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LASER DIODOWY

DO USUWANIA OWŁOSIENIA

Około 70% kobiet poniżej 35 lat usuwa owłosienie, w szczególności z pach, nóg i okolic intymnych. To trwały trend, któremu
poddają się także starsze kobiety i mężczyźni. Systematyczna likwidacja włosów za pomocą wosku lub maszynki stała
się standardem. Uniwersytet w Lipsku w 2008 r. przeprowadził badanie statystyczne dla uczniów w średnim wieku ok 23
lat. Wyniki wykazały że 93% kobiet goli nogi, 97% - pachy i 87% - okolice intymne. W odniesieniu do mężczyzn badania
wykazały, że 71% mężczyzn goli pachy, 67% - okolice narządów płciowych, 36% - górną część ciała. Nic więc dziwnego,
że zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet laserowe usuwanie owłosienia znajduje się w pierwszej piątce najpopularniejszych niechirurgicznych zabiegów upiększających w USA. W Ameryce w 2009 r. na zabiegi epilacji laserowej wydano
362 mln USD, jest to też wielobilionowy rynek na całym świecie.
Terapia światłem jest obecnie najskuteczniejszą metodą trwale ograniczającą wzrost włosów. Wiele badań naukowych
wykazało, że długość fali 810 nm jest najlepszą do tego typu zabiegów - zapewnia optymalną absorpcję w docelowej
strukturze przez melaninę, przy równoczesnej ochronie otaczającej tkanki. Unikalne połączenie długości fal lasera
MeDioStar jest jednocześnie skierowane na naczynka wokół cebulki mieszka włosowego, a tym samym poprawia wyniki
epilacyjne.

Firma Asclepion Laser Technologies wprowadziła pierwszy laser MeDioStar® pod koniec lat 90', kolejne wprowadzane
generacje wzbogacane były o innowacyjne rozwiązania. Nowy Mediostar wyróżnia się m.in. wydajnym systemem chłodzenia
skóry, dużymi plamkami zabiegowymi, wysoką szybkością zabiegową, prostymi wskazówkami dla użytkownika i indywidualną koncepcją leczenia.

TERAZ PREZENTUJE NAJNOWSZĄ GENERACJĘ ...

GUMOWA PODKŁADKA
NA AKCESORIA
DWA
PORTY
NA GŁOWICE
POTĘŻNY SYSTEM
CHŁODZENIA

WIELOFUNKCYJNY
WÓZEK

NOWOCZESNY
DESIGN

MeDioStar® to innowacyjna konstrukcja i rewolucyjne połączenia technologiczne. System został całkowicie przeprojektowany: od zasilacza sieciowego, układu chłodzenia, elektroniki, wyświetlacza, głowic, wskazówek dla użytkownika do
przełącznika nożnego. Innowacja "Made in Germany".

Zalety

+   maksymalna moc połączona z najkrótszymi impulsami
+   unikalne połączenie długości fal 810/940 nm
+   maksymalna szybkość zabiegowa dla wszystkich typów skóry
+   głowice Monolith z kontaktowym systemem chłodzenia 360°

Max. 5,000 W
MOC

3 - 400ms
CZAS TRWANIA IMPULSU

+   system plug-and-play dla uproszczenia rozbudowy
+   unikalne rozwiązania dla łatwej obsługi
+   bezprzewodowy przełącznik nożny

Max. 20Hz
CZĘSTOTLIWOŚĆ

OBSŁUGA

JESZCZE BARDZIEJ UPROSZCZONA
MeDioStar® posiada 10,1-calowy ekran dotykowy LCD z całkowicie przeprojektowanym i intuicyjnym interfejsem
użytkownika. Użytkownicy mogą wybrać pomiędzy menu zabiegowym i ustawieniami. Początkujący użytkownicy mogą
określić rodzaj zabiegu, a następnie urządzenie ustawi zalecane parametry. Doświadczeni użytkownicy mogą przejść bezpośrednio do ekranu pracy i samodzielnie skonfigurować parametry. Do dyspozycji są również liczniki pracy w trybie online,
które wyświetlają czas zabiegu w czasie rzeczywistym lub użycie impulsów w czasie rzeczywistym.

Zalety

+    nowoczesny 10,1-calowy dotykowy ekran LCD
+    intuicyjne menu dla początkujących i zaawansowanych użytkowników
+    licznik online dla najlepszego podglądu
+    duże przyciski i symbole dla większej przejrzystości
+    ciemne tło dla silniejszego kontrastu i jeszcze bardziej wyrazistych kolorów
+    jasne akcentowanie aktywnych elementów ze zmianami w kolorze i rozmiarze

MONOLITH
GŁOWICE

Nowe, lekkie i ergonomiczne głowice Monolith wyznaczają nowe standardy w medycynie estetycznej i zapewniają
maksymalną stabilność. Specjalnie opracowana technologia, design i koncepcja zabiegów, obejmująca chłodzenie skóry
kontaktem 360 °, jak również wyselekcjonowane materiały, zapewniają długą żywotność i absolutne bezpieczeństwo.
Idealne narzędzie do codziennej pracy.

