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Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những sản 
phẩm đảm bảo sự thành công cho quý bác sĩ. 

Đột phá về kỹ thuật thu 
thập mỡ ghép.

Phân tách và cô đặc tế bào 
mỡ nhẹ nhàng trong hệ 

thống kín, vô khuẩn. 
Cải thiện chất lượng và 

tiết kiệm thời gian.
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Đầu nối cannula 
khóa xoắn: 

Thiết kế 
cannula: 

Đầu ống nối 
phổ quát: 

Thiết kế đột phá

Cơ chế vận hành của LipiVage®

Thu thập

1

Cô đặc

2 3

Chuyển mỡ

4
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2  Discussions in Search of Improved Fat Viability by Charles Puckett, MD and Benjamin Becker, MD; Plastic and Reconstructive Surgery, Vol. 113, No. 1, 
January 2004.

3 Hệ thống có thời hạn sử dụng là 3 năm.  

Những lý do để lựa chọn LipiVage® 

Những đặc điểm cải tiến

LipiVage® cải thiện chất lượng và đơn giản hóa kỹ thuật thu thập và xử lý mỡ ghép

LipiVage® - Thiết bị LÝ TƯỞNG để 
thu thập chất làm đầy LÝ TƯỞNG.

Nhiều chuyên gia đã đồng thuận rằng mỡ 
tự thân là chất làm đầy tốt nhất với 
những đặc điểm như: hoàn toàn tự nhiên 
và tương hợp với cơ thể, luôn sẵn có và 
hiệu quả tạo hình ổn định. Tuy nhiên, hiện 
nay, kỹ thuật thu nhận mỡ tự thân còn 
tương đối phức tạp, hiệu quả chưa cao và 
mất thời gian qua nhiều bước. Ngoài ra, 

những phương pháp truyền thống để xử lý 
mỡ có thể gây tổn hại đến khả năng sống 

của tế bào và sự duy trì thể tích ghép.

LipiVage® được thiết kế để sử dụng 
chuyên biệt cho kỹ thuật thu thập mỡ tự 

thân một cách nhanh chóng, nhẹ 
nhàng và mỡ có tỉ lệ sống cao.

• Hệ thống kín, vô khuẩn
• Tác động nhẹ nhàng với tế bào mỡ, sử dụng mức áp suất âm thấp.
• Không ly tâm
• Không cần phải loại bỏ dịch thừa hoặc váng dầu sau khi thu thập mỡ
• Cô đặc mỡ ngay trong quá trình thu nhận.
• Mỡ sẵn sàng để tái cấy ghép ngay sau khi thu thập.
• Vật tư tiêu hao dùng một lần; không cần tiệt trùng lại sau khi sử dụng.
• Đầu nối cannula khóa xoắn MỚI cho phép khóa chủ động trong 

suốt quá trình thực hiện.
• Đầu ống nối phổ quát MỚI cho phép lắp đặt nhanh chóng và dễ 

dàng, tương thích với những hệ thống máy hút hiện có trên 
thị trường.

Hệ thống ống được kết nối với một 
máy hút đã cài đặt sẵn mức áp suất 
âm. Tháo rời đầu chuyển đổi và nối 
với loại cannula được khuyến cáo sử 
dụng. Mỡ được thu nhận trong 
khoảng một phút và dịch thừa sẽ 
được loại bỏ chỉ trong một vài giây. 

Mỡ sau đó được chuyển vào trong 
xy-lanh tiêm bằng đầu chuyển đổi 
được cung cấp trong bộ kit. Sử 
dụng piston để làm sạch thành bên 
trong của khoang lọc giữa những lần 
thu thập mỡ. Lặp lại quy trình nếu 
cần ghép thêm mỡ.

Tế bào mỡ được hút 
vào buồng lọc (nằm bên 
trong thân xy-lanh). Tế bào 

mỡ được kéo nhẹ nhàng bởi áp lực âm về 
phía thành bên trong của buồng lọc và 
được giữ lại dọc theo chiều dài của lọc 

nằm ở phía trước của tip piston màu 
xanh, trong khi dịch thừa được 

loại trừ qua lọc.

Sau khi dịch được tháo 
hết, mỡ được làm sạch và 
cô đặc đã sẵn sàng để 

tiêm. Thiết kế độc đáo của piston giúp người 
dùng có thể đẩy nhẹ nhàng phần mỡ từ 
thành bên trong của lọc và chuyển sang 

xy-lanh dùng để tiêm bằng cách đẩy 
piston nhẹ nhàng.

Khi đã nằm bên 
trong thiết bị, mỡ được 
cô đặc nhẹ nhàng sau khi 
loại bỏ dung dịch tumes-

cent. Dịch thừa và váng dầu đi qua thành 
lọc và được dẫn đến khu vực chứa chất 
thải thông qua hệ thống ống. Với áp lực 

âm thấp, lượng váng dầu hiện diện 
khá ít vì các tế bào mỡ vẫn còn 

nguyên vẹn.

LipiVage® cũng có thể 
được sử dụng để xử lý mỡ phối hợp với 
các loại protein dùng trong điều trị như 
PRP hoặc dung dịch giàu yếu tố tăng 

trưởng.

Tùy chọn kỹ 
thuật xử lý mỡ 
  theo mục đích 
   sử dụng

Tài liệu tham khảo 

LipiVage® là sản phẩm nhằm cải tiến và khắc phục những nhược 
điểm trong kỹ thuật thu thập mỡ tự thân. Được sản xuất và đóng 
gói vô khuẩn, LipiVage® là sản phẩm đầu tiên mang đến một lựa 
chọn thay đến cho những quy trình thủ công đang được sử 
dụng.

Nhẹ nhàng
LipiVage® giảm tối thiểu mức độ tổn thương tế bào bằng cách 
thu thập mỡ nhẹ nhàng tại áp lực âm thấp. Việc hút mỡ bằng 
xy-lanh tiêu chuẩn không thể thực hiện được điều này.
Bảo vệ tế bào mỡ
LipiVage® bảo vệ tế bào mỡ bằng cách tránh cho chúng khỏi 
tác hại của lực ly tâm(2,3) (phương pháp thường được sử 
dụng để tách mỡ ra khỏi dịch).
Tiết kiệm thời gian
LipiVage® cho phép người dùng phân tách và cô đặc tế bào 
mỡ chỉ trong một quá trình duy nhất. Mỡ sau khi cô đặc có thể 
sẵn sàng và tiêm trở lại ngay lập tức.

Đầu khóa xoắn của 
LipiVage® nhằm kết nối một 
cách an toàn với cannula.

Thiết kế mới cho phép áp 
lực âm hằng định ngay cả 
khi hút ở những lớp nông

Hệ thống ống được giữ chặt 
vừa vặn với thiết kế mới


