
ONDA
The CoolwavesTM Revolution.
Smart and Enhanced Microwaves
that Excel in All Body Contouring
Applications:

• Localized fat
• Cellulite
• Skin tightening
 

I N N A T E  A B I L I T YI N N A T E  A B I L I T Y
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.Coolwaves TM  מהפכת הגלים הקרים
גלי-מיקרו חכמים ומוגברים

המצטיינים בשיפור המתאר של כל חלקי הגוף
יישומים:

• שומן מקומי צבור
• צלוליט

• הידוק העור



DEKA microwaves are not just smart. 
They are cool!

Here at DEKA, we have again released another game changer: 
Onda, the only system using Coolwaves™, special microwaves 
that selectively target fat cells to reduce localized fat deposits 

 non-invasive way.

DEKA’s R&D department has developed a smart handpiece 

lipocytes in order to destroy them, while the integrated cooling 
system preserves the skin, ensuring patient safety and comfort.

In 1999 DEKA pioneered minimally invasive treatment of localized fat deposits by  
introducing Laserlipolysis® which achieved worldwide success.
Today DEKA has taken one step further. DEKA’s unceasing search for new sources 
and applications has led to the invention of a completely non-invasive system, which 

localized accumulations of fat in areas like the abdomen, back, trochanter and lower 
limbs. And that’s not all! Coolwaves™ make it possible to treat cellulite even in the most 
advanced stages and skin laxity. This is a completely painless procedure, with no side 

innovative treatment.
Paolo Bonan, M.D.

In Charge of Laser Cutaneous Cosmetic & Plastic Surgery Unit
Villa Donatello Clinic, Florence - Italy

ONDA
INNATE ABILITY

”

Our smart 
microwaves are 

so cool, that your 
patients can stay 

cool too!

”

patients can stay 
cool too!

DEKA מיקרוגל אינו רק חכם.
הוא גם קר!

אצלינו ב- DEKA הוצאנו לשוק עוד מוצר חדש המשנה את חוקי המשחק: 
ONDA היחיד המבוסס על ,Coolwaves TM גלי-מיקרו מיוחדים במינם 
המתכווננים אל תאי שומן, על מנת להפחית את מצבורי השומן המקומיים 

בדרך בטוחה, אפקטיבית ושאינה פולשנית.

מחלקת המחקר ופיתוח של DEKA פיתחה מכשיר ידית חכם (פטנט בהליכי 
רישום) אשר מוביל את השדה האלקטרו מגנטי אל תאי השומן על מנת 
להשמידם, בעוד שמערכת קירור המשולבת בו שומרת על העור, ומבטיחה 

את שלומו ונוחותו של המטופל.

היום עושה DEKA צעד נוסף קדימה. החיפוש הבלתי נלאה של DEKA אחר מקורות 
ויישומים חדשים הוביל להמצאה של מערכת שהיא לחלוטין אינה פולשנית, אשר 
משמידה באופן ספציפי את קרום התא (ממברנה) של תא השומן בדיוק כפי שעשה 
 Coolwaves TM זאת הלייזר. במספר מפגשים מועט (בדרך כלל 4- 5), הגלים הקרים
במערכת Odna הינם אפקטיביים ביותר בהפחתת מצבורי השומן באזורים כגון הבטן, 
הגב, תל הירך והגפים התחתונות. וזה עוד לא הכל! Coolwaves TM מאפשרים לטפל 
בצלוליט אפילו בשלבים המתקדמים ביותר, וברפיון העור. זהו הליך נטול כאב לחלוטין, 
ללא תופעות לוואי, שהוא בטוח ונוח עבור המטופלים שלי, שמאוד התלהבו מטיפול 

חדשני זה 

 laserlypolysis®-עם טיפול חדשני, פורץ דרך, בהציגה את ה DEKA ב-1999 יצאה
אשר זכה בהצלחה ברחבי העולם.

”

”

דר (M.D) פאולו בונאן 
 ESLD-מנהל מחלקת חינוך ב

אחראי היחידה לקוסמטיקת עור בלייזר ולניתוחים פלסטיים 
קליניקה וילה דונטלו, פירנצה – איטליה 

גלי המיקרו של 
DEKA אינם רק 
חכמים, הם גם

קרים! 



