FOTONA - BEZPIECZEŃSTWO
I PRECYZJA
VSP – ZMIENNY KWADRATOWY IMPULS
Kwadratowego Impulsu VSP (Variable Square
Pulse)
Fotona
wyniosła
bezpieczeństwo
laserowe i precyzję na nieosiągalne do tej pory
poziomy.
Zastosowana
technologia
pozwala
na
natychmiastowe osiągnięcie wprowadzonej
wartości energii oraz czasu trwania impulsu.
Taki sposób działania zapewnia niedoścignione
bezpieczeństwo,
zapobiegając
powolnemu
wzrostowi mocy lasera i jeszcze powolniejszemu
jego spadkowi, co jest poważnym problemem
w mniej nowoczesnych laserach.
VSP eliminuje emisję zbędnej energii, która
mogłaby spowodować ryzyko wystąpienia
niepożądanych
efektów
ubocznych
oraz
redukcję
efektywności
zabiegu.
Szeroki
zakres ustawień systemu VSP Fotony pozwala
wykonywać zabiegi w sposób łatwy i precyzyjny
z niezrównaną efektywnością, bez rozgrzewania
otaczającej tkanki co znacząco skraca okres
regeneracji skóry.
EFC – ZWROTNA KONTROLA ENERGII
Podczas
pracy
lasera
wbudowany
system
Kontroli
Zwrotnej
Impulsu
EFC
(Energy
Feedback
Control)
aktywnie
dopasowuje
poziom
energii
każdego
generowanego impulsu do wprowadzonych
ustawień. Zapobiega to spadkom energii
zapewniając efektywną i skuteczną pracę
przy każdym użyciu lasera. Nasza technologia
EFC – kontrola zwrotna impulsu zapewnia
najwyższe
poziomy
bezpieczeństwa
i efektywności, którym nie dorównuje żaden inny
laser na świecie.

FOTONA
- LASERY

Nie wahaj się i zapytaj w recepcji
o więcej informacji na temat możliwości
zabiegowych laserów Fotona
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EFEKTY ZABIEGOWE

FOTONA - LIDER
W PRODUKCJI LASERÓW
OD PONAD 50 LAT

ZASTOSOWANIA
LASERÓW

Resurfacing okołoustny

• Usuwanie owłosienia
• Zamykanie naczyń
• Przed

• Po

• Leczenie trądziku
• Fotoodmładzanie T3
• Frakcjonowanie 3D
— FRAC3®

Redukcja blizn trądzikowych

• Leczenie grzybicy
• Przed

• Po

• Nieinwazyjne leczenie
chrapania i bezdechu
nocnego NightLase
(TM)

• Usuwanie przebarwień
• Resurfacing i peelingi

Frakcjonowanie 3D (Frac3®)

• Frakcjonowanie
• Usuwanie blizn

• Przed

• Po

Od
1964
roku
FOTONA
ustala
standardy
doskonałości
w
laserowych
systemach medycznych, telekomunikacyjnych,
przemysłowych oraz militarnych. Systemy
laserowe Fotony są rezultatem ponad
50 letniego doświadczenia w produkcji tych
zaawansowanych urządzeń. W rezultacie
Fotona jest niekwestionowanym liderem jeżeli
chodzi o innowacyjność, rozwój oraz produkcję
systemów laserowych.

• Redukcja rozstępów
• Podstawowe zabiegi
dermatochirurgiczne

GLOBALNY SYSTEM SZKOLEŃ
Firma
FOTONA
ściśle
współpracuje
z najlepszymi specjalistami w ramach
międzynarodowego systemu szkoleń. Dzięki
ciągłej
wymianie
doświadczeń
zostały
ustandaryzowane procedury zabiegowe co
zapewnia lepsze efekty zabiegowe. Poprzez
globalną sieć firmy zapewniana jest najwyższa
jakość obsługi pacjenta.

Usuwanie pajączków

• Przed

• Po

Usuwanie owłosienia

• Przed

• Po

TECHNOLOGIA ALL IN-HOUSE

WYSOKI POZIOM PRECYZJI

W celu osiągnięcia najwyższej jakości sprzętu
firma FOTONA wytwarza oraz poddaje
wymagającym kontrolom jakości wszystkie
komponenty
laserów.
Procedury
kontroli
jakości odpowiadają najsurowszym kryteriom
zawartym w normach międzynarodowych,
co zapewnia najwyższą trwałość i skuteczność.

Wybierając
zabiegi
laserami
FOTONA
wybieramy innowacyjność technologiczną,
perfekcję techniczną oraz niedoścignione
rezultaty kliniczne. Dzięki wysokiemu poziomowi
precyzji uzyskujemy lepsze efekty zabiegowe
efekty utrzymują się nieporównywalnie długo,
co sprawia, że pacjenci najchętniej decydują się
na zabiegi przeprowadzane laserami FOTONA.

