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Феникс Груп е компанията, разработила метода на ендосферна терапия 

чрез компресивна микровибрация след изследвания, продължили десет 

години.  

Създаден от италианските биоинженерни и най-значителни 

изследователски центрове (Арецо документационен център по естетични 

патологии, Факултет по физикална медицина и рехабилитация на 

Университета Г. д'Анунцио, I.T.A.B. Институт за съвременни биомедицински 

технологии в Киети, Рехабилитационен център в Монтескано (PV), Център 

„Работна клиника” на Фондация IRCCS, Неаполски университет), днес това 

представлява най-модерният продукт за третиране на различни видове 

проблеми, свързани с целулит, лимфоедеми и мускулни групи.  

Феникс Груп, собственост на семейство Каваллетти, се управлява на 

базата на философия, насочена към иновациите, „защото изследванията и 

всеотдайността към работата са крайъгълните камъни на печелившата 

компания”. Със съдействието на специализирания си технически персонал, 

Феникс Груп създава и произвежда оборудване, което дава възможност за 

извършването на компресивна микровибрация. Всеотдайността, с която 

работим, ни позволява да постигнем прецизно позициониране на пазара, 

където успяваме да обслужваме впечатляващия брой от 250 обекта, в това 

число козметични центрове, здравни центрове, спа центрове и центрове за 

медицинска козметика и рехабилитация.  

Феникс Груп е винаги на разположение в помощ на центровете, които са 

избрали да разчитат на метода на ендосферна  терапия в различните фази, 

давайки най-доброто от себе си за обслужването на своите клиенти. Феникс 

Груп провежда курсове за обучение, които са персонализирани за конкретните 

клиенти, за да се осигури възможно най-доброто обучение. Курсовете се 

провеждат в помещенията на клиента и са адресирани към конкретния 

персонал на института. Компанията винаги подкрепя своите клиенти като им 

предлага планирана помощ и провежда специфични маркетингови действия за 

насърчаване на тяхната дейност и за подпомагане на развитието им. 

Центровете, които използват ендосферна  терапия, могат да разчитат на: 

подкрепата на солидна компания-майка, която стои зад тях, както и гаранцията 

на научно обоснован метод.  

За Феникс иновациите винаги означават създаване на нови високо-

технологични решения, прилагане на научни изследвания и разработки в 

изучаването на козметичната медицина за подобряване на благосъстоянието 

и качеството на живот.  

Уредите комбинират механични модули и приятен дизайн с най-

усъвършенстваните технологии. Феникс представлява иновации и хармония, 

въплътени в грижите за тялото. Компанията включва група от хора, които са 

превърнали идеята за уелнес в страст. Машиностроителният отрасъл се 

характеризира с безопасност на използваните материали и качество на 



дизайна на уредите. Дизайните са изпипани до най-малкия детайл, а 

отрасълът се слави със способността си да гарантира превишаващи 

стандартите качество и експлоатационен живот. Затова Феникс решава да го 

включи като неразделна част от своята група за създаването на 

революционната машина, която твърдо се наложи като част от ежедневния 

живот.  

Притежаваща десетилетия опит в САЩ, уважаваната изследователска 

лаборатория включва последно поколение химико-технологични отдели. 

 

ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ 

Методът на ендосферна  терапия чрез компресивна микровибрация 

представлява нова ера в третирането на естетическите и рехабилитационни 

патологии. Многобройните изследвания и наблюдения, направени от 

изследователи и групи в медицинските университети в Италия, съобщават 

изключителни резултати. Някои от най-важните изследователски центрове 

включват: Университет „Г. д'Анунцио” - Катедра по физиотерапия - Киети, 

I.T.A.B „Институт за съвременни биомедицински технологии”- Киети, 

„Италианска академия за красота” "Проучване на козметични патологии - 

Арецо, и др. Сложната операционна система на компресивната 

микровибрация изцяло ревизира принципите, върху които се основават 

настоящите методи, използвани за третирането на целулита. В 

действителност тя замества традиционната фаза „изсмукване-тракционен 

масаж” на тъканите с компресия и вибрация. Следователно методът 

представлява революционна концепция, която бързо се утвърждава и дава 

отлични резултати. 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ОБОРУДВАНЕТО  

И МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ  

Ендосферната терапия се основава на принципа на компресивната 

микровибрация, на базата на който чрез предаване на нискочестотни 

вибрации в диапазона между 39 и 355 Hz може да се генерира импулсно, 

ритмично въздействие върху тъканите. Ръчният уред представлява въртящ се 

цилиндър, в който са монтирани 55 антиалергични силиконови сфери, 

разположен в модел на пчелна пита с конкретна плътност и диаметър.  

