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RODZINA 
ZAAWANSOWANYCH 

LASERÓW TYPU   
Q-SWITCH

Usuwanie tatuaży

Usuwanie łagodnych zmian barwnikowych

Odmładzanie skóry

ZASTOSOWANIE



EFEKTYWNOŚĆ
precyzja

B E Z I N W A Z Y J N O Ś Ć



45Milionów
USAFrancjaNiemcy

8Milionów 
TATUAŻY

6Milionów
TATUAŻY TATUAŻY

200€ za zabieg
15 min czas zabiegu

800€ PRZYCHODY / GODZINA

200€ za zabieg
Zalecane 7 zabiegów

1,400€ PRZYCHODY / PACJENT

MILIONY LUDZI POSIADA TATUAŻE
Stygmatyzacja społeczna osób z tatuażami należy już do przeszłości: tatuaże, wcześniej uważane za 
symbole tabu "subkultur", zyskały ogromną popularność - zjawisko to można zaobserwować na całym 
świecie. Ponad 45 milionów Amerykanów nosi Body Art, a 40% osób w wieku od 26 do 40 lat ma 
przynajmniej jeden tatuaż. Od końca lat 90. ubiegłego wieku biznes kwitnie również w Europie. W samej 
Francji w ciągu dekady liczba tatuażystów wzrosła dziesięciokrotnie. Dwadzieścia procent osób w wieku od 
25 do 34 lat ma jeden tatuaż, a w Niemczech, według szacunków, około 10% populacji ma tatuaże - to 
ponad osiem milionów Niemców. Obecnie około 75 milionów ludzi w Europie posiada tatuaż. Tendencja jest 
wzrostowa.

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE LASERY DLA NAJLEPSZYCH REZULTATÓW
Z biegiem czasu powstały różne metody usuwania tatuaży. Umiejętne tuszowanie jest satysfakcjonującym 
rozwiązaniem tylko dla nielicznych osób. Jednak metody takie jak chirurgiczne wycinanie dotkniętego obszaru 
skóry, „zdrapywanie” tatuażu za pomocą silnej mikrodermabrazji lub zabiegi chemiczne, w których górne 
warstwy skóry są usuwane za pomocą substancji eksfoliujących, często wiążą się z silnym bólem, długotrwałym 
procesem gojenia i nieestetycznymi bliznami. Często dochodzi również do uszkodzenia sąsiadujących tkanek.

W przeciwieństwie do tych procesów, technologia laserowa ugruntowała swoją pozycję jako łagodna, mało bolesna 
metoda leczenia, zapewniająca optymalne wyniki. Firma Asclepion od lat z powodzeniem stosuje lasery z rodziny 
TattooStar do usuwania tatuaży, o czym świadczą tysiące zadowolonych pacjentów.

WYSOKI POTENCJAŁ DOCHODÓW DZIĘKI LASEROWEMU USUWANIU TATUAŻY
Usługodawcy w zakresie laserowego usuwania tatuaży pobierają od 100 € do 500 € za zabieg. Rozmiar, gęstość 
koloru i rodzaj tatuażu określają liczbę koniecznych sesji. Z reguły potrzebnych jest od pięciu do dziesięciu sesji. 
Sam zabieg trwa jednak od 30 sekund do 15 minut. Zakładając opłatę w wysokości 200 € za sesję i 15 minut na 
wizytę, można osiągnąć dochód w wysokości 800 € za godzinę.



NAJLEPSZE 

REZULTATY



PRZED ZABIEGIEM PO ZABIEGU LASEROWYM
NANO SEKUNDOWY LASER

TERAZ ULEPSZYLIŚMY TĄ TECHNOLOGIĘ I PRZEDSTAWIAMY...

