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دستگاه لیزر اپوچی پالس
 دســتگاه لیزرموهای زائد اپوجی پالس )+Apogee( با به کارگیری طول موج لیزر الکســاندرایت 755 نانومتر 
)Alexandrite 755nm( موثرترین درمان برای رفع موهای زائد از جمله جدیدترین دستگاه های ساخت کمپانی 
سایناشور )Cynosure( امریکا، به شمار می آید. این دســتگاه دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی امریکا )FDA( و 
استاندارد طالیی لیزر در رفع موهای زائد و ضایعات پیگمانته است.یکی از ویژگی های شاخص دستگاه اپوجی پالس 
درمان انتخابی است به نحوی که با قابلیت تنظیم عرض پالس اشعه لیزر و توانمندی بسیار باال در از بین بردن موهای 

نازک و کرکی با قدرت و سرعت باال و ریسک کم، درمانی منحصر به هر فرد فراهم می سازد. 
سیستم کولینگ به کار برده شده در دستگاه  لیزر اپوجی پالس ساخت کمپانی Zimmer  آلمان  به نام  Cryo6 بوده که 
با تولید جریان هوای خنک تا دمای 30 - سانتیگراد با عملکرد سه گانه به صورت قبل، حین و بعد از درمان و بدون تداخل 
در عملکرد لیزر و هیچ گونه هزینه جانبی و مصرفی، باعث خنک شدن ناحیه مورد نظر و جلوگیری از درد و آسیب  های 

حرارتی می شود.
دستگاه اپوجی پالس  دارای خوش دست ترین و سبک ترین هندپیس موجود در بازار به تأیید پزشکان متخصص، که 
با اپتیک های اختصاصی در اندازه های متنوع )12،5 ،15و 18 میلیمتر( امکان استفاده طوالنی مدت و راحت در انجام 

طیف گسترده ای از کاربردهای دستگاه با ایمنی باال را فراهم ساخته است.

کاربردها:
 رفع موهای زائد، حتی موهای کرکی و نازک
 رفع ضایعات پیگمانته )لکه های پوستی(

 رفع ضایعات ناشی از قرار گرفتن در معرض آفتاب
 رفع کک و مک و لکه های ظاهر شده بر اثر باال رفتن سن





دستگاه لیزر الیت پالس
دســتگاه لیزرموهــای زائد الیــت پــالس )+Elite( با بــه کارگیری دو طــول موج لیــزر الکســاندرایت  755 
نانومتر)Alexandrite 755nm(  و ان  دی  یاگ 1064 نانومتر )Nd:YAG 1064nm( موثرترین درمان برای رفع 
موهای زائد جهت کلیه تایپ  های پوستی از روشــن تا تیره و برنزه از جمله جدیدترین دستگاه های ساخت کمپانی 

سایناشور )Cynosure( امریکا، به شمار می آید.
این دستگاه دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی امریکا )FDA( و استاندارد طالیی لیزر در  رفع موهای زائد، ضایعات 
عروقی و ضایعات پیگمانته است.یکی از ویژگی های شاخص دستگاه الیت پالس درمان انتخابی است، به نحوی که 
با قابلیت تنظیم عرض پالس اشعه لیزر و توانمندی بسیار باال در از بین بردن موهای نازک و کرکی حتی برای تایپ های 

پوستی تیره و برنزه با قدرت و سرعت باال و ریسک کم، درمانی منحصر به هر فرد فراهم می سازد.
سیستم کولینگ به کار برده شده در دستگاه  لیزر الیت پالس ساخت کمپانی Zimmer  آلمان  به نام  Cryo6 بوده که 
با تولید جریان هوای خنک تا دمای 30 -  درجه سانتیگراد با عملکرد سه گانه به صورت قبل، حین و بعد از درمان و بدون 
تداخل در عملکرد لیزر و بدون داشتن هیچ گونه هزینه جانبی و مصرفی، باعث خنک شدن ناحیه مورد نظر و جلوگیری 

از درد و آسیب  های حرارتی می شود.
دستگاه الیت پالس دارای خوش دست ترین و سبک ترین هندپیس موجود در بازار به تأیید پزشکان متخصص، که با 
اپتیک های اختصاصی در اندازه های متنوع )15،12،10،7،5،3 و 18 میلیمتر( امکان استفاده طوالنی مدت و راحت 

در انجام طیف گسترده ای از کاربردهای دستگاه با ایمنی باال فراهم ساخته است.

کاربردها:
 رفع موهای زائد حتی موهای کرکی و نازک برای کلیه تایپ پوستی 

 رفع ضایعات پیگمانته )لکه های پوستی(
 رفع ضایعات ناشی از قرارگرفتن در معرض آفتاب و قرمزی صورت

 رفع کک و مک و لکه های ظاهر شده بر اثر باال رفتن سن
 رفع ضایعات عروقی نمایان روی سطح پوست صورت و پا

 جوان سازی پوست
  رفع چین و چروک های سطح پوست





دستگاه لیزر وکتوس
  دستگاه لیزر وکتوس )Vectus( ساخت کمپانی سایناشور )Cynosure( امریکا با به کارگیری  طول موج لیزر دایود 
810 نانومتر )Diode 810nm(  به عنوان دستگاه تخصصی در رفع دائمی  موهای زائد در کلیه تایپ های پوستی از 
روشن تا تیره و برنزه به شمار می آید.  همچنین این دستگاه دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی امریکا )FDA( است.

