
DEEP CARE



Opatentowany 
System Proionic®

 Ponad 
36 lat doświadczenia

Ponad 30 000 urządzeń 
na całym świecie

INDIBA® Deep Care to technologia, oparta nie tylko 
na działaniu termicznym, ale przede wszystkim
na biostymulacji i regeneracji, unikatowych efektach 
wynikających z zastosowania subtermii, a więc bez wzrostu 
temperatury w tkance.

INDIBA® Deep Care może być stosowana jako leczenie 
podstawowe lub jako integralna część zabiegów medycyny 
estetycznej w celu poprawy wyników i ogólnego 
zadowolenia pacjenta.

Nasza technologia jest komplementarna zarówno do 
zabiegów chirurgicznych, jak i niechirurgicznych, a jej 
zastosowanie w połączeniu z istniejącymi technikami 
pozwala na wiele kombinacji leczenia z korzyścią dla 
pacjentów. Technologia jest bezpieczna, wszechstronna, 
wygodna i intuicyjna w obsłudze.

Zastosowanie INDIBA® Deep Care może skrócić czas 
rekonwalescencji po zabiegach inwazyjnych, a także 
poprawić jakość życia pacjenta. Jest to technologia 
nieinwazyjna, bezbolesna i bezpieczna. Klienci po 
skorzystaniu z zabiegów INDIBA® Deep Care bardzo często 
mogą zobaczyć rezultaty już po pierwszej sesji.
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Nasza 
historia 
W 1983 roku José Calbet rozpoczął badania nad prądem zmiennym wyskokich częstotliwości
w zastosowaniu terapeutycznym i wprowadził na rynek nasze pierwsze urządzenie INDIBA®, 
wcześniej znane jako CET, TEC lub TECAR, później jako terapia TECAR. Dzisiaj społeczność 
naukowa nazywa naszą technologię CRET (Pojemnościowo - Rezystancyjny Elektryczny 
Transfer) lub CRMRF (Pojemnościowo - Rezystancyjna Monopolarna Radiofrekwencja).

Po wyprodukowaniu pierwszego urządzenia 
kontynuowaliśmy rozwój naszej technologii 
badając częstotliwości około 0,5 MHz, 
aż w końcu, dzięki precyzyjnym badaniom 
naukowym, byliśmy w stanie określić najbardziej 
efektywną częstotliwość na rynku 

pod względem biologicznym: 448 kHz.
W procesie udoskonalania naszej technologii 
przez ponad 36 lat, uzyskaliśmy 12 patentów
 i opracowaliśmy 25 różnych modeli (6 generacji), 
a nasza technologia została uznana i nagrodzona 
na całym Świecie. 

Srebrny Medal
“Eureka Invention

Exhibition”

Bruksela

Złoty Medal
“Exposición Internacional

de Inventalia”

Madryt

Jak zmieniała się nasza technologia 
MD 510, 530, 570 
CAP-RES: TECAR

Elite, Premium
Certyfikacja 
medyczna CE

Elite NS, RGN
Tryb modulacji

Wprowadzenie zabiegów 
z zakresu ginekologii 
estetycznej

Złoty Medal
“International Exhibition

of Invention”

Genewa



 
 

5

Opracowywanie nowych zastosowań wynikających z najnowszych 

odkryć naukowych oferuje pracownikom służby zdrowia 

najbardziej wszechstronne narzędzie do kompleksowej pracy 

z pacjentem.
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Błona komórkowa

Kanały błony
komórkowej

Liczne badania naukowe wykazały wewnątrzkomórkowe właściwości częstotliwości 448 kHz, 

w tym normalizację funkcji komórki, jej działanie regeneracyjne, przeciwzapalne, 

przeciwgrzybicze i przeciwadipogenne oraz jej stymulujący wpływ na komórki macierzyste.1,2

Powyższe właściwości oraz bezpieczeństwo i nieszkodliwość3,4 sprawiły, że INDIBA® Deep 
Care jest najbardziej wszechstronną technologią w obszarze medycznym.

Nasza
technologia

Technologia INDIBA® Deep Care oparta jest o sprawdzony System 
Proionic®. Pracując przy wykorzystaniu stałej częstotliwości 448 kHz 
generowane są trzy efekty biologiczne: biostymulacja, waskularyzacja 
i hiperaktywacja.