Посоката на въртене и използваното налягане гарантират предаването на 

микрокомпресията към тъканите; честотата - измерима чрез промяната на 



скоростта на цилиндъра - генерира микровибрации; а правилната комбинация 

от тези сили, заедно с времето на приложение, определя интензивността на 

третирането, която може да се адаптира за клиничното състояние на всеки 

конкретен пациент.  

Механизмът на действие на метода се основава на интегрирането на трите 

сили.  

Третирането не е нито инвазивно, нито болезнено: то само предизвиква 

усещане за мускулно реактивиране, което е много приятно. Методът като цяло 

е много прост и в същото време ефективен; прилага се чрез използването на 

специални ръчни уреди, избрани в съответствие с мястото на третиране. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПРЕСИВНАТА МИКРОВИБРАЦИЯ 

Всеки пациент има свои виждания за целулита. Днес са познати около 29 

различни ситуации, които могат да предизвикат появата на портокалова кожа, 

която представлява външна проява на промени, протичащи в кожата и 

подкожно и които могат да бъдат комбинирани в шест основни групи:  

1. Липоедема: увеличаване на подкожната мастна тъкан 

    и свободната вода;  

2. Липо-лимфоедема: увеличаване на подкожната мастна мастна тъкан  

    и количеството на лимфната течност;  

3. Фиброзен целулит: фибросклероза на съединителната тъкан;  

4. Липодистрофия: интерстициална и мастна промяна;  

5. Локализирано затлъстяване:  локализирано увеличаване на мастната 

тъкан;  

6. Лъжлив целулит: отпускане на кожата с фиброза. 

Методът на ендосферна  терапия може да повлияе на всяка
1,10,11,13

 от 

следните модификации първо чрез възстановяване на физиологичното 

съдово и тъканно състояние и след това чрез извършване на локално 

ремоделиране на кожните дефекти. 

 

АНАЛГЕТИЧЕН ЕФЕКТ 

Според последните проучвания, почти всички пациенти с повече или по-

малко очевидно състояние на оток, имат съпътстващи болезнени симптоми. 

Обхватът на изследването на пряката връзка между симптомите на оток и 

симптомите на болка се е формирал през последните няколко години и 

продължава постепенно да придобива все по-голяма стойност в областта на 

рехабилитацията, тъй като отокът и болка са сред симптомите, които се 



срещат най-често и имат най-голямо въздействие в контекста на хроничните 

патологии.  

Дермата има безброй рецептори, които са способни да възприемат 

стимулите на натиск, вибрация, 14, допир, топлина и болка.  

Ноцицепторите са рецептори, които предават дразнителите, 

причиняващи болка: колкото по-голям е броят на участващите ноцицептори, 

толкова по-силно ще е усещането за болка. 

Механорецепторите се стимулират чрез въздействия на натиск и 

вибрации. Това са рецептори, които се адаптират бързо и изискват 

постоянни и разнообразни стимули, за да се активират. Не всички от тях 

реагират на едни и същи вибрации, както и налице са разлики в реакцията 

според честотата на стимулиране. Засегнатите корпускули се наричат телца 

на Майснер, Меркел и Пачини
13

. 

Изследванията
14,15

, проведени във Факултета по физикална медицина и 

рехабилитация на Университета Г. д'Анунзио в Киети и в Рехабилитационния 

център в Монтескано (PV) към центъра „Работна клиника” на Фондация 

IRCCS, координирани съответно от проф. Р. Саджини и проф. Р. Казале от 

Неврофизиопатологичния отдел, показват, че методът на ендосферна  

терапия може да стимулира непрекъснато посочените по-горе рецептори 

благодарение на микровибрации в различни диапазони и микроперкусии. 

