Mercury to nowej generacji laser Nd:YAG Long Pulse
do przeprowadzania bezpiecznych zabiegów
zamykania naczyń na nogach i twarzy.
Dzięki możliwości emitowania dwóch długości fali
laser umożliwia także zabiegi liftingu, redukcji zmarszczek
i redukcji zmian pigmentowych

Laser impulsowy Nd:YAG z funkcją Long Pulse
Dwie długości fali 1064nm & 1320nm
Duży zakres regulacji średnicy plamki zabiegowej 2 - 20 mm
Wysoka efektywność zabiegów dzięki wysokiej energii do 100J, Various Spot sizes (2 ~20mm)
Wysoka selektywność zabiegów przez zastosowanie dwóch fal 1064nm & 1320nm
Wydajny system chłodzenia tkanki za pomocą okienka szafirowego

Głębokość penetracji lasera Nd:YAG
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Zabiegi naczyniowe na twarz

Opis oddziaływania

Wiązka lasera przechodzi przez
chłodzące szkiełko szafirowe, które
jednocześnie zabezpiecza
powierzchnię skóry przed
uszkodzeniem termicznym. Tego typu
chłodzenie kontaktowe jest obecnie
najskuteczniejszym znanym
chłodzeniem kontaktowym skóry
podczas zabiegu. Następnie, w
naczyniu następuje absorpcja energii
lasera przez hemoglobinę, w wyniku
czego dochodzi do koagulacji i
obkurczenia naczynia. Wizualnie
podczas zabiegu widzimy znikanie
naczyń po każdym impulsie lasera.
Prawidłowo dobrane parametry wiązki
lasera zapewniają brak rekanalizacji
naczyń przy jednoczesnym
zachowaniu bezpieczeństwa
termicznego dla powierzchni skóry.

4 tygodnie po jednym zabiegu

Teleangiektazja
2

1064nm , 270J/cm , 30ms , 4mm

Zabiegi naczyniowe na nogi

10 tygodni po 2 zabiegach

Naczynia na nodze
2

1064nm , 240J/cm , 40ms , 4mm

Zasada działania
Naczynie przed

Naczynie po

Przed impulsem lasera
Wiązka lasera

Naczynie przed

Naczynie po
Koagulacja naczynia

Koagulacja naczynia poprzez absorbcję wiązki w hemoglobinie

Po impulsie lasera

Zabiegi usuwania owłosienia pod pachą

Opis oddziaływania

10 tygodni po 2 zabiegach

Usuwanie ciemnych włosów pod pachą
Kobieta 23 lata

Zabiegi usuwania owłosienia na ręce

Before
After
18 tygodni po 3 zabiegach

Usuwanie cienkich włosów na ręce
Kobieta 27 lat

Zasada działania

Termiczna destrukcja mieszka włosowego poprzez absorpcję wiązki lasera w melaninie

Wiązka lasera przechodzi przez
chłodzące szkiełko szafirowe, które
jednocześnie zabezpiecza
powierzchnię skóry przed
uszkodzeniem termicznym. Tego typu
chłodzenie kontaktowe jest obecnie
najskuteczniejszym znanym
chłodzeniem kontaktowym skóry
podczas zabiegu. Następnie, w
mieszku włosowym następuje
absorpcja energii lasera przez
melaninę, co prowadzi do termicznej
destrukcji zawartości mieszka
włosowego.
Dodatkową cechą oddziaływania na
mieszki włosowe długością fali 1064
nm jest jej mała absorpcja w
melaninie odpowiedzialnej za
karnację skóry. W wyniku tego,
możemy przeprowadzać zabiegi
usuwania owłosienia z nieco
ciemniejszych fototypów skóry, niż
jest to możliwe przy użyciu laserów
diodowych.

Zabiegi odmładzania i redukcji porów

Opis oddziaływania

10 tygodni po 4 zabiegach

Redukcja wielkości porów
Kobieta 26 lat

Zabiegi redukcji zmian po zapalnych i tonizacji

Do zabiegu Duo Liftingu stosujemy
unkalną cechę lasera Mercury a
mianowicie możliwość jednoczesnej
emisji dwóch długości fal 1064 i 1320
nm. Wiązka lasera zawierająca te
dwie długości fal wykazuje wyższą
skuteczność w oddziaływaniu
termicznym na włókna kolagenowe.
Dodatkowym atutem długości fali
1320 nm jest zmniejszona absorpcja
w melaninie a zwiększona w wodzie.
Umożliwia to efektywniejsze
podgrzewanie głębszych struktur w
skórze bez ryzyka oparzenia
związanego z podwyższonym
poziomem melaniny.
Opracowana klinicznie przez
naukowców z firmy WonTech Inc.
trójstopniowa terapia odmładzania
skóry przynosi szybkie i wymierne
efekty oraz zadowolenie pacjentów.

20 tygodni po 6 zabiegach

Redukcja blizn potrądzikowych i czerwonych plam po stanach zapalnych
Mężczyzna 32 lata

Krok 1
1320nm
Długość fali : 1320nm
Czas impulsu : 5ms
2
Gęstość energii : 10-20 J/cm
Średnica plamki : 8-10 mm
Częstotliwość : 1,5-3,0 Hz
Liczba impulsów : 300-500

Dou-Lifting 1064 nm + 1320 nm
Synergiczne oddziaływanie połączonych
wiązek lasera o długościach fal
1064 i 1320 nm daje wyższą efektywność
terapii w porównaniu do oddziaływania
pojedynczymi wiązkami lasera.

1320+1064
1320

1064

Krok 2
1064nm
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point

Warstwa podstawna
Warstwa brodawkowa

Długość fali : 1064nm
Czas impulsu : 5ms
2
Gęstość energii : 10-20 J/cm
Średnica plamki : 8-10 mm
Częstotliwość : 4-5 Hz
Liczba impulsów : 1000-2000
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Krok 3
Genesis
Typical 1064/1320
Laser

Mercury
1064+1320

Długość fali :1 064 nm
Czas impulsu : 0.3 ms
2
Gęstość energii : 10-16 J/cm
Średnica plamki : 5-6 mm
Częstotliwość : 8-10 Hz
Liczba impulsów : 3000-5000