           Onda’s  PLUS

Coolwaves™ 
Onda is the only system that uses special 
microwaves to target subcutaneous fat safely 
with maximum patient comfort.

All-In-One Solution cellulite and skin laxity.

Smart Handpieces

A system of LEDs enable smart handpieces 
(patent pending) to provide an intuitive guide to 
the operator during the procedure, ensuring that 

Skin Cooling Integrated contact skin cooling system. 

Simple 
& User Friendly 

DEKA’s R&D team gave Onda an ergonomic,  
attractive design featuring a compact structure 
with modern lines; intuitive simple software that 
helps the operator to perform treatments, while 
the cooled, ergonomic handpieces ensure that 
sessions are carried out properly and provide the 
user with warnings, if procedures are performed 
incorrectly.

A rapid Return On Investment (ROI) and total  
patient satisfaction will increase your business! 

The internal mechanics of Onda handpieces
are specially designed to emit Coolwaves™
in a controlled fashion, focusing energy only
where it is needed (for example in the subcutaneous
adipose tissue in the event of localized fat deposits), preserving 

of blemish.

•  Localized fat deposits

ensures that lipocytes are broken down in total safety for the skin and maximum patient comfort.
•  Cellulite

•  Skin tightening

INNATE ABILITY

The First Body Contouring System that Excels in All Applications

The internal mechanics of Onda handpieces
are specially designed to emit Coolwaves™
in a controlled fashion, focusing energy only
where it is needed (for example in the subcutaneous
adipose tissue in the event of localized fat deposits), preserving 

The internal mechanics of Onda handpieces
are specially designed to emit Coolwaves™

Specially designed 
smart

handpieces: 
Deep & Shallow.

המערכת הראשונה לשיפור קו מתאר הגוף המצטיינת בכל היישומים

מצבורי שומן מקומי: מכשיר הידית בעל הפעולה העמוקה מאפשר ל-Coolwaves TM  לחדור לעומק, ולהרוס את הממברנות של תאי השומן התת עורי. 
הנוזל השומני, תוצר הפירוק- מנוקז לאחר מכן באמצעות המרצה של תהליכים מטבוליים פיזיולוגיים (ליפוליזה באמצעות מאקרופאג'ים). מערכת הקירור 

המשולבת במכשירי הידית מבטיחה כי תאי השומן נהרסים תוך הגנה מושלמת על העור ובנוחות מקסימלית עבור המטופל. 
צלוליט: מכשיר הידית בעל הפעולה השטחית מתכוונן באופן אפקטיבי אל המחיצות הקולגניות (connective septa) שבין האּוניות השומניות, בשלבים 

המתקדמים יותר של הצלוליט (הנגלה לעין באפקט האופייני של "קליפת תפוז")
הידוק העור: גלי-המיקרו המיוחדים של מערכות Odna משרים התכווצות 

מיידית של סיבי הקולגן בדרמיס, וממריצים ייצור של קולגן חדש. דבר זה הופך את הרקמות ליותר מוצקות ומתוחות.

ONDA היתרונות של   
הינה המערכת היחידה העושה שימוש בגלי-מיקרו 

חכמים על מנת להתכוונן אל השומן התת עורי 
באופן בטוח ובנוחות מרבית ללקוח.

פתרון אפקטיבי ויחיד עבור מצבורי שומן מקומי, 
צלוליט ורפיון העור. 

פתרון של הכל באחד

מכשירי ידית חכמים

מכשירי ידית חכמים

פשוט וידידותי למשתמש

תועלת מרובה

צוות המו"פ של DRKA העניק לOdna מכשיר בעל 
מבנה ארגונומי קומפקטי ואטרקטיבי בעיצוב מודרני; 

תוכנה אינטואיטיבית ופשוטה המסייעת למפעיל 
בביצוע הטיפולים, כאשר מכשירי הידית הארגונומיים 
המקוררים מבטיחים את הביצוע התקין של הטיפול, 

ומשמיעים צליל אזהרה למטפל במידה והטיפול 
מתבצע באופן בלתי תקין. 

