
Producent

Typ lasera: Aleksandrytowy + Nd:YAG Hybrid Mode

Długość fali: 755 nm & 1064 nm (755 +1064 / 1064 + 755)

Maksymalna energia: 50J Aleksandrytowy, 80J Nd:YAG, 60J Hybrid Mode

Czas trwania impulsu: 0,2-300 ms. 5-50 ms Hybrid mode

Częstotliwość powtarzania: 0,5-10 Hz, do 2 Hz Hybrid Mode

Średnica plamki: 2,3,5,7,10,12,15,18, 20 mm

System chłodzenia: Spray chłodzący skórę

Wymiary: 470x900x1100 mm

Waga: 110 kg

Zasilanie: 220/230V, 50/60Hz, 8kVA

Specy�kacja techniczna

Dermatologia Estetyczna

Dermatologia Estetyczna

Sandro Dual to doskonałe rozwiązanie do bardzo szybkiego 
usuwania zarówno jasnego jak i ciemnego owłosienia, dzięki 
możliwości pracy na dużej plamce zabiegowej do 20 mm przy 
wysokiej częstotliwości powtarzania impulsów do 5 Hz.
Osiągnięcie takich parametrów pozwala na skrócenie zabiegu 
nawet do 50% w stosunku do innych konwencjonalnych laserów 
do epilacji.

Sandro Dual to system, który zapewni najwyższą skuteczność
i szybkość zabiegów epilacji laserowej. 

Rozjaśnienie Usuwanie włosów

Rezultaty

Szybkość działania w zabiegach
epilacji 

przed po przed po

przed po przed po

przed po



• Zróżnicowana wielkość plamki zabiegowej od 2 do 20 mm

• Sensor mierzący temperaturę skóry

• System chłodzenia (SCS - Skin Cooling Spray)

Zaawansowany system chłodzenia SCS – Skin Cooling Spray jest zintegrowany w urządzeniu. Ważne jest, aby pamiętać, 
że wysoka absorpcja energii laserowej przez melaninę może prowadzić do termicznego uszkodzenia naskórka. 
Technologia SCS chroni naskórek i pozwala na dostarczenie wysokiej energii do skóry redukując uczucie dyskomfortu. 
Dodatkową zaletą technologii SCS jest zapewnienie odpowiedniej widoczności zmian podczas wykonywania procedury 
zabiegowej. 

Tryb chłodzenia SCS może być dostosowany do potrzeb zabiegu. Chłodzenie może odbywać się zarówno przed 
impulsem, jak również po impulsie z wybraną intensywnością. 

Wyposażenie głowicy

Ergonomiczna głowica

Jeden system do wielu wskazań. Usuwanie 
owłosienia, Zmiany pigmentowe, Zmiany 

naczyniowe,  Odmładzanie skóry

poniżej

rozmiar punktu

przed Podczas zabiegu laserowego z chłodzeniem SCS

powyżej

755 nm Aleksandrytowy 

Ta długość fali światła ma wysoki współczynnik 
absorpcji dla melaniny i niższy współczynnik absorpcji 
dla hemoglobiny. Jest to idealne rozwiązanie do 
usuwania włosów i pigmentacji naskórka w fototypie 
skóry I-IV.

1064 nm Nd:YAG 

Ta długość fali światła ma względnie niski współczynnik 
absorpcji melaniny i hemoglobiny, ale jego głębokość 
penetracji jest najgłębsza i bezpieczniejsza dla ciemnych 
fototypów skóry III-VI. Ta długość fali posiada również 
absorbcję do wody, która zapewnia wysokie ogrzewanie 
skóry właściwej, stymulując włókna kolagenu i elastyny.

Aleksandryt 755 nm + Nd:YAG 1064 nm

Charakterystyka

Hybrid Mode Technology 

Hybrid Mode Technology to unikalny, zaawansowany system pozwalający na emisję dwóch długości fal 
światła 755 nm oraz 1066 nm razem z wybranym przez operatora interwałem czasowym. Hybrid Mode 
Technology pozwala na wykonywanie jeszcze skuteczniejszych, bardziej bezpiecznych i szybszych procedur 
z uwzględnieniem zawartości melaniny w skórze, fototypu skóry oraz wskazań do zabiegu.

Interwał czasowy 10 ms

Hemoglobina

• Zawiera FE2+, przenosi o2 • Utleniona hemoglobina
• Zawiera FE3+, brak zdolności wiązania O2
• Zmiana współczynnika absorpcji hemoglobiny
• 3-4,75 krotnie wyższa niż Hb-O2
• 13-20 krotnie wyższa niż Hb

Podgrzanie do (50-54°C)
Reakcja utleniania     

Maksymalizacja efektu, 
przy użyciu niższej 

energii ze zmniejszoną 
częstością powtarzania.

Sandro Dual
To innowacyjny laser, który wykorzystuje aż dwie długości fali: Aleksandrytową 755nm oraz Nd:YAG 1064nm. 
Laser pozwala na pracę w trybie Single z wybraną długością fali lub w unikalnym trybie Hybrid Mode, który 
pozwala na pracę z dwiema długościami fali razem, z wybranym przez operatora interwałem czasowym 
755+1064 lub 1064+755. Zapewnia to możliwość wykonywania jeszcze skuteczniejszych, bardziej 
bezpiecznych i szybszych procedur z uwzględnieniem zawartości melaniny w skórze, fototypu skóry oraz 
wskazań do zabiegu. Sandro Dual charakteryzuje się najwyższą skutecznością w zabiegach epilacji, zamykania 
naczyń, leczenia przebarwień oraz zabiegach odmładzających.

Bezpieczeństwo

• Precyzyjny kształt wiązki

• Ustandaryzowane protokoły zabiegowe

• System chłodzenia

Skuteczność

• Wysoka energia 

• Tryb Hybrid 755nm + 1064nm

• Dla wszystkich fototypów skóry

Szybkość 

• Do 5Hz przy 755nm

• Do 2Hz przy Hybrid Mode

• Wielkość plamki do 20mm

Usuwanie owłosienia 

Włosy ciemne,
Włosy jasne

Zmiany pigmentowe 

Piegi, Przebarwienia 
posłoneczne,
Plamy starcze

Zmiany naczyniowe 

Naczynka na twarzy
i nogach, Trądzik różowaty, 

Rumień

Odmładzanie skóry 

Rozszerzone pory, 
Zmarszczki,

Struktura skóry

Komfort 

• Ergonomiczna głowica

• System chłodzenia przed i po impulsie

• Sensor mierzący temperaturę skóry 

Zalety

Wskazania:


