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NeoSkin
to inteligentne rozwiązania dla ginekologii
ź Duża moc lasera regulowana do 40W

- to minimalne uszkodzenia termiczne sąsiednich tkanek

ź Inteligentne oprogramowanie skanera

- to bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu
ź Automatyczna końcówka endo-waginalna

- to nie spotykana wcześniej precyzja zabiegów

ź Bank predefiniowanych parametrów

- to ergonomia i komfort pracy lekarza

Zalety terapii laserem NeoSkin
ź
ź
ź
ź

Minimalnie inwazyjna metoda leczenia
Zabiegi bezbolesne, brak potrzeby długiej rekonwalescencji
Zadowalająca skuteczność w leczeniu zespołu rozluźnienia pochwy
Zadowalająca skuteczność w redukcji wysiłkowego nietrzymania moczu

Możliwość użycia unikalnego, automatycznego aplikatora endowaginalnego
zapewnia idealną równomierność rozmieszczenia punktów frakcyjnych na
śluzówce pochwy, co daje najwyższą efektywność zabiegów.

Podstawowe efekty zabiegu
ź
ź
ź
ź
ź

Zwiększenie elastyczności ścianki mięśniowej pochwy
Zmniejszenie wewnętrznej średnicy pochwy
Przebudowa i regeneracja śluzówki pochwy,
Redukcja wysiłkowego nietrzymania moczu
Złagodzenie skutków nadżerek
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Pozostałe zastosowania
lasera
NeoSkin
FRAKCYJNE
ź Napinanie skóry - redukcja zmarszczek i bruzd

ź Usuwanie zmian pigmentowych i plam soczewicowatych
ź Redukcja blizn potrądzikowych i innego pochodzenia
ź Redukcja rozstępów oraz porów skórnych
ź frakcyjne odmładzanie i regeneracja skóry

CHIRURGICZNE
ź Usuwanie zmian skórnych
ź Cięcie i koagulacja

Inteligentne oprogramowanie lasera
Tryb frakcyjny zapewnia
możliwość regulacji wszystkich potrzebnych parametrów zabiegu. Dzięki bardzo
dużej mocy lasera, program
redukuje czas trwania emisji
podnosząc efektywność
i bezpieczeństwo zabiegów.
Tryb frakcyjny ze zredukowaną bolesnością jest
możliw y dzięk i za awansowanym funkcjom oprogramowania. Umożliwia on
także przeprowa dzanie
efektywnych zabiegów u
osób z dużą wrażliwością.
Rozbudowany bank receptur
i predefiniowanych nastaw
lasera istotnie poprawia
komfort pracy lekarza. Dzięki
tej funkcji wprowadzanie
parametrów zabiegu jest
krótkie i nie wymaga od
operatora zapamiętywania
wszystkich nastaw.

Tryb frakcyjny zwykły

LOW PAIN FRACTIONAL CO2 LASER

Tryb frakcyjny bezbolesny

Bank receptur predefiniowanych

NeoSkin
Fractional laser
Specyfikacja techniczna
Model

NeoSkin

Typ lasera

CO2 RF metal tube

Długość fali

10.600 nm

Moc wyjściowa

1-40 W (tryb CW)

Wiązka pilota

5 mW / 650 nm, 1-10 poziomów

Funkcje
f-50 mm, f-100 mm (podstawowe)
E.N.T. i stomatologiczna (opcjonalne)

Końcówki zabiegowe

1. CW 2. Normal Pulse 3. Super Pulse
4. Super Pulse Cantinuous
5. Ultra Pulse 6. Smart Prtocol

Tryby pracy
Tryb chirurgiczny

Tryb frakcyjny

Czas trwania impulsu

Ultra Pulse: 90-900 us
Super Pulse: 1000-4000 uss
Normal Pulse: 5-20 ms

Czas powtarzania impulsu

OFF, 2ms, 5ms, 10ms, 30 ms,
50ms, 70ms, 100ms, 250ms, 500ms

Tryby emisji

Ultra Pulse

Poziomy gęstości

1-23, 9-4489 punktów

Tryby pracy

Tryb frakcyjny
Tryb frakcyjny - bezbolesny

Paterny skanera

Array, Grid, Random

Rozmiary paternów

2 x 2 mm - 20 x 20 mm

Kształty paternów
Poziomy głębokości

1-5

Końcówka zabiegowa

Skaner frakcyjny
Końcówki endowaginalne (opcjonalna)

Czas powtarzania

OFF, 0.5, 1.5, 2.0, 2.5 ms

Parametry ogólne
Zasilanie

220 - 240 VAC, 50/60 Hz, jedna faza

Chłodzenie

Chłodzenie powietrzne i cieczowe

Wymiary

400 x 390 x 1000 mm

Waga

50 kg

Wyświetlacz

LCD kolorowy 10,2 cala

Producent: AMI Inc. - Korea Południowa
W laserze zastosowano metalową tubę laserową RF produkcji Synrad USA

LASERY MEDYCZNE
USUWANIE OWŁOSIENIA
USUWANIE TATUAŻY
USUWANIE PAJĄCZKÓW
ZAMYKANIE NACZYŃ
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