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טיפול
והמערכת  ואמצאי הזהירות הבאים להלן מיועדים לביצוע שיטות פרוצידורליות תקינות על המטופל עם הגוף  ההנחיות 

.ULFIT הראשיים של
.ULFIT-עיין בהראות אלה לטיפולים בטוחים ומוצלחים עם ה



מכשיר ה- ULFIT אינו פולשני, למיצוק הפנים ושיפור מראה העור.
פרוטוקול טיפולים אישי באזורי הפנים, צוואר וגוף.

.HIFU המכשיר מתמקד בשתי מחסניות מעגליות ממוקדות ומיקרו ממוקדות באמצעות
אנרגיית אולטראסאונד אחידה ותמידית המשרה קרישה תרמית בפנים והתכווצויות בגוף.

ULIFT-מערכות ה

מבוא



מחסניות פנים וגוף

מחסניות המופעלות באמצעות מיקרו-אולטראסאונד ממוקדות מיועדות לכוון לאזורים רדודים יותר להרמה והידוק 
מספר שכבות בפנים.

מחסניות אולטרה-סאונד ממוקדות מאקרו ממוקדות המיועדות לטיפול באזורים העבים יותר של הגוף
להפחתת שומן ומתאר הגוף.

ULIFT-מחסניות ה

מבוא



התוויות נגד

השימוש ב- ULFIT לשימוש ב-חולים עם:

- הריון או בזמן הנקה

- פצעים או נגעים פתוחים באזור הטיפול

- אקנה חמור או ציסטתי באזור הטיפול

- סטנטים ממתכת / שתלים חשמליים באזור הטיפול

- שתלים מכניים נספגים ביו

- דלקות עור מכל סוג

- הפרעות או בעיות בתפקוד שטף דם

בחירת מטופל מועדף:

תוצאות  נשיג  איתם  בדרישות הבאות  העומדים  מטופלים 
גדולות יותר:

- מטופלים עם כמות מספקת של תאי שומן עיקשים 
באזור הטיפול

- אין צלקות גדולות או קפלי עור מיותרים באזור הטיפול

- עור עדין עד בינוני עם רפיון ברקמות רכות

- עור, יבש, נפול ומקומט מאוד

- מטופלים עם קו גבה נפול, עור נפול, קווים דקים או קמטים

תופעות לוואי פוטנציאליות

מטופלים אשר יטופלו במכשיר ה- ULFIT עשויים להגיב 
לתגובות קלות וזמניות כדלהלן:

- בצקת )נפיחות(

- אריתמה )אדמומיות(

- רוך

- סימון

- הצטלקות

- חוסר תחושה או עקצוץ חולף

* על הרופא או המטפל המקומי להתייעץ עם המטופל 
כל היסטוריה של כאבים חזקים או אי נוחות קלה שעוברת 

.ULFIT -אקטואלי, טיפולים לא פולשניים כולל ה

אמצעי זהירות למטופל

יש לקבוע האם הטיפול מתאים  למטופל עם התנאים 
הבאים:

- טיפול נוגד קרישה

- מצבי עור הנגרמים על ידי מחלות אוטואימוניות,

- סרטן העור והרפס סימפלקס

- סוכרת או אפילפסיה

- מחלות עור קשות

- דקורטציה או מחלות לב

- רגישות יתר או צלקות היפרטרופיות

HEMOSTATIC תפקודים -

אמצעי זהירות

במהלך  המתרחשות  בטיחות  מסכנות  להימנע  יש 
:ULFIT -הטיפול עם מכשיר ה

- אין לטפל במכשיר ה- ULFIT ללא קבלת הדרכה.

- כדי למנוע שימוש בלתי מורשה במכשיר, ודא שהגישה 

היא מוגבלת אך ורק לאנשים מיומנים ומוסמכים בלבד.

- הימנע מטיפול באזורים גרמיים )עור דק וקרוב לעצם( 
או באזורי עצבים.

