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Pažangiausia ir
universaliausia
pasaulyje lazerio
ir CPL šviesos
platforma,
kuri daro viską ...
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SERTIFIKUOTA
KOMPANIJA



Technologijų derinimas yra nuostabių
medicininių ir estetinių rezultatų kokybės

padidėjimo paslaptis.

Universali lazerinė platforma,
skirta įvairioms medicininėms
ir estetinėms procedūroms.

UNIQUE
TECHNOLOGICAL
INNOVATIONS
„Biotec Italia“ kuria naujos kartos 
aparatus, išsiskiriančius naujausiu 
techninės ir programinės įrangos 
dizainu. Mūsų mokslininkų
komanda kuria naujos kartos
aparatūros sprendimus
technologijų ir išmaniosios
medicinos atstovams, leidžiančius 
nuolat atnaujinti sistemą,
kad būtų išvengta aparatų
technologijų senėjimo. 
Didžiausia galia ir našumas,
visada garantuotas.



PAGRINDINĖS
FUNKCIJOS

XLASE PLUS®

Paprastas ir prieinamas būdas atlikti įvairiausias kosmetikos ir
estetikos procedūras, mažesnė rizika ir geresni rezultatai.

Lazerinės technologijos vis daugiau naudojamos medicininėse ir estetinėse procedūrose.

Naujoji „Xlase Plus“ yra universali platforma, siūlanti daugelį gydymo programų neinvestuojant į
kelias lazerines sistemas. 

Modulinė konstrukcija suteikia kelis skirtingus medicininius ir kosmetinius sprendimus, įmontuotus į
vieną kompaktišką įrenginį. Naudojant „Xlase Plus“, skirtingas technologijas galima įsigyti ir integruoti
į įrenginį skirtingu metu, o tai mūsų klientams suteikia universalumą ir lankstumą.

„Xlase Plus“ turi didžiausią pritaikymą atliekant įvairias paciento prašomas procedūras.
Sistemos moduliniai aplikatoriai yra suprojektuoti taip, kad pasiektų efektyvius ir patikimus
rezultatus ir sukeltų kuo mažiau pacientui nepatogumų ir laiko sąnaudų.
Nė vienas įrenginys nepadarys daugiau nei „Xlase Plus“.

Aparate yra plaukų šalinimo sistema CPL (Calibrated Pulsed Light), populiarus YAG lazeris,
810nm diodų lazerio aplikatorius, Q jungiklis YAG lazeris ir Erbium YAG lazeris.
• Daugybė estetinių / medicininių pritaikymų;
• Didelės galios energija didesniam efektyvumui;
• Praplečiama ir atnaujinama;
• Didelis pacientų ir klinikinis pasitenkinimas;
• Lengvai transportuojamas iš patalpos į patalpą.

• Kelios skirtingos lazerių technologijos.

• Išskirtinė sistema pasaulyje, derinanti lazerio diodą ir pumpuojamos blykstės
lazerio technologijas.

• Daugybė estetinių / medicininių programų, įskaitant naudojimą pacientams, sergantiems
kojų nagų grybeliu.

• Didelė ienergija, kad rezultatai būtų greitesni ir patikimi.

• Nesenstantis : atkuriamas ir atnaujinamas.

• Didelis pacientų ir klinikinių darbuotojų pasitenkinimas.

• Lengvai transportuojamas.

• Pritaikytas jūsų praktikai.

• Įperkamas su didele investicijų grąža.
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Grožio specilaistai nuolat susiduria su prašymu pašalinti plaukus didelėse kūno vietose, tačiau šiuo 
metu naudojamos technologijos turėjo keletą trūkumų: per ilgas laikas, reikalingas nuolatiniam
plaukų slinkimui pasiekti, trūksta saugumo ir sunku gydyti kelis odos tipus.

„Xlase Plus“ diodinis lazeris yra saugiausias ir efektyviausias sprendimas nepageidaujamiems plaukams 
šalinti: aprūpintas pažangiausia optine technologija, diodų modulis gali pasiekti iki 4000 W galios ir 
yra laikomas geriausiu pasirinkimu visam laikui šalinant plaukus.

Vienngumas bangos ilgis - 810 nm, arba dvigubas - 808 ir 760 nm („AlexPro“ lazerio modulis), kuris 
sujungia visas aleksandrito lazerio savybes su diodų technologijos pranašumais. Atlikite greitas plaukų 
šalinimo procedūras maksimaliai patogiai net tamsiausiam odos tipui.

Intuityvūs greito mokymosi
kreivės ir lengvos gydymo
procedūros nustatymai.

Keičiama PLUG-IN safyro 
optika yra 100 mm2 ir 150 mm2 
dydžio ir garantuoja greitas
procedūras, kartu apsaugant 
odos paviršių per kontaktinį 
vėsinimą.

