
 

Inovație medicală din Schwerin 

 

 

Fiind unul dintre cei mai importanți producători mondiali de dispozitive 

medicale pentru liposucția asistată cu jet de apă (WAL), am stabilit 

standarde în domeniul modelării naturale a corpului. 

Datorită profilului nostru, ne-am asumat de mult timp un rol de pionierat în 

domeniul medicinei estetice și regenerative.  

De peste 15 ani oferim sisteme și accesorii all-in-one pentru toate indicațiile de 

gestionare autologă a grăsimilor. 

Nu numai că tehnologia WAL este cea mai blândă formă de liposucție pentru 

pacienți dar s-a demonstrat că produce cele mai bune rezultate în transferul de 

grăsime autolog. 



 

 

Soluțiile noastre 

Produsele noastre se bazează în întregime pe tehnologia asistată cu jet 

de apă. În acest fel, combinăm în mod optim o procedură de liposucție 

deosebit de blândă cu o metodă eficientă, de conservare a țesutului, de 

transfer de grăsime. 

 

Beneficii: 

Irigarea și aspirația simultană, împreună cu volumul mai mic de fluid tumescent utilizat (cu 

aproximativ 70% mai puțin lichid tumescent utilizat pentru preinfiltrație) reduce stresul asupra 

țesutului. 

Efectul forței mecanice reduse în timpul liposucției, datorită unei aspirații moderate și puterii 

selective a jetului de apă, permite o manipulare mult mai ușoară a canulei. La rândul său, 

făcându-l mai confortabil atât pentru chirurg, cât și pentru pacient. 

Desprinderea precisă de structura țesutului și economisirea de celule adipoase minimizează 

durerea, umflarea, reduce riscul unui hematom și scurtează perioada de convalescență a 

pacientului. 

Umflarea intraoperatorie minimă, deoarece intervenția poate fi realizată sub control vizual 

direct, ceea ce reduce rata de corecție. 

Mai puțină durere. Este posibil tratamentul sub anestezie locală, analgosedarea sau anestezia 

generală. 



 

Avantaje: 

Nu este necesară utilizarea unei centrifuge sau a altor proceduri de prelucrare a grăsimilor, 

ceea ce duce la economisirea timpului și la o mai bună vitalitate a celulelor adipoase. 

Grăsimea se separă continuu de fluidul de irigație - nu este necesară clătirea suplimentară. 

O ajustare a presiunii ajută la protejarea celulelor adipoase. 

Amestecul neted și pasiv al grăsimii colectate în recipient îmbunătățește consistența grăsimii 

îndepărtate din diferite zone ale corpului (de exemplu, din abdomen și coapse). 

Extragerea ușoară și directă a celulelor adipoase netratate din recipient. 

Aplicații: 

Liposucție 

• Liposucția clasică (așa-numitele zone cu probleme) 

• Tratamentul lipedemului 

• Tratamentul ginecomastiei 

• Tratamentul hiperhidrozei 

Lipo transfer 

• Este necesară creșterea augmentării sanilor 

• Reconstrucția sânilor după intervenția chirurgicală a cancerului mamar 

• Corectarea asimetriilor 

• Corectarea defectelor de țesut moale 

• Tratamente anti-îmbătrânire (netezirea ridurilor pe față, decolteu și mâini) 

• Cicatrizarea cicatricilor 

• Creșterea buzelor 



• Creșterea feselor 

• Tratamentul atrofiei 

• Tratamentul paraliziei vocale 

 

body-jet® 
Bine dovedit și de încredere 

Eicient. Rapid. Sigur. 
Body-jet® folosește puterea blândă a apei pentru conturarea corpului intr-o 

manieră bine dovedită si fiabilă. 

Folosind body-jet®, liposucția se realizează într-un mod sigur, eficient și ușor. Spre 

deosebire de metodele convenționale de liposucție, în timpul liposucției asistate 

cu jet de apă (WAL) și a transferului de grăsime asistat cu jet de apă, grăsimea se 

desprinde ușor de structura țesutului printr-un jet de apă plat, în formă de 

ventilator și poate fi aspirat la acelasi timp.  

Țesutul conjunctiv din jur, nervii și vasele de sânge rămân mult mai puțin 

traumatizate. 

WAL permite rezultate estetice excelente, riscurile rămân minime și procesul de 

vindecare este rapid. 

 

 

 

 

 

 



Avantaje  

 

De ce body-jet® este prima alegere dacă sunteți în căutarea unor rezultate 

excelente cu un efort minim 

 

 

 

 

 

 

 



Pași în procedura WAL 

 
 

 

Irigare și aspirație simultană 

 

 



 

 

 

 



Lider în tehnologia jetului de apă 
Inovator și lider în chirurgia cu jet de apă, HUMAN MED® este primul și cel mai 

important producător de dispozitive estetice asistate cu jet de apă din lume. 