По този начин активирането на механорецепторите чрез компресивни 

микровибрации определя аналгезия благодарение на активирането на 

входния контрол (Gate Control). 

Тази теория гласи, че гръбначният мозък забелязва сближаването на влакната 

на ноцицепторите и тези на механорецепторите; и двата вида влакна са 

синапси с асоциативен неврон, кйто може да освобождава ендогенен опиоид, 

енкефалин. 

Ако влакната на механорецепторите влязат в контакт с асоциативния неврон, 

това ще произведе енкефалини и входният контрол ще затвори входа, а 

предаването на сигнала на болка ще бъде намалено; ако влакната на 

ноцицепторите влязат в контакт с асоциативния неврон, това ще бъде 

потиснато, входът ще се отвори и пациентът ще усеща болка. (Melzack R., and 

Wall, P.D., Механизъм на болката: нова теория, Science, 150 (1965) 971-9).  

Възпалението представлява най-често срещаните 16 алгогенни фактори, 

защото увредените клетки освобождават локално химически вещества като 

К+, хистамин и простагландини; тромбоцитите освобождават серотонин, 

докато сензорните неврони основно отделят пептид П. Тези химически 

вещества изострят чувствителността на ноцицепторите чрез активиране или 

понижаване на техния праг на активиране.  

Благодарение на дренажния ефект на ендосферната терапия се получава 

бърза резорбция от лимфната система на токсични и възпалителни 

вещества, което осигурява бързо утихване на възпалението и болката.  



Аналгетичното действие на компресивната микровибрация е оценено чрез 

ултразвуков компресионен тест на Breu-Marshall, който показва ясно 

намаляване на болезнеността на целулитните тъкани след третиране. 

 

ДРЕНАЖЕН ЕФЕКТ  

Едемата се получава като резултат от дисбаланс между снабдяването с 

течности и тяхното отстраняване, в резултат на което в интерстициалните 

пространства на организма се натрупва вода.  

Увеличаването на обема на интерстициалните течности води до 

задържане на последните в тъканите или в серозните кухини в количество, 

което се смята за съществено от клинична гледна точка.  

Най-очевидният симптом на това състояние е подуване, което се изразява 

като осезаем и свиваем тургор (фовея). Задържането на токсични вещества 

в тъканите с течение на времето променя състоянието на интерстициалната 

матрица4 (структура от голямо значение, която гарантира 18 поддържането 

на основния баланс на тялото ни), причинявайки интоксикация на тъканите и 

тяхното последващо изменение с еволюция към фиброза.  

Методът на ендосферна  терапия предвижда импулсно и ритмично 

въздействие3, което може да стимулира компонента на интерстициален 

застой, типичен за едемите, лимфоедемите, липоедемите и OFP 

(Едематозна фибросклеротична паникулопатия), без каквото и да е 

тракционно или смукателно въздействие на кожата.   

Типичното движение на сферите в посока, обратна на тази на ръчния 

уред, и конкретното прилагане на третирането в зависимост от научните 

протоколи на ендосферната терапия, ни позволява да подсилим дейността 

на лимфната система чрез изпомпващо действие с постепенното изместване 

на течностите, а оттук и последващо възстановяване на Равновесието на 

Старлинг1, който е отговорно за поддържането на хомеостазата в съдовете и 

извънклетъчната матрица.  

Всичко това осигурява дълбок лимфен дренаж, който елиминира 

излишните течности
6
.  

Изследванията
8,9,10

, проведени във Факултета по физикална медицина и 

рехабилитация на Университета Г. д'Анунзио в Киети, показват, че 

използването на ендосферната терапия в условия на интерстициален застой 

е по-ефективно от прилагането само на ръчен лимфен дренаж, гарантирайки 

стабилни и трайни резултати с течение на времето. 

Прилагането на компресивна микровибрация за намаляване на едемата се 

потвърждава и от Центъра по естетични патологии Арецо
3
, което подчертава 

нетното намаление на супрамалеоларната и трохантерната плътност при 

третираните пациенти. 

