لیزر  1470نانومتر پلتفرم
اندولیفت ،لیپولیزر ،لیزر فراکشنال غیرتخریبی ،جراحی عروقی،
جراحی عمومی ،زنان و زایمان ،پروکتولوژی ،تراپی

w w w. s h e p c o. i r

 1470نانومتر :استاندارد طالیی طول موج برای جذب در آب و چربی
 LASEmaR 1500لیــزری ایــده آل بــرای پزشــکی و زیبایــی ،جراحــی پالســتیک و
جراحــی عروقــی داخــل وریــدی اســت .در جراحــی پالســتیک و زیبایــی ،پدیــده امولســیون
راحــت و ســریع چربــی ،ناشــی از طــول مــوج خــاص  1470نانومتــر ،بــرای لیپولیــز بــا کمــک
لیــزر است.اســتفاده از انــرژی کمتــری کــه در اندولیفــت اعمــال مــی شــود ،مزایــای زیــادی
بــرای ســفت کــردن پوســت دارد.
از هندپیــس الیــت اســکن  LIGHTSCANدســتگاه  LASEmaR 1500بــرای جوانســازی و
درمــان اکســارهای آکنــه اســتفاده مــی شــود . .در جراحــی فلبولــــوژی LASEmaR 1500 ،
بــا طــول مــوج  1470نانومتــر بــه عنــوان اســتاندارد طالیــی فعلــی ( EVLAلیــزر درون
وریــدی تخریبــی) در از بیــن بــردن ســرپایی رفالکــس صافــن شــناخته مــی شــود.

مزایـا:
◄ کاربردهای متنوع :با تغییر هندپیس ها و پروتکل های از پیش تعیین شده ،لیزر برای تمام درمان های مختلف قابل استفاده است.
◄ : )Dynamic Pulse Control) DPCبه حداکثر رساندن مفهوم انعقاد نوری انتخابی برای آب و چربی.
◄ قابلیت حمل آسان
◄ نرم افزار :همه درمان ها بالطف نرم افزار آسان و شهودی ،از پیش تعیین شده و قابل تنظیم هستند.
◄ امنیــت :نــرم افــزار اجــازه مــی دهــد تــا پارامترهــای هــدف را تنظیــم کنــد و بــه اپراتــور در مــورد دســتیابی بــه آن بــا بازخوردهــای صوتــی مختلــف
هشــدار دهــد ،بــدون اینکــه توجــه اپراتــور از بیمارکــم شــود.
◄ خــود تشــخیصی :مدارهــای اصلــی بــه طــور مــداوم از یــک سیســتم امنیتــی نظــارت مــی شــوند کــه اپراتــور را از ناهنجــاری هــای احتمالــی مطلــع
مــی کنــد و هــر زمــان کــه الزم باشــد بــه طــور خــودکار انتشــار را متوقــف مــی کنــد.
◄ تعمیر و نگهداری متداول ضروری نیست و نیازی به مواد مصرفی نیست.
◄ ظرفیت کار در ساعات مختلف در روز بدون مشکل گرمای بیش از حد.

کاربردهـا:
لیپولیز با کمک لیزر

 LASEmaR 1500یــک لیــزر ســریع و کارآمــد برای امولســیون چربی ،ســفت
کــردن پوســت و کانتورینــگ اســت .میتــوان آن را روی صــورت ،گــردن ،گونهها،
شــکم ،داخــل ران ،باســن ،زانــو ،بــازو و در تمــام تایــپ هــای پوســتی کــه بــا
افزایــش ســن یــا بــا عمــل قبلــی لیپواســکالپچر کالســیک تغییریافتهاند،اعمــال
کــرد .نتایــج از همــان اولیــن درمــان مشــهود اســت ،امــا نتیجــه مطلــوب پــس از
چنــد مــاه حاصــل خواهــد شــد .بــا اســتفاده از هندپیــس ،Multi Therapyبــا
قابلیــت تســکین درد و التیــام زخــم( )Photobiomodulationآن ،امــکان
ترمیــم ســریع ادمهــای احتمالــی ،کوفتگیهــا و هماتومهــای پــس از مداخلــه
وجــود دارد.
بعـد

قبل

مزایـا:

◄ فقط با استفاده از بی حسی موضعی.
◄ عدم وجود برش به دلیل استفاده از میکرو کانوال.
◄ سرعت درمان به دلیل امولسیون سریع چربی است.
◄ عدم آسیب حرارتی محدود به بافت های مجاور.
◄ کیت های استریل برای نواحی مختلف بدن.
◄ بهبود سریع و بازگشت به فعالیت های اجتماعی و کاری.
◄ نتایج قابل مشاهده پس از یک جلسه.

بعـد

قبل

پوست و زیبایی :جوانسازی فرکشنال غیر تخریبی

اندولیفت:
اندولیفــت یــک روش جدیــد لیفــت بینابینــی بــا لیــزر اســت کــه
از فایبرهــای نــوری کوچکــی کــه بــدون بــرش وارد میشــوند ،بــه
منظــور لیفتینــگ و ســفتکردن ســریع و قابــل مشــاهده پوســت
اســتفاده میکنــد کــه مانــدگاری باالیــی دارنــد.

