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Yüksek etkinlikte, sonuç veren, dokuya uygun tedaviler
Tedavi parametrelerinin seçiminde hız ve kolaylık
Çok geniş sayıda tanımlı ve hazır tedavi modları
Her amaca uygun aksesuarlar
İnvaziv ve invaziv olmayan uygulamalar, kısa istirahat süreleri
Hastaya zorluk vermeyen tedaviler ve yüksek hasta memnuniyeti

Ergonomik tasarımlı
Rotoﬂex kol ile
haﬁf kullanım

Çift lazer dalga boyu
teknolojisi ile
geniș tedavi
seçenekleri

Yönlendirici ve
akıllı graﬁk-tabanlı
kullanıcı arayüzü

Geniş ekran üzerinden
tanımlı tedavi
seçeneklerine
anında erișim

Kablosuz ayak pedalı
vasıtasıyla kolay kullanım

s serisi

ve kolay kullanım bir arada

Üstün lazer ışını
proﬁli sağlayan optik
komponentler ile
güvenilir tedavi
uygulamaları

Çift ölçme mekanizmalı
EFC (Energy Feedback Control)
ile istenilen lazer çıkıș gücünü
hassasiyetle sağlama

Çok çeşitli başlık ve tarayıcı
seçenekleri ile kazanılan
esneklik

Tescilli VSP güç kaynağı
teknolojisi ile
tüm tedavi modlarında
yüksek performans

KULLANDIĞIM EN İYİ LAZERLERDEN BİRİ
“Dynamis; Dermatoloji, Cerrahi, Estetik, ENT, Oftalmoloji ve Jinekoloji ile ilgili çok
sayıda uygulama içeren (FDA onaylı 50’den fazla uygulaması vardır), üstün
tasarıma sahip çok yönlü bir platformdur. Kullandığım tıbbi cihazlar içinde,
yaptığım yatırımın karşılığını en iyi şekilde getiren lazerlerin arasındadır. Adeta
lazerin Rolls-Royce’üdür: el yapımı bir mükemmellik. Şüphesiz şu ana kadar
kullandığım en iyi lazerlerden biridir.” M. Taylor, ABD

En öndeki

Te s c i l l i V S P t e k n o l o j i s i y l e i k
Bir cihaz içerisinde iki lazer sistemi: Er:YAG ve Nd:YAG
Dynamis lazer sisteminin kalbinde birbirini tamamlayan dalga
boylarında iki lazer yer alır: derin termal tedavilerde en homojen yayılımı
sağlayan Nd:YAG ve ablatif/ablatif olmayan yüzeysel tedavilerde en
yüksek emilimi sağlayan Er:YAG.

Tüm Temel
Tedavilere İmkan
Veren Dalga
Boyu Çiftinin
Mükemmel
Birleșimi

Nd:YAG

Er:YAG

Daha yüksek performans
için yeni pals modları:
SMOOTH, FRAC3, PIANO

i teknoloji

e iki tamamlayıcı dalga boyu
Fotona VSP teknolojisi, lazerin dokudaki etkisini optimize edebilmek
için mikrosaniye seviyesinden bir saniyeyi aşan sürelere kadar
çıkabilen değişken lazer pals uzunluklarına imkan verir.
Her iki lazer kaynağı da Fotona’nın tescilli VSP teknolojisini kullanır. VSP
teknolojisi, seçilen bölgelerin hassas olarak hedef alınmasını sağlayan son derece
kısa mikrosaniye seviyesindeki palslardan, dokuya daha geniş bir alanda daha
yumuşak tedavi uygulamalarının yapıldığı saniye seviyesindeki palslara kadar, çok
geniş zaman aralığında tanımlanmış tedavi modlarının kullanılabilmesini sağlar.
NEDEN Er:YAG & Nd:YAG LAZER KOMBİNASYONU?
Dynamis VSP (Variable Square Pulse) Er:YAG lazer, ciltte diğer lazer teknolojilerine
göre karakteristik olarak daha etkili ablasyon sağlar. Er:YAG enerjisi suda emilir
(su, cilt yüzeyindeki tedavilerde esas hedef kromofordur) ve bu nedenle çok az bir
termal dağılma oluşturarak cilt yüzeyini mikron hassasiyetinde buharlaştırabilir.
Böylece uzun süreli kızarıklık ve hipopigmentasyon gibi istenmeyen etkiler
minimuma indirilir. Iyileşme süresi daha kısadır. Dynamis sistemlerindeki VSP
Er:YAG lazer, soğuk ve sıcak ablatifden ablatif olmayana kadar degişik termal
oranlara ayarlanabilir. Sonuçta vakaya özel tedavilerle hastalarınızın beklediği klinik
sonuçlara ulaşmak mümkün olur.
Nd:YAG lazer, cilt yüzeyine etki yapmadan derine inerek daha derinde termal etki
oluşturma özelliği sayesinde, Er:YAG lazerin ablatif uygulamalarını tamamlar.
Ciltteki homojen emilimi buna mukabil melanindeki düşük emilimi sayesinde,
bütün cilt tiplerinde güvenli olarak kullanılabilir. Klasik lazer teknolojilerine göre,
Dynamis lazerlerin VSP Nd:YAG palsları, sadece hedeﬂenen dokularla sınırlı ani
FRAC3® sicaklık artışı sağlar.