- אם מתרחשות תקלות או אירועים שליליים, יש לעצור 
מייד הליך הטיפול.

- יש למרוח תמיד ג'ל אולטרסאונד על אזורי המטרה.

- לפני ביצוע צילומים, בדוק כי המחסנית מחוברת 
והמתמר במגע מלא על העור כראוי.

- אם המחסנית החלה יותר מאלף יריות רצופות, יש 
להתקרר  למחסנית  לאפשר  או  מחסניות  להחליף 

לפני המשך טיפול נוסף.

- יש להימנע מטיפול בבלוטת התריס, סחוס בלוטת 
התריס וקנה הנשימה.

- הימנע מטיפול ישירות על רקמת השד ובעיקר על 
כלי דם.

אמצעי זהירות לטיפול



אמצעי זהירות לבטיחות המערכת

נאותה  ותחזוקה  בטיחות המערכת  להבטיח את  כדי 
:ULFIT -של מכשיר ה

- לפני השימוש במכשיר על מנת למנוע סכנת 
הידית  המחסנית,  את  תמיד  לבדוק  יש  התחשמלות, 

וכבל החשמל.

- אל תשתמש בכבל או במחסנית שנפגעו או דולפים 
ונוזלים.

- אל תסיר את הכיסויים של גוף הראשי או חלקי הידית 
של מכשרי ה- ULFIT - אסור לשנות ציוד זה.

-מכשיר ה- ULFIT אינו מכיל רכיבים הניתנים לשירות 
על ידי המשתמש. 

צרו קשר עם המפיץ מקומי או נציג CLUEDERM אם 
המערכת דורשת זאת שירות.

- אל תתכופף מעל הציוד באופן אלכסוני ואל תיתן 
לגרום  עלול  שהוא  מכיוון  לציוד  חיצוני  הלם  פיזית 

למערכת נזק.

- אין להחזיק בסמוך למכשיר ציוד עם גזי הרדמה או  
חומרים דליקים.

.ULFIT לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך התחזוקה של *

ייעוץ למטופלים

להערכה מדויקת של תוכנית המטופל:

- בדוק את ההיסטוריה הרפואית של המטופל.

- בדוק אם קיימים ניתוחים שנערכו בעבר על פי ההצעה 
לאזורי טיפול.

- התייעץ עם מטופלים לגבי רמות סובלנות הכאב 
שלהם כדי להתאים מתן תרופות נגד כאבים.

- תיאום טיפולים בהתאמה אישית עם המטופל.

טיפול בכאב

יותר לכאב,  למטופלים המדווחים על רגישות גבוהה 
נמליץ על הדברים הבאים במהלך ההליך:

- הרדמה מקומית או אלחוש מקומי

- תרופות נגד כאבים דרך הפה

- קרם מקהה מקומי-אלחוש מקומי

* אין צורך בתרופות נוספות לכאב לאחר הטיפול.

הימנעות ממקומות עצביים

אזורי עצביים שיש להימנע מהם במהלך הטיפול:

- טבור

)PSIS( עמוד השדרה העליוני האחורי
- עצבי האגן

- עצבים של אולנאר

SCIATIC עצבים -
- עצבים מנדבולריים שוליים

- עצבי פנים זמניים

- עצבי פנים לעור-מוח

* אם המטופל חווה תחושות כאב או עקצוצים מופרזים 
לשלב  והמשך  ההליך  את  עצור  ספציפי,  יעד  באזור 

הבא.

* התאם אישית פרמטרים על פי רגישות וסבילות של 
המטופל.

אמצעי זהירות לטיפול

חובה למרוח ג'ל אולטרא סאונד על איזור 
הטיפול.

יש להיות במגע מלא עם הידית על העור

ג'ל  אולטרסאונד  של  עודפת  כמות  למרוח  אין 
כדי למנוע הצטברות נוזלים מלהיכנס לתוך
החלק האחורי של גוף הידית ולגרום לקצר.