 LASEmaR 1500با استفاده از فناوری فـرکشنال LIGHTSCAN
به جوانسازی غیر تخریبی پوست میپردازد .درمان از طریق ایجـاد ریــز
ستونهای حرارتی ( )MTZ Micro Thermal Zoneکه توسط بافت
سالم جدا شده اند ،انجام میشود تا از دورههای نقاهت جلوگیری شود.

 LASEmaR 1500به ویژه برای موارد زیر کاربرد دارد:

◄ چین و چروک صورت
◄ جای زخم
◄ ضایعات رنگدانه و پیری
◄ اسکار آکنه
◄ روش های سفت کننده پوست
◄ کوچک شدن منافذ

مزایـا:

زنان و زایمان:

بعـد

قبل

◄ بدون بیهوشی
◄ مناسب برای کسانی که نمی خواهند دوره نقاهت داشته باشند.
◄ نتایج پایدار و رضایت بخش.
◄ امکان درمان نواحی مختلف صورت ،گردن ،دست ،شکم و سینه.

بعـد

قبل

بعـد

قبل

بعـد

قبل

بعـد

قبل

پروتــکل لیــدی لیفــت ،درمانــی ایمــن و بــدون عــوارض جانبــی
بــرای آتروفــی واژن ،بــی اختیــاری ادراری و تونــاژ دیــواره هــای واژن
اســت.یک تکنیــک جدیــد و نوآورانــه ،ترکیبــی از لیــزر مــادون قرمــز و
هندپیــس لیــدی لیفــت بــه منظــور تســریع تولیــد و بازســازی کالژن
مخاطــی اســت.
مــوارد کاربــرد :جوانســازی واژن ،بــی اختیــاری ادرار ،آتروفــی واژن،
سســتی واژن ،بیمــاری هــای مرتبــط بــا تغییــر پــس از زایمــان،HPV،
کیســت ،خشــکی ،خــارش.

اسکنر فرکشنال:
انرژی ،تعداد نقاط و تراکم نقاط برای تنظیمات دلخواه متغیر است.

LIGHTSCAN 1500

ابعاد و تراکم نقاط و حالت اسکن خطی یا تصادفی ،توسط اپراتور قابل تنظیم است .در عین
عدم همپوشانی پیکسل ها در هنگام تابش و تنظیم زمان تابش با پهنای پالس.

مزایـا:

◄ ابعاد و تراکم نقاط توسط کاربر قابل تنظیم است.
◄ حالت اسکن خطی یا تصادفی.
◄ تنظیم پالسها و فلوئنس متغیر و امکان تکرار پالس.
◄ عدم همپوشانی پیکسل ها
◄ متغیر زمان با امکان تکرار پالس.
◄ ( –DPCکنترل پالس پویا ) به حداکثر رساندن مفهوم فوتوترمولیزفرکشنال غیرتخریبی.

تجهیزات جانبی:
لیپوکیت با ساکشن:

هندپیس های مختلف با ساکشن موجود هستند.
کانوالها از نظر طول و قطر دهانه متفاوت هستند.

لیپوکیت بدون ساکشن:

هندپیس های مختلف بدونساکشن موجود هستند.
کانوالها از نظر طول و قطر دهانه متفاوت هستند.

کانوال ها:

در ابعاد و قطر های مختلف در صورت درخواست موجود
است.

: BARE FIBRES

قطر های مختلــف ( از  100تا 1000
میکرون) ،طول ها و نوک های(شعاعی ،توپ ،کره ،مخروطی،
مسطح) مختلف موجود است.
 -1استریل برای یک بار مصرف
 -2غیر استریل برای چند بار مصرف

تجهیزات جانبی دیگر:
ترالی:

برای حمل و نقل آسان و ایمن.

هندپیس لیدی لیفت:

قطر های مختلـف ( از  100تـا 1000
میکرون) ،طول ها و نوک های (شعاعی،
توپ ،کره ،مخروطی ،مسطح) مختلف موجود
است.
قابل استریل برای چند بار مصرف

 -1ابزار برش فایبر
 -2شیلد چشم بیمار
 -3عینک مخصوص اپراتور و بیمار
 -4کیت نگهداری فایبر
مجهز به ابــزار برش فایبر و قیچی اختصاصی.

جراحی فلبولوژی

 - EVLAلیزر درون وریدی تخریبی.
به لطف جذب آب باال LASEmaR 1500 ،با اعمال سطــوح انــرژی
پایین تر ( LEEDچگالی انرژی درون وریدی خطی) امکان انسـداد درون
وریدی بهتری را فراهم می کند.