NAUDOTO SĄSAJA

Ilgo pulso procedūra kiekvieno 
impulso metu padidina taikinio 
terapinę temperatūrą net
labai giliems folikulams 
naikinti.

„Motionspeed“ procedūra 
sujungia vienu metu vėsinimą 
su greitais lazerio impulsais, 
didinančiais greitį ir komfortą.

Diodo Lazeris 
810nm ir AlexPro
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JUDESIO GREITIS 10.10.10
Veiksmingumas: mažiau priklauso nuo chromoforo, 
leidžia efektyviau paskirstyti lazerio energiją.

Saugumas: reikalingas mažesnis sklandumas,
nes tikslas pasiekiamas laipsniškai kaupiant energiją.

Sumažėjęs skausmas: unikali „Motion Speed“
technologija esant trumpam pulso trukdžiui slopina 
skausmo pojūčio perdavimą.

Gydymo laikas: esant 10x10mm dydžiui, esant
10 impulsų per sekundę, didelius plotus galima
greitai apdoroti.

SUPER STAIGUS ŠAUDYMAS
Šis unikalus gydymo režimas leidžia lazerio energiją 
skleisti keliais didelės energijos plitimais trumpais 
mikropulsais; todėl pasiekiamas didelis efektyvumas ir 
saugumas.

ILGAS IMPULSAS
„Xlase Plus“ diodai naudoja didelės galios technologiją,
kurią galima valdyti pagal vartotojo pasirinktą impulsų
trukmę ir užtikrinti sklandumą. Tai derinama su 
efektyviu kontaktiniu vėsinimu ir suspaudimu, kad 
net ir sunkiausiai prieinami plaukai būtų efektyviai 
pašalinti.

Uždaras diodas visiškai 
uždaroje kameroje užtikrina 
efektyvų lazerio šaltinį ir 
prailgina lazerio modulio 
tarnavimo laiką.

Užspaudžiamų lazerinių laikiklių 
technologija garantuoja aukštą 
efektyvumą ir ilgą tarnavimo 
laiką, iki 20 milijonų impulsų.

„AlexPro“, dvigubo bangos
ilgio 760 / 808nm diodas,
leidžia operatoriui dozuoti 
vienos bangos ilgio arba abiejų 
emisiją vienu metu, užtikrinant 
dar efektyvesnį plaukų šalinimą 
nuo šviesių plaukų iki tamsiai 
juodų.

IŠSKIRTINĖS TECHNOLOGIJOS

Klinikiniai rezultatai.
MEDICININĖS INDIKACIJOS
• Kraujagyslių pažeidimai.

ESTETINĖS INDIKACIJOS
• Plaukų šalinimas.
• Odos atjauninimas.

Prieš

Prieš

Po 6 mėnesių / 4 procedūros

Po 1 metų / 6 procedūros
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ALEXANDRITEDIODE

The clinical cases are a courtesy of Dott.ssa Ferrari and
Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica). 



SLP Nd:YAG aplikatorius skleidžia šviesą, kurios bangos ilgis yra 1064nm ir 532nm; šviesos įsiskverbimas
į audinį pasiekia maksimalų gylį, o mažas jo absorbavimas garantuoja visų odos tipų aplinkinių
audinių išsaugojimą. Tai sujungia ilgą ir trumpą impulsą kompaktiškame ir technologiškai pažangiame
aplikatoriuje, norint išgydyti kojų venų, kraujagyslių pažeidimus, atlikti foto atjauninimą, plaukų
alinimą ir onichomikozės gydymą. 

SLP Nd:YAG zoom aplikatorius leidžia atlikti įvairiausias procedūras nuo plaukų šalinimo, smulkių 
kraujagyslių procedūrų iki neabejotino odos patempimo. Pasirinktas gydymo šaltinis iš rankinio
preparato patenka į odą, kur jis išskiria tik taikinio sugertus bangos ilgius. Pulso intensyvumas ir 
trukmė yra griežtai kontroliuojami, kad būtų užtikrintas selektyvus taikinio įkaitimas, o aplinkiniai
audiniai liktų nepakenkti. 

Idealus židinio nuotolis kiekvienam 
objektyvui yra skirtingas. Platus 
židinio objektyvo pasirinkimas 
koreguoja lazerio spindulį
tikslioje vietoje, kuri leidžia
pasiekti tikslius rezultatus.

Patentuota technologija
„Easy-Plug“ lazerinė jungtis 
sujungia skysčių duomenų 
signalo ir galios signalą, kad
būtų galima lengvai perjungti 
vieną lazerį į kitą.

Norint pasiekti aukštos 
kokybės ir tikslią kraujagyslių 
kauterizaciją, lazerio spindulys 
nukreipiamas į fokusavimo 
objektyvą, kuris užima
suprojektuotą 2,5 mm formą.