از جمله ویژگی های دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 مجهز به اسکنر پوست )Skintel( جهت تشخیص تایپ پوستی و انتقال بهترین پارامترهای درمانی  به دستگاه به 

صورت وایرلس.
 قابلیت تنظیم انواع پارامترها از جمله عرض پالس و سطح انرژی و به دنبال آن ارائه درمان موثرتر، ایمن تر  و کم دردتر 

نسبت به سایر دستگاه های مشابه را دارد.
 دستگاه دارای دو سایز مختلف هندپیس )12*12 و 23*38 میلی متر مربع( است. سایز بزرگ هندپیس  به کاربران 
اجازه می دهد تا با سرعت باال حتی در بزرگترین نواحی، مانند پشت تنه کم تر از پنج دقیقه فرآیند  رفع موهای زائد را 

انجام دهد، که به دنبال آن امکان درمان تعداد بیشتری از بیماران در طول روز فراهم می شود. 
 این دستگاه بسیار قدرتمند و پایدار بوده و قادر به کارکرد مداوم در سراسر روز در کلینیک می باشد. 

 سیستم کولینگ تماسی دستگاه به گونه ای است که امکان سرمایش یکنواخت و ثابت تا 4 درجه سانتی گراد  درطول 
مدت درمان را نسبت به مدل های مشابه فراهم می سازد که این توانمندی با میزان درد  و رضایت بیمار رابطه مستقیم 

دارد به همین دلیل دستگاه Vectus به عنوان محبوب ترین دستگاه  در بین مصرف کنندگان شناخته می شود.
 :Flat  top Beam تکنولوژی

 در این حالت انرژی به صورت کامال یکنواخت و واقعی به سطح ناحیه هدف توزیع می شود و نتایج درمانی را ارتقا 
می دهد. 

کاربرد:
 رفع موهای زائد برای تمام تایپ های پوستی.





دستگاه لیزر آیکون 
دستگاه آیکون )ICON( ساخت کمپانی سایناشور )Cynosure( امریکا، آخرین و جدیدترین نسل از دستگاه  های  
ماژوالر است، بدین معنا که بر روی این دستگاه قابلیت نصب انواع هندپیس لیزر و OPL وجود دارد و در نتیجه  رنج 
وسیعی از درمان های مختلف با این دســتگاه امکان پذیر می گردد. این دستگاه دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی 
ایاالت متحده امریکا )FDA(، همچنین دارای استاندارد طالیی  لیزر در جوانسازی غیرتهاجمی و OPL در رفع ضایعات 

عروقی می باشد و امروزه به عنوان دستگاهی محبوب  در میان متخصصین پوست و مو دنیا شناخته می شود.

از جمله نوآوری های این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:
امکان نصب دستگاه SkinTel به منظور تشخیص تایپ پوستی و ارسال مناسب ترین پارامترهای درمان به دستگاه به صورت وایرلس

 تکنولوژی Photon Recycling: بهینه سازی خروج انرژی از هندپیس و کاهش %50 اتالف فوتون ها به منظور جلوگیری از اتالف انرژی 
در مرحله  خروج لیزر از هندپیس .

پالس یکنواخت )Smooth Pulse(: با استفاده از این تکنولوژی با اعمال یک پالس واحد می توان انرژی گرمایی منتقل شده به بافت را  
در مقایسه با پالس های متوالی در سایر دستگاه ها، در یک عرض پالس مشابه، تا 1.5 برابر کاهش داد.  

تکنولوژی  AccuSpectrum: این تکنولوژی در هندپیس MaxG، یک فیلتر در مســیر تابش نوری قرار می دهد به گونه ای که تنها دو 
طیف  طول موج موثر درمان های مورد نظر در بازه 500 تا 670 نانومتر و 870 تا 1200 نانومتر به بافت می رسد و از تابش انرژی مازاد در قالب  

طیف های نوری ناکارآمد جلوگیری می شود. این تکنولوژی موجب راحتی هرچه بیشتر بیمار و عملکرد بهتر درمانی می شود.  
هندپیس های قابل نصب روی دستگاه به دو دسته  کلی لیزر و OPL تقسیم شده که به شرح زیر ارائه می گردد: 

 هندپیس لیزر اربیوم گالس )Er:Glass( با طول موج 1540 نانومتر و به کارگیری دو نوع میکرولنز XF و XD و تکنولوژی های منحصربه 
فرد،  طیف گسترده ای از درمان ها به شرح زیر را امکان پذیر می کند: 