Procesy te zwiększają metabolizm komórkowy, przepływ krwi
i krążenie, jednocześnie poprawiając dotlenienie tkanek i komórek. 
Efekty terapii INDIBA® Deep Care pomagają również tworzyć nowe 
włókna kolagenowe, detoksykować tkankę i zwiększać drenaż 
limfatyczny.
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Dzięki specyficznej stałej częstotliwości 448 kHz INDIBA® działa 
również na poziomie niższym niż termiczny (subtermia), 
umożliwiając leczenie wrażliwych obszarów i tkanek w ostrej 
fazie (okres pooperacyjny, rany, świeże blizny i po agresywnych 
formach leczenia).

PRZECIWWSKAZANIAMI NIE SĄ NAWET:

Metalowe protezy i implanty piersi5 / ostre stany zapalne6 / szczególnie wrażliwe 

obszary (brodawka sutka, obszar wkoło oka7) / gruczoły tarczycowe / obecność 

trądziku różowatego lub naczyniowego / wypełniacze / nici PDO / tkanki, w których 

tradycyjna hipertermia jest przeciwwskazana
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Nasza
technologia

TRYB MODULACJI
Sygnał modulowany jest skuteczny dla:

• Śródmiąższowej resorpcji cieczy

• Zmniejszenia obrzęku

• Reabsorpcji krwiaka

• Redukcji procesu zapalnego

• Terapii przed i po operacji

• Terapii ginekologicznej



ZAUFANIE
Tysiące klinik i lekarzy na całym świecie zaufało naszej 
technologii i pracują z nią każdego dnia, łącząc ją ze 
swoimi metodami leczenia.

BEZPIECZEŃSTWO
Detekcja kontaktu, maksymalna niezawodność
i bezpieczeństwo podczas terapii.

ŁATWOŚĆ W UŻYCIU
Intuicyjne oprogramowanie i elektrody dostosowane 
do każdej strefy leczenia. Aktualizacja wersji 
oprogramowania i nowe funkcje przez Wi-Fi.

NIEZAWODNOŚĆ
Testowany w najbardziej wymagających 
środowiskach pracy. Wysoka jakość wszystkich 
akcesoriów i komponentów.

PRECYZJA
Maksymalna precyzja mocy wyjściowej.

ZWERYFIKOWANE I DOSTOSOWANE 
PROTOKOŁY APLIKACJI
Protokoły praktyki klinicznej zatwierdzone przez 
ekspertów w celu uzyskania sprawdzonych, 
jednorodnych i powtarzalnych wyników.

WSZECHSTRONNOŚĆ
Szeroki wybór akcesoriów do różnych obszarów 
anatomicznych i specjalizacji medycznych.

DESIGN
Niezależne i integralne urządzenie dostępne
z opcjonalnym stolikiem. Intuicyjny ekran dotykowy, 
podgrzewanie elektrody zwrotnej. 

TRYB MODULACJI (opatentowany)*
Większa intensywność elektryczna bez wzrostu 
temperatury tkanki.

OPROGRAMOWANIE MONITORUJĄCE
Przechowywanie i zarządzanie cyfrowymi danymi 
klinicznymi pacjentów.

Stworzona przez inżynierów,
zaprojektowana dla Ciebie...
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*Patent: (Nº:2 658 762 / ES 2 658 762 B1)
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Wskazania

• Zapewnia efekt przeciwbólowy

• Zwiększa objętość i intensywność przepływu krwi w tkance

• Zwiększa podaż tlenu i składników odżywczych

• Zwiększa temperaturę, gdy pożądana jest hipertermia

• Zwiększa metabolizm

• Zmniejsza stan zapalny

• Normalizuje i optymalizuje aktywność elektryczną komórek

• Poprawia równowagę jonową

• Stymuluje selektywną proliferację komórek (badania in vitro)

• Umożliwia leczenie w strefach tradycyjnie nieodpowiednich dla innych 
częstotliwości.