Străbătând un lung drum al succesului în domeniile chirurgiei generale, urologiei 

și neurochirurgiei, unde disecția ușoară a țesutului cu jet de apă este esențială, în 

2004 HUMAN MED® și-a îndreptat viziunea spre domeniul estetic.  

Lansarea inovatorului body-jet® al companiei, bazat pe jet de apă în sistem de 

infiltrare, irigare și aspirație pentru îndepărtarea grăsimii corporale nedorite a 

ajutat pentru a introduce o abordare fundamental nouă a lipoplastiei și a 

recoltării naturale a grăsimilor. 

 

Detalii tehnice 

Dimensiuni: 178 (H) x 54 (B) x 60 (T) cm 

Greutate: 46 kg 

Clasa de siguranță conform IEC 60601-1: I 

Clasa de siguranță a aplicatorului OP: BF 

Aprobare: CE 0482 

Clasa dispozitivului acc. La Directiva Consiliului 93/42 / CEE: II a 

Informații comenzi 

 

body-jet® este o marcă înregistrată deținută de Human Med AG, Germania. tehnologia body-jet® este protejată de brevete SUA, 

europene și de altă natură. 

Human Med AG. 02/2011 REF 9001020 



body-jet® eco 
Optimizat pentru cantități mici. 

 

Precis. Delicat. Economic. 
Inovatorul body-jet® eco a fost conceput pentru îndepărtarea precisă și ușoară a 
volumelor mici de țesut adipos care pot fi utilizate pentru transferul ulterior de 
grăsime autologă. 

Un jet de apă pulsatoriu combinat cu un vid definit pentru economisirea țesutului 
permite recoltarea celulelor de grăsime intacte și extrem de viabile din țesutul 
adipos subcutanat într-un mod blând. 

Tehnologia blândă cu jet de apă ajută la evitarea efectelor secundare care se pot 
dezvolta în zona donatorului ca urmare a liposucției manuale „uscate”, precum și 
a deteriorării celulelor adipoase care rezultă adesea din vidul seringii prea ridicat. 

 

Managementul transferurilor de grăsime cu volum mic într-un mod systematic 

Recoltarea grăsimii autologe cu body-jet®eco economisește timp. Acest efect 
devine semnificativ în cazul volumelor mici de țesut adipos din 20 ml. Țesutul 
adipos recoltat și colectat într-un sistem steril, închis (body-jet® eco și 
FillerCollector®) este extrem de viabil, fin dispersat și excelent adecvat pentru 
reinjectare imediată datorită dimensiunii lobulare (diametrul grupelor de grăsime 
aprox. 0,9 mm). Un tratament suplimentar al țesutul aspirat, cum ar fi filtrarea 
sau centrifugarea, nu este necesar.  

Comparativ cu alte metode, rezultatele lipofillingului au ajutat cu jet de apă 

folosind tehnologia body-jet® sunt previzibile, după cum a dovedit o multitudine 
de studii clinice. 

Body-jet® eco are un design modern combinat cu un concept de operare clar și 
intuitiv. Este ușor de transportat datorită limitelor sale, de greutate și forma 
ergonomică. 

Datorită conceptului său de ultimă generație, bodyjet® eco oferă soluția perfectă 
pentru managementul transferului de grăsime în volum mic către utilizator. 



 

Avantaje  

De ce body-jet® eco este prima alegere atunci când căutați rezultate excelente cu 
un efort minim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flexibil de utilizat 

La îndemână în spitale și cabinete 

Grefarea grăsimilor și liposucția într-un volum mic pentru diverse aplicații. 

 

 

 

 

 



bioUmplere 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



body-jet® evo 
Stabilește noi standarde 

 

Eficient. Versatil. Intuitiv. 
Noul body-jet® evo reprezintă o îmbunătățire inovatoare a primei generații a body-
jet® de încredere și fiabil. 

 

Un sistem revoluționar de acționare, integrat în body-jet® evo, permite o precizie 
sporită, control, intensitate și eficacitate a jetului de apă. Este posibil să efectuați 
liposucția mai repede și mai ușor, permițând chirurgului să recolteze volume medii și 
mari de grăsime pentru un transfer mai eficient. 

 

Cu ajutorul unui jet de apă pulsant în formă de evantai, grăsimea poate fi separată 
ușor de țesutul înconjurător și evacuat în același timp. 

Datorită efectului delicat al jetului de apă, țesutul înconjurător, nervii și structurile 
vasculare rămân practic nedeteriorate. Acest lucru minimizează riscurile legate de 
liposucție, îmbunătățește considerabil rezultatul și scurtează convalescența 
pacientului. 

 

Pe lângă conceptul modern și actual de funcționare cu diferiți parametri presetați 
pentru liposucție și transfer de grăsime, sunt disponibile și alte opțiuni individuale de 
programare. 

 

 

 

 

 

 



Avantaje  

De ce body-jet® evo este prima alegere dacă sunteți în căutarea unor rezultate 
excelente cu un efort minim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Etapele WAL ( liposucției asistate cu jet de apă) 

 

 

Efectele jetului de apă 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



FillerCollector® 
Cea mai bună calitate a grăsimii 

Rapid. Ușor. Delicat. 
FillerCollector® este un sistem avansat de recoltare a unor cantități mici și medii 

de grăsime. 