EN İYİ DALGA BOYLARI
“Lazer tedavilerinde, olağanüstü klinik sonuçlara ulaşırken
komplikasyonları en aza indirip, iyileşme sürelerini kısaltmada
Dynamis Er:YAG ve Nd:YAG çiftinin kanımca en iyi dalga boyları
oldukları ispatlanmıştır.” C. Pidal, Arjantin

Çok Genis Sayıda
Tedavi Moduna
Imkan Veren
Tescilli VSP
Teknolojisi

Seçimini
E n g e n i ş t e d a v i s
Dynamis serisinde beş farklı lazer sistemi yer alır:
SP Dynamis, SP Spectro, XS Dynamis, XP Spectro
ve XP Dynamis.

Te m e l t e d a v i l e r
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Akne & akne skar tedavisi
Varis
Tırnak mantarı
Pigmente lezyonlar
Skar tedavisi
Cilt yenileme
Ablatif olmayan cilt gençleştirme
Ablatif cilt gençleştirme
Fraksiyonel tedaviler
Siğil tedavisi
Vasküler lezyonlar
Epilasyon
Jinekoloji
Horlama
İyi huylu lezyonların alınması
Cerrahi Uygulamalar: Lazer Lipolysis,
EVLA, Hiperhidrosis

izi yapın
s e t i h i z m e t i n i z d e

Tırnak mantarı

Vasküler lezyon
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SMOOTH modu
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F-22 tarayıcı

Var s
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Dynamis serisi ile tedavi
imkanlarınızı genişletin
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Spectro ile Opsiyonel

DYNAMIS / SPECTRO SERİSİ

Model
Laser t p
Dalgaboyu
Güç
Enerj
Tarayıcı

S22 (S-Runner)

S22 (S-Runner)

Çalışma modları

YENİLİKÇİ BİR İȘ İSTASYONU (WORKSTATION)
“Fotona Dynamis lazeri, çok çeşitli tedavi seçenekleri ile
tam bir ablatif cilt yenileme çözümü sunan yeni tip bir iş
istasyonudur.”

Ming–Li Tseng, Tayvan

Kolay ku
i n t e r a k t i f

d o k u n

Özellikler
l Kullanımı kolay ve yönlendirici

ekran tüm tedavi uygulamalarını
parmağınızın ucuna getirir.
l Uzman moduyla yüzlerce protokol
tanımlama imkanı
l Kullanıcı arayüzü sizi uygulamalar
arasında akıllıca yönlendirir.

Dalga boyunu seçin

Tedavi tipini seçin

Uygulama grubunu seçin

Ready tuşuna basıp çalışmaya başlayın

ullanım

u n m a t i k

e k r a n i l e

Nd:YAG ısınıyla
U l t r a

d e r i n

Avantajlar
l Ultra Derin Penetrasyon
l Tüm Cilt Tipleri İçin Kullanılabilir
l Son Derece Güvenli

Farklı pals
çeşitleriyle
değişik
tedaviler
parmağınızın
ucunda
l Versa
®

l FRAC3 &

Avalanche FRAC3®
®
l PIANO
l QCW

p

gelen güzellik

p e n e t r a s y o n
Nd:YAG lazerin karakteristik özellikleri 10mm’e
kadar homojen şekilde nüfuz etmesi
(penetrasyon) ve yalnızca ilgili doku kromoforları
tarafından emilmesidir. Bu iki özellik Nd:YAG
lazer ışınının, cilt tipinden bağımsız şekilde,
epidermise zarar vermeden derindeki cilt
yapılarına erişmesini sağlar.

