Wysoko efektywne zabiegi:
ź Zamykanie naczyń kończyn dolnych
ź Zamykanie naczyń na twarzy
ź Redukcja rumienia
ź Usuwanie naczyniaków płaskich
ź Usuwanie zmian pigmentowych
ź Zabiegi regeneracyjne skóry
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Czym jest V-Laser
Wiele aplikacji i wyjątkowa skuteczność
ź V-Laser jest długo impulsowym laserem Nd:YAG KTP przeznaczonym do szerokiego stosowania w

zabiegach zamykania naczyń oraz usuwania zmian pigmentowych skóry i naskórka. Laser emituje energię
w postaci impulsów światła o bardzo wysokiej mocy i dużej stabilności powtarzania.
ź Laser KTP dostarcza promieniowanie o długości fali 532 nm, powodując zjawisko fototermolizy w płytko

położonych zmianach. Zabiegi tym laserem charakteryzują się wysoką efektywnością kliniczną oraz
stosunkowo niewielkimi skutkami ubocznymi, w postaci zmian termicznych w sąsiednich tkankach.
ź Laser Nd:YAG dostarcza promieniowanie o długości fali 1064 nm, powodując zjawisko fototermolizy w

głęboko położonych zmianach. Za pomocą tego promieniowania możliwe jest zamykanie grubszych lub
głębiej położonych zmian żylnych, zarówno na nogach jak i na twarzy. Dodatkowym atutem zastosowania
tej długości fali jest możliwość wykonywania zabiegów szeroko znanych pod nazwą Genesis
i polegających na termicznej stymulacji kolagenu, w celu przywrócenia pierwotnego napięcia skory.
ź V-Laser może leczyć wiele zmian skórnych, naczyniowych oraz pigmentacyjnych na pojedynczej sesji

zabiegowej. Dobry rezultat kliniczny jako efekt krótkich i komfortowych zabiegów, jest wysoce
zadowalający zarówno dla lekarza jak i pacjenta.

Long - Pulsed 532 nm KTP
& 1064 nm Nd:YAG

Główne zalety lasera
Dwie dostępne długości fali
ź Laser KTP 532 nm z długim impulsem

Promieniowanie to charakteryzuje się płytkim wnikaniem w skórę i wysokim współczynnikiem absorpcji
w hemoglobinie oraz melaninie. Ta długość fali przeznaczona jest głównie do zabiegów zamykania
cienkich naczyń i rumienia oraz do zabiegów usuwania zmian pigmentowych.
ź Laser Nd:YAG 1064 nm z długim impulsem

Promieniowanie to charakteryzuje się głębokim wnikaniem i niskim współczynnikiem absorpcji w
hemoglobinie i melaninie. Ta długość fali przeznaczona jest głównie do zamykania grubszych naczyń na
nogach i średnich naczyń na twarzy.
ź Laser Nd:YAG 1064 nm z trybem Genesis

Promieniowanie to charakteryzuje się stosunkowo krótkim czasem trwania impulsu (300 us)
i przeznaczone jest do stymulacji termicznej fibroblastów i neokolagenezy. Rezultatem takiego
oddziaływania jest odmłodzenie i rewitalizacja skory. Główne zastosowanie, to redukcja zmarszczek i
porów oraz poprawa tekstury skóry.

Wszechstronność parametrów

Bezpieczne i efektywne zabiegi

ź Regulacja czasu trwania impulsu lasera

ź Wysoka moc i stabilna energia impulsów

1 - 40 ms dla 532 nm
5 - 60 ms dla 1064 nm
ź Regulacja rozmiaru plamki na skórze

Małe zmiany: 2, 3, 4, 5 mm
Większe zmiany: 6, 8, 10, 12 mm
ź Regulacja temperatury chłodzenia

kontaktowego
5, 10, 15, 20 0C

ź Bardzo dobra widoczność przez okienko

szafirowe
ź Bank predefiniowanych receptur zabiegowych
ź Wysokowydajne chłodzenie kontaktowe

Wystarczy jeden zabieg
żeby efektywnie
zamknąć naczynia

Efektywne i optymalne zabiegi zamykania
naczyń i usuwania zmian pigmentowych
Wygodna i skuteczna końcówka zabiegowa
ź Brak zużywalnych elementów chłodzenia kontaktowego
ź Czterostopniowa regulacja temperatury chłodzenia skóry
ź Lekka i wygodna końcówka zabiegowa
ź Wszystkie tryby pracy osiągalne bez zmiany końcówki zabiegowej
ź Bardzo dobra widoczność naczyń przez szkło szafirowe
ź Osiem dostępnych średnic plamki, 2-12 mm

Wskazania
Zmiany naczyniowe

Zmiany pigmentowe

Odmładzanie skory

Teleangiektazje, żyły, pajączki,
trądzik różowaty, rumień,
naczyniaki płaskie, brodawki,
plamy rubinowe,

Plamy soczewicowate,
hiperpigmentacje, piegi,
melazma, PIH, przebarwienia
połączone z rumieniem

Stymulacja kolagenu,
wyrównywanie kolorytu skóry,
poprawa tekstury skóry,
redukcja porów i zmarszczek
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Skoncentrowana energia, dostarczana na dużą powierzchnię plamki z
zachowaniem równomiernego rozłożenia mocy lasera, pozwala na efektywne
i bezpieczne zabiegi. Zastosowane w laserze kontaktowe chłodzenie skóry
szkłem szafirowym minimalizuje ryzyko uszkodzeń termicznych w tkankach
sąsiednich oraz oparzeń powierzchniowych. Selektywne zamykanie naczyń
zawartych w skórze oraz redukcja zmian barwnikowych uzyskały nowy
wymiar wraz z pojawieniem się technologii V-LASER
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SPECYFIKACJA
Typ lasera

Long Pulsed Nd:YAG KTP laser

Długość fali

532 & 1064 nm

Energia maksymalna

10 J @ 532 nm
50 J @ 1064 nm
4 J @ tryb Genesis

Czas impulsu

1 - 40 ms @ 532 nm
5 - 60 ms @ 1064 nm
0,3 ms tryb Genesis

Częstotliwość powtarzania

0,5 - 3 Hz @ 532 nm
0,5 - 5 Hz @ 1064 nm
0,5 - 10 Hz tryb Genesis

Średnica plamki

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm

POZOSTAŁE
Wymiary

420 x 793 x 912 mm

Waga

80 kg

Zasilanie

230 VAC (4kW max)

Końcówka zabiegowa

Kontaktowe chłodzenie szafirem
0

5, 10, 15, 20 C

0068
Wyczółki 31,
02-820 WARSZAWA,

SYSTEMY MEDYCZNE
ź LASERY DIODOWE

ź HIFU do napinania skóry

ź RF pieczątkowy

stacjonarny +48 22 8265408

ź LASERY PICO i Q-SWITCH

ź HIFU do modelowania sylwetki

ź RF mikroigłowy

sprzedaż +48 515 526 525

ź LASERY CO2

ź HIFU do usuwania tłuszczu

ź CRYOLIPOLIZA

ź LASERY Er:YAG i Er:Glass

ź HIFU endo-waginalne

ź CRYO STRUMIENIOWE

serwis +48 517 921 277

ź LASERY Alexandrytowe i Nd:YAG

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