• Umożliwia leczenie, nawet w obecności metalowych protez i implantów

• Umożliwia leczenie, gdy obecne są implanty piersi, nawet na sutku

• Przyspiesza gojenie, gdy jest stosowany do leczenia obszaru 
w koło rany lub zszywek czy nici chirurgicznych

Zabiegi INDIBA® Deep Care są bezpieczne, bezbolesne i nieablacyjne. 
Nie ma ograniczenia czasu trwania terapii czy sesji, a wyniki 
są widoczne od razu.

Nasze protokoły aplikacyjne zostały zatwierdzone przez nasz dział medyczny 

i specjalistyczny zespół szkoleniowy oraz przez wiodących ekspertów w danej dziedzinie 

medycyny. Wytyczne dotyczące praktyki klinicznej zapewniają niezawodną metodę 

uzyskiwania doskonałych, powtarzalnych wyników.

Terapia INDIBA® stymuluje naprawę tkanek i w połączeniu z terapią manualną i innymi 

technikami, może dawać natychmiastowe i niezrównane wyniki.

Wykorzystując stałą częstotliwość 448 kHz, INDIBA® wytwarza efekt subtermiczny 

i termiczny, który:
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• Uszkodzenia skórne (otwarte rany lub 
niedawne oparzenia). Praca w tych warunkach 
może być wykonywana przy użyciu określonych 
protokołów oraz kremów – przeciwwskazanie 
względne

• Osoby cierpiące na brak wrażliwości   
(wrodzona niewrażliwość na ból, uszkodzenie 
nerwów, paraplegia lub leczenie farmakologiczne 
zmniejszające wrażliwość na ból lub ciepło). - 
przeciwwskazanie względne

Przeciwwskazania

• Rozrusznik serca lub inne 
implanty elektroniczne

• Ciąża

• Zakrzepowe zapalenie żył
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Medycyna
estetyczna

 

Standardowe leczenie w medycynie estetycznej może uszkodzić 
tkankę, aktywując własne mechanizmy regeneracyjne organizmu.

Terapia INDIBA® nie powoduje uszkodzeń, może być
łączona z innymi zabiegami i pomaga zregenerować tkanki 
uszkodzone w poprzednich zabiegach.

Dzięki naszej technologii oferujemy nieinwazyjne, bezpieczne
i przyjemne zabiegi dla pacjenta, bez ograniczeń sesji i z widocznymi 
wynikami już po pierwszym zabiegu.

 

Skuteczne rozwiązanie dla:

• Redukcji bólu

• Zmniejszenia stanu 
zapalnego i wybroczyn

• Przyspieszenia regeneracji 
tkanek

• Poprawy procesu regeneracji 
ogólnoustrojowej pacjenta 
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INDIBA® Deep Care może być stosowana w celu poprawy wyników jako 
główny zabieg lub w połączeniu (przed / po) z takimi zabiegami jak:

• Wypełniacze i reabsorbowalne nici 
naprężające (PDO)

• Iniekcje kwasem hialuronowym, 
hydroksyloapatytem wapnia, 
polikaprolaktonem, kwasem polimlekowym

• Toksyna botulinowa
• Mezoterapia
• Osocze bogatopłytkowe (PRP)

• Peelingi
• Frakcyjny laser / laser CO2, frakcyjny 

ablacyjny RF
• IPL / laser naczyniowy (PDL, KTP Nd: YAG)
• Nieinwazyjne odmładzanie twarzy
• Ujędrnianie i modelowanie twarzy i ciała
• Redukcja cellulitu
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Chirurgia
plastyczna 

Interwencje chirurgiczne mogą powodować 
stany zapalne, ból, obrzęk, zasinienie i blizny. 
Zastosowanie INDIBA® pomaga przyspieszyć 
regenerację tkanek, czyniąc ją zdecydowanie 
szybszą, mniej bolesną i traumatyczną. 
Ponieważ technologia INDIBA® działa również 
na poziomie niższym niż termiczny (subtermia 
– działanie podtermiczne), umożliwia leczenie  
nawet w dniu operacji. 

INDIBA® Deep Care sprzyja szybszej i głębszej 
regeneracji tkanek, z widocznymi wynikami już 
po pierwszym zabiegu.