RYNEK USUWANIA ZMIAN BARWNIKOWYCH
Posiadanie idealnej skóry jest naszym wyobrażeniem piękna, ale w rzeczywistości rzadko jest to osiągalne. „Skazy" mogą 
występować w różnych kształtach, rozmiarach i kolorach i nie zawsze są niepożądane. Piegi (ephelides), na przykład, podkreślają 
naturalny, młodzieńczy wygląd i dają wrażenie letniej świeżości, nawet w chłodne dni. Szczególnie w kulturach zachodnich piegi są 
uważane za "modny dodatek", który można nawet sztucznie nanieść za pomocą szablonu i odpowiednich preparatów.

Jednak wiele osób uważa te małe brązowe kropki za uszczerbek na estetyce, zwłaszcza gdy pojawiają się w dużych ilościach na 
twarzy, rękach i nogach. Inne pigmentacje, takie jak plamy starcze (lentigines senilis), są również postrzegane przez osoby nimi 
dotknięte jako kosmetycznie niepożądane i, podobnie jak zmarszczki, uważane są za efekt starzenia się. Chociaż nie są one 
oznaką wieku, a raczej oznaką uszkodzenia skóry przez słońce, pojawiają się zwykle w późniejszym okresie życia. Wraz z wiekiem 
wzrasta pragnienie, aby wyglądać młodziej i pełniej życia, a zapotrzebowanie na usuwanie plam pigmentowych jest wysokie.

Jak sama nazwa wskazuje, plamy starcze zazwyczaj pojawiają się dopiero w starszym wieku: od 50 roku życia schorzenie to 
dotyka 50% kobiet i 20% mężczyzn. Po ukończeniu 60 lat plamy te pojawiają się u prawie 90% osób o jasnej karnacji. To sprawia, że 
są to najczęściej występujące plamy barwnikowe w Europie Środkowej. Jednak te nieestetyczne plamy mogą pojawić się również 
u młodszych osób. Częściej dotyczy to osób o jasnym kolorze skóry. Również oparzenia słoneczne mogą sprzyjać powstawaniu 
plam starczych. Dlatego też plamy te nazywane są również "plamami słonecznymi" (lentigines solaris) i występują w miejscach 
często wystawianych na działanie promieni słonecznych, tj. na twarzy, dłoniach, klatce piersiowej i przedramionach.

WYBÓR LASERA DLA OPYTMALNYCH REZULTATÓW
Kremy rozjaśniające, chemiczne środki złuszczające i zabiegi z użyciem zimna - istnieje wiele form terapii mających na celu 
usunięcie plam barwnikowych. Jednak rezultat jest często nieprzewidywalny, a proces gojenia długotrwały i bolesny. Zbyt duża 
dawka środka złuszczającego może nawet uszkodzić dolne warstwy skóry i spowodować zwiększone ryzyko infekcji, a nawet 
powstawania blizn.

Zaleca się również ostrożność przy stosowaniu kremów rozjaśniających: jeśli preparat zostanie nałożony niedokładnie, może dojść 
do niezamierzonego rozjaśnienia pobliskich partii skóry. Kremy mogą również powodować powstawanie czerwonych plam na 
skórze i podrażnień. Istnieją oczywiście łagodniejsze kremy, które mają pomóc pozbyć się problemów z brązową pigmentacją, ale 
we wszystkich, z wyjątkiem najrzadszych przypadków, nie usuwają one całkowicie problemu. Zazwyczaj udaje im się jedynie 
rozjaśnić przebarwienia.

W przeciwieństwie do tego, laseroterapia stała się szczególnie skuteczną metodą: oprócz prawie bezbolesnego leczenia, plamy 
pigmentowe są precyzyjnie usuwane. Laser nanosekundowy jest często stosowany w praktyce do leczenia naturalnych plam 
barwnikowych, ponieważ melanina, główny barwnik skóry, szczególnie dobrze absorbuje promienie lasera i pozwala na 
długotrwałe usunięcie plam. Od lat technologie laserowe firmy Asclepion są z powodzeniem stosowane do usuwania 
niedoskonałości urody - o czym świadczą tysiące zadowolonych pacjentów.



