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Características

Introdução
O Laser Fracionado utiliza um feixe de laser fino para minimizar os danos causado à pele pelo calor e
para encurtar o período de recuperação e rejuvenescimento. Portanto, os pacientes podem retomar
suas atividades diárias normais, imediatamente após o tratamento.
O Laser Fracionado utiliza um tubo de CO₂para melhorar os efeitos do tratamento. Este tubo de CO₂
possui um longo tempo de vida, permitindo a estabilidade de que o tratamento precisa.

Fracional & Baixo Dolor fracional & modo g de CO2
Dor reduzido & excelente eficácia
Três Padrões

O tempo de tratamento pode ser encurtado, ajustando o tamanho do ponto e a densidade do feixe, o que
é benéfico para ambos o operador e o paciente.
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Como opera o Laser Fracionado?
Dividindo feixe de laser de modo bem fino (mais fino do que um fio de cabelo) , irradia a Epiderme e faz
com que muitas pequenas lesões térmicas surjam na estrutura da pele, sem quaisquer danos graves. Por
meio desta intervenção, a pele é regenerada de dentro para fora de forma ágil e sem efeitos secundários,
ou seja, durante este tempo a pele se rejuvenesce naturalmente.
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RANDOM
RAN

Inteligente & Various protocolos para a
Max 4489 pontos para uma área de 20x20mm
Várias formas de scan

MODO PRINCIPAL
Modo Geral
Modo fracional
Modo Fracional de baixo Dor

Aplicações
Estiramento da pele

Rejuvenescimento da pele

Rugas

cicatria de acne

Pore grande

Estrias

Verrugas/pintas

Sardas

RVL(Rejuvenecimiento Vaginal Láser)

Protocolos inteligentes
Cirurgia Geral
Cirurgia Dentária
Laser Fracionado CO2
Laser CO2 Fracionado de baixo dor
LVR (Rejuvenescimento Vaginal Laser)
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