אופן הטיפול

1. נקה את האזור שיש לטפל בו.

2. סמן קווי מתאר באזורי היעד לפי תוכנית הטיפול המיועדת.

3. בדוק את מצב המחסניות.

4. יש להקפיד למרוח כמות מספקת של ג'ל אולטראסאונד באזורי המטרה לפני שתמשיך בטיפול.

הכנה לטיפול

כפפות

נייר ניגוב

ג'ל אולטרא סאונד



אופן הטיפול

� אמצעי זהירות לטיפול פנים ואיזור הדקולטה
- אין לבצע טיפול באזורים הגרמיים ובעצב אזורים.

- אין לבצע טיפול ישירות באזור השד, עצם הבריח, 
העל-סופרביטאלי, הזמני או השולי עצבים דלקת.

- כאשר מטפלים באזורי פנים יש לטפל תחילה בצד 
אחד בכל פעם לפני שתמשיך לצד השני.

- אין לבצע צילומים באותו אזור טיפול ברצף.

- הימנע מיישום טיפול בנקודות ספציפיות שעלולות 
לעורר תחושות עקצוצים אצל המטופל.

- לאחר יישום מספר יריות בדוק אם יש תגובות בעור 
ואת רמת הרגישות של המטופל. המשך לטיפול או 
של  הסבילות  לרמת  בהתאם  פרמטרים  הפחתת 

המטופל.

- הקפידו לבצע תמיד חלוקה שוטפת של יריות על 
אזור הטיפול המסומן.

- כאשר מטפלים בשכבות מרובות יש לטפל מעומק 
עד רדודים בסדר רצף כדלקמן:

לדוגמא: 4.5 מ"מ ◄ 3.0 מ"מ ◄ 1.5 מ"מ

� אמצעי זהירות להליך טיפול בפנים וגוף:
- אין לבצע טיפול באזורים הגרמיים ובאזורים עצביים

- אין לבצע טיפול ישירות על הטבור, עמוד השדרה העליתי 
.sciatic אגן, אגן או עצבים ,)PSIS( האחורי האחורי

- כאשר מטפלים באזורי הגוף יש לבצע טיפול אחד 
בצד בכל פעם לפני שתמשיך לאחר.

- כאשר מטפלים במחסנית הגוף, יש לטפל במהירות 
איטית לקצב מהיר יחסית.

- הימנע מטיפול בנקודות ספציפיות שעלולות לעורר 
תחושות עקצוצים אצל המטופל.

- לאחר יישום מספר יריות בדוק אם יש תגובות בעור, 
רמת הרגישות של המטופל. 

� המשך לטיפול או הפחתת פרמטרים בהתאם לרמת 
הסבילות של המטופל.

- יש להקפיד תמיד על חלוקה שוטפת של יריות על 
אזור הטיפול המסומן.

- על המטופל לעמוד בתקנים של כל גוף מחסנית על 
בסיס בדיקת הצביטה ואזור הטיפול להיות ממוקד:

B2-6.0: עומק של לפחות 1.2 ס"מ

B2-9.0: עומק של לפחות 1.8 ס"מ

B2-13.0: עומק של לפחות 2.5 ס"מ

* שימו לב כי סמל "/" בפרמטרים מציין צילומים לכל צד בגוף.

כשאתה מטפל עם מחסניות פנים וגוף במצב יריות חוזר, יש להקפיד לשמור על המחסנית תמיד במעבר.

כשאתה מטפל עם מחסניות פנים וגוף במצב ירייה יחידה, הקפד לשמור על המחסנית במצב נייח בעת החלת יריות.

אמצעי זהירות להליך טיפול בפנים וגוף



אופן הטיפול

שלבי טיפול לפנים ודקולטה

ON 1. הפעלת המערכת למצב

לחץ על סמל 'I' שבמתג ההפעלה AC ולחץ על מתג ההפעלה מול הגוף הראשי כדי להפוך את המערכת לפועלת.

