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Dermatologia Estetyczna



Element jest jedynym na świecie innowacyjnym systemem laserowym, który wyposażony 
jest aż w trzy źródła energii lasera: Laser Aleksandrytowy 755 nm, Laser Nd:Yag 1064 nm 
oraz Laser KTP 532 nm. 

KLUCZOWE TECHNOLOGIE
W JEDNYM SYSTEMIE
LASEROWYM

WSKAZANIA
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Laser Nd:Yag 1064 nm charakteryzuje się względnie niskim współczynnikiem ab-
sorpcji melaniny i hemoglobiny, ale jego głębokość penetracji jest największa. Ta dłu-
gość fali posiada również absorbcję do wody, która zapewnia wysokie ogrzewanie 
skóry właściwej, stymulując włókna kolagenu i elastyny. 
Laser Nd:Yag to dobrze poznana, bardzo skuteczna i bezpieczna technologia w za-
biegach odmładzających, liftingujących i napinających skórę, jak również do zamyka-
nia niebieskich naczyń na nogach oraz przy usuwaniu włosów ciemnych.

Laser Nd:YAG - 1064 nm Laser KTP - 532 nm

Odmładzanie
- napinanie skóry
- redukcja zmarszczek
Trądzik
Usuwanie owłosienia
Zamykanie naczyń
- teleangiektazje
- wenektazje
Grzybica paznokci

Melanina

Oksyhemoglobina
Deoksyhemohlobina
Melanina
Woda

Długość fal

DŁUGOŚCI FAL 

Laser Aleksandrytowy - 755 nm

Usuwanie owłosienia
- włosy jasne
- włosy ciemne
Przebarwienia
- melasma
- piegi
- plamy soczewicowate
- rogowacenie słoneczne
Tonowanie skóry

Zamykanie naczyń
- rumień
- teleangiektazje
- wenektazje
Znamiona naczyniowe
Przebarwienia

Platforma laserowa 
Element 

dzięki zaimplementowaniu 
trzech dobrze poznanych, 
przebadanych technologii 
laserowych oddziaływujących 
na różne chromofory w skórze 
pozwala na wykonywanie 
szeregu skutecznych 
i bezpiecznych zabiegów 
w różnych wskazaniach dla 
każdej skóry. 

Laser Aleksandrytowy 755nm ma wysoki współczynnik absorpcji dla melaniny i niż-
szy współczynnik absorpcji dla hemoglobiny. Absorpcja dla melaniny w laserze alek-
sandrytowym jest około 40% większa niż w przypadku powszechnie stosowanych la-
serów diodowych, co pozwala na bardzo efektywne wykorzystanie lasera w zabiegach 
epilacji dla każdego rodzaju włosa.  
Laser Aleksandrytowy jest najskuteczniejszą, przebadaną technologią do usuwania 
włosów ciemnych oraz jasnych, jak również do leczenia zmian pigmentacyjnych na-
skórka w fototypie skóry I-IV. 

Laser KTP 532 nm charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem absorpcji 
dla hemoglobiny oraz melaniny. Laser KTP jest uznawany jest jako złoty standard 
w  leczeniu różnego rodzaju zmian naczyniowych jak: rumień, teleangiektazje, we-
nektazje oraz znamion naczyniowych. Laser wykorzystywany jest również w leczeniu 
przebarwień i plam pigmentacyjnych.

LASER Nd:
YAG 1064 nm

ALEKSAN-
DRYTOWY

755 nm

Laser
KTP 532 nm

WSZECHSTRONNOŚĆ 
ZABIEGU

Melanina

Kolagen (naskórek/skóra własciwa)

Mieszki Włosowe

Hemoglobina

755nm Aleksandryt



KLASA PREMIUM 

WYGODA I FUNKCJONALNOŚĆ

• Unikalna technologia                                  
• Trzy długoimpulsowe lasery w jednym urządzeniu 

Aleksandryt + Nd:Yag + KTP            
• 4 kluczowe wskazania w jednym laserze: zmiany 

pigmentacyjne, naczyniowe, odmładzanie, usuwa-
nie owłosienia

• Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzona ame-
rykańskim certyfikatem FDA 