S–11 TARAYICI

l Çalışma hızını arttırmak için yüksek pals
frekansları
2
l Kusursuz cilt yüzeyi kaplaması için 42 cm
alana kadar bilgisayar-kontrollü tarama
l Hasta konforunu sağlamaya yönelik 3 farklı
tarama paterni
l Tedavi bölgesini kesin çizgilerle ayıran 3 farklı
spot çapı

ETKİLİ VE GÜVENİLİR
“Nd:YAG lazerin avantajları şöyle özetlenebilir: etkili, hızlı,
güvenilir, düşük maliyetli ve gereksiz sarf masrafı olmayan.
Hastalarımız tedaviden çok memnun çünkü istediğimiz
sonuçları risksiz bir şekilde, hızlı ve kolay uygulama ile alıyoruz.”
R. Gansel, Almanya

Milisaniyelik Nd:Y
Te m e l t e d a v i l e r
l Varis
l Vasküler lezyonlar
l Akne
l Siğil
l Tırnak mantarı
l Cilt gençleştirme

Bacakta varis, R. Sult’in izniyle

Aktif akne, R. Sult’ın izniyle

d : YA G p a l s ı y l a g e l e n g ü v e n l i e t k i
MatrixView™

Başlık içindeki termal ikaz sistemi,
tedavilerin hassasiyetini ve emniyetini arttırır.
R33 T
2–10 mm
spot çapı,
MatrixView™

Siğil, K. Semprimoznik’in izniyle

Tırnak mantarı, J. Kozarev’in izniyle

Teleangiectasia, R. Sult’in izniyle

3D tedavi etkisi iç
Frac3®

Cilt tedavileri için yeni, ablatif olmayan,
üç-boyutlu ve cildin kendi iyileşme
mekanizmalarını tetikleyen fraksiyonel
uygulamadır. FRAC3 ® , epidermis ve
dermis içinde üç-boyutlu fraksiyonel
patern oluşturmak için VSP Nd:YAG lazer
palslarını, kısa pals uzunluğunda ve
yüksek güç yoğunluğunda kullanır.
Böylece, hedeﬂenen cilt bozuklukları
üzerinde hasar adacıkları oluşur.

Te m e l t e d a v i l e r
l Cilt gençleştirme
l Epilasyon

Lazerin tahrip ettiği adacıklar iyileşme bölgelerine dönüşüyor:
a) standart klasik atım lazer tedavisi;
b) standart iki-boyutlu fraksiyonel tedavi;
c) yeni, üç-boyuıtlu FRAC3® lazer uygulaması ile kendiliğinden oluşan tedavi

LP ve FRAC3® Nd:YAG lazer palsından sonra cilt yüzeyinin termal görüntüsü.
FRAC3® pals atımından sonra kendi oluşan sıcaklık dağılımı görülebilir.

si için mikrosaniye palslar

Fraksiyonel cilt sıkılaştırma, R. Gansel’in izniyle

Epilasyon, A. Desai’in izniyle

®

Avalanche FRAC3 : epilasyon için
en uygun lazer teknolojisi
AVALANCHE FRAC3 EPİLASYON

Lazer ışının kıl kökündeki emilimi, FRAC3 ® palslarının arka arkaya tekrarlanması
ile artar. Avalanche metodu mevcut epilasyon uygulamalarının etkinliğini arttırır.
Buna ilave olarak hastaya verilen rahatsızlık azalır ve çoğu durumda epilasyon
sırasında yapılan cilt yüzeyi soğutmasına bile gerek kalmaz.

Nd:YAG lazer epilasyon protokollerinin gelişim: Altın standart LP (Long Pulse)
epilasyonun yerini FRAC3® protokolü alıyor, daha sonra arka arkaya tekrarlanan
FRAC3® lazer palslarının yarattığı ısıl “avalanche” etkisi ile etkinlik daha da artıyor.