SLP Nd:Yag
1064/532nm
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Intuityvūs greito mokymosi
kreivės ir lengvos gydymo
procedūros nustatymai.

NAUDOTO SĄSAJA



PRIVALUMAI
The SLP Nd:YAG lazeris vienodai absorbuojamas
trijuose chromoforuose, taikomuose atliekant
chirurgines ir estetines lazerio procedūras, melanino, 
kraujo ir vandens. Todėl tai yra idealus lazerio šaltinis 
tiems, kurie siekia savo praktikos universalumo,
derindami chirurgiją ir neabejotiną estetiką.
Jau dešimtmečius giliai įsiskverbiantis 1064 nm Nd:
YAG bangos ilgis buvo pripažintas saugiu, efektyviu
ir tinkamu visų tipų odai.

ESTETINIS EFEKTYVUMAS 
Dėl išskirtinio pulso valdymo ir unikalios dvigubo dažnio 
technologijos tai auksinis standartas nechirurginėms 
estetinėms lazerio procedūroms, tokioms kaip
onichomikozė, aknė ir kraujagyslės, nuolatinis plaukų 
slinkimas, odos atjauninimas ir kt.

LAZERINĖ HIPERHIDROZĖ
Lazerinis hiperhidrozės gydymas yra dar viena saugi, 
efektyvi ir neinvazinė lazerio procedūra, naudojama 
pažasties prakaito liaukoms išjungti apšvitinant
liaukinį audinį.

Ypač kompaktiškas
rezonatorius užtikrina,
kad pluoštas išliektų stabilus, 
nedidėtų su daugkartinėmis 
reflekcijomis ir prisidėtų prie 
minimalaus pluošto švaistymo.

Iš anksto suderinta sija 
eksponuoja homogenišką 
Top Hat profilį integruotą į 
temperatūros reguliuojamą 
korpusą, kad būtų užtikrintas 
optimalus veikimas.

Spindulį formuojantis lęšis
konvertuoja gauso pluošto 
dėmės profilį į viršutinės 
skrybėlės sijos tašką, kurio 
energijos pasiskirstymas taško 
dydžiu yra vienodas ir tolygus.

IŠSKIRTINĖS TECHNOLOGIJOS
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MEDICININĖS INDIKACIJOS
• Kraujagyslių pažeidimai.
• Hiperhidrozė.
• Onichomikozė.
• Aknė.

ESTETINĖS INDIKACIJOS
• Odos atjauninimas.
• Plaukų šalinimas..

The clinical cases are a courtesy of Dott.ssa Ferrari and
Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica). 

Prieš

Prieš

Po 90 dienų/1 procedūra

Po 60 dienų/1 procedūra

Klinikiniai rezultatai.



QS Nd:YAG aplikatorius yra idealus pasirinkimas pigmentiniams pažeidimams, pavyzdžiui, saulės 
pažeistai odai ir amžiaus dėmėms, gydyti ir nepageidaujamoms tatuiruotėms pašalinti.

Konkretus bangos ilgis 1064 / 532nm yra optimalus ryškių spalvų tatuiruotėms ir saulės lentiginoms, 
jis taip pat naudojamas kraujagyslių pažeidimams, įskaitant veido ir kojų venas, telangiectasias ir
angiomas. Jis sujungia didžiausią galią ir trumpą impulsų trukmę, atsirandančią dėl novatoriško
„OptoH Q-Switched“ kristalo, su unikalia rezonatorių technologija, kad gautų stabilų didelės
energijos lazerio išėjimą. Milžiniškas lazerio impulsas turi tik 6-10ns impulso plotį, o tai lemia didelę 
megavatų lygio didžiausią galią net ir esant didesniems taškų dydžiams.

Didelio tikslumo lūžio optiniai
elementai leidžia tolygiai
paskirstyti energiją, mažiau 
išsklaido energiją ir apsaugo
nuo centrinio šilumos
kaupimosi.

KTP 532 arba dvigubai dažnis 
Nd: „Yag“ lazerio kristalas 
sukuria matomą žalią lazerį, 
kurio bangos ilgis yra 532 nm, 
idealiai tinka gydyti paviršinius 
odos pažeidimus.

„OptoH Q-Switch“ kristalas 
yra unikali rezonatorių
technologija, užtikrinanti 
stabilų, didelės energijos lazerio 
išėjimą, kad būtų sukurtas 
milžiniškas lazerio impulsas, 
kurio impulso plotis yra
6-10ns.

QS Nd:Yag
1064/532nm
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Intuityvūs greito mokymosi
kreivės ir lengvos gydymo
procedūros nustatymai.