Głowica

Monolith S

Monolith M

Monolith L

Monolith XL

1 cm2

1.5 cm2

3 cm2

10 cm2

(10 x 10 mm)

(15 x 10 mm)

(30 x 10 mm)

(31.5 x 31.5 mm)

Moc

Max. 1275 W

Max. 1700 W

Max. 3400 W

Max. 5000 W

Fluencja

1 – 50 J/cm2

1 – 60 J/cm2

1 – 60 J/cm2

1 – 25 J/cm2

Czas trwania impulsu

3 – 400 ms

3 – 400 ms

3 – 400 ms

3 – 400 ms

Długość fali

810 / 940 nm

810 / 940 nm

810 / 940 nm

810 / 940 nm

Wielkość plamki

Zalety

+    maksymalna stabilność i niezadowność
+    różnorodne głowice i wielkości plamek zabiegowych
+    lekkość połączona z maksymalną elastycznością
+    kontaktowe chłodzenie 360° dla jeszcze większego bezpieczeństwa
+    jednorodna plamka zabiegowa chroniona przez szkiełko szafirowe
+    jednorazowe higieniczne nakładki ochronne
+    różnorodne programy dla indywidualnych koncepcji zabiegowych

lżejsze

bardziej ergonomiczne
ZWIĘKSZONA ELASTYCZNOŚĆ

mocniejsze

WÓZEK

WIELOFUNKCYJNY ORAZ GOTOWY DO ROZBUDOWY
Wózek został specjalnie opracowany dla MeDioStar® i stanowi integralną część lasera. Oprócz szuflad na akcesoria,
wózek można również rozbudowywać na wiele sposobów. System można w przyszłości wyposażyć w dodatkowe moduły ,
wysokiej jakości moduły High Tech i sprawia, że MeDioStar®

to najbardziej elastyczna platforma laserowa na rynku.

Zalety

+    miejsce do przechowywania głowic i akcesoriów
+    możliwość rozbudowy lasera o dodatkowe moduły
+   

ergonomiczne kółka ułatwiające transport

+    elegancki wygląd

ASCLEPION

KOMPETENCJA, DOŚWIADCZENIE, SUKCES
Od ponad 40 lat Asclepion Laser Technologies jest międzynarodowym liderem w branży medycznych technologii
laserowych, tworzą zaawansowane systemy laserowe do dermatologii, medycyny estetycznej i chirurgii. Siedziba firmy
znajduje się w Dolinie Optycznej Jena, która jest znana na całym świecie, jako główny ośrodek niemieckiego przemysłu
optycznego. Asclepion stale inwestuje w badania i rozwój nowych technologii. Obecnie klienci już w ponad 70 krajach zaufali
technologii "Made in Germany" oraz technologii naukowej Asclepion.
MeDioStar®, laser diodowy wysokiej mocy 6. generacji, może się pochwalić historią niezrównanego sukcesu na całym
świecie. Jest to świadectwo skuteczności, bezpieczeństwa i najwyższej jakości.

WIĘCEJ NIŻ

10 000
użytkowników
na całym świecie

WIĘCEJ NIŻ

5 000 000
usatysfakcjonowanych
klientów

Nasze rozumienie najwyższej jakości bazuje na filozofii opartej na potrzebach klienta. Staramy się robić co w naszej mocy
każdego dnia, żeby oferować nie tylko najlepszą technologię, ale także całe spektrum usług dodatkowych: wsparcie 360°
dla Ciebie.

TRENING & EDUKACJA

MARKETING & WEBCLUB

OBSŁUGA TECHNICZNA

Zarówno szkolenia regionalne, jak
i międzynarodowe są regularnie
organizowane w naszym centrum
szkoleniowym w Jenie. W ten sposób
dostarczamy Naszym klientom całą
wiedzę, której potrzebują do bezpiecznego i skutecznego działania
za pomocą naszych urządzeń laserowych.

Dostępna jest szeroka gama narzędzi marketingowych na stronie
WEBCLUB firmy Asclepion. Platforma
internetowa została zaprojektowana w taki sposób, aby był dostęp
w czasie rzeczywistym do wszystkich
najnowszych wiadomości i ważnych
dokumentów dla sukcesu twojego
gabinetu.

Nasza
wysoce
wyspecjalizowana pomoc techniczna, realizowana
zarówno bezpośrednio, jak i przez
sieć lokalnych dystrybutorów obejmuje proces od instalacji, po pomoc
w przypadku uszkodzenia czy dostawę części zamiennych.

Dowiedz się więcej na
www.asclepion.com/academy

Dowiedz się więcej na
www.asclepion.com/academy

Dowiedz się więcej na
www.asclepion.com/academy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Laser

Dioda laserowa wysokiej mocy,
klasa 4

Monolith

Długość fali

810 & 940 nm

Max. moc

Czas trwania
impulsu

3 – 400 ms

Max. fluencja

Częstotliwość

Max. 20 Hz

Wielość
plamki zab.

Tryby pracy

statyczny, dynamiczny

Wymiary

Ekran

dotykowy 10,1" calowy LCD

Waga

S

M

L

XL

1275 W 1700 W 3400 W 5000 W
50 J
cm2

60 J
cm2

60 J
cm2

25 J
cm2

1 cm2

1.5 cm2

3 cm2

10 cm2

41 x 71.5 x 97 cm3
65 kg (wliczając wózek)

(Wszelkie parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia.)

www.asclepion.com
ZAWSZE NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE PRODUKTOWE
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