החזר מהיר עבור ההשקעה (ROI) לשביעות רצונו 
המלאה של המטופל, יקדם את העסק שלך! 

מערכת משולבת לקירור העור תוך מגע.

מערכת של מסכי LED  מאפשרת למכשירי הידית 
החכמים (פטנט בהליכי רישום) להעניק הדרכה 

אינטואיטיבית למפעיל תוך כדי פעולה, ומבטיחה 
שהטיפול יהיה אפקטיבי וגם בטוח. 

מכשירי ידית חכמים 
שתוכננו במיוחד: 

עמוק ושטחי 

 Odna המבנה המכני הפנימי של מכשירי הידית של
תוכנן במיוחד כדי לפלוט Coolwaves TM באופן מבוקר, 
כאשר הם ממקדים את האנרגיה אך ורק היכן שנחוץ )
למשל על רקמות השומן התת עורי במקרה של מצבורי 
שומן מקומי( תוך הימנעות מפגיעה ברקמות הסמוכות. 
שני מכשירי הידית נבדלים ביניהם במידת עומק פעולתם, 
כל אחד מהם מיועד לטפל באזורים שונים בגוף או בסוגים 

שונים של פגמים. 

גלי-המיקרו החכמים של DEKA פותחו על מנת להעניק מערכת שאינה פולשנית, כדי לפעול ולהשפיע באפקטיביות על הפגמים העיקריים הדרושים תיקון. 



  
  

However, not all microwaves are the same. No other device emits microwaves in 
the same way as the Onda system’s smart handpieces!

Microwaves lead the molecules absorbing them to oscillate and vibrate, thus heating up 
the medium that contains the molecules.

  
preferentially absorbed by fat molecules rather than by water molecules. The conductivity 
of the epidermis and the dermis, which contain plenty of water but not fat, is therefore 
much greater than the hypodermis’ one. Therefore, when the Coolwaves™ penetrate the 
skin, they pass straight through the top layers without overheating them (using about 

the subcutaneous fat that highly absorbs them (about 80% of the energy). By contrast,  
  

surface since highly absorbed by water molecules. This means that they not only fail to 
penetrate deep into the body to treat fat, but they also risk to damage the skin.

20%

80%
Coolwaves™ energy targeting
the fat cells

Coolwaves™: a New Concept of Energy
INNATE ABILITY

תפיסה חדשה של אנרגיה

 (GHz 1-300 טווח תדירות) גלי-המיקרו הינם חלק ממשפחה גדולה של גלים אלקטרומגנטיים
כיום, הם נפוצים בשטחים רבים של חיינו, ובכללם שטח הרפואה, למטרות אבחון או טיפול.          

לא כל מכשירי גלי-המיקרו זהים. אין מכשיר בעל גלי-מיקרו אחר אשר פועל באותו 
!ONDAהאופן בו זה נעשה על ידי מכשירי הידית החכמים של מערכות

גלי- המיקרו גורמים למולקולות להתנודד ולרעוד, ובכך לגרום לחימום של המדיום המכיל את 
המולקולות. 

 Coolwaves TM מהאנרגיה של
מתכווננת אל תאי השומן

אפקט חימום שטחי משני

מכשירי הידית של מערכת ONDA יוצרים גלי- מיקרו בעלי תדירות של GHz 2.45, שהיא 
תדירות הנספגת באופן מועדף על ידי מולקולות שומן מאשר על ידי מולקולות המים. 
המוליכּות של האפידרמיס ושל הדרמיס, אשר מכילים הרבה מאוד מים אך לא שומן, הינה 
על כן הרבה יותר גדולה מזו של ההיפודרמיס. על כן, כאשר הCoolwaves TM  חודרים אל 
העור, הם עוברים ישר דרך השכבות העליונות מבלי לחמם אותן יותר מדי (קולטים כ-20% 
מהאנרגיה של גלי- המיקרו), בעוד הם מרכזים את הפעולה האפקטיבית שלהם על השומן 