NAUDOTO SĄSAJA



PRIVALUMAI
QS Nd: YAG lazeris yra puikus pasirinkimas tatuiruotei 
pašalinti, nes jis gali visiškai pašalinti tatuiruotę
nepalikdamas jokių randų.
Absorbuodamas didelę galią turinčius nanosekundžių 
lazerio impulsus odoje, tatuiruotės pigmentai
suskaidomi į mažesnes daleles, kurias lengviau
absorbuoja organizmo imuninė sistema.
Gilus lazerio spindulio įsiskverbimas į odą užtikrina, 
kad pasiekiami net giliausi profesionalių tatuiruočių 
pigmentai, o mažas jo absorbavimas aplinkinėse odos 
struktūrose žymiai sumažina nepageidaujamų šalutinių 
poveikių, tokių kaip hipopigmentacija, riziką.

DVIGUBAS DAŽNIS KTP
1064nm bangos ilgis geriausiai tinkamasmėlynos,
juodos ir rudos spalvos tatuiruotės pigmentams 
naikinti. Dažniausiai padvigubinta KTP yra
efektyviausia raudoniems, įdegio, violetiniams ir 
oranžiniams pigmentams naikinti. Šis dvigubo lazerio 
šaltinio derinys yra geriausias sprendimas efektyviai 
pašalinti įvairiaspalves ir sudėtingas tatuiruotes.

Qswitched Nd: YAG dvigubi 
dažniai 1064 / 532nm idealiai 
tinka tamsioms ir spalvotoms 
tatuiruotėms, odos
pigmentiniams ir kraujagyslių 
pažeidimams gydyti.

Trumpo impulso trukmė su
didele piko energija nukreipiama 
į tatuiruotę, sukuriant
fotoakustinį efektą pigmente.

Atliekant pilingo procedūrą,
anglies pigmentas leidžia 
lazerio spinduliui efektyviai 
pašildyti ir nušveisti odą.

IŠSKIRTINĖS TECHNOLOGIJOS
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532nm 1064nm

EPIDERMIS

DERMIS

SUBCUTANEOUS 
LAYER

MEDICININĖS INDIKACIJOS
• Tattoo naikinimas.
• Odos pilingas.

ESTETINĖS INDIKACIJOS
• Kraujagyslių pažeidimai..

The clinical cases are a courtesy of Dott.ssa Ferrari and
Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica). 

Prieš 

Prieš 

Po 30 dienų/5 procedūros

Po 60 dienų/1 procedūra

Klinikiniai rezultatai.



Frakcijinis aplikatorius „Er: YAG“ pašalina mikroskopinius odos sluoksnius, siekdamas puikių rezultatų
su minimalia rizika ir nepageidaujamomis reakcijomis. Jis gydo tiek paviršines, tiek vidutinio gylio
raukšles, įskaitant kai kuriuos randus, atsižvelgiant į abliacijos gylį ir atliktų procedūrų kiekį.

„Er: YAG“ frakcijinė procedūra sukuria tūkstančius gilių, mažų kolonų odoje. Jis veikia senas epidermio 
pigmentines ląsteles, nepaveikdamas aplinkinių audinių, taip sutrumpindamas gijimo laiką (apie 24 
valandas) ir skatindamas natūralų odos atsinaujinimo procesą. Tai saugi, neinvazinė procedūra, kurios 
metu oda atgaivinama, tampa sveika ir jauna.

Frakcijinis lęšis yra mažai
absorbuojamas, todėl yra labai 
ilgas jo tarnavimo laikas, puikus 
patvarumas ir maksimalus
fokusavimo stabilumas.

Frakcijinė procedūra sukuria 
abliacinį šilumos kanalą pikselių 
srityje, netrikdydama aplinkinio 
audinio.

Ypač trumpas impulsų plotis
sukelia epidermio abliaciją su
minimaliu terminiu poveikiu, 
atjauninančiu paviršinius odos 
sluoksnius.

LYGINAMASIS 
PAKEITIMAS

Er:Yag frakcijinis
2940nm
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Intuityvūs greito mokymosi
kreivės ir lengvos gydymo
procedūros nustatymai.

NAUDOTO SĄSAJA



PRIVALUMAI
Frakcinis lazeris „Er: YAG“ yra plačiai pripažintas
auksiniu lazerinės chirurgijos ir odos paviršiaus
atnaujinimo standartu. Jis turi didžiausią absorbcijos 
koeficientą odoje iš visų infraraudonųjų spindulių
lazerių, leidžiantis ypač tiksliai, mikronais sluoksniuoti 
po sluoksnio epidermį.

TRUMPAS PULSAS:
ŠALTOJI AUDINIŲ ABLIACIJA
Esant trumpam pulso pločiui, frakcinis lazeris
„Er: YAG“ sukelia minimalų šiluminį poveikį
pagrindiniam audiniui ir teikia efektyvias odos
atjauninimo procedūras, pasižyminčias aukštesniu 
komforto lygiu ir trumpesniu atkūrimo laiku.