 

ВАСКУЛАРИЗАЦИОНЕН ЕФЕКТ  



Балансът между хидростатичното налягане и онкотичното налягане 

обикновено позволява изтичането на течности и хранителни вещества от 

артериоларната страна и повторното въвеждане на течности и катаболити 

във венуларната страна. Увеличението на хидростатичното налягане поради 

забавяне на венуларния отлив води до застой на вода в извънклетъчното 

пространство с образуване на едема в тъканната матрица. 

Благодарение на специално подреждане на сферите в модел на медена 

пита е възможно да се получи прогресивна тъканна компресия с натиск и 

лифтинг на структурата с цел постигане на нещо като васкуларен 

тренировъчен ефект
1,2

.  

Методът на ендосферите ни позволява да противодействаме на 

хидростатичното налягане на венозните съдове чрез обръщане на 

механизма на вътрешен метаболитен и хемодинамичен обмен с инверсия на 

потока
3
.  

Това води до възстановяване на метаболитния обмен, доставката на 

кислород и подобряване на микроциркулацията, хистологичните промени на 

която характеризират различните етапи на OFP
4
, т.е. „Едематозна 

фибросклеротична паникулопатия”.  

Тази активност на съдовата система е научно доказана чрез 

термографските оценки по-долу, които показват общо повишаване на 

температурата на кожата на долните крайници, както и ремоделиране на 

силуета.  

Същият термичен ефект поради по-добро насищане на тъканите с кислород 

е наблюдавано от проф. Бианка Диффиденти по време на третиране на 

лицевата област. При този начин достигнатите температури на повърхността 

са значителни, както и свързаното с това време за възстановяване
15

. 

 

ОФОРМЯЩ ЕФЕКТ 

Физиопатологията на OFP предполага промени, засягащи локалната 

микроциркулация на паникулус адипоза, предизвикайки възпалително-

дегенеративен процес със застой на токсични вещества и образуване на 

едема, както и метаболитно-структурни промени на съединителната тъкан и 

последваща организация на тъканите в микронодули.  

Ремоделирането на силуета се осъществява благодарение на синергията 

между механичните трептения и нискочестотните вибрации, които 

предизвикват микрокомпресия на адипозните агрегати и фиброзните 

прегради, които от своя страна се разграждат и стават по-малко склеротични. 

Тази дейност се подсилва от обратната реакция, генерирана от 

основните мускулни слоеве, които предлагат активна устойчивост, 

засилваща дефиброзното действие2. По този начин е възможно да се 

обхванат  и най-упоритите 24 вида целулит и най-критичните ситуации, като 

например промени в мастната тъкан на гръдния кош или бедрата
3
.  



Тези действия определят локализирано кожно ремоделиране, 

благоприятствано от физиологичното преструктуриране на тъканите, 

получено благодарение на съдови, метаболитни и пречистващи дейности, 

както и ремоделирането на съединителната система.  

На 30 януари 2008 г., по време на пресконференцията в Милано „Circolo 

della Stampa”, проф. Саджиниу и проф. Бачи представиха своите клинични 

наблюдения, проведени върху 656 пациенти,  които демонстрират 

ефикасността на метода за третиране на различни видове целулит10. 

Получените резултати бяха проверени чрез протокола BIMED-TCD – 

класификация, предназначена да кодифицира различните видове целулит по 

отношение на структурата на пациента, съдовата и термална промяна, 

видимия клиничен външен вид и наличието или липсата на болка
12

.  

Фиг. 12 показва значителното намаление в кода TCD при пациенти, 

третирани с ендосферна терапия както самостоятелно, така и във връзка с 

лекарствена терапия, в сравнение с плацебо и общи вакуумни методи.  

 

ТОНИЗИРАЩ И РЕЛАКСИРАЩ ЕФЕКТ  

Обикновено, хармоничното разпределение на кривите на женското тяло 

изисква състояние на физиологично, метаболитно и циркулационно 

равновесие в различните слоеве на кожата (дерма и епидермис на подкожна 

паникулус адипоза и дълбока, твърда и тонизирана мускулна база. 