Nd:YG lazer pals süresi ile kıla zarar verebilmek
için gerekli eşik değeri arasında ölçülen bağıntı
(eşik değeri, görülebilen zararı yaratan en düşük
ﬂuence seviyesi olarak tanımlanmıştır).

a) Lazer uygulamadan önceki kılın
görünümü;
b) LP Nd:YAG uygulandıktan sonra
kılın durumu; görülebilen bir değişiklik
yok;
c) FRAC3® Nd:YAG pals
uygulandıktan sonra kılın durumu; kıl
karbonlaşmış ve kararmış.

PIANO modun

R34 T
spot çapı,

Avantajlar

MatrixView™

l Dermiste homojen

15–20 mm

fototermal tedaviler
uygulamak mümkündür.
l Epidermisdeki yüksek
emilimi baypas edebilmek
için tasarımlanmıştır.

Cerrahi QCW ile vü
Avantajlar
l Hızlı ve etkili yöntem
l İyileşme süresini önemli oranda azaltır
l Şekillendirme fonksiyonu
l Gençleştirme tedavileri:
l Lazer lipolysis
l Endovaskülar tedaviler
l Hyperhidrosis

unu tanıyın
PIANO, yeni süper uzun mod, Nd:YAG pals
uzunluklarını saniyeler seviyesine çıkartır. Bu
seviye, epidermis veya bașka bir cilt yapısının
“thermal relaxation” zamanından çok daha
uzundur ve epidermisde sıcaklığın çok fazla
yükselmesine yol açmaz. Bu nedenle,
dermisin toptan ve homojen șekilde
ısıtılmasını hedeﬂeyen tedavilerde kullanılır.

PIANO cilt sıkılaştırma, M. Taylor’uh izniyle

Kontrollü toptan ısıtma

PIANO cilt sıkılaştırma, M. Taylor’uh izniyle

vücudu şekillendirin

Lazer lipolysis, D. Maletic’in izniyle

EVLA, A. Sikovec’in izniyle

Çene sıkılaştırma, D. Maletic’in izniyle

Er:YAG ısınıyla
Y ü z e y d e

ü s

Özellikler
l Üstün emilim
l En etkili ablasyon
l Ablasyon/pıhtılaşma oranını VSP ile
kontrol imkanı
l Haﬁf-soğuk’tan derin-sıcak’a kadar
ablasyon
l Klasik atım veya fraksiyonel ablasyon
l Özel TURBO ve SMOOTH modları

Te d a v i l e r i n
esnekliği
l Haﬁf-soğuk’tan derin-

sıcak’a kadar soyma
l Fraksiyonel tedaviler
®
l SMOOTH modu

a gelen güzellik

s t ü n

e m i l i m

Er:YAG lazerin kullandığı dalga boyunun özelliği, dokunun ilk birkaç mikronunda emilmesidir;
böylece daha derindeki dokularda hasar oluşmaz.
VSP teknolojisi, kullanıcının lazer çalışma modunu “micro–short” (MSP) ile extra–long (XLP)
palslar arasında kolayca ayarlamasına imkan verir. Bu sayede, epidermisdeki hasarla
kolajendeki termal etkiler arasında denge sağlanması mümkün olur.

Göz çevresi kırışıklıkları, C. Pidal’in izniyle

İyi huylu lezyonlar, O. Matyunin’in izniyle

Farklı VSP Er:YAG
lazer tedavi rejimleri

Göz çevresi kırışıklıkları, R. Sult’ın izniyle

Farklı fraksiyonel
lazer tedavi rejimleri

ETKİNLİK, İSTİRAHAT SÜRESİ ve PIH RİSKİ
ARASINDA İDEAL DENGE
“Dynamis Er:YAG; etkinlik, istirahat süresi ve PIH (post
inﬂammatory hyperpigmentation) olasılığı arasında denge
sağlama açısından, cilt yenileme uygulamalarında çok etkili
bir araçtır.” A.S.Lun, Hong Kong

VSP Er:YAG Fraksiyonel t
Fraksiyonel başlıkların çalışma prensibi, cilt yüzeyinde bir dizi
mikroskobik yara oluşturmak ve bu yaraların atım yapılmayan yan
dokular tarafından hızla kapatılmasıdır. Böylece atım yapılmayan
bölgelerdeki epidermis de zarar görmemiş olur.