ILGAS PULSAS:
SPRENDIMAI IR KOAGULIACIJA
Ilgai pulsuojant, daugiau šilumos absorbuojama 
odoje, didinant šalutinį šiluminį poveikį.
Šie terminiai efektai sukelia kolageno susitraukimą ir 
naują kolageno stimuliavimą dermoje.

Vieną ar kelis impulsus galima 
reguliuoti, kad būtų pasiekti 
tikslios, vienodos abliacinės
kolonos iki 25–1 500 μ.m. gylyje.

Trumpa pulso trukmė lazerinėje 
abliacijoje leidžia šilumai
difunduoti į audinį. Kai lazerio 
abliacija yra greitesnė nei 
terminė difuzija, šiluma negali 
difunduoti į audinį.

IŠSKIRTINĖS TECHNOLOGIJOS
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EPIDERMIS

DERMIS

SHORT
PULSE

LONG
PULSE

MEDICININĖS INDIKACIJOS
• Gerybiniai pigmentiniai pažeidimai.
• Aknės randai.

ESTETINĖS INDIKACIJOS
• Odos atjauninimas..

The clinical cases are a courtesy of Dott.ssa Ferrari and
Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica). 

Prieš

Prieš

Po 90 dienų/1 procedūra

Po 45 dienų/3 procedūros

Klinikiniai rezultatai.



Išskirtinio dizaino „Xlase Plus“ kalibruotos impulsinės šviesos (CPL) aplikatorius siūlo keletą naujoviškų 
ir pažangių technologijų patobulinimų. Palyginti su kitomis rinkoje esančiomis IPL sistemomis,
CPL sistema yra viena iš galingiausių ir efektyviausių. Tai paprasta ir efektyvu valdyti. Unikali, platina 
padengta, atspindinti ertmė sukuria maksimalų energijos tankį, kai energijos srautas yra iki 30 J / cm2 
labai dideliu greičiu, suteikiant iki 3 kadrų per sekundę.

CPL aplikatorius pateikia įvairių galimų bangos ilgių diapazoną. Pasirinkdamas safyro kristalų filtrus, 
operatorius gali pasirinkti idealius bangos ilgius, kad efektyviai gydytų daugybę odos sąlygų.
Šie specialūs ribiniai filtrai naudojami užblokuoti šviesos bangos ilgius, esančius žemiau pasirinkto 
filtro numerio, ir leisti praleisti tik tuos šviesos bangos ilgius, viršijančius filtro skaičių.

3 lengvai keičiami šviesos kreiptuvai,
skirti daugybei odos ligų gydyti 
vienu universaliu rankiniu įrankiu. 
Safyro šviesos vadovai gali
tiksliai ir pasirinktinai nukreipti 
gydymo zoną.

50x10mm gydymo langas ir iki 3 
impulsų per sekundę pašalina
praleistas vietas ir užtikrina 
visišką aprėpties greitį.

Integruota kontaktinio
aušinimo technologija 
atvėsina odą, sumažindama 
nudegimų riziką, o tai savo 
ruožtu leidžia naudoti didesnį 
srautą.

CPL
 Kalibruota pulsinė šviesa
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Intuityvūs greito mokymosi
kreivės ir lengvos gydymo
procedūros nustatymai.

NAUDOTO SĄSAJA



PRIVALUMAI
Remiantis „Xenon“ blykstės lempa su atšaldyto vandens 
aušinimo sistema ir kvadratinių impulsų technologija, 
CPL aplikatorius naudoja šviesos spektrą užsienyje,
o lazeriai skleidžia vieną bangos ilgį.
CPL aplikatorius sukuria plokščią šviesos spektrą nuo 
410 nm iki 1200 nm.

AUKŠTESNIS ATRANKA
Žemesniems ir didesniems bangos ilgiams filtruoti
naudojami skirtingi filtrai, siekiant efektyviai gydyti
platų kraujagyslių ir pigmentinių pažeidimų spektrą, 
įskaitant odos fotonuotraukų procedūras ir plaukų 
šalinimą. Gydymas yra švelnus, siūlantis laipsniškus 
rezultatus su minimalia paciento prastova ir šalutinio 
poveikio rizika.

KVADRATINIS IMPULSAS
Kvadrato formos impulsai leidžia išvengti lėtos impulsų 
galios didėjimo ir dar ilgesnio kritimo, susijusio su
standartinėmis šviesos technologijomis, ir užtikrina
maksimalų efektyvumą bei paciento komfortą atliekant 
visas procedūras. Šis vienodas pulsas sukuria daug 
efektyvesnį šildymo procesą, todėl norint pasiekti tą patį 
klinikinį rezultatą galima naudoti mažesnius skysčius.