Niezależnie od tego, czy jest to terapia przed 
zabiegiem, czy po zabiegu chirurgicznym, 
INDIBA® jest skutecznym rozwiązaniem dla:  

• Optymalizacji stanu tkanki i zmniejszenia 
krwawienia

• Zmniejszenia wybroczyn i przyspieszenia 
ich gojenia

• Zmniejszenia stanu zapalnego
• Przyspieszenia rekonwalescencji i gojenia się 

pacjenta
• Zmniejszenia bólu
• Zmniejszenia widoczności blizn
• Lepszych efektów po zabiegach liposukcji 
• Zapobieganiu zwłóknieniom
• Redukcji zwłóknienia blizn
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Przyspiesza regenerację 
i intensyfikuje wyniki 
operacji plastycznych 

i rekonstrukcyjnych

INDIBA® Deep Care może być stosowana przed 
i po zabiegu w przypadku:

• Ujędrniania biustu
• Implantacji piersi
• Blefaroplastyki 
• Korekcji nosa
• Otoplastyki
•  Liftingu twarzy

• Abdominoplastyce             
(plastyka brzucha)

• Liposukcji 
• Terapii blizn (również świeżych 

oraz bliznowców)
• Operacji rekonstrukcyjnych
• Chirurgii implantacyjnej 
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Ginekologia 

INDIBA® Deep Care wspiera zabiegi 
estetyczne w okolicy narządów 
płciowych, aby poprawić samoocenę 
i pewność siebie pacjentów oraz 
uzupełnia standardowe zabiegi 
inwazyjne, zapewniając szybkie
i bezbolesne wyniki.

INDIBA® może być stosowana w celu:

• Zmniejszenia stanu zapalnego
• Przyspieszenia rekonwalescencji        

po zabiegowej 
• Zmniejszenia bólu
• Poprawy napięcia mięśniowego

i unaczynienia błony śluzowej
• Nawodnienia tkanki

INDIBA® w zakresie ginekologii stosowana jest w przypadku terapii:
• Odmładzania narządów płciowych 

(wargi sromowe, pochwa)
• Przed i po labioplastyce, 

wulwoplastyce, hymenoplastyce, 
plastyce krocza

• zwiotczenia sromu i pochwy
• zanik pochwy (GSM: menopauzalny 

zespół moczowo-płciowy)
• Suchość pochwy
• Nietrzymanie moczu jako leczenie 

skojarzone

• Waginizmu
• Zespołu zapalenia przedsionka 

pochwy 
• Redukcji blizn i zrostów
• Stanów zapalnych narządów 

miednicy mniejszej
• Zaburzenia orgazmu i poprawy 

funkcji seksualnych
• Dyspareunii 

(ból podczas stosunku)
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 Dermatologia

INDIBA® Deep Care poprawia naturalne zdrowie i urodę skóry. 
Można ją stosować w połączeniu ze standardowymi zabiegami 
dermatologicznymi w celu optymalizacji wyników, które są widoczne 
już od pierwszej sesji.

INDIBA® pomaga w:
• Zwiększeniu przepływu krwi i dostarczaniu składników odżywczych 

 do tkanek
•  Nawodnieniu tkanek
•  Stymulowaniu produkcji kolagenu

INDIBA® może być 
stosowana w połączeniu z:

• Peelingiem

• Wypełniaczami i toksyną 
botulinową

• Redensyfikacją włosów za 
pomocą PRP

• Mikrodermabrazją

• Terapią łojotoku i trądziku

• Mezoterapią z PRP

• Terapią oparzeń

• Terapią blizn, bliznowców

• Terapią czerwonych i białych 
rozstępów 
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Zabiegi 
na włosy

INDIBA® Deep Care przywraca zdrowy wygląd
 i grubość włosów, zwiększając przepływ krwi 
w skórze głowy oraz poprawia dopływ tlenu 
do skóry głowy i mieszków włosowych.

INDIBA® może być 
stosowana do leczenia 
lub wspomagania 
leczenia:

• Redensyfikacji włosów za 
pomocą PRP

• Wytrzymałości włosów

• Implantacji włosów
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 Leczenie 
bólu

Leczenie bólu ma zasadnicze znaczenie 
dla dobrego samopoczucia pacjentów. 
Zastosowanie głębokiej terapii INDIBA® pomaga 
bezpiecznie zmniejszyć ból i stosowanie 
środków przeciwbólowych, przyspieszając 
proces powrotu do zdrowia pacjenta.  