R Y C

NanoStar ®R NanoStar ®Y

Laser rubinowy

694 nm

Usuwanie tatuaży

Usuwanie przebarwień

Laser Nd:YAG 532 

nm, 1064 nm

Usuwanie tatuaży

Usuwanie przebarwień

Odmładzanie skóry

Usuwanie tatuaży 

Usuwanie przebarwień 

Odmładzanie skóry

Laser rubinowy & Nd:YAG
532 nm, 694 nm, 1064 nm

UNIKALNY MIX TECHNOLOGII
(  TYLKO DLA N A NOS TA R ® C M T )

NanoStar ®C /
NanoStar ®C MT
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DO TRZECH 
DŁUGOŚCI FAL

WYSOKA ENERGIA I 
IMPULSY 

NANOSEKUNDOWE

HOMOGENICZNE 
PLAMKI ZABIEGOWE W 

RÓŻNYCH ROZMIARACH

AUTOMATYCZNE 
WYKRYWANIE 
WIELKOŚCI PLAMKI

BRAK MATERIAŁÓW 
EKSPLOATACYJNYCH

MIX TECHNOLOGII

Rodzina NanoStar® ma nowoczesny design i wykorzystuje dobrze znaną technologię Q-Switch. 
Najwyższa kategoria, NanoStar® C MT, jest prawdziwą rewolucją dzięki trzem długościom fali i 
innowacyjnej Mixed-Technology. Różne długości fali mogą być dostarczane pojedynczo, 
sekwencyjnie lub jednocześnie, co gwarantuje wysoką elastyczność podczas leczenia klinicznego. 
Podkreśla to unikalny charakter urządzenia i umożliwia skuteczne zabiegi, nie tylko w przypadku 
wielokolorowych tatuaży i zmian barwnikowych, ale również procesów odmładzania.



+ WYSOKA SKUTECZNOŚĆ + MNIEJSZA PURPURA

W przypadku zabiegów na przebarwienia, laser 
Nd:YAG 1064 nm oferuje maksymalne 
bezpieczeństwo, ponieważ jest znany z niskiej 
absorpcji melaniny i głębokiej penetracji skóry. 
Dodatkowe zastosowanie lasera rubinowego 694 
nm o mniejszej głębokości penetracji i większej 
absorpcji melaniny umożliwia usuwanie głębokiej 
melazmy. NanoStar® C MT jest więc idealnym 
narzędziem do tego typu zabiegów i będzie 
działał z wysoką skutecznością, zapewniając 
jednocześnie maksymalne bezpieczeństwo dla 
pacjenta.

+ WSZYSTKIE GŁĘBOKOŚCI +  BEZ PURPURY +WYSOKA  SKUTECZNOŚĆ

694nm + 532nm dla powierzchownych 
przebarwień

694 nm + 532 nm dla powierzchownych pigmentów 
Nd:YAG 532 nm i Rubin 694 nm oferują duże korzyści w 
leczeniu pigmentacji. Melanina bardzo dobrze absorbuje 
falę o długości 532 nm. Długość fali 694 nm z drugiej 
strony charakteryzuje się dużą absorpcją przez melaninę 
i minimalną absorpcją przez krew. Dzięki NanoStar® C 
MT, dzięki sekwencyjnemu podawaniu lub połączeniu 
obu długości fal, absorpcja melaniny może być połączona 
z mniejszym ryzykiem rozwoju plamicy, zapewniając 
jednocześnie maksymalną skuteczność i 
bezpieczeństwo.

UNIKALNA TECHNOLOGIA MIXED (TYLKO DLA NANOSTAR®C MT)
NanoStar® C MT umożliwia jednoczesną emisję różnych źródeł lasera Q-Switch i zapewnia idealne 
wyniki dla odpornych kolorów, takich jak ciemnoniebieski i czarny.