رفع ترک های پوستی استریا stretch marks ) دارای تاییدیه FDA مجزا برای این درمان منحصربه فرد( 
جوانسازی غیرتهاجمی پوست 

رفع ناهمواری های روی سطح پوست 
رفع چین و چروک های سطح پوست 

رفع جای آکنه و زخم های باقی مانده از عمل های جراحی 
 هندپیس اربیوم یاگ )Er:YAG( با طول موج 2940 نانومتر به روش فرکشنال تهاجمی )Ablative -Fractional( درمان ها به شرح 

زیر را  امکان پذیر می کند: 
رفع چین و چروک 

رفع ناهمواری های روی سطح پوست 
 هندپیس MaxR و MaxRs با کاربرد درمانی:     
رفع دائمی موهای زائد در انواع تایپ های پوستی

  هندپیسOPL، MaxG با قابلیت تنظیم عرض پالِس بین 1 تا 100 میلی ثانیه و تکنولوژی AccuSpectrum، شامل کاربردهای درمانی  
به شرح زیر است: 

رفع ضایعات عروقی، حتی در شرایطی که عروق ضخیم بوده و در عمق بیشتری قرار دارند. 
رفع ضایعات پیگمانته 

تالنژکتازیا 
روزاسه 

ماه گرفتگی 
عروق عنکبوتی  





دستگاه لیزر مدالیت
  دستگاه لیزر کیوسوئیچ مدالیت )Medlite C6( ساخت کمپانی سایناشــور )Cynosure( امریکا  با به کارگیری 
 چهار طول موج لیزر مختلف  شــامل ِان دی یاگ 1064 نانومتر )Nd:YAG1064nm( ، کــی تی پی 532 نانومتر 
)KTP 532nm( ، دای کیت های 585 و 650 نانومتر )Dye kit 650nm ,585nm( امکان رفع تمام  رنگ دانه های 
تاتوی مقاوم از قبیل مشکی، سورمه ای، آبی تیره، قهوه ای، سبز، قرمز، نارنجی،  آبی روشن، بنفش و زرد را فراهم می سازد . 
این دســتگاه دارای تأییدیه ســازمان غذا و داروی امریکا )FDA( و همچنین اســتاندارد طالیی لیزر  در تکنولوژی 

کیوسوئیچ است. 
تکنولوژی کیوسوئیچ فوتوآکوستیک: آنچه دستگاه مدالیت را متمایز می کند بهره گیری از تکنولوژی منحصر به 
فرد فوتوآکوستیک است.  در این تکنولوژی انرژی متمرکز و بسیار باال در مدت زمان کوتاه به بافت هدف وارد می گردد 
که  طی یک فرآیند لرزشی رنگدانه ها را به ذرات بسیار ریز تبدیل می کند تا به راحتی از طریق  سیستم لنفاوی دفع شوند. 
همچنین به واسطه این لرزش، تحریک و جنبش کالژن ها نیز  موثرتر بوده و شاهد جوانسازی بسیار مطلوب در سطح 

پوست خواهیم بود. 
تکنولوژی Flat Top Beam:  در این حالت انرژی به صورت کامال یکنواخت و واقعی به سطح  ناحیه هدف توزیع 

می شود  و نتایج درمانی را ارتقا می دهد. 

کاربردها:
 رفع تاتو در کلیه طیف های رنگی، بدون کوچک ترین آسیب به بافت های اطراف 

 رفع ضایعات پیگمانته موجود در الیه درم و اپیدرم
  رفع ضایعات رنگی روی سطح اسکلرای چشم 

 کاهش چین و چروک و احیای پوست 
 کاهش جای آکنه و زخم 

 کنترل مالزما 
 درمان قارچ ناخن





دستگاه لیزر   روالیت
   دستگاه لیزر کیوسوئیچ روالیت )Revlite( ساخت کمپانی سایناشور )Cynosure( امریکا با  به کارگیری چهار طول 
 ، )KTP 532nm(   کی تی پی 532نانومتر  ، )Nd:YAG 1064( موج لیزر مختلف شــامل ِان دی یاگ  1064 نانومتر
دای کیت های 585 و 650 نانومتر )Dye kit 650nm ,585nm( امکان رفع تمام  رنگ دانه های تاتوی مقاوم از قبیل 

مشکی، سورمه ای، آبی تیره، قهوه ای و سبز، قرمز، نارنجی،  آبی روشن، بنفش و زرد را فراهم می سازد .
 این دســتگاه دارای تأییدیه ســازمان غذا و داروی امریکا )FDA( و همچنین اســتاندارد طالیی  لیزر در تکنولوژی 

