Mit szólnál egy
moduláris rendszerhez?
Fedezd fel az X-faktort a bőrgyógyászatban
A Luxea az esztétikai orvoslás és a bőrgyógyászat
kiemelkedő eszköze

LUXEA platform
gyors győzelmet ígér:
Vaszkuláris léziók | Anti-Ageing & Ráncok
Acne | Tetoválás eltávolítás | Szőrtelenítés |
Jóindulatú pigmentált elváltozások | Cellulite
Bőrsebészet | Lézeres Peeling | Körömgomba |
A bőr tisztátalanságai | Rozácea | Feszesítés |

Egy készülék, határtalan lehetőségekkel
Technológiai innovációkra és klinikai tapasztalatokra épülő bővíthető,
„okos” moduláris rendszer, mely pulzáló

fényt (IPL), különböző
lézereket, valamint rádiófrekvenciát használ esztétikai
és bőrgyógyászati problémák széles körének megoldására.

Miért válaszd a LUXEA rendszert?
„Minden az egyben” megoldás
Egyetlen, moduláris készülék, mely a klinika forgalmának
növekedésével párhuzamosan fejleszthető: 12 féle lézer
és IPL kezelőfej, több mint 18.000, a szoftverből elérhető
kezelési protokoll, határtalan lehetőségekkel.

Távdiagnosztika
Az új fejlesztés előnye a gyártó által
történő távdiagnosztika és a készülék
szoftverének frissítése, ezáltal
a legújabb kezelési lehetőségek
naprakész elérése.

Fejleszthető rendszer
A döntés a Tiéd, hogy mit válassz az induláshoz
és mikor, hogyan fejleszd tovább. Nincs kényszer,
hogy azonnal mindent elsajátíts: a folyamatos
fejlesztés mellé folyamatos tréninget is
biztosítunk.

TUDOMÁNYOS HÁTTÉR

Sokféleség és
nagy teljesítmény
Egy teljes, modulokból felépülő, fejleszthető és folyamatosan bővíthető

	
Lilac, Viridis, Lazur, Ruber, Genus AX: A Luxea
rendszert 5-féle, a legújabb generációhoz tartozó pulzáló

ideális megoldás azoknak,
akik a szolgáltatásaikat
a páciensek igényei
szerint folyamatosan
fejlesztenék
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5 pulzáló fényű kezelőfej
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ellátva – a bőrgyógyászati és esztétikai kezelések széles spektrumára.
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lézer és RF lehetőségekkel – mindegyik Plug & Play csatlakoztatással
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rendszer, melyhez 12-féle kezelőfejből választhatsz: pulzáló fény (IPL),
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fényű kezelőfejjel szereltük fel, melyek bőrhűtéssel
vannak felszerelve a páciens biztonsága érdekében.

1 RF kezelőfej 5-féle végződéssel
	A Setis rádiófrekvenciás kezelőfej 1 MHz-es
rádiófrekvenciát kínál hexapoláris és tripoláris
elektródákkal, bőrfeszesítésre, anti-aging és cellulit
kezelésekhez, beépített hőmérséklet szenzorral.

6 lézer kezelőfej
Sparks (1064nm), Flash (532nm), Insight (1340nm),
Prisma (Q-kapcsolt 532 & 1064nm), Vivid (810nm),
Erise (2940nm): könnyen kezelhető miniatürizált lézerek
a kézben – széles alkalmazási kör, nagy teljesítmény.

Pulzáló fényű
kezelőfejek

RF
kezelőfej

Lézer
kezelőfejek
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KEZELŐFEJ VÁLASZTÉK
Lézer fényforrások

Indikáció: Tartós szőrtelenítés
Hullámhossz: 810 nm-es diódalézer

Klinikai eredmények
Az X-faktor a bőrgyógyászatban.
Luxea kezelések: hatásos, biztonságos, kényelmes.

Indikáció: Vaszkuláris léziók | Arci vagy végtagi telangiektázia | Pókangioma |
Haemangioma | Vénatágulatok | Tartós szőrtelenítés | Rejuvenáció

Hullámhossz: 1064 nm-es Nd:YAG lézer

Sparks
Indikáció: Jóindulató pigmentált elváltozások | Tetoválás eltávolítás

Hullámhossz: 1064 nm-es és 532+1064nm-es Q-kapcsolt Nd:YAG lézer

Prof. G. Cannarozzo M.D. jóvoltából
University of Rome Tor Vergata,
Rome, Italy

Indikáció: : Vaszkuláris elváltozások | Rozácea | Pigmentált léziók

Hullámhossz: 532 nm-es kettőzött Nd:YAG lézer

Prisma
Indikáció: Jóindulatú bőrfelületi elváltozások: Szeborreás keratózis |

Prof. G. Cannarozzo M.D. jóvoltából
University of Rome Tor Vergata,
Rome, Italy

Fibromák | Papillómák | Miliumok | Xanthelasma
Vírusos növedékek: Verruca Plana, Condyloma |
Frakcionált lézeres bőrfiatalítás | Hegkezelés

Hullámhossz: 2940 nm-es Er:YAG lézer

Indikáció: Aknés hegek | Non-ablatív frakcionált rejuvenáció

Hullámhossz: 1340 nm-es Nd:YAP lézer

Insight
M. Sannino M.D jóvoltából
Naple, Italy.