התת עורי, אשר סופג אותם בכמות גדולה (כ%80- מהאנרגיה). לעומת זאת, התדירות של  
המערכות המקובלות המבוססות על גלי  רדיו (טווח התדירות MHz - 0.1 40) פועלת רק על 
גבי שטח הפנים, היות והם נספגים ברמה גבוהה על ידי מולקולות המים. פירושו של דבר שלא 
זו בלבד שהם אינן מצליחות לחדור עמוק לתוך הגוף כדי לטפל בשומן, אלא שהן גם מהוות 

סיכון לפגיעה בעור. 



are designed so that only 20% of the energy 
goes to the dermis, and this is in any case 
counterbalanced by the integrated cooling 

The remaining 80% of the energy penetrates 

handpieces. For Coolwaves, the conductivity 
of the outermost layers of skin is at least 3.5 
times higher than that of the commonly-used RF 
irradiation systems in aesthetic medicine (Graph 
C). That means that most of the RF energy gets 
stuck in the epidermis and dermis, heating 
them up to such an extent that there is a risk 
of tissue damage. Moreover, as the RF energy 
remains close to the surface, it fails to reach the 
hypodermis where the fat cells are located, and 
whose membranes must be broken in order for 

Coolwaves™ delivery source and the skin. This creates a thermal layer which protects the epidermis and the dermis, allowing the action to be concentrated deep 

(A) Thermographic image of ex-vivo tissue, seen in section, treated with an 
Onda handpiece. A “hot zone” can clearly be seen just below the top layers 
of the skin, which stay cold and are therefore displayed in blue. The image 
next to it (B) corresponds to a similar ex-vivo tissue treated with bipolar 

contact clearly creates a strong rise in temperature on the surface, while 
deeper the tissue remains cold, which proves that it is not possible to reach the 
correct treatment temperatures in the subcutaneous fat.

INNATE ABILITY

Coolwaves™

Coolwaves™
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Coolwaves TM ומכשירי ידית חכמים: ערבות לבטיחות ואפקטיביות

ליתר ביטחון ונוחות משופרת של המטופל, מצוידים מכשירי הידית במערכת קירור משולבת הפועלת במחסום החוצץ בין מקור יציאת ה-Coolwaves TM  לבין העור. דבר 
זה יוצר שכבה תרמית המגנה על האפידרמיס ועל הדרמיס, ומאפשרת לפעולה להתרחש בעומק העור על גבי השומן שאליו הם מכווננים. מערכת ה- Coolwaves TM, אם 

כן, אינה מסתכנת ביצירת נקודות חמות על העור, כמו במקרה של האלקטרודות במערכות גלי הרדיו. 

הינה המוליכּות החשמלית של העור.
משתנה על פי תדירותם של הגלים האלקטרומגנטיים.

(א): מכשירי הידית החכמים של ONDA (פטנט 
בהליכי רישום) בנויים כך שרק 20% מהאנרגיה 

מגיעים אל הדרמיס, וזו בכל מקרה מאוזנת 
באמצעות מערכת הקירור המשולבת, המבטלת 
את האפקטים של חום כזה. שאר 80 האחוזים 
של האנרגיה חודרים אל תוך השומן, ופועלים 

באופן אפקטיבי על תאי השומן. 
(ב): המצב הוא די שונה במכשירי ידית של גלי 

רדיו (RF). עבור גלים קרים (coolwaves), מוליכות 
השכבות החיצוניות של העור היא פי 3.5 מאשר 

עבור אלומות קרני מערכות ה-RF המקובלות 
ברפואה האסתטית (גרף C). פירושו של דבר הוא 

כי רוב אנרגיית ה- RF נתקעת באפידרמיס 
ובדרמיס, ומחממת אותם לרמה כזו, שנוצר סיכון 
 RF -של נזק לרקמה. יתר על כן, היות ואנרגיית ה
נשארת קרובה אל פני השטח, היא אינה מצליחה 

להגיע אל ההיפודרמיס, מקום משכנם של תאי 
השומן, אשר הממברנות שלהם חייבות להישבר 

על מנת שהטיפול יהיה אפקטיבי.