کیوسوئیچ است. 
تکنولوژی کیوســوئیچ فوتوآکوســتیک: آنچه دســتگاه روالیت را متمایز می کند بهره گیــری از تکنولوژی 
منحصربه فرد فوتوآکوستیک  اســت. در این تکنولوژی انرژی متمرکز و بسیار باال در مدت زمان کوتاه به بافت هدف 
وارد می گردد  که طی یک فرآیند لرزشی رنگدانه ها را به ذرات بســیار ریز تبدیل می کند تا به راحتی  از طریق سیستم 
لنفاوی دفع شوند. همچنین به واسطه این لرزش، تحریک و جنبش کالژن ها  نیز موثرتر بوده و شاهد جوانسازی بسیار 

مطلوب در سطح پوست خواهیم بود. 
تکنولوژی منحصر به فرد PhotoAcoustic Twin Pulse( PTP(:   اعمال دو پالس متناوب در یک شات 

که امکان تخریب ضایعه را با قدرت بیشتر و ریسک کمتر  نسبت به مد تک پالسی ایجاد می کند. 
مجهز به نمایشگر لمســی و هندپیس های اختصاصی Lite:  هندپیس Lite با طول موج 532 نانومتر  و 
قابلیت تغییر سایز اسپات سایز با دقت 0.1 میلیمتر  از 1.2 تا 3 میلی متر به منظور درمان ضایعات پیگمانته کوچک در 

نظر گرفته شده است. 
تکنولوژی Flat Top Beam:  در این حالت انرژی به صورت کامال یکنواخت و واقعی به سطح  ناحیه هدف توزیع 

می شود  و نتایج درمانی را ارتقا می دهد. 

کاربردها:
  رفع تاتو در کلیه طیف های رنگی، بدون کوچکترین آسیب به بافت های اطراف 

 رفع ضایعات پیگمانته موجود در الیه درم و اپیدرم 
  رفع ضایعات رنگی روی سطح اسکلرای چشم 

 کاهش چین و چروک و احیای پوست 
 کاهش جای آکنه و زخم 

 کنترل مالزما 
 درمان قارچ ناخن





دستگاه لیزر پیکوشور
  دستگاه لیزر پیکوشور )PicoSure( ساخت کمپانی سایناشور )Cynosure( امریکا اولین و  تنها دستگاه پیکوسکند 
دنیا با به کارگیری طول موج لیزر الکساندرایت 755نانومتر )Alexandrite 755nm(   عالوه بر تاثیر درمانی بهینه 

نسبت به لیزرهای دیگر، تعداد جلسات درمانی حتی  رنگدانه های مقاوم را به طور چشمگیر کاهش می دهد. 
دستگاه پیکوشور دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی امریکا )FDA( است. دستگاه پیکوشور از دو طول موج لیزر دیگر 
با نام های ان دی یاگ1064 نانومتر )Nd:YAG 1064nm( و  ِکی تی پی 532 نانومتر )KTP 532nm( جهت انجام 
طیف گسترده ای از درمان ها بهره می برد. عرض پالس دستگاه پیکوشور، 550-750 پیکو ثانیه است که در مقایسه 
با دستگاه های  پیکوسکند دیگر عالوه بر ایمنی بافت های اطراف، قدرت تخریب ضایعات را چند برابر می کند. در این 
دستگاه با بهره گیری از تکنولوژی منحصر بفرد Focus Lens Array تحولی نوین  در عرصه جوانسازی پوست ایجاد 
شده است. در این تکنولوژی با به کارگیری تابش اشعه لیزر  از طریق یک عدســی واگرا و اعمال اشعه لیزر به بافت به 
صورت فرکشنال عالوه بر رفع و تغییر رنگ  ضایعات پیگمانته سطحی پوست، به دلیل لرزش ایجاد شده در عمق پوست، 

فعالیت کالژن  و االستین تحریک شده و بافت پوست به سرعت بهبود می یابد.  
این دستگاه امکان رفع تمام رنگ دانه های تاتوی مقاوم از قبیل  مشکی، سورمه ای،  آبی تیره، قهوه ای، سبز، قرمز، نارنجی،  

آبی روشن، بنفش و زرد را فراهم می سازد. 

کاربردها:
 رفع تاتو در کلیه تایپ های پوستی در انواع رنگ ها حتی طیف های رنگی روشن و مقاوم 

 رفع ضایعات پیگمانته )لکه های پوستی( 
 فرآیند جوانسازی فرکشنال 

 رفع چین و چروک های پوست 
 رفع جای زخم و جوش 

 درمان مالزما 
 درمان ماه گرفتگی و خال های مادرزادی 





دستگاه لیزر سینرجی ام پی ایکس
  دستگاه لیزر سینرجی ام پی ایکس )Cynergy MPX( ساخت کمپانی سایناشور )Cynosure(  امریکا با به کارگیری 
دو طول موج لیزر پی  دی  ال 585نانومتر  )PDL 585nm( و  ِان دی یاگ 1064 نانومتر )Nd:YAG1064nm(، از جمله 
تخصصی ترین لیزرها در زمینه رفع ضایعات عروقی  دسته بندی می شود و به دلیل ایمنی باال برای کودکان نیز مناسب 

است. 
این دستگاه به گواه متخصصین پوست دنیا به عنوان استاندارد طالیی لیزر در رفع  ضایعات عروقی به شمار می رود و 

مقاالت بی شماری در رابطه با نتایج درمانی درخشان  این دستگاه منتشر شده است. 
دستگاه سینرجی ام پی ایکس دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی امریکا )FDA(  است. 