Šeši safyro filtrai užtikrina
puikų šviesos bangos ilgio
selektyvumą, efektyviai
gydydami įvairias odos ligas.

Tūrinis tonizavimas:
efektyviausias sprendimas
odos spalvos pasikeitimui ir
atjauninimui gydyti naudojant 
greitą pulso konfigūraciją
(15 impulsų sekundei).

IŠSKIRTINĖS TECHNOLOGIJOS
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MEDICININĖS INDIKACIJOS
• Gerybiniai pigmentiniai pažeidimai.
• Gerybiniai kraujagyslių pažeidimai.
• Mikrovaskuliniai pažeidimai..
• Aknė.

ESTETINĖS INDIKACIJOS
• Odos senėjimo stabdymas.

The clinical cases are a courtesy of Dott.ssa Ferrari and
Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica). 

Prieš

Prieš

Po 60 dienų/ 1 procedūra

Po 6 mėnesių /5 procedūros

Klinikiniai rezultatai.



Affinity procedūra yra saugus ir efektyvus nechirurginis procesas, apskirtas makšties atjauninimui lazeriu.
Makšties atsipalaidavimas pasireiškia moterims prieš menopauzę ar po menopauzės ir atsiranda dėl 
senėjimo, vaisingo ar hormonų disbalanso. Sumažėjęs seksualinis pojūtis taip pat gali atsirasti dėl
makšties atsipalaidavimo. Lazerinis makšties patempimas stiprina ir sutraukia makštį, kad būtų pasiekti 
geresni seksualinio pasitenkinimo rezultatai. Lazeris sukuria neskausmingas mažas angeles makšties 
kanale, kurios skatina kūną kaupti naują kolageną ir kraujagysles, kurios lemia elastingesnį, stipresnį 
makšties audinį ir geresnį tepimą.
Lazerinis makšties atjauninimas taip pat padeda moterims, kenčiančioms nuo šlapimo nelaikymo.
Nuo netyčinio šlapimo nelaikymo čiaudint, juokiantis ir kosint.

Taikant robotizuotą procedūrą 
užtikrinamas nuoseklus atstumas 
tarp spindulių ir lazerio
pasiskirstymo, kad audiniai
būtų tiksliai ir kontroliuojamai 
veikiami.

90 ° reflektorius naudojamas 
esant šlapimo nelaikymui ir 
suteikia sustiprintą šiluminį 
efektą, kad sutrauktų priekinio 
makšties kanalo endopelvinę 
fasciją.

360 ° reflektorius naudojamas
makšties sutraukimui ir
skleidžia kelis mikropulsus, 
skatinančius kolageno
pertvarkymą ir sutraukimą.

Affinity
Er:Yag 2940nm
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Intuityvūs greito mokymosi
kreivės ir lengvos gydymo
procedūros nustatymai.

NAUDOTO SĄSAJA



PRIVALUMAI
„Affinity“ naudoja Erbium-Doped YAG (Er: YAG) lazerį, 
kuris yra abliacinis lazeris, skleidžiantis 2940 nm
spinduliuotę. Šis bangos ilgis suteikia vandens absorbcijos 
koeficientą, kuris yra 16 kartų didesnis už CO2, kuris
yra kitas populiarus lazeris, naudojamas makšties
atjauninimui. Dėl to sumažėja prasiskverbimo gylis nuo
1 iki 3 µm ir sumažėja aplinkinių audinių pažeidimas.
Dėl to „Er: YAG“ lazeris sukelia švelnesnį diskomfortą
po operacijos ir trumpesnį bendrą gijimo laiką.

TRUMPO PULSO IR ILGO
PULSO DVIGUBO NUSKAITYMO 
PROCEDŪRA
Dvigubo nuskaitymo procedūra automatiškai sujungia 
kelis trumpus impulsų kaupiklius su 1000 ms ilgio 
pulsu, kad paskatintų makšties gleivinės kolagenezę ir 
užtikrintų gilesnį antrinį šiluminį efektą ir kontroliuojamą 
tikslinės makšties sienelės gleivinės kaitinimą.

DVIGUBOS SKAITYMO ATSTOVAI
Du galimi gydymo nuskaitymo būdai, sudaryti iš 360° 
žiedo formos pluošto, kurio apytikslis pločio plotis 
taikinyje yra 2–3 mm, ir 90 ° pluošto pluošto, kurio 
apytikslis pločio plotis taikinyje yra 5 mm vadovas.

Dvigubo skanavimo 360 laipsnių 
makšties suveržimas naudojant 
kelis kaupiklius / impulsus ir ilgą 
impulsą leidžia pasiekti tikslią, 
vienodą mikro abliaciją, kurios 
impulso trukmė yra nuo 250µs 
iki 1000ms.

