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Stabilna energia, dostarczana na dużą powierzchnię plamki z zachowaniem
równomiernego rozłożenia mocy 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. Dostępny tryb PTP zmniejsza bolesność zabiegów oraz
przyspiesza procesy regeneracyjne.
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Uniwersalny
Potężny
Stabilny
Niezawodny
Poznaj jego wartość
Q-Switched Nd:YAG Laser
Zatwierdzony przez FDA USA Pastelle to
najwyższej jakości laser Nd:YAG q-switch,
zapewniający wysokiej efektywności
wiązkę dla wszystkich procedur usuwania
pigmentów ze skóry.

medical

Optymalne parametry
wiązki laserowej
ź Cztery długości fali (532, 585, 660, 1064 mm)
ź Tryb q-switch oraz q-switch PTP
ź Tryb Genesis
ź Duży zakres regulacji plamki

Tryb PTP
(Tryb podwójnego impulsu foto-akustycznego)
ź Mniejsza bolesność i łagodniejsza reakcja pigmentów
ź Mniejsze uszkodzenia sąsiednich tkanek i szybsza regeneracja
ź Minimalizacja ryzyka hiperpigmentacji PIH i innych skutków ubocznych
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Szerokie spektrum
Możliwości zabiegowych
Standardowy tryb q-switch oraz PTP
ź Usuwanie plamstarczych, Cafe au Lait
ź Redukcja keratozy łojotokowej
ź Usuwanie plam soczewicowatych i po słonecznych
ź Usuwanie tatuaży i zmian Ota / Ito / Blue
ź Usuwanie ABNOM (Acquired Bilateral Nevus of Ota-like Macular)

Toning Pastelle
ź Usuwanie Melasmy
ź Redukcja PIH (Post Inflammatory Hyperpigmentation)
ź Usuwanie piegów i zmian barwnikowych
ź Tonizacja skóry

Piling węglowy i tryb Genesis
ź Redukcja trądziku łojotokowego
ź Redukcja dużych porów
ź Wybielanie skory
ź Odmładzanie skóry
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SPECYFIKACJA
Typ lasera

Q-Switched Nd:YAG laser

Długość fali

532 & 1064 nm

Energia maksymalna

500 mJ @ 532 nm
1.300 mJ @ 1064 nm
1.600 mJ @ tryb PTP
3.500 mJ @ tryb Genesis

Czas impulsu

4 ns (tryb Q-Switched)
80 us - 480 us (tryb Genesis)

Częstotliwość powtarzania

1 - 10 Hz

Średnica plamki

2 - 10 mm

POZOSTAŁE
Wymiary

400 x 805 x 871 mm

Waga

70 kg

Zasilanie

230 VAC (4kW max)

Końcówki HP opcjonalne

Frakcyjna
Barwnikowa 585 nm
Barwnikowa 660 nm

Wyczółki 31,
02-820 WARSZAWA,

SYSTEMY MEDYCZNE
ź LASERY DIODOWE

ź HIFU do napinania skóry

ź RF pieczątkowy

TEL +48 22 8265408

ź LASERY PICO i Q-SWITCH

ź HIFU do modelowania sylwetki

ź RF mikroigłowy

FAX +48 22 6255785

ź LASERY CO2 i Er:YAG

ź HIFU do usuwania tłuszczu

ź CRYOLIPOLIZA

KOM +48 512 157663

ź LASERY Tulowe i Er:Glass

ź HIFU endo-waginalne

ź CRYO STRUMIENIOWE

ź LASERY Alexandrytowe i Nd:YAG
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