2. בחירת מחסניות:

בחר את מחסנית הפנים על סמך הערכת המטופל ואזור הטיפול הממוקד:

F7-1.5: 1.5 מ"מ

F7-3.0: 3.0 מ"מ

F4-4.5: 4.5 מ"מ

3. בדיקת המחסנית

בדוק תמיד את המצב הגופני של המחסנית וכי אין שאריות שאריות של ג'ל אולטראסאונד או לפני שתמשיך בטיפול.

4. מריחת ג'ל אולטראסאונד

מרחו כמות מספקת של ג'ל אולטרסאונד על אזור הטיפול כחומר סיכה בין הידית לבין העור במהלך ההליך. יש להקפיד 
למרוח שוב כמות מספקת של ג'ל במידת הצורך.

5. טוען את ממשק הידית

הסר את הידית מהמתקן שלה, המכשיר יזהה אוטומטית את הפעולה יטען את ממשק המשתמש הגרפי )GUI( לממשק 
חתיכות היד שלו בהתאמה.

6. הגדרת פרמטרים והעדפות

.READY ולחץ על )GUI( הגדר את הפרמטרים וההעדפות בממשק המשתמש הגרפי

ניתן להתאים אישית את ההגדרות הבאות:

- זרימת אנרגיה

- גובה הצליל

- מצב ירייה יחידה / חוזרת

- אזעקה

טיימר

- עוצמה

.ULFIT לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך התחזוקה של *



אופן הטיפול

7. טעינת הידית

הנח את ידית הפנים השטוחה על אזור הטיפול ולחץ על כפתור הצילום כדי לפלוט אנרגיית אולטרסאונד.

* לפרטים נוספים על הימנעות מאזורים גרמיים ואזורי עצבים בעת יישום ULFIT פיסת היד במהלך טיפול, עיין באמצעי 
זהירות ספציפיים שמתחת לכל פרק טיפול ו'הזהירות לפנים ודקולטה 'נהלים של מדריך טיפול זה.

מצב פולס בודד

- מצב SHOT SINGLE דורש לחיצה על כפתור
ה- SHOT לכל ירייה המיושמת.

אין ליישם אנרגיית אולטראסאונד על גבי אותו 
איזור טיפול ברציפות.

8. השהיית או הפסקת תהליך:

כדי להשהות או להפסיק את השימוש במחסנית הפנים, 
.)GUI( בממשק המשתמש הגרפי STANDBY לחץ על

כאשר מטפלים עם מחסנית הפנים במצב פולס 
בעת  נייח  במצב  המחסנית  על  לשמור  הקפד  בודד, 

החלת הפולסים.

מצב פולסים חוזרים

- מצב פולסים חוזרים מחייב לחיצה ממושכת על 
הטריגר ליישום רציף.

8. השהיית או הפסקת תהליך:

כדי להשהות או להפסיק את השימוש במחסנית הפנים 
בזמן

שלך  האצבע  את  שחרר  חוזרים,  פולסים  במצב 
מהטריגר כדי להפסיק את יציאת הפולסים

משתמש  הממשק  על   STANDBY על  ללחוץ  והמשך 
.)GUI( הגרפי

כאשר מטפלים במחסנית הפנים בפולסים חוזרים 
ולא  בתנועה  על המחסנית תמיד  לשמור  להקפיד  יש 

להישאר במקום.

9. ניקוי המחסנית והידית:

נגב את המחסנית במשטח הכנת אלכוהול איזופרופיל רגיל של 50-70% לפני שמכניסים חזרה למתקן המחזיק את הידית.

10. ניקוי אזור הטיפול

נגב את אזור הטיפול עבור כל ג'ל אולטראסאונד שנותר עם רטיות רטובות או כריות כותנה.