Gydymas su „Affinity“ yra
pritaikytas atsižvelgiant į
konkrečius poreikius. Dėl robotų 
valdomo aplikatoriaus nereikia 
nustatyti antgalio padėties,
leidžiančio tiksliai nukreipti
ir suteikti daugiau komforto,
o daliniai lazeriai atnaujina 
makšties sienelių audinius ir 
padeda gaminti kolageną.

IŠSKIRTINĖS TECHNOLOGIJOS
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MEDICININĖS INDIKACIJOS
• Šlapimo nelaikymas.
• Makšties sausumas.

ESTETINĖS INDIKACIJOS
• Makšties relaksacijos sindromas.

The clinical cases are a courtesy of Dott.ssa Ferrari and
Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica). 

SHORT
PULSE

LONG
PULSE

Prieš             

Po 6 mėnesių/ 5 procedūros

Klinikiniai rezultatai.
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Modulinė lazerinė platforma.
Kelios technologijos viename.
Visada tobulėja.

VIDEO
TUTORIAL
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The design of the machine may slightly differ from the image,
while keeping the described functions unchanged.

Lazerinis diodas 810 ir „Alex Pro 760 / 808nm“

SLP Nd: „Yag 1064 / 532nm“

QS Nd: „Yag 1064 / 532nm“

Er: Yag frakcijinė 2940 nm

CPL (kalibruota impulsinė šviesa)

„Affinity Er“: „Yag 2940nm“



DIODE AND 
ALEX PRO QS ND:YAG CPL

TECHNICAL DATA

DIODE ALEX PRO

QS ND:YAG

CPL (CALIBRATED PULSED LIGHT)

SLP ND:YAG

ER:YAG FRACTIONAL

ER:YAG AFFINITY

APPLICATORS

SUPPLY VOLTAGE
POWER
CLASS AND TYPE
DIRECTIVE CLASSIFICATION 93/42/CEE MDD
DIMENSIONS XLASE STANDING
WEIGHT XLASE STANDING
FUSES

LASER TYPE
CLASS
WAVELENGTH
PULSE WIDTH
REPETITION RATE
FLUENCE TO TISSUE
SPOT SIZE

MAX POWER
SKIN COOLING
EXPECTED LIFETIME
LASER EMISSION CONTROL

LASER TYPE
CLASS
WAVELENGTH
PULSE WIDTH
REPETITION RATE
FLUENCE TO TISSUE
SPOT SIZE

MAX POWER
SKIN COOLING
EXPECTED LIFETIME
LASER EMISSION CONTROL

LASER TYPE
CLASS
WAVELENGTH
PULSE DURATION 
SPOT SIZE
PULSE REPETITION RATE
ENERGY DENSITY
AIMING BEAM
LAMP DURATION
LASER EMISSION CONTROL

SOURCE
SPECTRUM OF EMISSION

PULSE DURATION
ENERGY
DELAY BETWEEN PULSES
NUMBER OF PULSES
REPETITION RATE
TREATMENT AREA
CHANGEABLE LIGHTGUIDES
LAMP DURATION
EMISSION CONTROL

LASER TYPE
CLASS
WAVELENGTH
PULSE DURATION 
ENERGY
REPETITION RATE
SPOT SIZE
NUMBER OF STACKS
LAMP DURATION
LASER EMISSION CONTROL

LASER TYPE
CLASS
WAVELENGTH
PULSE DURATION 
ENERGY
REPETITION RATE
SPOT SIZE
NUMBER OF STACK
LAMP DURATION
LASER EMISSION CONTROL

LASER TYPE
CLASS
WAVELENGTH
ENERGY DENSITY
PULSE DURATION 
SPOT SIZE
REPETITION RATE
AIMING BEAM
LAMP DURATION
EMISSION CONTROL

HIGH POWER DIODE
IV
810nm
<60ms USING CONTINOUS PULSES
FROM 1 TO 10Hz
UP TO 56J/cm2

10x10 (100mm2) - 10x15 (150mm2)
INTERCHANGEABLE PRISM
2800W
WATER COLD SAPPHIRE
20.000.000 PULSES
FOOTSWITCH & HANDPIECE SWITCH

HIGH POWER DIODE
IV
760/808nm
<60ms USING CONTINOUS PULSES
FROM 1 TO 10Hz
UP TO 56J/cm2

10x10 (100mm2) - 10x15 (150mm2)
INTERCHANGEABLE PRISM
4000W
WATER COLD SAPPHIRE
20.000.000 PULSES
FOOTSWITCH & HANDPIECE SWITCH