Pulzáló fényű fényforrások
Indikációk: Tartós szőrtelenítés
Technológia: 755 nm-re optimalizált

Klinikai eredmények
Az X-faktor a bőrgyógyászatban.
Luxea kezelések: hatásos, biztonságos, kényelmes.

Indikációk: Vaszkuláris elváltozások | Rozácea
Technológia: 500-677 & 854-1200 nm Xe Lamp

Indikációk: Tartós szőrtelenítés

Viridis

Technológia: 500-1200 nm

M. Sannino M.D jóvoltából
Naple, Italy.

Indikációk: Benignus pigmentált léziók | Photoaging
Vaszkuláris léziók | Tartós szőrtelenítés
Technológia: 500 – 1200 nm IPL cserélhető szűrőkkel

Lilac
Indikációk: Aktív akne | Papulo-pusztulózus rozácea
Technológia: 400 – 1200nm IPL

Prof. G. Cannarozzo M.D. jóvoltából
University of Rome Tor Vergata,
Rome, Italy

Rádiófrekvencia
Lazur
Indikációk: Rejuvenáció | Bőrfeszesítés | Cellulite
Technológia: 1 MHz-es multipoláris, 5 cserélhető végződéssel

D. Piccolo M.D jóvoltából
Avezzano (AQ), Italy
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Ergonomikus kezelőfejek
Alkalmazások

Kezelőfejek

LILAC

500-677 & 854-1200 nm,
500-1200 nm, 550-1200 nm
650-1200 nm, 800-1200 nm
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Gyors áttekintés

MULTIFUNKCIONÁLIS
MEGKÖZELÍTÉS

Távdiagnosztikai rendszer
A TÁVOLI MŰSZAKI ELLENŐRZÉSHEZ

TESTRESZABHATÓ
RENDSZER

MODULÁRISAN
FEJLESZTHETŐ

Általában ahhoz, hogy különböző bőrelváltozásokat sikeresen
tudjunk kezelni, sokféle lézerre van szükségünk, mely nagyobb
hely- és költségigénnyel jár. Ezért fejlesztettük ki a Luxea-t, mely egy

kitűnő kompromisszumot jelent a költségek
és a hatékonyság szempontjából.

A felhasználók
véleménye
Csak lelkesedéssel tudok beszélni a Luxeáról, mert egy olyan
megbízható készülék, melynek jellemzői egyértelművé teszik, hogy
kimagaslik a hasonló készülékek közül. Az energia alapú technológiák
és a kezelőfejek hatalmas választéka számos kezelési lehetőséget
kínál a pácienseinknek. Egy fiatal dermatológus számára ideális, hogy
a praxisa szempontjából legfontosabbnak tartott kezelőfejjel indulhat,
kisebb kezdeti beruházással, később pedig lépcsőzetesen fejlesztheti.
Azt hiszem, ilyet csak a Luxea kínál.
Az elmúlt években sok páciensnél, számos indikációban használtam
a készüléket, kitűnő eredményekkel. Manapság egy páciens nem egyféle
panasszal érkezik, hanem többféle problémáját egyidejűleg szeretné
megoldani. A Luxeával 360-fokos megoldást kínálunk: a legnagyobb
előny, hogy mindent ugyanazzal a készülékkel tudunk elvégezni!”
Prof. Dr. Diletta Bonciani, bőrgyógyász
Firenze, Olaszország

A Luxea készülék ideális azoknak a kollégáknak, akik a kezelések
kínálatát fokozatosan kívánják bővíteni. Kezdeti beruházásként javaslom
pld. az alapkészüléket a legújabb generációt képviselő hűtött IPL fejek
valamelyikével megvásárolni, majd a későbbiekben a divatos „moving”
technikájú szőrtelenítő diódalézer kezelőfejjel, a felületes értágulatokra
és pigmentelváltozásokra hatásos 532nm-es Nd:YAG fejjel, vagy a sötét
és vörös színű tetoválások eltávolítására egyaránt alkalmas Q-kapcsolt
lézer fejjel fejleszteni tovább. Amennyiben a rendelő hialuronsavas
feltöltést és botox kezeléseket már végez, ígéretes kombináció lehet
a sérülés nélküli frakcionált Nd:YAP kezelőfej a bőrfiatalításhoz, vagy
az Er:YAG fej a sérüléssel járó (ablatív) kezelésekhez. Adott páciensen
a különböző kezelések kombinációja mindig látványosabb eredményt
és magasabb szintű elégedettséget eredményez, s ez visszaigazolja,
hogy a kezelőorvos döntése a Luxea platform mellett helyes volt.”
Prof. Paolo Bonan, Bőrgyógyászati lézer
és plasztikai sebészeti részleg vezetője,
Villa Donatello Clinic
Firenze, Olaszország

