Laser frakcyjny CO2 dla ginekologii
i dermatologii estetycznej
FRAXIS CO2 to ablacyjny laser frakcyjny ze
skanerem o długości fali 10600 nm i natężeniu
energii od 0,7 do 175mJ. Fraxis wyposażony
jest w 3 głowice: frakcyjną, chirurgiczną
oraz ginekologiczną. Ten zaawansowany
technologicznie laser z wysoką mocą 30W
posiada metalową tubę ﬁrmy Synrad z USA,
która gwarantuje wysoką stabilność wiązki
lasera i dużą wydajność urządzenia.
Amerykański Certyﬁkat FDA potwierdza
spełnienie najbardziej rygorystycznych norm
dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności
działania lasera Fraxis.
• Wysoka moc lasera 30W
• Precyzyjna wielkość plamki 100 μm
• Tryb pracy UltraPulse
• Certyﬁkat FDA

Wskazania:
Dermatologia Estetyczna:

Ginekologia:

• Odmładzanie skóry
• Redukcja zmarszczek
• Redukcja porów
• Poprawa napięcia skóry
• Rozjaśnianie skóry
• Blizny potrądzikowe
• Blizny
• Rozstępy

• Obkurczanie pochwy
• Nietrzymanie moczu
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Precyzyjną i bezpieczną pracę zapewnia odpowiednia
wielkość plamki w głowicy frakcyjnej równa 100 mikronów,
w głowicy chirurgicznej odpowiednio 300 i 500 mikronów
dla długości ogniska F50/F100mm. Fraxis wyposażony jest
w tryb pracy Ultra Pulse od 20-5000us, dzięki czemu pozwala
indywidualnie dopasować czas trwania impulsu. Laser
posiada medyczną certyﬁkację CE.
• Dr Michael Naouri, Dermatolog
Laser CO2 Fraxis to podstawowe narzędzie w moim gabinecie.
Wykonuję nim bardzo dużo zabiegów. Jest urządzeniem
w pełni bezpiecznym i przewidywalnym. Chciałbym polecić ten
laser wszystkim lekarzom.
• Dr. Shahid Javaid Akhtar, Dermatolog
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Specyﬁkacja:
Typ lasera

RF CO2 Laser, Tuba metalowa

Moc lasera

30W, CW/Pulse/Ultra mode: 0,1 – 30 W

Długość fali

10600nm

Czas trwania impulsu

20 - 5000 us

Częstotliwość powtarzania 0.2 / 0,5 / 0,7 / 1s / 1,5s/ 2s/ pojedynczy
Overlap

1 – 10th

Dystans

0,1 – 2.0 mm

Pole zabiegowe

1 x 1 – 20 x 20

Wielkość plamki

>= 100 mikronów

Chłodzenie

Chłodzenie powietrzem

Ramię

7 przegubowe ramię

Opcjonalnie:
Głowica ginekologiczna 0,2/0,3/0,5/0,7/0,9/1,1/1,3mm

Niechirurgiczne zabiegi laserowe: obkurczanie pochwy, leczenie
nietrzymania moczu

Nakładka jednorazowa

Sonda ginekologiczna 90 stopni

Dystanser

Producent
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