از جمله تکنولوژی های منحصربه فرد به کاربرده شــده در این دستگاه، امکان اســتفاده MultiPlex  است در این 
تکنولوژی لیزر پی دی ال با طول موج 585 نانومتر که جذب باالیی در هموگلوبین  یا عروق روشن دارد ابتدا با یک شات 
به ضایعه عروقی تابیده می شود و از این طریق هموگلوبین  را به مت هموگلوبین تبدیل می کند و سپس به فاصله چند 
میلی ثانیه با تابش لیزر ان دی یاگ 1064نانومتر  که جذب بسیار خوبی در عروق تیره دارد، میزان جذب انرژی در عروق 5 
برابر شده و به این ترتیب  امکان کاهش انرژی لیزر ان دی یاگ 1064 نانومتر تا نصف کاهش می یابد، در نتیجه درمانی 

بسیار ایمن  و بدون آسیب های احتمالی با نتایج شگفت انگیز حاصل می گردد. 

کاربردها:
 رفع انواع ضایعات عروقی ناحیه پا و صورت 

 )Port-wine stains( لکه های ماه گرفتگی بدن 
 رگ های عنکبوتی 

 جوانسازی غیرتهاجمی 
 رفع خال های مادر زادی 

 Rosacea روزاسه 
 آنژیوما 
 کلوئید 
 اسکار 

 تالنژکتازی 





  دستگاه پوتنزا  
دستگاه Potenza ساخت شرکت آمریکایی Cynosure اولین دستگاه RF میکرونیدلینگ دنیا با 4مد کاری که  به 
باالترین و جدیدترین سطح اثرگذاری رسیده است. تنوع کاربردهای درمانی و تطبیق پذیری این سیستم  این امکان 
را فراهم می آورد که کلیه جلسات درمانی را به لحاظ پارامترهایی مانند تایپ پوست، عمق درمان  و غیره در هر زمان 
 از سال بر اساس نیازهای خاص بیماران تنظیم کنید. با اســتفاده از مدهای مختلف درمانی  و همچنین به کارگیری 
دو حالت مونوپوالر و بایپوالر 1و2 مگاهرتز دستگاه می توان بافت پوست را نه تنها  در ناحیه صورت، بلکه در هر نقطه 
از بدن را به صورت ســطحی و عمقی ارتقا داد. در درمان های متنوع Potenza  از سوزن های فوق العاده ریز و انرژی 
فرکانس رادیویی برای نفوذ بهتر به تمامی تایپ های پوست و ایجاد  روند بهبودی طبیعی بدن برای بازسازی کالژن 
و االستین جدید استفاده می شود. این دستگاه اولین و تنها دستگاه RF نیدلینگ دنیاست که برای 4 مد کاری دارای 
تأییدیه سازمان غذا و داروی  ایاالت متحده امریکا )FDA( اســت و به واسطه تکنولوژی جدیدی که ارائه نموده نظر 

کارشناسان و متخصصان صنعت زیبایی را به خود جلب کرده است.  
همچنین این دستگاه برای نخستین بار با بهره گیری از تکنولوژی منحصربه فرد  Fusion Tip تنها تیپ میکرونیدلینگ 
RF در دنیا را معرفی کرده است که منجر به افزایش نفوذ مواد موضعی مانند محلول های مزوتراپی به عمق درم و بهبود 
کیفیت پوست می شود. با مدهای کاری مونوپالر و بایپوالر 1و2 مگاهرتز می توانید هر نوع درمان سطحی یا عمیق را 

در کنار یکدیگر  برای تمامی تایپ های پوستی در هر نقطه از بدن و در هر فصلی از سال داشته باشید. 

کاربردها:
 جوانسازی و احیای پوست 

 رفع لکه های ناشی از کهولت سن، آفتاب سوختگی، هایپر پیگمنتیشن و قرمزی پوست 
 لیفت 

 بهبود ترک های پوستی 
 رفع منافذ باز 

 بهبود جای زخم ناشی از جراحت و آکنه 
 کاهش چین و چروک 

 تونینگ و شفاف سازی 
 Potenza نیدل های مختلف

Fusion Tip
21 سوزن ایزوله با عمق نفوذ قابل تنظیم 0.5 تا 2.5 میلیمتر

Tiger Tip
16و 25و 49 سوزن نیمه ایزوله با عمق نفوذ قابل تنظیم 0.4 الی 0.5 میلیمتر 

Insulated Needles
16و 25و 49 سوزن ایزوله با عمق نفوذ قابل تنظیم 0.4 الی 0.5 میلیمتر  

 Single Insulated Needles
با سه عمق نفوذ 0.8 و 1.2 و 1.5 میلیمتر  





دستگاه لیزر  اسکالپشور  
دستگاه لیزر الغری اسکالپشور )SculpSure( ساخت کمپانی سایناشــور )Cynosure( امریکا  اولین و تنها لیزر 
هایپرترمیک است که با استفاده از طول موج لیزر دایود 1060 نانومتر  به صورت کامال غیرتهاجمی و بدون دوران نقاهت 
به فرآیند لیپولیز می پردازد. این دســتگاه دارای تأییدیه ســازمان غذا و داروی امریکا )FDA( ، به عنوان دستگاهی  

منحصربه فرد در لیپولیز چربی های ناخواسته است. 