Avantajlar
l İnvaziv olmayan cilt yenileme
l Daha hızlı iyileşme
l Yara ve skar tedavilerinde ideal

F–RUNNER

l
l
l
l
l

Bilgisayar-kontrollü tarama
Geniş alanlarda rakipsiz tedavi etkisi
Yoğun fraksiyonel tedaviler
250 µm microspot çapı
Ayarlanabilen tarama yüzdesi

l tedaviler Daha az ile daha çok
FS01

l Keskin fraksiyonel tedaviler
l 250 µm microspot çapı
l Hızlı ve göz kamaştırıcı sonuçlar

Skar tedavisi, A. Au’nun izniyle

Ağız çevresi kırışıklıkları, F. Paciolla’nın izniyle

Skar tedavisi, H. M. Omparkash’ın izniyle

TURBO modu benzersiz bir
özelliktir. Bu modda, cilt
üzerinde aynı spot üzerine bir
dizi benzer pals gönderilerek
ablasyon derinliği arttırılır; ayrıca
daha hassas ve kesin sınırlarla
belirlenmiș mikro-kanallar
olușturulur.
Akne skarları, Y. Targonskaya’nın izniyle

MOD

Daha y

Ablatif olmayan VSP Er:YAG; kesisiz,
ısıl tedaviler için ideal
çalışma modu.
SMOOTH modu cilde “kuş tüyü” gibi yumuşak, ablatif olmayan etki yapar. Kanama olmaz ve
sıcaklık dağılımı kontrol altında tutulur. Optik enerji, saniyeden daha kısa uzunlukta LP pals dizisi ile
gönderilir. Böylece yüzeyde sıcaklık yoğunlaşması olmaz ve dokuda birkaç yüz mikrometre derinliğe
kadar homojen ısınma olur.
®

Cilt sıkılaştırma, A. Gaspar’ın izniyle

Kanama ve daha derindeki dokulara zarar verme riski olmadan termal ve
ablatif olmayan tedavi

ABLATIF OLMAYAN ER:YAG CİLT SIKILAȘTIRMA İÇİN İDEAL

SMOOTH modu vasıtasıyla, epidermisi
korurken kolajende kontrollü ısıl hasarlar
oluşturmaya dayalı ablatif olmayan cilt
uygulamaları yapılması mümkün olur. Bunun
direk etkisi olarak ortaya çıkan kolajen liﬂerinin
büzüşmesine ilave olarak, kolajen sentezleme
mekanizması da oluşur ve yeni kolajen ortaya
çıkar. Sonuçta tedavi uygulanan dokuda
elastikiyet artar; gevşeklik azalır.

Cilt sıkılaştırma, A. Gaspar’ın izniyle

Cilt sıkılaştırma, C. Pida’nın izniylel

a yumuşak çalışma
PS03
SMOOTH mod
için 2-7 mm
fraksiyonel

Dynamis sistemin VSP
Er:YAG lazeri, ”soğuk” ve
“sıcak” ablatifden, ablatif
olmayan ısıl SMOOTH moda
kadar ayarlanabilir.

®

NightLase Horlama için mucizevi
VSP Er:YAG tedavisi
l Horlamayı azaltmak için yumuşak damakta kesisiz, ısıl tedavi
l Acısız ve anestesiye gerek duyulmadan

Fotona NightLase tedavisi, hastanın uyku kalitesini arttırmaya yönelik, hızlı sonuç veren, invaziv olmayan ve hastayı fazla
rahatsız edip yormayan bir tedavi yöntemidir. NightLase, Fotona SP Dynamis Er:YAG lazer palslarının yüzeysel ve acı vermeyen
uygulamasıyla, uyku apnesinin etkilerini ve horlama şiddetini azaltır. NightLase uygulaması süresince lazer ışını hastanın ağız
dokusunu yumuşak bir şekilde ısıtır ve sıkılaşma yaratır. Er:YAG lazer ile Fotona NightLase tedavisinin, horlamayı önemli oranda
azaltmada etkili ve risksiz bir yöntem olduğu klinik çalışmalarla teyit edilmiştir.*
*K. Miracki, Z. Vizintin Nonsurgical Minimally Invasive Er:YAG Laser Snoring Treatment. Laser Health Acad, Vol. 2013, No.1
K. Svahnström Er:YAG Laser Treatment of Sleep-Disordered Breathing. Laser Health Acad, Vol. 2013, No.2.