کاربردهای فلبولوژیک
اندیکاسیون های فلبولوژیکی

◄ درمان رفالکس سافنا بزرگ و کوچک
◄ درمان واریسperiulcerosa
◄ درمان فرکشنال زخم هایپوستی وریدی.
◄ تسکین درد و التیام( )Photobiomodulationزخم های وریدی.
بعـد

قبل

جراحی عمومی و پروکتولوژی

جراحی عمومی و پروکتولوژی کم تهاجمی

هموروئیدکتومی

هموفیبــر پــروب طراحــی شــده ویــژه ای اســت کــه بــه صــورت قدامــی و
شــعاعی بــرای حداقــل تهاجــم هموروئیــد نــوع درجــه  3و  4بــا پروالپــس
جمــع شــونده یــا ثابــت شــات میزنــد و باعــث حــذف و انقبــاض بافــت بــا
عــوارض محــدود و حفــظ عضلــه اســفنکتر داخلــی و مخــاط مــی شــود.

فیستول مقعدی

فایبر  HF Ringامکان بسته شدن فیستول و حفظ اسفنکتر را بدون
نیاز به دارو و با بازگشت سریع به روال روزانه فراهم می کند.

لیزرتراپی HPLT

بــا هندپیــس LASEmaR 1500 ،Multi-Therapyبــرای تســکین
درد و التیــام زخمهــا( )Photobiomodulationقابــل اســتفاده
اســت ،در حالــی کــه از طریــق اســکنر فرکشــنال LIGHTSCAN
می توان آن را برای جراحی زخمهای پوستی استفاده کرد.

تجهیزات جانبی:
فایبرHF Ring

فایبــر حلقــه ای ( )Ring Fiberبــا فوکــوس بــاال
بــا انتشــار  360درجــه ،یکبــار مصــرف

کیت اینترو

کیــت وریدتکمیــل شــده از ســوزن ،دیالتاتــور،
ســیم راهنمــای ( ،)j-tipاســتریل .قابــل عرضــه.

جراحی

برای درمان تماسی ،جراحی پوست و جراحی عمومی.

BARE FIBRES

قطــر هــای مختلــف (از  100تــا  1000میکــرون)،
طــول هــا و نــوک هــای (شــعاعی ،تــوپ ،کــره،
مخروطــی ،مســطح) مختلــف موجــود اســت.
 -1استریل برای یک بار مصرف
 -2غیر استریل برای چند بار مصرف

تجهیزات دیگر:
 -1شیلد چشم بیمار
 -2عینک مخصوص اپراتور و بیمار
 -3ترالی :برای حمل و نقل آسان و ایمن
 -4کیت نگهداری فایبر :مجهز به ابزار برش فایبر و قیچی اختصاصی
 -5کانوال ها :در ابعاد و قطر های مختلف در صورت درخواست موجود است

:HEMOFIBER

تابــش قدامــی و شــعاعی بــرای هموروئیــد اکتومــی،
یکبــار مصــرف .هندپیــس قابــل اتــوکالو بــرای ورود.

هندپیسMULTI-THERAPY

برای تسکین درد و التیام زخـم
( ، )Photobiomodulationلیزرتراپــی ،HPLT
جلوگیری از کلوئیــدها ،حالت شبـه تماسـی .اسپات
 40میلی متری.

هندپیسMULTI-THERAPY FLAT

بیم مسطح بــرای کاربـردهای مشابــه هنـدپیس
 .Multi Therapyاین امکان را به شما می دهد که
همیشه ازفاصله  0تا  30سانتی متر فوکوس کنید.
موجود در  3اسپات سایز 20 ،10 ،5 :میلی متر.

LIGHTSCAN

انــرژی ،تعــداد نقــاط و تراکــم بــرای تنظیمــات
دلخــواه متغیــر اســت.

LASEmar 1500 – TECHNICAL FEATURES
Wavelength )nm(

1470 nm

Laser

High Power Diode (GaAs)

Preselected programmers

Advanced software with experienced protocols to be
manually customized

Pulse duration (Ton-Toff)

Adjustable from 1 to 9000 msec – step 1 ms

Number of pulses per sequence
)single and pulsed mode(

From 1 to 100 – step one

Interval between pulse sequence (pulsed mode)

Adjustable 1 ms – 10 sec

Operation mode

Single pulse mode – Pulsed mode – Continuous mode

Cooling system

Air cooling system combined with Peltier’s Cells

Aiming beam

RED – 635 nm – 5mw

Electrical power

25 – 200 VAC 50/60 HZ

Absorbed power

300 VA Peak (adapted to domestic electric standard)

In compliance with

ISO 9001
ISO 13485
CE MDD
US FDA
CEI EN 60601-1
CEI EN 60601-2-22
CEI EN 60601-1-4
CEI EN 60825-1
CEI EN 60601-1-2

Weight and dimensions

8.5 kg – 30.5 × 35 × 15.5 cm

Production

Made in Italy

 کوچه آزادگان-  خیابان قائم مقام- تهران
1  واحد- 24 پالک
88559254-88559187-88559175
sheopco.ir

shepco.bme
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