FillerCollector® reutilizabil este un sistem rapid, simplu și care economisește 

grăsime, care funcționează fără a fi nevoie de filtre suplimentare. 

Designul unic permite separarea continuă a grăsimii de fluidul de irigație și nu 

necesită utilizarea unei centrifuge sau a altui tratament pentru a pregăti țesutul 

adipos pentru inoculare. 

Atunci când se utilizează FillerCollector® împreună cu metoda de liposucție 

asistată cu jet de apă (WAL), picături de micro grăsimi de înaltă calitate pot fi 

recoltate și, în același timp, se reduc  efectele adverse cauzate de expunerea 

grăsimii la fluidul tumescent și manipularea inutilă. Această metodă blândă 

îmbunătățește semnificativ șansa de supraviețuire pe termen lung a celulelor 

adipoase recoltate. 

 



 

Avantaje  

De ce FillerCollector® este prima alegere atunci când căutați rezultate excelente 

cu un efort minim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prezentarea aparatului 

 

 

 

 

 



 

Lider în tehnologia jetului de apă 

Un inovator și lider în chirurgia cu jet de apă, HUMAN MED® este primul și cel mai 

important producător mondial de dispozitive pentru estetică asistată cu jet de 

apă. Bazându-se pe o lungă istorie a succesului în domeniile generale de chirurgie, 

urologie și neurochirurgie, unde disecția blândă a țesutului  cu jet de apă este 

esențială, HUMAN MED® și-a îndreptat viziunea către domeniul esthetic din 2004. 



LipoCollector® 
Cel mai eficient sistem complet de colectare, filtrarea și 

concentrația țesutului adipos 

Rapid. Uşor. Economisirea țesuturilor. 

LipoCollector® 3 este un sistem avansat de recoltare a unor cantități medii sau 

mari de celule adipoase. 

Cea mai recentă inovație a seriei LipoCollector® se remarcă datorită 

manevrabilității sale deosebit de ușoare. Ca instrument blând și eficient, 

LipoCollector® este ideal pentru transferul autolog de grăsime de volume medii și 

mari. 

LipoCollector a fost conceput pentru recoltarea ușoară, rapidă și eficientă a 

voluminei de grăsime de până la 1.000 ml. În timpul procesului de liposucție, 

grăsimea acumulată este continuu spălată, filtrată și concentrată. Centrifugarea 

sau alte preparate care consumă mult timp înainte ca grăsimea să fie transferată 

nu sunt necesare. 

 



Avantaje  

 

 

 



LipoCollector® 3 este conceput pentru colectare ușoară, rapidă și eficientă a 

grăsimilor până la 1.000 ml. Grăsimea aspirată este continuă, separată 

și concentrată în timpul procedurii de liposucție. Centrifugarea sau orice alte 

prelucrări consumatoare de timp înainte de transferul de grăsime nu sunt 

necesare. 

 

 

 



Cea mai bună calitate a grăsimii în combinație 

cu tehnologia asistată cu jet de apă 

Lider în tehnologia jetului de apă 

Un inovator și lider în chirurgia cu jet de apă, HUMAN MED® este primul și cel mai important 

producător mondial de dispozitive pentru estetică asistată cu jet de apă. Bazându-se pe o lungă 

istorie a succesului în domeniile generale de chirurgie, urologie și neurochirurgie, unde disecția 

blândă a țesutului  cu jet de apă este esențială, HUMAN MED® și-a îndreptat viziunea către 

domeniul esthetic din 2004. 



Q-graft® 
Recoltarea celulelor regenerative (SVF) la POC (punctul 

de îngrijire) 

Rapid și eficient. 

Singurul sistem de recoltare a celulelor regenerative (SVF) care poate fi utilizat la 

punctul de îngrijire. 

Noul sistem compact Q-graft® pentru separarea intraoperatorie și colectarea 

celulelor regenerative (fracția vasculară stromală / SVF) din țesutul adipos va 

sprijini și îmbunătăți cercetarea și aplicarea clinică a celulelor SVF pentru multe 

indicații terapeutice. 

Spre deosebire de alte metode, sistemul Q-graft® rămâne pe masa de 

instrumente sterilă în sala de operație pe tot parcursul tratamentului și astfel la 

punctul de îngrijire. 

 



 

 

 

 



Cercetare și dezvoltare 

Activitatea extinsă de cercetare în colaborare cu universități medicale renumite au stat 

la baza pentru dezvoltarea sistemului Q-graft®.  

Prin aceasta, tehnologii de vârf pentru separarea și concentrația adiposului derivat  din 

celulele regenerative într-un sistem compact închis , care sunt utilizate în sala de 

operații / spații sterile speciale pentru aceste proceduri.  

 

 



 



 

 



 

 