INDIBA® może być stosowana do: 
• Regeneracji po (peelingu, laserze, iniekcjach, 

dermabrazji, IPL, oparzeniach, frakcyjnym CO2, 
oraz innych niewymienionych zabiegach)

• Rekonwalescencji pooperacyjnej
• Leczenia bólu (dyspareunia, pochwica, 

choroby zapalne miednicy mniejszej, 
międzyoperacyjne i po leczeniu)
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Szkolenia
INDIBA® Academy

 

Technologia INDIBA®  Deep Care to narzędzie 
medyczne, które wspiera terapię w połączeniu 
z najpopularniejszymi technikami w dziedzinie medycyny 
estetycznej, chirurgii, dermatologii i ginekologii 
estetycznej.

Jego podstawą jest regeneracja zmienionej
lub uszkodzonej tkanki, co znacznie skraca czas 
rekonwalescencji i poprawia stan leczonej tkanki.

Dzięki zrozumieniu zasad działania INDIBA® 
przez lekarza prowadzącego terapię, jest on wstanie 
dobrać odpowiedni schemat terapii, a precyzyjne 
zastosowanie daje doskonałe wyniki.

Dlatego w INDIBA® wierzymy, że szkolenie 
jest fundamentalną częścią naszej metody.

Trening jest podstawą
 do uzyskania 

najlepszych wyników.
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INDIBA® to znacznie więcej niż urządzenie; to działająca i skuteczna metoda.

Dzięki naszemu programowi szkoleniowemu pomagamy poszerzać możliwości 
i oferować bardziej kompleksowe i trwałe wyniki.

Program szkolenia obejmuje: 

 • Szkolenie wstępne i zaawansowane
• Anti-aging
• Detox
• Menopauza

• Dermatozy
• Ginekologia estetyczna
• Terapia włosów
• Terapia bólu

Nasz program edukacyjny stale się rozwija, aby wdrażać nowe techniki aplikacji 
i dzielić się doświadczeniami z leczenia na całym świecie.

Będąc ekspertem w zakresie technik INDIBA®, możesz opracować własne metody 
leczenia i wyróżnić się niezawodnością technologii, która jest pionierem od 1983 roku.
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Współpraca z prestiżowymi uniwersytetami, szpitalami i ośrodkami 
badawczymi zaowocowała ponad 300 publikacjami dotyczącymi 
technologii INDIBA® i wygenerowała indeksowane artykuły oraz prace 
magisterskie i doktorskie, które pokazują skuteczność i bezpieczeństwo 
naszej technologii. 

Badania dotyczą wykorzystania częstotliwości 448 kHz do osiągnięcia trzech efektów: 

subtermii (biostymulacji), termii (unaczynienia) i hipertermii (hiperaktywacji) 

oraz ich wyników: lepszej regeneracji tkanek, zwiększonego trofizmu komórkowego 

i zwiększonej syntezy kolagenu i elastyny. 

Badania
naukowe  

REGENERACJA
Badania przeprowadzone przez Departament Bioelektromagnetyzmu w Szpitalu 
Uniwersyteckim Ramón y Cajal (Madryt, Hiszpania) wykazały efekt proliferacyjny 
indukowany przez prąd o częstotliwości 448 kHz na mezenchymalne komórki macierzyste1.
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Podziały komórkowe Podziały komórkowe

NIESZKODLIWOŚĆ
Działanie antyproliferacyjne na niektóre linie nowotworowe 3,4

Brak szkodliwego wpływu na zdrowe populacje komórek.



WSKAZANE W PROCESACH ZAPALNYCH
Głęboka terapia INDIBA® w trybie pooperacyjnym bezpośrednio po frakcyjnym leczeniu 
laserowym umożliwia redukcję stanu zapalnego i obrzęku, skracając powrót do zdrowia o 4 dni 1.
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CHIRURGIA
(PRZED I PO OPERACJI) 
W badaniu wykonanym na 87 pacjentach 
po zabiegu blefaroplastyki wykazano, 
że przed i po operacyjnym zastosowaniu 
prądu monopolarnego przy częstotliwości 
448 kHz, w przeciwieństwie do samego 
pooperacyjnego stosowania, znacznie 
zmniejsza się obecność krwiaków i obrzęków, 
analiza porównawcza dotyczyła trzeciego dnia 
po zabiegu 8.

