
Systemy do fototerapii Dermalux LED są projektowane i produkowane w Wielkiej Brytanii i są obecnie dostępe 
w ponad 250 klinikach medycyny estetycznej, medi-spa, gabinetach dermatologicznych i kosmetycznych 
w Wielkiej Brytanii i Europie. Ze względu na efekty terapeutyczne, wszechstronność i nieporównywalne 
korzyści handlowe, Dermalux w krótkim czasie stał się urządzeniem terapeutycznym nr 1 dla profesjonalistów 
zajmujących się pielęgnacją i leczeniem chorób skóry.

• Głowica zapewniająca pełne pokrycie 
naświetlanej części ciała  

• Płaski panel LED przeznaczony do 
naświetlania większych powierzchni 
ciała

• Klinicznie potwierdzone długości fal 
światła: niebieski 415 nm, czerwony
633 nm, NIR  830 nm

• Unikalna metoda lecznicza
• Skoncentrowane, precyzyjnie 

kontrolowane światło LED dla 
optymalnych rezultatów

• Ręczne i predefiniowane protokoły 
terapeutyczne



Dermalux® Tri-Wave

Dermalux® Tri-Wave jest mobilnym systemem, domyślnie wyposażonym 
w głowicę terapeutyczną do naświetlania twarzy oraz mniejszych powierzchni ciała. 
Opcjonalnie system może zostać wyposażony w panel do naświetlania większych 
powierzchni ciała.

System Tri-Wave dostarcza klinicznie potwierdzone długości fal światła: niebieski 415 nm, czerwony 633 nm, NIR 830 nm, 

wytwarzane za pomocą diod LED najnowszej generacji tak, aby zagwarantować precyzyjną i zoptymalizowaną penetrację 

światła w głąb skóry. Technologia Dermalux Concurrent Modality Treatment™ pozwala na dowolną kombinację 

wszystkich trzech długości fal światła, maksymalizując uzyskiwane efekty oraz redukując czas terapii.

System Tri-Wave obsługiwany jest przy pomocy dotykowego ekranu na panelu sterowania. Pozwala on na ręczne 

wprowadzanie parametrów zabiegowych jak również na wybranie wcześniej zdefiniowanych protokołów dostosowanych 

do indywidualnych potrzeb pacjenta. Lekka oraz ergonomiczna konstrukcja wyposażona w kółka pozwala na łatwe 

przemieszczanie systemu. Głowica terapeutyczna składająca się z ośmiu paneli LED posiada elektroniczną regulację 

wysokości ułątwiającą jej pozycjonowanie oraz zapewniającą maksymalny komfort dla pacjenta.

DERMALUX® TRI-WAVE SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary: wys. 1750 mm x szer. 520 mm x głęb. 720 mm

Wymiary głowicy LED: wys. 460 mm x szer. 500 mm x głęb. 340 mm

Wymiary panelu LED: dł. 690 mm x szer. 333 mm x wys. 80 mm

Waga: 30 kg

Ilość diód LED: 1 856 

Powierzchnia naświetlania: 1 232 cm²     

Długości fal: Niebieski 415 nm, Czerwony 633 nm, NIR 830 nm 

Zakres długości programu: 1 to 30 minut 

Czas zabiegu (standardowa dawka): 20 minut
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