• Światłowód sprzężony z soczewką w rękojeści
• Technologia Cross Flat - technologia krzyżowego profilowania wiązki lasera w rękojeści
• Płynna regulacja wielkości plamki zabiegowej w jednej rękojeści
• Technologia Cutting Edge - technologia długoimpulsowego frakcjonowania
• System chłodzenia kriogenicznego
• Czytelny i łatwy w obsłudze ekran dotykowy
• Definiowanie parametrów zabiegowych w dwóch trybach SMART MODE I MANUAL MODE

Bezpieczny i efektywny system chłodzenia kriogenicznego 
zapewnia komfort i bezpieczeństwo pacjentowi i  lekarzo-
wi. Chłodzenie kriogeniczne skierowane na pole zabie-
gowe natychmiast obniża jego temperaturę, dzięki cze-
mu zmniejsza ryzyko powstawania krwiaków i obrzęków. 
Efektem obniżenia temperatury pola zabiegowego jest 
miejscowe znieczulenie, znacznie redukujące bolesność 
i poprawiające komfort pacjenta. System chłodzenia krio-
genicznego jest kontrolowany przez autonomiczny układ 
sterowania.   

• Bezpiecznie i efektywnie redukuje ból, skraca czas 
rekonwalescencji i minimalizuje ryzyko powikłań. 

• Precyzyjne dozowanie czynnika chłodzącego dzięki 
centralnemu układowi sterowania. 

• Centralny układ sterowania odpowiadający za auto-
matyczne wykrywanie oraz precyzyjne i bezpieczne 
dozowanie czynnika chłodzącego

• Możliwość zaprogramowania temperatury chłodze-
nia oraz momentu emisji czynnika chłodzącego pole 
zabiegowe: przed, po i w trakcie impulsu lasera.

Dzięki zastosowaniu trzech osobnych 
źródeł energii, laser Element umożliwia 
konfigurację w kilku opcjach.

Takie rozwiązanie sprawia, że laser 
jest bardzo wszechstronny, a każdy 
z użytkowników może dostosować go do 
własnych potrzeb.

Skonstruowana z wielką precyzją, aby umożliwić perfekcyjne odwzorowanie zadanych parametrów 
zabiegowych na skórze pacjenta. Lekka obudowa i ergonomiczny kształt dają lekarzowi poczucie 
pewności i bezpieczeństwa. System korekty wiązki lasera precyzyjnie dostarcza każdy impuls w wy-
znaczone miejsce bez straty energii. Płynna regulacja średnicy plamki w rękojeści jest intuicyjna 
i nie przerywa koncentracji lekarza w trakcie zabiegu, w efekcie skracając jego czas i ograniczając do 
niezbędnego minimum dyskomfort pacjenta. 

• Jedna wielofunkcyjna głowica
• Płynna regulacja średnicy plamki zabiegowej
• Cutting Edge - technologia długoimpulsowego frakcjonowania
• Ergonomiczny kształt, lekka obudowa

ZALETY ELEMENT SYSTEM 
CHŁODZENIA
KRIOGENICZNEGO

NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE

• ergonomiczna głowica zabiegowa
• unikalna soczewka ze szkła szafirowego
• wielkość plamki zabiegowej do 24 mm
• potężna energia 100J/350ms
• wysoka szybkość do 10 Hz 

JEDNA WIELOFUNKCYJNA
GŁOWICA 
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LASER Nd:
YAG 1064 nm

ALEKSAN-
DRYTOWY

755 nm
Laser

KTP 532 nm

ALEKSAN-
DRYTOWY

755 nm

LASER Nd:
YAG 1064 nm

Laser
KTP 532 nm



TECHNOLOGIA
CUTTING EDGE

SPOSOBY
NA PIĘKNĄ 
I ZDROWĄ SKÓRĘ

Cutting Edge to najnowsza i  najbardziej za-
awansowana technologia do skutecznych 
i bezpiecznych zabiegów wybielana, tonowa-
nia skóry oraz do leczenia melasmy. Techno-
logia umożliwia frakcjonowanie energii przy 
użyciu lasera aleksandrytowego z  wysokim 
współczynnikiem absorpcji do melaniny. 