אופן הטיפול

- אין לבצע טיפול ישירות על שתלי עצם הבריח, רקמת השד או השד.

- כאשר מטפלים בשכבות מרובות, יש לטפל מעומק לרדוד לפי סדר רצף.

לדוגמא: 4.5 מ"מ ◄ 3.0 מ"מ ◄ 1.5 מ"מ

- ליישומי טיפול במעבר 1 יש להחיל את דפוס הטיפול לפי ההוראות.
*להלן המלצות לטיפול באזורי היעד של דקולציה.

שלבי טיפול לפנים ודקולטה

מחסנית אנרגיה עומק מעברים פולסים

דקולטה



אופן הטיפול

- אין להתחיל טיפול ישירות על עצב המונדבולולרי השולי.
- אל תפעיל לחץ יתר על הצוואר כדי למנוע אי נוחות במהלך הטיפול.

- כאשר מטפלים בשכבות מרובות, יש לטפל מעומק לרדוד בסדר רצף.
לדוגמא: 4.5 מ"מ ◄ 3.0 מ"מ ◄ 1.5 מ"מ

- ליישומי טיפול במעבר 1 יש להחיל את דפוס הטיפול לפי ההוראות.

*להלן המלצות לטיפול באזורי המטרה בצוואר.

צוואר וקו הלסת

מחסנית אנרגיה עומק מעברים פולסים
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צוואר וקו הלסת

- אין להתחיל טיפול ישירות על עצב המנדיבולרי השולי.
- כאשר מטפלים בשכבות מרובות, יש לטפל מעומק לרדוד לפי סדר רצף.

לדוגמא: 4.5 מ"מ ◄ 3.0 מ"מ ◄ 1.5 מ"מ
- ליישומי טיפול עם שני מעברים, מומלץ למטפלים ליישם טיפול בתבניות אופקיות ואנכיות כאחד.

- ליישומי טיפול במעבר 1 יש להחיל את דפוס הטיפול לפי ההוראות.

*להלן המלצות לטיפול באזורי היעד בפנים. 



צוואר וקו הלסת

מחסנית אנרגיה עומק מעברים פולסים

- אין להתחיל טיפול ישירות על העצבים העל-סוערים או הזמניים.
- התאם את אורך הפולס בין 10 ל- 15 מ"מ מכיוון שקשה למתמר ליצור מגע מלא עם האזור הנגדי והמצח.

- יש למטופלים לעצום את עיניהם בעת הטיפול. 
- כאשר מטפלים בקרבת קו הגבה, משוך את המתמר חזק יותר אל המצח כדי להפחית את הכאב.

- ליישומי טיפול במעבר 1 יש להחיל את דפוס הטיפול לפי ההוראות.

*להלן המלצות לטיפול באזורי היעד בפנים. 

אופן הטיפול



שלבי טיפול לגוף

1. הפעלת המערכת

לחץ על סמל 'I' שבמתג ההפעלה AC ולחץ על מתג ההפעלה מול הגוף הראשי כדי להפוך את למערכת פועלת.

2. בחירת מחסניות וידית

על המטופלים לעמוד בתקנים של כל מחסנית גוף על סמך בדיקת הצביטה מכוון לאזור הטיפול:

B2-6.0: עומק של לפחות 1.2 ס"מ

B2-9.0: עומק של לפחות 1.8 ס"מ

B2-13.0: עומק של לפחות 2.5 ס"מ

3. בדיקת מחסנית הגוף

בדוק תמיד את תנאי המחסנית לפני שתמשיך בטיפול.

* עיין ב'בדיקת מחסנית הגוף 'במדריך טיפול זה.

4. מריחת ג'ל אולטראסאונד

מרחו כמות מספקת של ג'ל אולטרסאונד על אזור הטיפול כחומר סיכה בין הידית לבין העור במהלך ההליך. יש להקפיד 
למרוח שוב כמות מספקת של ג'ל במידת הצורך.

