá trình trao đổi chất hoàn chỉnh được hỗ 
trợ, giúp cải thiện việc giảm các tế bào mỡ.
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EmField tạo ra một trường cảm ứng mạnh mẽ của cực đại 3 Tesla giúp thực thi sự co cơ cao nhất 
có thể. Với tối đa 100 xung mỗi giây, emField cho phép khoảng 27.000 cơn co thắt cơ trong suốt 
quá trình điều trị.

Các phần cơ và vùng điều trị có thể được kích thích cụ thể. Một sự co thắt đặc biệt cao đòi hỏi một 
lượng năng lượng lớn hơn dẫn đến sự gia tăng phân giải lipid của các tế bào mỡ. Hơn nữa, các cơn 
co thắt được tăng cường dẫn đến sự phát triển đáng kể và lâu dài của cơ bắp.

Điều trị Cảm ứng Năng lượng Cao có thể đi qua các tế bào, mô,  cơ quan và xương mà không có 
bất kỳ biến dạng hoặc mất mát nào và kích hoạt điện hóa học của các mô.

Các lợi ích kết hợp của emField: Tăng trưởng cơ và hỗ trợ giảm mỡ
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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer-aesthetics.com
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số kênh 2

Tần số 1 – 100 Hz

Kích thước 542 mm (L) × 501 mm (W) × 993 (H) mm

Trọng lượng   xấp xỉ. 60 kg

Công suất từ trường       3 Tesla (đầu phát  thường)                                               
                                        2,5 Tesla (đầu phát nhỏ)

Thời gian điều trị           1 – 60 phút
Giao diện 8” LCD Màn hình cảm ứng và nút trung tâm

Giao thức điều trị           Chương trình: 8, Chế độ dành cho chuyên gia