(א) תמונה תרמוגרפית של רקמה ex-vivo (מחוץ לגוף), כפי שהיא נראית בחתך, 
אשר עברה טיפול במכשיר ידית Odna. "אזור חם" נראה בבירור, בדיוק מתחת 
לשכבות העליונות של העור, אשר נשארות קרות, ולכן מוצגות בכחול. התמונה 
הסמוכה לה,(ב), מתייחסת לרקמה ex - vivo דומה שטופלה בגלי רדיו דו-קטביים. 
אפקט הקצה, כאשר האלקטרודות והעור צמודים, ומייצרים בבירור טמפרטורה 
גבוהה על שטח הפנים, בעוד שעמוק יותר, הרקמה נשארת קרה, מוכיח כי אין זה 

אפשרי להגיע לטמפרטורות הנכונות עבור  הטיפול בשומן התת עורי. 
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גלי- מיקרו

גלי- רדיו



Histological & Clinical Study
INNATE ABILITY

from the same patient immediately after treatment with Onda Coolwaves™. 
When we compare the two images, it is clear that the epidermis in the 
treated sample has not undergone any alteration compared with the control. 
Moreover, in image (B), the collagen in the dermis looks more eosinophilous 

eosinophilia, due to the higher collagen concentration, and is always 
accompanied by the presence of lighter-coloured spaces clearly visible in H&E, 
freed up by the aggregating collagen.

Before and after 3 sessions.
Courtesy of Prof. R. Perrotta, M.D. and M.S. Tarico, M.D., Catania - Italy

A B

Before and 45 days after 1 session.
Courtesy of Prof. P. Bonan, M.D., Florence - Italy

A B

the ruptured lipocytes and initial hyperaemia with dilatation of the blood 
vessels.

Courtesy of Prof. R. Perrotta, M.D. and M.S. Tarico, M.D., Catania - Italy

A B

A B

מחקר היסטולוגי וקליני

תמונות היסטולוגיות צבועות בשיטת H&E של רקמה בטנית אנושית. (א): ביקורת. 
(ב): דגימה מאותו מטופל מיד לאחר הטיפול ב-Odna Coolwaves TM כאשר אנו 
משווים בין שתי התמונות, ברור כי האפידרמיס של הדגימה מהרקמה המטופלת 
לא עברה כל שינוי בהשוואה לביקורת. יתר על כן, בתמונה (ב) נראה הקולגן 
שבדרמיס נראה יותר אאוזינופילי (וורוד): חום גורם להתכווצות או התהדקות של 
הקולגן, מה שמביא להגברת האאוזינופיליות בשל הריכוז הגבוה של הקולגן, ותמיד 
מתלווים אליו חללים בעלי צבע בהיר יותר הנראים בבירור בצביעת H&E, שהתפנו 

והשתחררו מהקולגן בנצבר.  

תמונות היסטולוגיות של רקמה עם שומן בטני אנושי. (א): ביקורת (הגדלה×10), 
(ב): דגימה מאותו מטופל מיד לאחר הטיפול ב-Odna Coolwaves TM (הגדלה×20). 
בתמונה (ב) ניתן לראות בבירור את תאי השומן ההרוסים והיפרמיה התחלתית עם 

הרחבה של כלי הדם. 

באדיבות פרופ' ר. פרטה .M.D ומ.ס. טריקו M.D. קטניה, איטליה.

טכנולוגיית Coolwaves TM היא מהירה, קלה ללימוד וניתן להשתמש בה מיידית על ידי מגוון סוגים של צוותי רפואה (רופאים, סייעים רפואיים, אחיות).

לפני ולאחר 3 מפגשים.
באדיבות פרופ' ר. פרוטה, M.D. ו- מ.ס. טריקו M.D.קטניה - איטליה

לפני, ו- 45 יום לאחר מפגש אחד. 
באדיבות פרופ' פ. בונים, M.D., פירנצה - איטליה
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Simple, User-Friendly and Intuitive Software
INNATE ABILITY

Graphic User Interface (GUI)

A new simple, intuitive touch-screen interface helps the operator to select 

operating parameters.

•  The handpieces are automatically recognized by the system.

•  
parameters for any kind of treatment and body area.

•  An accumulator displays the dose delivered during the treatment and 
an acoustic signal warns the user when the desired end-point has been 
reached. At this point the operator can treat another area.