REGENERACJA
I LECZENIE OPARZEŃ
Jednostronne zastosowanie głębokiej terapii 
INDIBA® ułatwia wyprost leczonego ramienia 
(A), podczas gdy blizny na ramieniu kontrolnym 
(B) pozostają nieelastyczne. Protokół pracy 
umożliwia znaczne skrócenie czasu gojenia się 
ran i ogranicza tworzenie się wtórnego 
bliznowacenia 9.
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1. Hernández-Bule, ML; Paíno CL, J; Trillo, MA, Úbeda, A. Electric stimulation at 448 kHz promotes proliferation of human mesenchymal stem cells.Cell Physiol Biochem 
2014;34(5):1741-1755.

2. Hernández-Bule ML, Martínez-Botas J, Trillo MA, Paíno L, Úbeda A. Antiadipogenic effects of subthermal electric stimulation at 448 kHz on differentiating human 
mesenchymal stem cell. Molecular Medicine Reports. DOI: 10.3892/mmr.2016.5032.

3. Hernández-Bule ML, Roldan E, Matilla J, Trillo A, Úbeda A. Radiofrequency currents exerts cytotoxic effects in NB69 human neuroblastoma cells but not in peripheral blood 
mononuclear cells. Int J Oncol 2012; 41:1251-1259.

4. Hernández-Bule ML, Trillo MA, Úbeda A. Molecular Mechanisms Underlying Antiproliferative and Differentiating Responses of Hepatocarcinoma Cells to Subthermal Electric 
Stimulation. 2014;PLoS ONE 9(1): e84636.

5. Terranova A, Vermiglio G, Arena S et al. Tecarterapia nel trattamento post-chirurgico delle fracture di femore. Eur J Phys Rehabil Med.2008 ; 44 (Suppl 1) (3):1-2.
6. Naranjo P, López Andrino R, Pinto H. First assessment of the proionic effects resulting from non-thermal application of 448 kHz monopolar radiofrequency for reduction 

of edema caused by fractional CO2 laser facial rejuvenation treatments. J Surg 2015; 3(1-1):21-24
7. Junco O. Radiofrecuencia Proionic® en los tratamientos de reafirmación, remodelación corporal, celulitis y pre- /post- cirugía. 28 Congreso Nacional Sociedad Española de 

Medicina. Estética. 21-23 febrero, 2013 (Barcelona)
8. Marie-Anne D, Naranjo P. INDIBA PROIONIC RF: Reaching excellence in aesthetic treatments in Dermatology, Oculoplasty & Post Laser Surgery recovery.  IMCAS; Paris2015.
9. Manzari A. L'impiego del dispositivo INDIBA Deep Care nel Trattamento delle ustioni in fase acuta [Minor]: Università degli studi di Bari Aldo Moro; 2017. [In collaboration 

with Armenise R, Bellacicco M, Caponio AL.]

stopień wielkości 
krawca/obrzęku
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 Potwierdzone 
rezultaty  

MEDYCYNA ESTETYCZNA
Ujędrnienie brzucha

20 ZABIEGÓW (2/3 tygodniowo)

Dzięki uprzejmości:

Salveo Naturalne Piękno 
(Bytom, Polska)

CHIRURGIA PLASTYCZNA
Plastyka brzucha i liposukcja

8 ZABIEGÓW (2 tygodniowo)

Dzięki uprzejmości:
Veltia Clínica & SPA, Clínica Integral de 
Salud y Belleza 
(Ciudad de México, Meksyk)

MEDYCYNA ESTETYCZNA
Laser frakcyjny CO2  - po zabiegu

Dzięki uprzejmości:
Dr. Pablo Naranjo (Madryt, Hiszpania)

CHIRURGIA PLASTYCZNA
lipotransfer, zabiegi z użyciem 
trybu modulacji (optentowago)