אין למרוח כמות עודפת של ג'ל אולטראסאונד בכדי למנוע הצטברות נוזלים לחדור אל החלק האחורי של השטח 
וליצור קצר.

5. טעינת הידית

יש להסיר את הידית ממתקן המחזיק אותה, המכשיר יזהה אוטמטית התחלת פעולה יטען את ממשק המשתמש הגרפי 
)GUI( לממשק המחסנית שלו בהתאמה.

6. הגדרת פרמטרים והעדפות

.READY ולחץ על )GUI( הגדר את הפרמטרים וההעדפות בממשק המשתמש הגרפי

ניתן להתאים אישית את ההגדרות הבאות:

- זרימת אנרגיה

- גובה הצליל

- מצב ירייה יחידה / חוזרת

- בקרת כאב / מצב רגיל

- אזעקות

- טיימר

- עוצמה

.ULFIT לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך התחזוקה של *

אופן הטיפול



אופן הטיפול

מצב פולס בודד

- מצב SHOT SINGLE דורש לחיצה על כפתור
ה- SHOT לכל יציאת פולס.

אותו  גבי  על  אולטראסאונד  אנרגיית  ליישם  אין 
איזור טיפול ברציפות.

8. השהיית או הפסקת תהליך:

כדי להשהות או להפסיק את השימוש במחסנית הגוף, 
.)GUI( בממשק המשתמש הגרפי STANDBY לחץ על

בסינגל-פולס  הגוף  מחסנית  עם  מטפלים  כאשר 
בודד יש להקפיד לשמור על המחסנית במצב נייח 

בעת יציאת הפולסים.

מצב פולסים חוזרים:

- מצב פולסים חוזרים אינו מחייב לחיצה על הטריגר 
אחרי כל פולס.

* יש להזיז מחסניות במהירות איטית עד בינונית עד 
לקצב מהיר.

8. השהיית תהליך:

על  לחץ  הגוף,  במחסנית  השימוש  את  להשהות  כדי 
הטריגר להפסקת פליטת אנרגיית האולטראסאונד.

הפסקת תהליך

כדי להפסיק את השימוש במחסנית הגוף תוך כדי מצב 
פולסים חוזרים, לחץ על הטריגר כדי להפסיק את רץ 
על   STANDBY על  ללחוץ  והמשיך  ביישום  הפולסים 

.)GUI( ממשק המשתמש הגרפי

פולסים  במצב  הגוף  מחסנית  עם  הטיפול  בעת 
חוזרים, יש להקפיד לשמור על המחסנית כל הזמן 

בתנועה.

7. הפעלת הידית:

הנחת את חלקו של גוף היד במגע מלא על אזור הטיפול ולחץ על הטריגר של הידית כדי לפלוט אנרגיית אולטרסאונד.
* לפרטים נוספים על הימנעות מאזורים גרמיים ואזורי עצבים בעת יישום של גוף היד ULFIT במהלך טיפול, עיין באמצעי 

זהירות ספציפיים שמתחת לכל פרק טיפול ו'הזהירות לנהלי גוף 'בנושא זה מדריך טיפולים.

9. ניקוי המחסנית והידית

נגב את המחסנית במשטח הכנת אלכוהול איזופרופיל רגיל של 50-70% לפני שמכניסים אותו למתקן שמחזיק את הידית

10. ניקוי אזור הטיפול

נגב את אזור הטיפול לכל ג'ל אולטראסאונד שנותר עם רטיות רטובות או כריות כותנה.



אופן הטיפול

ישנם מקרים בהם מחסנית הגוף עלולה להיחשף ללחץ אוויר חיובי או שלילי שיגרום סיבוב לא תקין של המתמר במהלך 
הטיפול.

אם במקרה המתמר לא מבצע סיבוב מלא או מוצלח במהלך בחינת הפולס, יש לנקוט באמצעי זהירות:

- שימו לב אם חלון המשטח מתנופף באופן חיצוני או דוחף פנימה ככל שיהיה המתמר במגע ישיר עם חלון השטח.