Zabiegi przy użyciu technologii Cutting Edge 
to idealne rozwiązanie dla pacjentów oczeku-
jących natychmiastowych efektów rozjaśnia-
jących skórę z  krótkim okresem rekonwale-
scencji.

THERMO – GENESIS – silnie odbudowuje i zagęszcza włókna kola-
genowe, zwiększa napięcie, oraz zdecydowanie zmniejsza wiotkość 
skóry. To unikalna procedura oddziaływania na skórę kombinacją 
dopasowanego impulsu energii o częstotliwości 10 Hz z wykorzysta-
niem lasera Nd:YAG. Silnie stymuluje kolagen i elastynę począwszy 
od naskórka do skóry właściwej.

HALO – TONING – efektywnie rozjaśnia, wybiela oraz napina skó-
rę dzięki silnemu oddziaływaniu na na melaninę i kolagen w trybie 
frakcjonowania. Do wykonania procedury wykorzystuje się głowicę 
frakcjonującą. Procedura prowadzi do efektu tonowania, rozjaśnie-
nia skóry, redukcji plam pigmentacyjnych z  jednoczesną poprawą 
struktury i napięcia skóry. To z pewnością jedna z ulubionych pro-
cedur u pacjentów oczekujących lepszego wyglądu skóry w krótkim 
czasie, bez okresu rekonwalescencji. 

MULTIPLE – TONING - to nowa koncepcja terapeutyczna z wyelimi-
nowanymi wadami stosowanych dotychczas terapii poprawiających 
koloryt skóry. Pozwala na wykonanie szybkich i bezbolesnych zabie-
gów na powierzchniowych warstwach skóry, czyszcząc je ze zmian 
pigmentacyjnych.

Wykonanie skutecznego i bezpiecznego zabiegu laserem Element polega w głównej mierze na doborze 
prawidłowych parametrów takich jak energia, czas trwania impulsu, wielkość plamki zabiegowej oraz 
poziom i sposób chłodzenia. Komfortowym rozwiązaniem dla początkujących użytkowników jest tryb 
SMART MODE. Tryb ten umożliwia on wykorzystanie predefiniowanych programów zabiegowych, za-
projektowanych przez producenta w oparciu o wiedzę i doświadczenie lekarzy, ekspertów z dziedziny 
laseroterapii 

DEFINIOWANIE PARAMETRÓW 
ZABIEGOWYCH

TRYB SMART MODE – GOTOWE PARAMETRY ZABIEGOWE DO SZYBKIEGO UŻYCIA. 
SMART MODE – wbudowane parametry odpowiednio dla każdego zabiegu.
Wygodny tryb pracy dla początkujących. 

TRYB MANUAL –  – INDYWIDUALNA KONFIGURACJA PARAMETRÓW ZABIEGOWYCH.
MANUAL MODE: indywidualna konfiguracja parametrów zabiegowych na ekranie dotykowym.
Tryb dla zaawansowanych.
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Wyłączny dystrybutor:

Euroscalemed sp. z o. o., ul. Szczecińska 
61/67, 91-222 Łódź

tel. +48 42 612 20 04
e-mail: biuro@es-med.pl

facebook.com/euroscalemedpl/ 
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Źródło

Długość fali

Energia

Czas trwania impulsu

Częstotliwość powtarzania

Wielkość plamki zabiegowej
 
System chłodzenia

Dostarczenie energii

Wymiary

Waga 

Alexandrite

755nm

70J

KTP

532nm

10J

0.1 - 100ms

2-10nm

Nd:YAG

1064nm

100J

0.1 - 300ms (multiple)

      0.5 - 10H

           2-24nm

 Chłodzenie kriogeniczne

Światłowód sprzężony z soczewką 
w rękojeści

1000(H), 78(D), 400(W)

75 kg