Plug & Play
kezelőfej csatlakoztatás
Karbantartás
távoli eléréssel
TÖKÉLETES MEGOLDÁSOK

LUXEA erősségei
•

Minden az egyben megoldás

•

Bővíthető moduláris rendszer

•

Könnyű használat, egyszerű betanulás

Dönthető nagyméretű
kezelőfelület

Több, mint 18.000
kezelési protokoll

12-féle
könnyen kezelhető
kézidarab

•	
Gyors megtérülés (ROI) és teljes
páciens elégedettség az üzlet
növekedésének megvalósulásához
•	
3 különböző technológia:
pulzáló fény (IPL), lézer
és rádiófrekvencia

Csak DEKA felhasználóknak:
támogatás az esztétikai praxis számára

Szkenneld és nézd meg
a LUXEÁT működés közben

Műszaki adatok
LUXEA általános specifikációk
Fényforrás

Moduláris lézer és pulzáló fény (IPL) platform

Fénykibocsátás vezérlése

Nyomógomb a kezelőfejen vagy pedál

Méret, tömeg

110 (magas) x 40 (széles) x 77 (mély) cm, 85kg

Elektromos csatlakozás

115-240 Vac – 50/60Hz – 2300VA

Lézer kezelőfejek
Insight

Sparks

Prisma

Vivid

Erise

Flash

Fényforrás

Nd: YAP lézer
1340 nm

Nd:YAG lézer
1064 nm

Qs Nd:YAG lézer
1064 nm
532+1064 nm

Dióda lézer
810 nm

Er:YAG lézer
2940 nm

Kettőzött
Nd:YAG lézer
532 nm

Energiasűrűség

2.5 -18 J/cm2

5 - 800 J/cm2

4.5 - 20 J/cm2

6 - 40 J/cm2

0.15 - 28 J/cm2

1-20 J/cm2

Szpotméret

7 mm

2.5 - 4- 6 -10 mm

From 2x2 to 5x5 mm

10x12 mm

2- 4- 9 - 9 (fractional) mm 4 -6 - 10 mm

IPL kezelőfejek
Lilac

Genus Ax

Viridis

Lazur

Ruber

Fényforrás

Xe Lamp
500-677 & 854-1200 nm
500-1200 nm, 550-1200 nm
650-1200 nm, 800-1200 nm

Xe Lamp opt.
755 nm

Xe Lamp
500-677 &
854-1200 nm

Xe Lamp
400-1200 nm

Xe Lamp
550-1200 nm

Pulzusidő

3 to 50 ms

8 to 50 ms

3 to 12 ms
High Peak mode

8ms; 30 ms; 50
ms

80 to 50 ms

Energiasűrűség

1 - 25 J/cm2

1 - 20 J/cm2

5 - 25 J/cm2

1 - 15 J/cm2

1 - 20j/cm2

Setis
Forrás

Rádiófrekvencia

Teljesítmény

50 W (max)

Cserélhető végződések

Hexapoláris | Nagy | Közepes | Kicsi | Nagyon kicsi

VIGYÁZAT! - Látható és láthatatlan lézersugárzás. Óvja meg a szemét és a bőrét a direkt vagy a szórt sugárzástól. 4-es osztályú lézer készülék.
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Kövessen minket!

www.drderm.net

DEKA Innate Ability

Dr Derm Equipment Kft.
1026 Budapest, Fillér u. 33.
Mobil: 06-70 428-3865
Telefon: 06-1 316-6500
E-mail: laserinfo@drderm.net

A DEKA – az El.En. Groupnak a részeként – a lézer és fényforrások orvosi alkalmazásának
területén világszinten élen járó tervező és gyártó vállalat. A DEKA termékeit több mint
120 országban értékesíti kiterjedt forgalmazói hálózattal és közvetlen irodán keresztül
Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Japánban és az Egyesült
Államokban. A DEKA kiválósága elismertségének és tapasztalatának fémjele, amit
több mint 30 éves K+F tevékenysége igazol. A minőség, innováció és technológiai
kiválóság alapján a DEKA és termékei egyedülálló és megkülönböztetett pozíciónak
örvendenek világszerte. A DEKA lézertermékeit a 93/42/EGK irányelv rendelkezéseivel
és minőségbiztosítási rendszerével összhangban gyártja, a termékek az ISO 9001 és
ISO 13485 szabványoknak felelnek meg.

DEKA M.E.L.A. s.r.l. – Minden jog fenntartva – A termékek fejlesztése érdekében a cég fenntartja magának a jogot, hogy a leírásokat előzetes
bejelentés nélkül módosítsa. A dokumentumokat kizárólag egészségügyi szakemberek használhatják.
A brossúra nem az USA piacra készült.

