
اولیـن پلتـفرم لیزر الکساندرایـت در جهان



ZYE یک انتـخاب برتــر برای 
تکمیـل درمان ها و ایـجاد مزیـت رقابتی 

برای پزشک دارنـده آن است.
ZYE ALEX  لیـزر با منبع الکساندرایـت، یک پلتفرم لیـزری  

است که می تواند با ترکیب هندپیـس های لیزری، مجموعه ای وسیـع از 
درمان ها را در کنار رفع موهای زائـد برای شما ایجاد کند.



 هندپیس با اسپات 18-8 کانتکت و مربعی
جهت رفع موهای زائـد

 هندپیس غیرکانتکت با اسپات 3-24
جهت رفع موهای زائـد و جوانسازی

کامـال  مربعی  پروفایــل  و  اسپات 
با  اپتیــکی  صورت  به  انـحصاری 

Flat  پروفایـل
ایجاد  برای  خاص  میکرولنزهای  دارای 
بیم  پروفایـل  همگن سازی  و  یکنواختی 
ایجاد  و   Top-hat صورت  به  خروجی 
اسپات کامال مربعی. اسپات مربعی چگالی 
می دهد  افزایش  تا %25  را  بافت  پوشش 
و برخالف اسپات دایـره ای، دیگر نواحی 
بدون تابش باقی نمانده و نیاز به همپوشانی 
به   افزایـش سرعت درمان  یعنی  نیست. 

25%  و کاهش هزینه مصرفی تا  %25 .
اپتیـکال  زوم  دارای  هندپیـس 

تلسکوپی  دیجیـتال
تنظیم خـودکار اسپات سایز متناسب 

با پارامتـرهای تنظیم شده

آداپتور  کارگیــری  به  قابلیـت 
خنک کننده  اپیـدرمال 

قابلیـت استفاده و اتصال سیستم های 
خنک کننده

هندپیـس به همراه 8 اسپات سایز اتصالی از 
3 تا 24 میلیمتر

بزرگترین اسپات سایز در لیـزرهای الکساندرایت

تشخیـص خودکار اسپات سایزها

دارای خنـک کنندگی یکنـواخت و همزمان سطح پوست،  بدون نیاز به کولیـنگ خارجی
استفاده از کولینک تماسی سافایر، برای راحتی بیمار، کاهش درد، افزایش سرعت درمان، بدون 
نیاز به کولینگ خارجی. قابلیت استفاده در نقاط مختـلف بدن )همچنین اپراتور به راحتی ناحیه 

درمان را می بیند(.
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لیزر الکساندرایـت ZYE  گلد استاندارد در حذف موهای زائـد
دارای امکاناتی فراتر برای ایجاد گزیـنه های درمانی بیشتر

دارای مد دینامیـک برای جوانسازی پوست
حالت DYNAMICS با پالس های کوتاه 0.25 تا 1 میلی ثانیه برای جوانسازی و پیلینگ پوست، جهت درمان 

کک و مک، لک، پویکیلودرما، و روزاسه

حذف مو با نتایـج طوالنی مدت
عالوه بر مزیت طول موج استاندارد طالیی الکساندرایت، ZYE قادر است تا 55 ژول انرژی را ارائه دهد که در 
عمل امکان استفاده از پرتوهای قدرتمندتر و پهنای پالسهای کوتاه تر را ایجاد میکند که منجر به کاهش جلسات 

درمان و اثرکرد باالتر میشود.

حذف موی راحت و ایـمن
عالوه بر ارائه یک پرتو بسیار همگن مربعی بدون نقاط گرمایش موضعی، فناوری COOL-&-CLEAR دستگاه 

سطح پوست را در حین لیزر خنک نگه می دارد.

سریـع ترین روش از بین  بردن موهای زائـد
با حالت ULTRA SPEED )اسپات 18 میلیمتری و پوشش سطحی تا 25% بزرگتر از لیزرهای متداول، و با 

سرعت 3 هرتز، ZYE ALEX  یکی از سریع ترین سیستم های رفع موهای زائد درجهان است.
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درمان  برای  استـفاده  قابل    ZYE ALEX
ضایـعات عروقی

  ProDeep Nd:YAP هندپیـس  با  ترکیـب 
درمان  برای  فراکشنال(   اسپات های  همراه  )به 