Механичните трептения (вибрации) с определена амплитуда и честота са 

способни да въздействат на релаксираните или удължени мускули и 

сухожилния апарат. Вибрационното възприятие всъщност представлява 

вид механична чувствителност и поради тази причина то включва 

рецепторни структури, които са чувствителни към този стимул, т.е. механо-

рецепторите, които се намират в различни видове тъкан, като например 

кожа, мускулна тъкан, периоста, ставни капсули и ставни връзки (Mouncastle 

и Rose, 1959). По-конкретно, механичните вибрации причиняват активиране 

на нервно-мускулните вретена (структурите, отговарящи
27

 за разтягането и 

движението на мускулите); мускулната реакция на вибрационния стрес се 

определя с термина „тоник рефлекс на вибрациите” (мускулна 

контракция на агониста и релаксация на антагониста). Вибрационните 

стимули могат да бъдат оприличени на поредица на контракции с малка 

амплитуда, които водят до скромни, но значителни ритмични промени на 

дължината на мускулно-сухожилните комплекси, подложени на вибрации.  

Периодичните механични стимули, продължителни във времето, 

приложени като вибрации, се считат за мощен сигнал за мускулно-ставнните 

проприоцептори, които изпращат сигнали от периферната към централната 

нервна система, която от своя страна генерира еферентна реакция, 

активирайки мотоневроните, а оттук и мускулните влакна. 



Описаното по-горе дава възможност за получаване на незабавни визуални 

резултати и заздравяване в дългосрочен план на основните мускулни 

групи (дорсални, лумбарни, хълбоците). 

Освен това, благодарение на васкуларизиращото действие се генерира 

значителна хиперемия, което подобрява усвояването на кислород и 

хранителни вещества и благоприятства правилния мускулен трофизъм
13.15

. 

Действието на компресивната микровибрация на мускулите се анализира с 

Myothon - преносима неинвазивна патентована система, която определя 

количествено механичните свойства на мускулите. Резултатите от 

изследването, проведено във Факултета по физикална медицина и 

рехабилитация на Университета Г. д'Анунзио в Киети, показват значително 

подобрение на параметри като тонус, еластичност и мускулна 

резистентност
20

. 

В случаите на увисване на кожата или хипотония при пациенти, водещи 

по-заседнал начин на живот, е интересно да се отбележи нарастването на 

тъканната структура, което се проявява веднага след „тонизиращата терапия 

с компресивна микровибрация”, генерирайки много приятно чувство на 

„мускулно реактивиране”. 

Това тонизиращо действие се използва и в спортната медицина или 

травматологията за подготовка на спортисти и за мускулна рехабилитация, 

тъй като действието върху основните мускулни групи дава възможност за 

ефективно лечение на контрактури, тригерни точки и фасцио-мускулни 

възпалителни проблеми. 

Тази активност на мускулната тъкан се използва също и в спортната 

медицина и физиотерапията, тъй като медицинското приложение на 

ендосферната терапия позволява откриването и ефективното третиране на 

рестрикции и мускулни слепвания, които пречат на изпълнението на обичайните 

действия. Компресията на съединителната тъкан на мускулите, лигаментите и 

сухожилията причинява болка, променя движението и намалява гъвкавостта. 

Благодарение на компресивната микровибрация днес тези ограничения и 

фасцио-мускулни проблеми могат да се третират по-конкретно и по-дълбоко в 

сравнение с мануалната терапия, както и с по-голям комфорт за пациента. 

 

ЛИЦЕВА ОБЛАСТ 

Проектните/функционални области, които стоят в основата на 

компресивната микровибрация, могат да действат с изключителна 

ефикасност в обвивните „фибро-дефекти”, представлявани от така 

нареченото „увисване на кожата”, както и мимическите бръчки на лицето и 

шията
10,16,17

. 

За да доведе до значителен ефект, при всяка медицинска козметична 

интервенция трябва да се вземат предвид двете физиологични фази, които 



следват действието на стресора върху живата система или върху част от 

нея.  

Първата фаза на възстановяване след действието на стресора, която 

може да бъде определена като „фаза на трофично възстановяване”, 

позволява регенерирането тъканта или системата докато са налице 

подходящи хранителни вещества, генерирани в кръвта или доставяни през 

лимфната система.  