3 ZABIEGI (1 tygodniowo)

Dzięki uprzejmości:
MT Meler Center (Barcelona, Hiszpania)
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GINEKOLOGIA 
ESTETYCZNA
Terapia po zabiegu

3 ZABIEGI  
(1 tygodniowo przez 4 tygodnie)

Dzięki uprzejmości:
Dr. Jackie Calleja, Clínica Bmum 

GINEKOLOGIA 
ESTETYCZNA
Zabiegi INDIBA® Deep Care

3 ZABIEGI
(1 tygodniowo przez 4 tygodnie)

Dzięki uprzejmości:
Dr. Jackie Calleja, Clínica Bmum  
(Madryt, Hiszpania)

DERMATOLOGIA
Atopic dermatitis

9 ZABIEGÓW (w 4 tygodnie)

Dzięki uprzejmości:
Dr Isabel Aldanondo,  Pedro Jaén 
Dermatology Group  
(Madryt, Hiszpania)

DERMATOLOGIA
Redukcja tłuszczaka

5 ZABIEGÓW

Dzięki uprzejmości:
Centro MT Meler 
(Barcelona, Hiszpania)

TERAPIA SKÓRY GŁOWY

25 ZABIEGÓW
Dzięki uprzejmości:
Tarracoastur 
(Tarragona, Hiszpania)



INDIBA® Deep Care oferuje jedną z najbardziej zaawansowanych
i wszechstronnych technologii dostępnych w branży medycznej. 
Nasze urządzenia stale się rozwijają dzięki badaniom i odkryciom 
technologicznym, które potwierdzają jego jakość, bezpieczeństwo
i skuteczność. Dzięki różnym patentom i rekomendacjom naukowym 
technologia INDIBA® jest cennym dodatkiem dla każdego centrum 
medycznego.

RGN

 

ELITE
NS

 

PREMIUM
NS
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Urządzenia i akcesoria
INDIBA® Deep Care

Moc
Cap 450 VA + Res 200 W
Urządzenie
Wymiary: 400 X 530 X 150 mm
Waga: 8,6 kg
Kolumna
Wymiary: 913 X 444 X 559 mm
Waga: 35 kg

Moc
Cap 250 VA + Res 65 W
Urządzenie
Wymiary: 400 X 530 X 150 mm
Waga: 8,4 kg

Moc
Cap 350 VA + Res 100 W
Urządzenie
Wymiary: 400 X 530 X 150 mm
Waga: 8,6 kg
Kolumna
Wymiary: 913 X 444 X 559 mm
Waga: 35 kg
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Specyfikacje
techniczne

Akcesoria i kremy

• Zestaw elektrod ginekologicznych
• Elektrody podłużne CAP i RES
• Zestaw do terapii włosów
• Masażery INDIBA®
• Elektrody zwrotne

• Krem INDIBA Proionic® Care
• Krem INDIBA Proionic® do terapii intymnej 
• Krem INDIBA Proionic® septyczny  
• Kolumna INDIBA Deep Care 
• Walizka transportowa INDIBA

 

 

ELITE NS

448 kHz

200 W

450 VA

Tak

Tak

Tak

Tak

41

2 lata

Tak

RGN

65 W

250 VA

Tak

Tak

Tak

Tak

29

2 lata

448 kHz

Tak

PREMIUM NS

448 kHz

100 W

350 VA

Tak

Tak

Tak

Tak

41

2 lata

Tak

Częstotliwość wyjściowa

Maksymalna moc wyjściowa w trybie RES

Maksymalna moc wyjściowa w trybie CAP

Tryb modulacji

Tworzenie własnych protokołów 

Welcome pack

Oprogramowanie monitorujące

Wgrane protokoły medyczne

Gwarancja

Ekran dotykowy



INDIBA® Deep Care jest zatwierdzony przez FDA do sprzedaży i marketingu na rynku amerykańskim.
Skonsultuj się z INDIBA S.A. w sprawie wskazań zatwierdzonych przez FDA dla rynku USA.

ISO13485:2016

1434

Wyłączny dystrybutor technologii INDIBA® w Polsce:

info@salveo.co  •   +48 604 403 806   •   www.indiba.pl

Salveo Medical Devices Sp. z o.o.