چین و چروک های عمیق و انواع مختلف اسکار

استفاده از مد دینامیک ALEX برای اثر حرارتی 
و پیلینگ صورت

الیه بـرداری نرم؛ بدون دوره نقاهت و 
کلیه  فوتوتایـپ ها

پروتـکل های درمانـی دیگر در کنار رفـع موهای زائـد

ترکیب با هندپیس لیزراربیوم Dual-Mode  و 
Inlift برای لیفت 4D از درون دهان و لب ها با 

اثر حجم دهنده

  Dual-Mode با هندپیـس لیز راربیوم ترکیب 
برای ناحیه چشم و پلک

ترکیب با هندپیـس لیزر Nd:YAG النگ پالس 
برای سفت سازی پوست و ناحیه گردن

ترکیب با هندپیس لیزر Nd:YAG النگ پالس 
برای ضایعات عروقی

سفـت سازی پوست؛ بــدون دوره 
نقاهت و کلیه فوتوتایـپ ها
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لیزر ZYE  نه تنها یک لیـزر الکساندرایت، بلکه پلتـفرمی با 
قابلیت اتصال لیـزرهای دیگر است.

کلینیـک کامل لیـزر برای شما

     با استفاده از امکان اضافه شدن هندپیس های جانبی به صورت آپشنال، شما تنها یک لیـزر الکساندرایت 
نخواهید داشت، بلکه مجموعه ای از لیـزرها در اختیار شما خواهند بود.

     تکنولوژی به کار رفته در هندپیس ها، باعث شده تا هر هندپیسی یک مجموعه لیـزری کامال مستقل 
) ROD ، فلش المپ، اپتیک( باشد که در زمان مورد نیاز بدون ایـجاد تداخل به پلتفرم ZYE  در محل 

تعبـیه شده، متصل گردد.

     طول عمر و کارکرد هندپیس ها کامال مستـقل بوده و جدا از پلتفرم الکساندرایت ZYE می باشد.

     شما به جای خرید دستگاه های لیـزر با قیمت های باال، تنها با  50%  هزیـنه و حتی کمتر، می توانید 
لیـزر مورد نظر خود را به پلتفرم ZYE  در هر زمان که مایـل باشید، اضافه کنید.

     طیف وسیعی از درمان های لیـزری با این هندپیس ها به وجود خواهند آمد.

4

Fully Independent Laser 
handpiece of ZYE Alex platform 

Cooling Set

Flash Lamp
Laser ROD

Optic Set



 

لیزر اربیوم Dual-Mode  با قابلیت INLIFT )لیفت درون 
دهانی( و Athena  )هندپیـس فراکشنال واژیـنال(

 200 پالس  پهنای  با  میلیمتری   12 شده  موازی  کامال  اسپات     
میکروثانیه ای و نرخ تکرار تا 10 هرتز

 Smooth Pulse اسپات  8 میلی متری فراکشنال با تکنولوژی       
با  نواحی اطراف دهان و دور چشم، و  دیگر مناطق  برای درمان 

تکنولوژی Inlift برای رفع چین و چروک و سفت کردن پوست

و Inlift به نسبت دیگر   ATHENA  فرکانس کاری دو برابر   
لیزرها، درمان بسیار سریـع را تضمین می کند

لیـزر Q-switch  Nd:YAG  به همـراه نازل KTP و 
نازل فراکشنال

      وجود نازل فراکشنال، عامل ایجاد ایـمنی برای استفاده در 
تایپ های پوستی تیـره و درمان های بیشتر

         به راحتی به پلتفرم  ZYE  متـصل شده و کاهش هزینه 
خرید یک دستگاه لیـزر  Q-switch را به همراه دارد

        دارای دو عدد  ROD  لیزر برای ایجاد یک نیم لیزر قدرتمند

لیـزر Nd:YAG النـگ پالس
      دارای اسپات های متنوع، مد دینامیک، انرژی 45 ژول بر 
 Alex لیزر  کردن یک هندپیس  اضافه  با  تنها  سانتیـمترمربع، 

Nd:YAG خواهید داشت با هزینه 50 درصد کمتر
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VYDENCE® Medical U.S. Office
USA 3340 Hillview Avenue 
Palo Alto, CA. United States shepco.ir                     shepco.bme

    تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام
1 واحـــد   ،24 شمـاره  آزادگــان،  کوچـــه 
88559254، 88559187، 88559175

 شپکو، پیـشرو در ارائـه فناوری های
نویـن در گستـره سالمت

لیـزر ZYE ترکیبی از قدرت، امکانات و سـودآوری 
از نسل جدیـد لیـزرهای پـزشکی در جهـان است.

ZYE مشخصات فنی لیـزر