Непълната фаза на трофично възстановяване излага системата или част 

от него на непълна фаза на морфологично възстановяване, фактор, който се 

подсилва чрез образуването на дефекти, които могат да се проявят като 

локални едеми или да стигнат до образуването на деформирани структури 

по отношение на външния вид и функцията, включително т.нар. бръчки. 

Ендосферите изпълняват, по изцяло биологичен начин, задача, която до сега 

е била изпълнявана чрез агресивни методи, които имат много странични 

ефекти. Компресивната микровибрация действа неинвазивно върху тъканта, 

генерирайки минимално напрежение, което се контролира директно спрямо 

бръчките (специфично действие върху бръчките) с възможност за 

възстановяване на кислорода и хранителните вещества като следствие на 

увеличената васкуларизация, което позволява естественото стимулиране на 

фибробластите за производство на колаген и еластин (с любезното съдействие 

на д-р Фаусто Белабона).  

Нещо повече, компресивната микровибрация може да се намеси в 

работата на мускулите, както с разтягащо действие върху мимическите 

мускули на лицето, така и с тонизиращо действие като противодействие на 

потъването на тъканите.  

Крайният резултат е изключителен ефект на анти-стареене, характеризиращ 

се с разтягане и тонизиране, в това число тонизиране на лицето, намаляване 

на бръчките и преструктуриране на дермата. Благодарение на тази 

особеност на ендосферната терапия, третирането може да се повтори с 

течение на времето без каквито и да е противопоказания за излагане на 

слънце. Освен това, ако се счита за целесъобразно, тази терапия може да се 

комбинира с други терапии както в естетически, така и в медицински 

контекст. 

 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Всички посочени по-горе характеристики правят метода на ендосферната 

терапия актуален, ефективен и безопасен инструмент за естетическо, 

физическо и рехабилитационно третиране, утвърждавайки метода като 

изключително ефективна и управляема терапия и във флеболимфологията, 

и в спортната медицина. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 



Клиничните наблюдения и изследвания, проведени във Факултета по 

физикална медицина и рехабилитация на Университета Г. д'Анунзио в Киети, 

Документационния център по естетични патологии Арецо, Института за 

съвременни биомедицински технологии - I.T.A.B. в Киети и Центъра за 

рехабилитация в Монтескано (PV), центъра „Работна клиника” на Фондация 

IRCCS и Неаполския университет, утвърждават метода на ендосферната 

терапия като валиден и надежден инструмент с най-добро приложение при 

третирането на целулитните венозно-лимфни и мускулни патологии.  

За да се гарантира правилната диагностика, всички пациенти, включени в 

изследванията, преминават: клинично-анамнезна оценка, преглед и 

палпация на тъканите и първични инструментални изследвания като 

например ехо-цветен доплер, ехографски преглед, термография и 

биоелектричен импедансен анализ. Изследванията се 34 повтарят на всеки 

шест сесии, за да се наблюдават промените в тъканите в хода на терапията.  

Получените резултати показват добра поносимост и ефикасност на 

третирането с компресивна микровибрация. 

 

Чрез използването на този метод, ние предоставяме на нашите 

пациенти една иновативна и едновременно с това ефективна „терапия”, 

която е приятна и преди всичко снабдена с терапевтична обосновка, 

която стои в основата на удовлетвореността на нашите пациенти и, още 

повече, в основата на нашата работа. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С ФОТОГРАФИИ 

Резултати - терапия Endosphères 

 

ПРЕДИ/СЛЕД 

Малко след терапията 

С любезното съдействие на... 

ИБЛИОГРАФИЯ: 

 

 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 8 

ЧЕСТОТА  

НАЛЯГАНЕ 

ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНТЕНЗИВНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ  



 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 9 

ТЯЛО НА УРЕДА 

• Дизайн  

• функционалност  

• Елегантност  

• Монитор със сензорен екран с непосредствено и интуитивно управление  

РЪЧЕН УРЕД ЗА ТЯЛО 

• Практично оформен като флейта за по-добър захват  

• Индикатори за посока  

• Джойстик за промяна на честота и посока  

• Бутон за включване  

РЪЧЕН УРЕД ЗА ЛИЦЕ  

• Особена форма на главата на ръчния уред  

   за по-лесна работа с инструмента.  

