
LASERY:

Er:GLASS

Er:YAG

Nd:YAG Long Pulse

Nd:YAG KTP

Nd:YAG q-switch

Diodowe

CHIRURGICZNY LASER CO2

Laser Ceofrax 4000 jest nowoczesnym lancetem laserowym o maksymalnej 

mocy wyjściowej 40 W CW i 500 W Ultra Pulse, dającej możliwość 

szerokiego stosowania w wielu dziedzinach medycyny. Urządzenie 

wyposażone jest w system wytwarzania krótkich impulsów o wysokiej mocy, 

tzw. Ultra Pulse. Cecha ta zapewnia możliwoś  wykonywania zabiegów 

cięcia i koagulacji z niezwykle małą strefą uszkodzeń termicznych i 

praktycznie bez karbonizacji. Konstrukcja tego lasera umożliwia łatwe i 

skuteczne prowadzenie wiązki laserowej za pomocą siedmio-przegubowego 

układu zwierciadeł, oraz opcjonalnie, możliwość pracy w atmosferze argonu. 

Urządzenia przeznaczone są do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych i 

koagulacyjnych we wszystkich gałęziach medycyny między innymi w : 

medycynie estetycznej, stomatologii, ginekologii, chirurgii, onkologii itp.

Wersja do zabiegów frakcyjnych wyposażona w skaner nosi nazwę Ceofrax.

Głównymi zaletami stosowania lasera CO  są : 2

- bezkontaktowe zabiegi zapewniające całkowitą czystość pola operacyjnego

- istotna redukcja krwawienia i natychmiastowa koagulacja

- akceleracja pozabiegowych procesów gojeniowych
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POD STAWOWE A PL IK A C J E:

Surlase 4000

CO2

Parametry techniczne:

model : SWML-1113-10600/40W V-4

Typ lasera:CO2

Rodzaj pracy:

Struktura modowa:

Długość fali:

Moc na tkance:

Moc szczytowa w ultrapulsie:

Szerokość impulsu:

Częstotliwość repetycji:

Rodzaj ekspozycji:

Prowadzenie wiązki:

Zasięg ramienia:

Wiązka pilotująca:

Średnica plamki:

Wymiary:

Waga:

Zasilanie:

CW, pulse, ultrapulse

TEM00

10600 [nm]

500 [W]

10 - 1000 [ms]

30-400 [Hz]

Ramie optyczne 7-przegubowe

130 [cm]

650 [nm] 3 [mW]

200 [µm]

400 x 450 x 1430 [mm]

49 [kg]

230 [V] AC / 50-60 [Hz]

0,5 - 40 [W]

CW, mono-impuls, repetycja
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Ceofrax 4000



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 CO , Er:GLASS, Er:YAG, Nd:YAG q-switch, oraz wielofunkcyjne lasery 2

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.

USUWANIE OWŁOSIENIA

USUWANIE TATUAŻY

USUWANIE PAJĄCZKÓW

ZAMYKANIE NACZYŃ

FOTO - ODMŁADZANIE

METODY FRAKCYJNE

ul. Wyczółki 31, 
02-820 Warszawa
tel. mobil +48 604638822
k.piwko63@gmail.com
www.eslt-medical.com

LASERY MEDYCZNE

R

Mazowiecki Klaster Innowacyjnych
Technologii   Fotonicznych

OPTOKLASTER

Należymy do:

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

Oferowane przez nas marki:

MEDYCYNA ESTETYCZNA

STOMATOLOGIA

FIZYKOTERAPIA

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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