"Podwójne" fale 
akustyczne skutecznie 

niszczą cząsteczki koloru.

Gwałtowny, lokalny efekt lasera 
powoduje dużą ekspansję, która 

wywołuje akustyczną falę uderzeniową.

Jednoczesne impulsy:
Rubinowy 694 nm + Nd:YAG 1064 nm

694 nm + 1064 nm dla przebarwień skóry1 impuls rubinowy 694 nm 

1 impuls rubinowy 694 nm 

2 impuls Nd:YAG 1064 nm 

2 impuls Nd:YAG 532 nm 



GRAFICZNY INTERFACE 
UŻYTKOWNIKA

Start

Nano

Zalety
+ Duży i wyraźny ekran dotykowy LCD o przekątnej 10.4 cala

+ Duże przyciski i symbole, które są dobrze widoczne

+ Ciemne tło dla większego kontrastu i wyrazistości kolorów

+ Wyraźne linie i zaokrąglone krawędzie, podobne do zaprojektowanego urządzenia

+ Różnorodność możliwych ustawień dla maksymalnej elastyczności



3 24589

JAKOŚĆ 
NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA

Rodzina NanoStar® obejmuje szeroki wybór 
końcówek typu Flat-Top i frakcyjnych. Technologia 
OptiBeam II gwarantuje wysoce precyzyjny profil 
wiązki, a końcówki frakcyjne rozszerzają 
możliwości leczenia. DF to skrót od "Deep 
Fractional" i jest szczególnie wskazany do 
resurfacingu skóry i zabiegów na blizny. HC 
oznacza "High Coverage" i jest szczególnie 
wskazany do leczenia fotostarzenia i przebarwień. 

OptiBeamII
GŁOWICE

5 x 5 mm8 mm Ø DF9 mm Ø HC 4 x 4 mm
S P O T S I Z E S

3 x 3 mm 2 x 2 mm



ASCLEPION 
KOMPETENCJE, DOŚWIADCZENIE, SUKCES

Firma Asclepion Laser Technologies działa od ponad 40 lat jako lider na międzynarodowej scenie 
laserów medycznych, produkując zaawansowane systemy laserowe dla dermatologii, medycyny 
estetycznej i chirurgii. Firma ma siedzibę w Jena Optical Valley, znanej na całym świecie jako ojczyzna 
niemieckiego przemysłu optycznego, i stale inwestuje w badania i rozwój nowych technologii. Obecnie 
klienci w ponad 70 krajach ufają technologii "Made in Germany" firmy Asclepion oraz jej sprawdzonej 
wiedzy naukowej.

NanoStar®, najnowsza generacja nano-technologii firmy Asclepion, szczyci się 
niezrównanym powodzeniem na całym świecie, co stanowi dowód jej skuteczności, 
bezpieczeństwa i wysokiej jakości.

W naszym centrum szkoleniowym w Jenie 
stale organizowane są zarówno regionalne, jak 
i międzynarodowe szkolenia. W ten sposób 
zapewniamy naszym klientom wszelką 
wiedzę, która jest im niezbędna do 
bezpiecznego i efektywnego korzystania z 
naszych urządzeń laserowych. 

Dowiedź się wiecej na:
www.asclepion.com/academy

Szeroki zakres narzędzi marketingowych jest 
dostępny w WEBCLUBIE firmy Asclepion, 
platformie internetowej zaprojektowanej w 
celu zapewnienia dostępu w czasie 
rzeczywistym do wszystkich najnowszych 
wiadomości i dokumentów ważnych dla 
sukcesu Twojej praktyki.

Dowiedź się więcej na:
www.asclepion.com/webclub

Nasz wysoko wyspecjalizowany serwis 
techniczny, świadczony zarówno 
bezpośrednio, jak i poprzez sieć lokalnych 
dystrybutorów, towarzyszy klientowi od 
momentu instalacji, poprzez pomoc w 
przypadku usterki, aż po dostawę części 
zamiennych.