• „Въртящ се елемент”, разположен в края на ръчния уред  

   за лесно захващане  

• Индикатори за посока  

СЕНЗОРНА СИСТЕМА 

Първото устройство в света, способно да установява 

съпротивлението на тъканта и автоматично  

да променя честотата на микро-вибрациите.  

• СВЕТОДИОДНА СВЕТЛИННА ЛЕНТА, за да се гарантира правилното 

налягане във всеки момент  

• AWD  

• ДИСПЛЕЙ НА РЪЧНИЯ УРЕД за незабавно отчитане  

   на честота, налягане, време и програма.  

• ДЖОЙСТИК за промяна на честота и посока  

• БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 12 

ЗАБАВЯНЕ НА ЛИМФО-ВЕНОЗНАТА МИКРОЦИРКУЛАЦИЯ НА 

ЗАСЕГНАТИТЕ УЧАСТЪЦИ 

ДРЕНАЖЕН ЕФЕКТ 

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕТО НА ТЕЧНОСТИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА  

 

ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ТЪКАНИТЕ.  ЗАДЪРЖАНЕ НА ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА И 

СКЛЕРОЗА 

АНАЛГЕТИЧЕН ЕФЕКТ 

НАМАЛЯВАНЕ НА БОЛЕЗНЕНОСТТА НА ТЪКАНИТЕ  



 

НАМАЛЯВАНЕ НА АРТЕРИОЛАРНАТА МИКРОЦИРКУЛАЦИЯ С ДЕРМАЛНО-

ЕПИДЕРМАЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА 

ВАСКУЛАРИЗАЦИОНЕН ЕФЕКТ 

ПОДОБРЯВАНЕ НА МИКРОЦИРКУЛАЦИЯТА И ПОВИШАВАНЕ НА 

ТЕМПЕРАТУРАТА  

 

МЕТАБОЛИТНО-СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН  

ОФОРМЯЩ ЕФЕКТ  

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪВЪРШЕНСТВА НА КОЖАТА 

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА МУСКУЛНАТА СТРУКТУРА  

ТОНИЗИРАЩО ДЕЙСТВИЕ 

ДЪЛБОКА, ТВЪРДА, ТОНИЗИРАНА МУСКУЛНА ОСНОВА  

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 13 

Ноцицептори – свободни нервни окончания 

Тип I - Кожни механорецептори (дискове на Меркел) 

Corpuscule tactile encapsulé en papille dermique (de Meissner) 

Такстилни телца, разположени по върховете на дермалните папили (телца на Майснер) 

Тип II - Кожни механорецептори (телца на Руфини)  

Rooth hair plexus – свободни нервни окончания 

Многослойни телца (телца на Пачини) 

 

• Стимулиране на рецепторните телца и освобождаване на ендорфини  

• Премахване на токсични вещества и подобряване на обмяната на 

веществата 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 14 

Теория за входния контрол 

инхибиторен асоциативен неврон 

проекционен неврон 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 15 

% компенсация 

Фиг. 2. Тест на болка Breu-Marshall. Тестът дава възможност да се оцени 

каква компресия с ултразвукова сонда е необходима, за да се предизвика 

болка. Оценявайки разликите във времето е възможно да се получи идея за 

резултата, предложен от терапия, при което наличието на метаболитно 

подобрение трябва да спомага за намаляване на симптомите на болка 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 16 



• Въртене на сферите обратно на посоката на прилагане  

• Импулсно и ритмично действие  

• Приложение от проксималната към дисталната страна  

• Прогресивно изпомпване на течностите чрез движението 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 17 

Фиг. 3. B.P. 41 години фотографска оценка T0 преди третирането и T1 след 15 сесии 

на компресивна микровибрация. Резултати: Коляно: ляво 4,1 см дясно 4,9 см, 

слабини: ляво 5,2 см дясно 6,1 см, ляв глезен 1,6 см дясно 0,9 см. T0 Вода 33,5 кг T1 

Вода 31,2. Медицински архив Tamburlin.  