از جمله ویژگی های دستگاه به شرح زیر است:
 دستگاه قادر است فقط در دو جلسه درمانی %24 الی %40 از ضخامت چربی های زیر پوستی یک ناحیه را  به صورت 

دائمی از بین ببرد. 
 در دستگاه از 4 منبع لیزر دایود با طول موج 1060 نانومتر استفاده شده که عالوه بر عمق نفوذ ایده آل جهت  دستیابی 

به بافت هیپودرم، امکان درمان در تمامی تایپ های پوستی را میسر می کند. 
 اسکالپشور مجهز به چهار هندپیس است که این هندپیس ها از نظر چیدمان به صورت کامل قابلیت تنظیم  بر روى 

نواحى مختلف بدن است. 
 پس از قرار گرفتن هندپیس ها روى ناحیه مشخص شده، چربى هاى زیر پوستى تا عمق حداکثر 3سانتی متر  به مدت 
25 دقیقه با تابش لیزر در دماى 42 الى 47 درجه سانتى گراد )تکنولوژى هایپرترمیک( قرار گرفته و  ذوب مى شوند. 
چربى هاى ذوب شده در طى گذشت زمان به صورت طبیعى از طریق سیستم لنفاوی بدن  دفع مى شوند و هیچ نیازى 

به شیوه هاى جراحى و تهاجمى براى ساکشن و خارج کردن آنها نیست. 
 از اسکالپشور در نواحى شکم، پهلو، بازوها، ران، غبغب و قسمت پشت )خط سوتین( به راحتى می توان  استفاده کرد 

و دستگاه برای هر کدام از این نواحی به صورت مجزا تأییدیه FDA  را اخذ کرده است. 
 در این تکنولوژی تمامى هندپیس هاى دستگاه مجهز به یک سیستم پیشرفته خنک کننده تماسى هستند و با توجه 
به قابلیت تنظیم انرژی خروجی دستگاه، جلسات درمانی با کم ترین میزان درد ممکن،  برای بیمار صورت می پذیرد. 





دستگاه استیم شور  
دستگاه StimSure ساخت کمپانی سایناشور )Cynosure( امریکا یک دستگاه با تکنولوژی  منحصربه فرد میدان 
مغناطیســی اســت که به صورت کامال غیرتهاجمی با قرار گرفتن بر روی  ناحیه مورد نظر منجر به تقویت عضالت و 
فرم دهی به آنها می شود. این دستگاه با اســتفاده از  دو اپلیکاتور که هر کدام دارای قدرت میدان مغناطیسی 1 تسال 
است موجب درگیرکردن ٪100  ماهیچه های هدف با 24000 مرتبه انقباض آن طی 20 الی 30 دقیقه می شود و به طور 

موثری ساخت  و رشد فیبر های ماهیچه به صورت کامال طبیعی را به دنبال خواهد داشت.
  قابل استفاده برای ناحیه شکم، باسن، ران و بازوها

  استفاده آسان با یک کمربند اختصاصی برای قرارگیری اپلیکاتور
  قابل استفاده از روی یک الیه لباس نازک  

  بدون نیاز به دوران نقاهت 
  دارای برنامه های اختصاصی برای افراد مبتدی و حرفه ای  

 StimSure استفاده از این دستگاه به صورت 2 بار در هفته و 6 تا 8 جلسه 20 الی 30 دقیقه ای توصیه  می شود. دستگاه
باعث ایجاد انقباضات ایزومتریک در ماهیچه می گردد.  یک جلسه استفاده از دستگاه StimSure برابر با 24000 مرتبه 
عمل دراز و نشست یا اسکوات  ایزومتریک است. الزم به ذکر است که این دستگاه هرچند باعث مصرف طبیعی انرژی  

بدن می شود اما برای پروسه های الغری مناسب نیست. 

این دستگاه برای چه افرادی مناسب است؟
 افرادی که در یک دوره ورزشی قصد فرم دهی عضالت و افزایش فیبرهای ماهیچه ای را دارند. 

 افرادی که به دلیل مشــغله زیاد نمی توانند ساعت ها برای فعالیت ورزشــی زمان بگذارند، می توانند  با 30 دقیقه 
استفاده از این دستگاه، نتیجه مشابه را دریافت کنند. 