Dowiedź się więcej na:
www.asclepion.com/service

Wysoka jakość oznacza dla nas również filozofię zorientowaną na klienta. Dlatego każdego 
dnia ciężko pracujemy, aby zapewnić nie tylko najlepszą technologię, ale również pełen zakres 
usług, aby wspierać Cię w 360°. 

TRENING & EDUKACJA MARKETING & WEBCLUB WSPARCIE TECHNICZNE

 
PONAD

10  000  000
z powodzeniem 

wykonanych 
zabiegów

PONAD

10  000
użytkowników 

na całym 
świecie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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(Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia)* QS = Q-Switched;   OP = Opti-Pulse;   PT = Photo-Thermal

ZAWSZE NAJNOWSZE INFORMACJE O PRODUKTACH
ŚLEDŹ NAS
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Quanta System S.p.A 
quanta@quantasystem.com 
www.quantasystem.com

Laser Ruby, class 4 Nd:YAG, klasa 4

NanoStar® R NanoStar® Y NanoStar® C

Długość fali 694 nm 532 nm; 1064 nm

Częstotliwość Max. 3 Hz Max. 10 Hz Max. 10 Hz

Czas
impulsu*

30 ns (QS)

2 ms (PT)

  532 nm:  6 ns (QS)
6 ns + 6 ns (OP) 

1064 nm:  6 ns (QS)
6 ns + 6 ns (OP) 
300 μs (PT)

532 nm: 
6 ns (QS) 
6 ns + 6 ns (OP)
694 nm:  
30 ns (QS); 2 ms (PT)
1064 nm: 
6 ns (QS)
6 ns + 6 ns (OP)
300 μs (PT)

Max. fluencja
30 J/cm2 (QS)

50 J/cm2 (PT)

  532 nm:  12.5 J/cm2 (QS)
15 J/cm2 (OP)

1064 nm:  25 J/cm2 (QS)
37.5 J/cm2 (OP) 
50 J/cm2 (PT)

Głowice

Wyświetlacz

Wymiary

2 x 2; 3 x 3; 4 x4 ; 5 x 5 mm2 kwadrat  
Ułamkowa Ø 8 mm (DF) z typowym współczynnikiem pokrycia 3 % – 10 % (w zależności od długości fali) 

Ułamkowal Ø 9 mm (HC) z typowym współczynnikiem pokrycia 20 % – 40 % (w zależności od długości fali)

Dotykowy ekran 10.4" LCD

 53 cm x 108.1 cm x 110.2 cm  (W x D x H)

Około 150 kgWaga

532 nm: 
12.5 J/cm2 (QS)
15 J/cm2 (OP)
694 nm:  
30 J/cm2 (QS); 50 J/cm2 
(PT)
1064 nm: 
25 J/cm2 (QS)
37.5 J/cm2 (OP)
50 J/cm2 (PT)

NanoStar® C MT 

Rubinowy+Nd:YAG,klasa 4

532 nm; 694 nm; 1064 nm

Tylko dla NanoStar®C MT 
MIX QS 694 + 1064 nm: 
30 ns + 6 ns
MIX QS 694 + 532 nm: 
30 ns + 6 ns
MIX PT 694 + 1064 nm: 
1.6 ms + 300 μs

Only for NanoStar®C MT 
MIX QS 694 + 1064 nm:      
20 J/cm² + 17.5 J/cm²
MIX QS 694 + 532 nm: 
20 J/cm² + 8.5 J/cm²
MIX PT 694 + 1064 nm: 
32.5 J/cm² + 32.5 J/cm²

DANGER
VISIBLE & INVISIBLE LASER 
RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT 
OR SCATTERED RADIATION

CLASS 4 LASER PRODUCT

BROCHURE
NOT FOR 

THE U.S.A.