Фиг. 4. Детайли на супрамалеоларната плътност при 41-годишен пациент. Архив 

Tamburlin 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 18 

Трохантерна плътност 

Супрамалеоларна плътност 

Средни стойности - в милиметри 

Фиг. 5. Супрамалеоларна плътност. Арецо Център по естетични патологии
3 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 19 

• Подреждане на сферите в модел на пчелна пита  

• Прогресивна тъканна компресия  

• Васкуларен „тренировъчен” ефект  

• Обратно хидростатично налягане 

 

Фиг. 6. Физиология на капилярната циркулация.  

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 20 

Фиг. 7. Термографска оценка на T0, T1, (48 ч. след шестата сесия), и T2 (48 ч. след 12-та 

сесия). Институт за съвременни биомедицински технологии - I.T.A.B. в Киети, проф. Мерла
5
. 

Този ефект на повишаване на топлината, според заключението на д-р Мерла, със сигурност 

може да бъде резултат „от повишена перфузия и оксигенация на кожата, повишен 

метаболизъм на тъканите, разграждане на адипозните агрегати и активиране на коригиращи 

антивъзпалителни процеси на настъпилите тъканни промени”. 

 

Фиг. 8. Аредна температура на долните крайници.  

Арецо Център по естетични патологии, проф. Бачи
3
 

Фиг. 9. Средна температура дясно трохантерно.  

Арецо Център по естетични патологии, проф. Бачи
3
 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 21 



Фиг. 10. Достигнати температури на повърхността и времена за възстановяване. 

Проф. Бианка Диффиденти
15 

ДОСТИГНАТИ ТЕМПЕРАТУРИ НА ПОВЪРХНОСТТА И ВРЕМЕНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. 

ОБЛАСТИ ПЪРВОНАЧАЛНО КРАЙНО 

Чело 

Бузи 

Шия 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 22 

• Микрокомпресия на влакнести агрегати  

• Разбивка на адипозните агрегати и намаляване на склерозата  

•  Активна муслулна устойчивост 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 23 

Фиг. 11. Ехографско изследване 3 проведено при T0 и T1 (след шестата 

сесия). Повторно уплътняване на тъканите след третиране с ендосферна 

терапия. 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 24 

Кодове на оценка TCD 

1) Медикамент - 2) Плацебо - 3) Вакуум - 4) Ендосфери 

5) Медикамент + вакуум - 6) Медикамент + ендосфери  

Фиг. 12. Оценка на кодовете TCD за сравнение на методите 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 25 

• Стимулиране на мускулния и сухожилния апарат  

• Повишаване на мускулния трофизъм за по-добро усвояване на кислород и 

хранителни вещества 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 28 

 

 

 

 



 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 31 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 34 

Медицинска оценка за 

Поносимост (1) и ефективност (2)  

АРЕЦО ДОКУМЕНТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНИ   

ПАТОЛОГИИ  

Международен учебен център по естетични патологии на краката 

 

В допълнение към визуалната реакция, която със сигурност е по-лесно да си 

представим, налице са констатации от клиничните данни, получени с кода 

TCD2, които отчитат състоянието на васкуларизация на тъканите, 

състоянието и видимостта на наличието на портокалова кожа и 

болезнеността на целулитните тъкани. 

 
Компактна фиброза  

адипозен целулит  

Етап 4 - Код TCD 28 

 

Етап 3 - Код TCD 16 

 

Смесена  

целулитна липодистрофия 

Етап 3 - Код TCD 30 

 

Компактна  

целулитна липодистрофия 

Етап 2 - Код TCD 13 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – СТР. 35 

Към тези данни трябва да добавим оценките, отнасящи се до мненията на 

лекарите и пациентите
2
 във връзка с третирането, като по този начин се 

получава краен резултат, който показва полученото подобрение както от 

функционална, така и от психологическо-емоционална гледна точка. 
Общо оценка на 24 медицински центрове в Италия 

656 пациента за 18 месеца 

 

Име на пациента 



Подобрение 

Едема 

Целулит 

Тегло 

Удовлетвореност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