- הניחו את הידית  עם חור הסיכה של המחסנית כלפי מעלה והכניסו סיכת מתכת לחור אליו לשחרר או להכניס לחץ אוויר 
מתוך המחסנית או לתוכה.

יש לירות פולס לצורך בדיקה נוספת בכדי לראות אם המתמר מסתובב כראוי.

.ULFIT -בדוק את מחסנית הגוף באופן תדיר כדי להבטיח טיפולים בטוחים ויעילים עם מכשיר ה

אם סיכת המתכת מוכנסת לפתח כאשר חור הסיכה אינו פונה כלפי מעלה, מים עלולים לדלוף החוצה מהפתח של 
המחסנית ונכנס למאוורר הקירור וגורם לו לקצר.

בדיקת מחסנית גוף



מחסנית

מחסנית

אנרגיה

אנרגיה

עומק

עומק

מעברים

מעברים

- אין להתחיל טיפול ישירות על הצלעות או עמוד השדרה.
- כשמטפלים בקו החזייה יש להתחיל טיפול מצד אחד בכל פעם לפני שממשיכים לצד השני.

אופן הטיפול

פרמטרים לטיפולי גוף

זרועות עליונות

קו חזה

- אין להתחיל טיפול ישירות על עצב האולנאר.
- כאשר מטפלים בזרועות עליונות יש להתחיל טיפול מצד אחד בכל פעם לפני שממשיכים לצד השני



אופן הטיפול

קו המותניים

צידי הגוף

מחסנית

מחסנית

אנרגיה

אנרגיה

עומק

עומק

מעברים

מעברים

- אין להתחיל טיפול ישירות על הצלעות או האגן.
- כאשר מטפלים בצידי הגוף יש להתחיל טיפול מצד אחד בכל פעם לפני שממשיכים לצד השני.

- אין להתחיל טיפול ישירות בעמוד השדרה האחורי העליון )PSIS( או באגן.
- בעת הטיפול בידיות המותניים יש להתחיל טיפול מצד אחד בכל פעם לפני שממשיכים לצד השני.



אופן הטיפול

קו המותניים

ירכיים פנימיות

- אין להתחיל טיפול ישירות בעצב הסיאטי.
- כאשר מטפלים בירכיים הפנימיות יש להתחיל את הטיפול בצד אחד בכל פעם לפני שממשיכים לצד השני.

- אין להתחיל טיפול ישירות בעצב הסיאטי.
- כאשר מטפלים בירכיים החיצוניות יש לבצע טיפול מצד אחד בכל פעם לפני שממשיכים לצד השני.

מחסנית

מחסנית

אנרגיה

אנרגיה

עומק

עומק

מעברים

מעברים



אופן הטיפול

מחסנית אנרגיה עומק מעברים

מחסנית אנרגיה עומק מעברים

בטן

מתחת לישבן

- אין להתחיל טיפול ישירות על הטבור, הצלעות או האגן.
- בעת טיפול בבטן, יש להקפיד לחלק את המקום המטופל לאיזורי טיפול

-- אין להתחיל טיפול ישירות בעצב הסיאטי.
- כאשר מטפלים מתחת לישבן, יש להתחיל את הטיפול בצד אחד בכל פעם לפני שממשיכים לצד השני.



.ULFIT -עיין בחומרי ההדרכה הנוספים לטובת שימוש נכון ומקצועי במכשיר
-מדריך תחזוקה
-מדריך התקנה

-מדריך מהיר להפעלה
-מדריך הפעלה

לפניות נוספות צרו קשר:

info@cluederm.com



מדריך טיפולים
יצרן CLASSYS בע"מ

טל '82-2-517-2114 פקס + 82-2-6008-3457

info@cluederm.com :דוא"ל www.cluederm.com :אתר אינטרנט


