EWAKUATOR DYMU DO LASERA CO2

Jumbo med

Las 150

P R O F E S J O N A L N E E WA K U AT O R Y D Y M U Z AW I E R A J Ą C E G O
M AT E R I A Ł A K T Y W N Y B I O L O G I C Z N I E

APLIKACJE:
&
chirurgia laserowa
&
chirurgia RF
&
zabiegi frakcyjne
&
zabiegi resurfacingu
&
zabiegi ablacyjne
&
stomatologia
&
laboratoria

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ
PRZY NISKIM
POZIOMIE SZUMU
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EWAKUATOR DYMU DO LASERA CO2

Jumbo med

Las 150
ZAGROŻENIE JEST W POWIETRZU
Badania naukowe dowiodły, iż dym i opary powstające
podczas wykonywania zabiegów cięcia, koagulacji,
odparowywania i ablacji, zawierają aktywny
biologicznie materiał. Biologiczne i chemiczne
zanieczyszczenia powstające podczas wykonywania
powyższych zabiegów mogą stanowić istotne
zagrożenie zdrowia dla personelu, pacjentów i innych
osób przebywających w pomieszczeniu. Zgodnie z
wynikami badań, aktywne elementy wirusów WZW,
HIV i innych mogą "przetrwać" sam moment np. cięcia
laserowego a następnie unosić się w powietrzu w
oparach powstałych na skutek tegoż cięcia.
Następnie, poprzez drogi oddechowe, wirusy te mogą

GŁÓWNE ZALETY

zaatakować osoby narażone na wdychanie tego typu

&
Bardzo cicha praca

oparów.

&
Wysoka moc ssania

Jednocześnie nigdy nie możemy być pewni czego

&
Maksymalna wydajność filtra dla

nosicielem jest pacjent poddający się zabiegowi,

wszystkich prędkości przepływu

ponieważ nawet on sam może nie być tego świadomy.

&
Wysoka żywotność filtra

Z tych też względów, zabezpieczanie się przed

&
Szeroki asortyment akcesoriów

potencjalny zarażeniem czy zatruciem oparami i

&
Duży zasięg i elastyczność ramienia

dymami powstającymi na skutek przeprowadzania
takich czy podobnych zabiegów jest rzeczą bardzo
ważną, od której może zależeć nasze zdrowie.
Profesjonalne ewakuatory dymu pozabiegowego
wyposażone są w specjalne filtry do takich
zastosowań, które w całości i zatrzymują groźne dla
nas zanieczyszczenia. Filtry w które wyposażony jest
ewakuator Jumbo mają kilka stopni filtracji i wysoką
wydajność dzięki czemu ich żywotność jest relatywnie
duża.
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Parametry techniczne:
model : ULCF-170/2,8 49dB V-1
Regulacja mocy ssania:

płynna

Maksymalny przepływ:

170 [m /h]

Maksymalne podciśnienie:

2,800 [Pa]

Nominalne obciążenie:

80/1,400 [m3/h Pa]

Klasa odporności IP:

54
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Poziom hałasu na 50% mocy:

45 dB (A)

Poziom hałasu na 100% mocy:

49 dB (A)

Zasięg ramienia:

965 [mm]

Średnica ramienia:

50 [mm]

Temperatura przechowywania:

+5℃~+40℃

Warunki atmosferyczne:

wilgotność ≤80%; ciśnienie 86kPa～106kPa

Wymiary:

513 x 460 x 630 [mm]

Waga:

18 [kg]

Zasilanie:

230 [V] AC / 50 [Hz], 150 [W] max

Firma ESLT (Electric System & Laser Technology) została założona w 1990 roku w Katowicach.
Do głównych kierunków działalności firmy należy produkcja podzespołów do laserów na ciele stałym oraz
gotowych systemów laserowych. W grupie laserów wykorzystywanych w kosmetologii i medycynie
estetycznej, posiadamy zarówno własne konstrukcje (Nd:YAG Long Pulse, Nd:YAG KTP) jak i urządzenia
innych producentów (lasery CO2, Er:GLASS, Er:YAG, Nd:YAG q-switch, oraz wielofunkcyjne lasery
diodowe). Poza laserami, w naszej ofercie znajdują się również nowoczesne urządzenia IPL wyposażone w
system RF (Radio Frequency) oraz multitechnologiczne systemy do redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma nasza dysponuje zasobami i technologiami pozwalającymi na
sprawne i szybkie serwisowanie dowolnych urządzeń z zakresu techniki laserowej. Standardowo, na
wszystkie systemy dajemy dwu letnią gwarancję z możliwością jej przedłużania. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom naszych klientów, wstawiamy do gabinetów urządzenia na okresy próbne i przeprowadzamy
szkolenia z zakresu ich użytkowania. W naszej ofercie znajduje się również rekondycjonowanie używanych
urządzeń laserowych. Używane lasery medyczne po rekondycjonowaniu i z nową gwarancją można nabyc
u nas na atrakcyjnych warunkach cenowych. Naszym najważniejszym celem jest zadowolenie klienta ze
skutecznie działających urządzeń oraz obsługi eksploatacyjnej.

Należymy do:

Oferowane przez nas marki:
R

OPTOKLASTER
Mazowiecki Klaster Innowacyjnych
Technologii Fotonicznych

FINANSOWANIE
Naszym klientom zapewniamy możliwość finansowania zakupów na atrakcyjnych
i uproszczonych warunkach kredytowych. Kredyty dla lekarzy wymagają jedynie
dokumentów rejestrowych i prawa wykonywania zawodu
INNOWACYJNOŚĆ
Klientom starającym się o dotacje unijne udostępniamy niezależne świadectwa
innowacyjności dla wybranych laserów

LASERY MEDYCZNE
USUWANIE OWŁOSIENIA
USUWANIE TATUAŻY

MEDYCYNA ESTETYCZNA
STOMATOLOGIA
FIZYKOTERAPIA

USUWANIE PAJĄCZKÓW
ZAMYKANIE NACZYŃ
FOTO - ODMŁADZANIE
METODY FRAKCYJNE

www.eslt-medical.com
info@eslt-medical.com
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