 ورزشکارانی که قصد تقویت ماهیچه یک قسمت خاص از بدن خود را دارند. 





دستگاه تمپشور
 دستگاه تمپشور )TempSure( ساخت کمپانی سایناشور )Cynosure( امریکا، جدیدترین نسل از دستگاه  های  
رادیوفرکانسی )RF( ماژوالر است. این دستگاه قابلیت نصب انواع هندپیسRF تهاجمی و غیر تهاجمی با  کاربردهای 
درمانی خاص خود را دارد و در نتیجه رنج وسیعی از درمان های مختلف با این دستگاه امکان پذیر  می گردد. به همین 

دلیل تمپشور تنها دستگاه رادیوفرکانسی است که نیاز خواهید داشت.

از جمله نوآوری های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
فرکانس کاری 4 مگاهرتز 

ژنراتور RF قدرتمند 300 وات 
درمان تمامی تایپ های پوستی 

قابلیت پایش مداوم دمای بافت 
 FlexSure ماژول

این ماژول بر روی بدن بیمار وصل شده و طی 15 دقیقه درمان غیرتهاجمی RF  موجب گرم شدن عمق بافت و از بین رفتن سلول های چربی می شود  و دارای 
دو سایز اپلیکاتور  250 سانتی مترمربع و  260 سانتی مترمربع است. از این ماژول می توان در نواحی زیر استفاده کرد: 

بازو،  ران ، شکم ، پهلو ها 
از ماژول FlexSure دســتگاه TempSure می توان برای الغری موضعی افراد در تمامی تایپ های پوســتی بدون ایجاد افتادگی پوســت و بدون  

محدودیت BMI  استفاده کرد. 
 Envi ماژول

برای رفع چین و چروک، سلولیت، افتادگی پوست از ماژول Envi استفاده می شود که با گرمادهی به عمق درم موجب تحریک کالژن سازی خواهد شد.  
از کاربردهای دیگر این دستگاه تالنژکتازیا و میلیا می باشد. 

دارای بهترین تکنولوژی تشخیص دمای بافت با سرعت تشخیص 100 برابر بیشتر از سایر رقبا 
دارای 3 هندپیس از سایز 10 الی 20 میلیمتر 

کسب رضایت باالی ٪95 از بیماران در راحتی کار با دستگاه 
 Firm ماژول

ماژولی برای درمان های عمیق و سریع تر RF و گرم کردن بافت. یک ماژول مونوپوالر غیر تهاجمی به منظور اصالح ساختار بافت های  چربی در زیر پوست 
و کاهش چشمگیر سلولیت.  

دارای بهترین تکنولوژی تشخیص دمای بافت با سرعت تشخیص 100 برابر بیشتر از سایر رقبا 
دارای 3 هندپیس از سایز 25 الی 60 میلیمتر 

گرمادهی یکنواخت و ایمن 
 Vitalia ماژول

تنها ماژول رادیوفرکانسی RF اختصاصی زنان که به صورت کامل دارای قابلیت کنترل دما است. ازاین ماژول برای تنگی و حساسیت بیشتر،  درمان خشکی 
واژن و همچنین کاهش بی اختیاری ادرار استفاده می شود. 

به صورت کامل غیرتهاجمی و ایمن 
بدون دوران نقاهت 

طراحی منحصربه فرد برای راحتی بیشتر 
 Surgical ماژول

ماژول RF Surgical دستگاه TempSure با فرکانس کاری 4مگاهرتز Monopolar و 1.7 مگاهرتز Bipolar برشی دقیق و ایمن برای پروسه های 
زیبایی  به ارمغان می آورد. از جمله مزایای استفاده از این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

حداقل آسیب به بافت های مجاور 
کمترین زمان ریکاوری 

کمترین درد بعد از جراحی 
بهترین کنترل و دقت در برش توسط جراح 

تمامی این موارد منجر به کیفیت بیشتر کار، خستگی کمتر جراح و رضایت بیشــتر بیمار خواهد شد. این دستگاه برای عملکرد بهتر و راحت تر جراح، دو 
الکترود اختصاصی  LidLight برای بلفاروپالستی و Revival  جهت عمل البیاپالستی طراحی  و ساخته شده است. 





دستگاه لیزر اسمارت لیپو تریپلکس    
دستگاه لیزر اسمارت لیپو تریپلکس  )Smartlipo Triplex( ساخت شــرکت سایناشور  )Cynosure( امریکا با 
به کارگیری لیزر ان  دی  یاگ )Nd:YAG( با سه طول موج  1440 نانومتر،1320 نانومتر و 1064 نانومتر، به طور تخصصی 
به روش نیمه تهاجمی به لیپولیز  چربی های ناخواسته زیرپوستی می پردازد و دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی امریکا 
)FDA( است. تکنولوژی تریپلکس به کار برده شده در این دستگاه به جراح این امکان را می دهد که با توجه  به ناحیه 
تحت درمان، با ترکیب دو طول موج 1320 و 1064 نانومتر،  همچنین 1064 و 1440 نانومتر، بافت چربی های متراکمی 

که در عمق بیشتر قرار دارند را  به راحتی و با ایمنی کامل )بدون ریسک خونریزی( تخریب کند.