CR:YAG + ND:YAG
IV
1064nm (532nm WITH KTP LENS)
9ns
2,5 / 4 / 5 / 6 / 7mm
FROM 1 to 6Hz
UP TO 2,4J
DIODE LASER, 1mW @ 635nm - CLASS II
500.000 PULSES
FOOTSWITCH & HANDPIECE SWITCH

XENON LAMP
550-1200nm; 550-950nm; 650-950nm 
410-1200nm; 695-1200nm; 755-1200nm
FROM 1 TO 50ms
UP TO 36J/cm2

FROM 5 TO 60ms
FROM 1 TO 5
UP TO 3Hz
50mmx10mm (5cm2)
15mmx15mm - 6mmx15mm - 6mmØ
50.000 PULSES
FOOTSWITCH & HANDPIECE SWITCH

ER:YAG
IV
2940nm
0,5ms - 1ms - 1,5ms - 2ms
UP TO 2J
FROM 1 TO 4Hz
6mm (ABLATIVE/FRACTIONAL)
FROM 1 UP TO 6
500.000 PULSES
FOOTSWITCH & HANDPIECE SWITCH

ER:YAG
IV
2940nm
0,5ms - 1ms - 1,5ms - 2ms
UP TO 2J
FROM 1 TO 4Hz
6mm (ABLATIVE/FRACTIONAL)
FROM 1 UP TO 6
500.000 PULSES
HANDPIECE SWITCH

ND:YAG
IV
1064nm (532nm WITH KTP LENS)
UP TO 22J
FROM 250μs to 50ms
2,5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 10mm
FROM 1 TO 10Hz
DIODE LASER, 1mW @ 635nm - CLASS II
500.000 PULSES
FOOTSWITCH & HANDPIECE SWITCH

230 VAC 50/60Hz
2000W (Max)
I BF
CLASS IIB
340x1000x670 mm
61 Kg (only equipment) - 71 Kg (with 5 handpieces) equipment with 4 wheels
2x 10A 400V

SLP ND:YAG ER:YAG FRACTIONAL AFFINITY



BIOTEC ITALIA S.R.L.
ITALY_36031 DUEVILLE (VICENZA)

VIALE DELLA REPUBBLICA 20
T +39 0444 59 16 83
F +39 0444 36 10 32 

W BIOTECITALIA.COM
E INFO@BIOTECITALIA.COM

BT
.M

ED
. X

LA
SE

PL
U

S 
RE

L 
1. 

20
21

1370

PATIKIMA ĮMONĖ
Turėdama daugiau nei 25 metų patirtį, „Biotec 
Italia“ yra gerai pripažinta medicinos ir estetikos 
pramonės lazerių, elektroninių, mechaninių ir 
pneumatinių technologijų kūrėja ir gamintoja.
„Biotec Italia“, įsikūrusi Vicenzoje, Italijos šiaurėje, 
ir turinti filialą Londone, Jungtinėje Karalystėje, 
eksportuoja į daugiau nei 50 pasaulio šalių ir siūlo 
klientams tarptautinį paslaugų ir pardavimo tinklą.

100% PAGAMINTA ITALIJOJE
Visas gamybos procesas, nuo projekto iki
surinkimo ir kokybės patikrinimo, yra visiškai 
itališkas. Siekdama garantuoti technologinį
tobulumą, „Biotec Italia“ sujungia savo garantinio
aptarnavimo punktualumą ir kompetenciją, 
„Biotec Italia Academy“ specialistų, mokslo srities 
lyderių profesionalumą ir nenuginčijamą „Biotec 
Italia“ suteiktų pardavimo ir rinkodaros mokymų 
efektyvumą. klientų.

NUO IDĖJOS IŠ GAMINTO PRODUKTO
Turėdama specialią MTTP struktūrą, keletą registruotų
patentų ir derindama Italijos kompetenciją bei kūrybiškumą 
projektavimo ir surinkimo procesuose, „Biotec Italia“ skatina 
vykstančius pokyčius, kurie skatina pažangą. Intelektinis
įmonės turtas yra raktas į novatoriškas technologijas ir
pažangius gamybos metodus, taikomus įvairiausioms
medicinos ir estetinėms reikmėms.

SERTIFIKAVIMAI IR KOKYBĖS STANDARTAI
Siekdama patvirtinti savo kokybę, „Biotec Italia“ laikosi ISO 
13485 įmonės gamybos politikos ir „Bureau Veritas“
produktų saugos ir kokybės sertifikavimo ženklų, kurie
garantuoja, kad gaminiai atitinka galiojančius saugos
reikalavimus ir kokybės standartus. Klientai gali būti
užtikrinti, kad perka saugų produktą, kurį akredituota
trečioji šalis ištyrė pagal tam tikrus saugos reikalavimus
ir kurį palaiko reguliarūs priežiūros auditai.


