
Wszystko w jednym

• Zbieranie do 1.000 ml tkanki tłuszczowej 
w sterylnym, zamkniętym systemie

• Przemywanie: usuwanie leków  
(np. Izolacja miejscowych środków 
znieczulających, adrenaliny)

• Filtracja: usuwanie tkanki łącznej
• Nowy filtr pozwala na redukcję 

pozostałego płynu do 15%

Ergonomiczna 
i łatwa obsługa

• Oszczędność czasu – bez dalszego  
przetwarzania (bez wirowania)

• Sterylna ekstrakcja tłuszczu, gotowego  
do natychmiastowego wypełnienia  
(lub przeszczepu)

Przewidywalne wyniki

• Optymalna zawartość infiltratu – 15%
• Najwyższa możliwa przeżywalność 

tłuszczu – 90% przy zbieraniu za pomocą 
technologii WAL body-jet® 

• Optymalna wielkość grudek komórek 
tłuszczowych – około 0.9 mm przy 
największym stopniu przeżycia1

Zadowoleni 
Pacjenci

Najskuteczniejszy kompleksowy system do zbierania, 
przemywania, filtracji oraz zatężania tkanki tłuszczowej 

Nowość
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LipoCollector® 3 został zaprojektowany do łatwego, 
szybkiego oraz skutecznego zbierania tłuszczu do 
objętości 1.000 ml. Odessana tkanka tłuszczowa jest 
płukana w sposób ciągły, oddzielana oraz zatężana 
w trakcie procedury liposukcji. Przed transferem 
tłuszczu nie wymagane jest odwirowanie ani żadne inne 
czasochłonne etapy. 2,3,4

• Większe fragmenty 
tkanek w aspiracie 
są wychwytywane 
w koszyku

• Tłuszcz pływa 
na powierzchni płynu

• Przewód oddzielający 
znajduje się poniżej 
warstwy tłuszczu

• Osiągnięty zostaje 
maksymalny poziom 
wypełnienia

• Jednocześnie, poziom 
płynu zmniejsza się, 
a objętość tłuszczu 
wzrasta

• Osiągnięcie maksymalnego 
poziomu tłuszczu 

• Otwarcie zacisku 
na odpływie pozwala na 
usunięcie pozostałego płynu

• Redukcja płynu z 30% do 15%

• Zamknięcie zacisku
• Etap końcowy polega 

na ekstrakcji zawiesiny 
tłuszczu za pomocą 
kaniuli przez wyjście 
EXTRACT

Pacjent
Ssanie

Przewód ssący

Przewód 
oddzielający

Koszyk 

Pierścień 
mocujący

Filtr Dolny pierścień

Zacisk 
zamknięty

Odpływ

Najwyższa możliwa jakość tłuszczu w połączeniu z technologią 
medyczną wspomaganą strumieniem wody (WAL)