تکنولوژی تریپلکس باعث افزایش سطح رضایتمندی جراح و امنیت بیمار  از طریق موارد زیر می شود:
 ThermaGuide: سنســور حرارتی جهت جلوگیری از انتقــال بیش از حد انرژی گرمایی بــه بافت هدف  و 

آسیب های احتمالی به بافت های مجاور. 
  SmartSense: سنسور حرکتی جهت جلوگیری از خطای دست جراح حین عمل.

 ThermaView: جهت دستیابی به نتایج بهینه، این تکنولوژی هوشمند یک نقشه حرارتی برای محل درمان  
در اختیار جراح قرار می دهد.  

 تکنولوژی مولتی پلکس این امکان را فراهم می کند که با اســتفاده از دو طول موج همزمان1064 و 1440 نانومتر  و 
1064 و 1320 نانومتر در حین انجام عمل لیپولیز عمل لیفت و بهبود قوام پوست نیز انجام پذیرد و   از افتادگی و شلی 
پوست بعد از تخلیه چربی جلوگیری کرده و شکل ظاهری پوســت را بهبود بخشد،  در حین انجام عمل لیپولیز انعقاد 

خون نیز انجام می پذیرد و ریسک خونریزی یا آمبولی از بین می رود.  





دستگاه لیزر سلولیز  
دستگاه لیزر سلولیز)Cellulaze( ساخت کمپانی سایناشــور )Cynosure( امریکا با به کارگیری  لیزر ان  دی  یاگ 
)Nd:YAG( با طول موج 1440 نانومتر به طور تخصصی به روش نیمه تهاجمی  به لیپولیز ســلولیت ها می پردازد و 

دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی امریکا )FDA( است.

دستگاه ســلولیز با به کارگیری هندپیس  SideLaze 3D  و  رویکرد چند مرحله ای  باعث تخلیه و در 
نتیجه درمان سلولیت ها می گردد:

هدف قراردادن چربی: پرتو رو به پایین برای انعقاد بافت چربی. 
گرمادهی به بافت های همبند و فیبروزهای تجمع یافته در الیه زیرین پوست جهت رهایی و کاهش  کشش پوست 

به سمت پایین. 
گرمادهی به الیه درم جهت تحریک کالژن سازی و بهبود قوام پوست. 

Cellulaze با به کارگیری تکنولوژی های نوین، باعث افزایش ســطح رضایت پزشک و امنیت بیمار 
می گردد: 

ThermaGuide: سنسور حرارتی جهت جلوگیری از انتقال بیش از حد انرژی گرمایی به بافت هدف  و آسیب های 
احتمالی به بافت های مجاور 

SmartSense: سنسور حرکتی جهت جلوگیری از خطای دست جراح حین عمل. 





دستگاه RF-Surgery به منظور جراحی های زیبایی، چشم، عمومی، زنان و ... 

 دستگاه رادیوفرکانسی ellman DUAL EMC 90 ســاخت کمپانی سایناشــور )Cynosure(  امریکا، از جمله 
 بهترین روش ها برای ایجــاد برش و انعقاد به شــمار می آید. دســتگاه ellman با  به  کارگیــری پنج مد مختلف 
)Cut ,Cut/Coagulation ,Coagulation ,Fulguration ,Bipolar(  و محدوده وســیعی از انواع تیپ، 

همچنین با به کارگیری توان 90 وات، قابلیت گسترده ای از  کاربردها را به جراح می  دهد. 

از جمله ویژگی های دستگاه ellman می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 فرکانس کاری 4 مگاهرتز برای هندپیس مونوپوالر )تک قطبی( 
 فرکانس کاری 1.7 مگاهرتز برای هندپیس بایوپوالر )دوقطبی( 

 امکان ایجاد برش های بسیار ظریف در بافت های نرم 
 سرعت باالی عملکرد 

 کاهش 73 درصدی آسیب های گرمایی به بافت 
 حداقل آسیب گرمایی به بافت های اطراف 

 مجهز به سیستم هشداردهنده صوتی و تصویری 
 دوره نقاهت کوتاه و حداقل میزان تروما و تورم بافت بعد از جراحی 

 دارای قابلیت ایجاد برِش کوتری، برش و انعقاد به  طور هم زمان 
 امکان کوتری بایپوالر در بافت های مرطوب و خشک  

از جمله کاربردهای دستگاه ellman  می  توان به موارد زیر اشاره کرد: 
 )Cutting( ایجاد برش 

 )Blended Cutting and Coagulation( ایجاد برش و انعقاد به  طور هم زمان 
 )Hemostasis( هموستاز 

   )Fulguration( حذف بافت های برجسته روی سطح پوست 


