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ź Usuwanie tatuaży kolorowych

ź Usuwanie zmian pigmentowych

ź Usuwanie znamion ABNOM

ź Redukcja blizn i rozstępów

ź Zabiegi regeneracyjne skóry

Wysoko efektywne zabiegi:



Nagroda za dobry design

Końcówki zabiegowe lasera

Zoom 2-10 mm Skolimowana HEXA MLA Barwnikowa

Inteligentny i ergonomiczny laser

ź Najmniejszy rozmiar pośród laserów 
pikosekundowych

ź Automatyczna kalibracja w czasie rzeczywistym

ź Szybki rozruch systemu
(2 minuty)

ź Intuicyjny interfejs użytkownika

Wskazania
Blizny zanikowe

i przerostowe
Odmładzanie skóry

Tautaże kolorowe
Skórne zmiany

barwnikowe łagodne
Naskórkowe zmiany
barwnikowe łagodne

Piegi

Znamiona barwnikowe

Plamy soczewicowate

Plamy starcze

ABNOM

Znamię Ota

Znamię Ota Blue

Melazma

Czarny

Czerwony

Niebieski

Zielony

Żółty

Blizny potrądzikowe

Blizny po ospie

Blizny pourazowe

Rozstępy

Wyrównanie kolorytu skóry

Poprawa tekstury skóry

Redukcja zmarszczek

Redukcja porów
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Pikosekundowy laser Nd:YAG

ź Laserem PICOCARE 450 możemy również przeprowadzać zabiegi 
redukcji blizn oraz odmładzania skóry przy użyciu frakcyjnej 
końcówki zabiegowej HEXA MLA. W wyniku powstania zjawiska 
LIOB (Laser Induced Optical Breakdown) wytworzona zostaje 
kawitacja, która stymuluje kolagen i włókna sprężyste przy 
jednoczesnym braku uszkodzeń warstwy naskórkowej.

ź Zaledwie jedna sesja zabiegowa daje wymierne i dobrze 
zauważalne rezultaty, w zakresie poprawy wypełnienia blizn 
atroficznych.

HEXA MLA

Cztery dostępne długości fali

ź Laser PICOCARE 450 daje możliwość stosowania aż czterech długości fal (1064, 532, 595, 660 nm) 
służących do usuwania wielu łagodnych zmian pigmentowych skóry i naskórka, oraz wielokolorowych, 
niechcianych tatuaży.

Główne zalety lasera

medical



Wysoka moc szczytowa 1,3 GW
Lepszy rezultat

mniejsza ilość zabiegów

Laser PICOCARE to:

Innowacyjna technologia dla optymalnego usuwania zmian pigmentowych

Efektywne parametry dla zabiegów redukcji blizn atroficznych

Potężna moc szczytowa i ultrakrótki czas trwania impulsu

ź Laser PICOCARE 450 zapewnia dużo lepszy efekt foto-mechaniczny 

podczas oddziaływania na pigmenty, zachowując jednocześnie brak 

efektu termicznego w sąsiednich tkankach. Generowane przez laser 

ultrakrótkie impulsy światła są o około 20 razy krótsze niż w laserach 

typu q-switch, a ich moszczytowa sięga 1,3 GW.

ź Dzięki zastosowaniu frakcyjnej końcówki zabiegowej typu HEXA MLA 

laser może istotnie podnieść gęstość energii, co przekłada się 

bezpośrednio na wysoką skuteczność leczenia blizn zanikowych i 

przerostowych oraz rozstępów.

Konwencjonalny laser q-switch PICOCARE 450

medical



medical

Potężna moc szczytowa, dostarczana w ultrakrótkim czasie, z zachowaniem 

równomiernego rozłożenia energii lasera, pozwala na efektywne i bezpieczne 

zabiegi, minimalizując ryzyko uszkodzeń termicznych. Selektywną destrukcję 

barwników zawartych w skórze umożliwia zastosowanie w laserze aż czterech 

długości fali. Pikosekundowy czas trwania impulsu pozwala rozbijać cząsteczki 

pigmentów na mniejsze fragmenty, dzięki czemu czas ich resorpcji 

przyspieszony jest niemal dwukrotnie, w stosunku do nanosekundowych. 

laserów q-switch.



Typ lasera

Długość fali

Energia maksymalna

Moc szczytowa

Czas impulsu

Częstotliwość powtarzania

Średnica plamki

Wymiary

Waga

Zasilanie

Końcówki zabiegowe

Picosecond  Nd:YAG  laser

532 & 1064 nm + 595 & 660 nm

600 mJ @ 1064 nm

300 mJ @   532 nm

1,3 GW @ 1064 nm

0,8 GW @   532 nm

450 ps @ 1064 nm

375 ps @   532 nm

1 - 10 Hz

2 - 10 mm

450 x 939 x 908 mm

90 kg

230 VAC (4kW max)

Zoom 2 - 10 mm

Skolimowana

Frakcyjna HEXA MLA

Barwnikowa 595 nm

Barwnikowa 660 nm

SPECYFIKACJA

POZOSTAŁE

Wyczółki 31,
02-820 WARSZAWA,

stacjonarny  +48 22 8265408

sprzedaż  +48 515 526 525

serwis +48 517 921 277

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

SYSTEMY MEDYCZNE
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ź HIFU do napinania skóry

ź HIFU do modelowania sylwetki

ź HIFU do usuwania tłuszczu

ź HIFU endo-waginalne

ź RF pieczątkowy

ź RF mikroigłowy

ź CRYOLIPOLIZA

ź CRYO STRUMIENIOWE

ź LASERY DIODOWE

ź LASERY PICO i Q-SWITCH

ź LASERY CO2

ź LASERY Er:YAG i Er:Glass

ź LASERY Alexandrytowe i Nd:YAG
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