Built-In Database:

Tailored 
Protocols

designuser-friendlymultimedia simplicity

תוכנה אינטואיטיבית, ידידותית למשתמש ופשוטה בסיס נתונים משולב: 
נהלים מותאמים 

באופן ספציפי.

(GUI) ממשק משתמש גרפי

ממשק מסך מגע אינטואיטיבי חדשני ופשוט מסייע למפעיל לבחור את הנוהל 
המתאים ביותר, על פי הנתונים והממצאים הייחודיים של כל מטופל. מסך 

המגע (LCD) הגדול מאפשר בחירה מהירה וקלה של נתוני ההפעלה. 

מבחינת אופן ההפעלה, ההליך הינו פשוט ביותר.
מכשירי הידית מזוהים אוטומטית על ידי המערכת.

תוכנה הידידותית ובסיס הנתונים המשולב מאפשרים בחירה מהירה של נתוני 
ההפעלה עבור כל סוג טיפול וכל אזור בגוף. 

המצבר מציג את המינון שהועבר למטופל במהלך הטיפול, ומופעל סימן של צליל 
אזהרה עבור המשתמש כאשר הוא מגיע אל הכמות הסופית הנחוצה. בנקודת זמן 

זו יכול המפעיל לעבור לטפל באזור אחר.

ידידותי מולטימדיה                                     עיצוב               פשטות
למשתמש



Technical Data

This brochure is not intended for the market of USA.

Onda 
Source Microwaves - Coolwaves™ 

Frequency  2.45 GHz

Power  200 W

Smart Handpieces
(Patent Pending)

2

2

LED system control to provide an intuitive guide to the operator during the procedure

Handpiece Cooling Integrated Skin Cooler

Emission Control Fingerswitch

Graphical User Interface 10,4” Colour Display Touch Screen

Data Base Integrated tutorial with treatment protocol

Dimentions

Weight

Electrical Requirements
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DEKA M.E.L.A. s.r.l.

0123
Download DEKA APP

  DEKA M.E.L.A. s.r.l. 
Via Baldanzese,17 - 50041 Calenzano (FI) - Italy
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

DEKA Innate Ability

in more than 80 countries throughout an extensive network of international distributors 

system is in accordance with the ISO 9001 and ISO 13485 standards.

Dealer stamp

Follow us on

www.dekalaser.com 

מקור

תדירות
הספק

מכשירי ידית חכמים 
(פטנט בהליכי רישום)

מכשיר ידית קירור

בקרת עוצמת פליטה

מנשק משתמש גרפי 
בסיס נתונים

ממדים
משקל

תנאי חשמל נדרשים

 Coolwaves TM מיקרו-גלים

2.45GHz

W 200

 Ø 6.6 cm – 35cm2 : עמוק
 Ø 5.6 cm – 25cm2 :שטחי

בקרת מערכת ה-LED מספקת הדרכה אינטואיטיבית למפעיל תוך כדי עבודה 
מערכת קירור עור משולבת

בורר עוצמות ידני

מסך מגע צבעוני 1,4 

הדרכה משולבת יחד עם נוהל הטיפול
692mm 1104 × עומקmm 397 × גובהmm רוחב

60Kg>

100-240Vac; 50-60Hz; 1500VA

עלון זה אינו מיועד עבור השיווק בארה"ב

קה אינייט אביליטי –  
כחברה שנוצרה מתוך קבוצת אל.אן, DEKA הינה חברה מובילה ברמה עולמית 
בתכנון ובייצור של מכשירי לייזר ומקורות אור עבור יישומים בשטח הרפואה.
DEKA משווקת את מכשיריה בלמעלה מ-80 מדינות באמצעות רשת נרחבת 

של מפיצים בינלאומיים, וכן בשיווק ישיר באמצעות משרדים

. ְ – ISO 13485ו  ISO 9001 ומערכת בקרת האיכות שלה פועלת בהתאם לתקנים של , Directive 93/42/EEC מייצרת מכשירי לייזר על פי ההוראות של DEKA .באיטליה, צרפת, יפן וארה"ב

חברת די.אנ.די טכנולוגיות
Tel. 08-9579777

www.dnd-tech.com
info@ dnd-tech.com

מידע טכני