Kuș tüyü gibi VSP Jinekoloji iç
Te m e l t e d a v i l e r
l SMOOTH modda invaziv
olmayan jinekolojik tedaviler
l İdrar kaçırma
l Vajinal daraltma tedavileri

IncontiLase®
l Haﬁf ve orta şiddette idrar kaçırma
(SUI ve mixed) için lazer tedavisi
l Üretranın ve vajina ön duvar bölgesinin
fototermal sıkılaştırması

Klinik çalışmalar IncontiLase’in, haﬁf ve orta şiddette SUI hastalarının şikayetlerinin
ortadan kalkmasında etkili, güvenli ve rahatsızlık vermeyen bir tedavi opsiyonu
olduğunu teyit etmiştir.

Fotona4D™ Daha İyi Sonuçlar İçin Ço
Nd:YAG ve Er:YAG dalga boylarının sağladığı avantajları kullanarak,
Dynamis dört boyutta tedavi imkanı sağlar. Bunlar arasında yeni
SmoothLiftin™ ağız içi lazer uygulaması da yer alır. Fotona’nın
Nd:YAG ve Er:YAG dalgaboyları, 4 farklı modda sinerjik olarak
kullanılabilir. Bu modlar: SMOOTH®, FRAC3®, PIANO® ve
SmoothLiftin™ modlarıdır ve cildin yüzey, orta ve derin bağ
yapılarında etkili olurken farklı cilt bozukluklarını aynı anda hedef
alırlar. Dışarıdan yüze ve içten ağız boşluğuna uygulanan Fotona 4D

Önce

TwinLight tedavisinden 90 gün sonra
Fotolar L. Marini’nin izniyle

lazer tedavisi, kolajenin tüm kalınlığında büzüşme yaratarak; kalıcı,
enjeksiyonsuz ve istirahate gerek bırakmayan sıkılaştırma ve hacim
kazandırma işlevi görür. Bu dört modun ve iki dalgaboyunun
kombinasyonu ile bir seansta bile etkileyici yüz gerdirme tedavisi
sonuçları alınabilir.

HASTALAR İÇİN EN İYİ İMKANLAR
“Ablatif olmayan, ağız içi SmoothLiftin™ tedavisi, mimik
çizgilerine, dolgu gibi, içeriden dolgunlaştırıcı etki yapar. Üç
Fotona cilt tedavi modunu dördüncü ağız içi SmoothLiftin™ ile
kombine etme imkanı, doktora yeni ve çok güçlü invaziv
olmayan tedavi imkanı sunmaktadır. Bu benzersiz dört modla
birlikte gerçekten etkileyici, tüm doku kalınlığına erişebilen lazer
tedavileri uygulamak mümkündür.”
Dr. M.C.Lee ABD

oji için SMOOTH modda Er:YAG tedavileri

IntimaLase®
Bilimsel sonuçlar vajinal sıkılık ve seksüel memnuniyetteki büyük gelişmeyi
açıkça göstermektedir.

l Vajina kanalının fototermal
sıkılaştırmasıyla yapılan lazerli
vajina daraltması (LVT)

in Çok Boyutlu Uygulamalar

Çoklu tedavi modları, 2-boyutlu Twinlight yönteminden 4-boyutlu Fotona4D yöntemine kadar uzanır.

HASTALAR İÇİN EN İYİ İMKANLAR
“SmoothLiftin™ uygulaması normal olarak ağrısızdır, anestezi ve
istirahat gerektirmez. Dahası, yaz ayları dahil tüm yıl boyunca,
hiperpigmentasyon gibi herhangi bir yan etki oluşturmadan
güvenli şekilde uygulanabilir.”
Dr. A.Gaspar Arjantin

Er:YAG

Zengin aksesuarlarl

Fraksiyonel FS01,
Fraksiyonel
PS02, MSP–
Fraksiyonel

XLP, SMOOTH

Fraksiyonel
PS03,
2–8 mm, MSP–

PS01, MSP–

XLP, SMOOTH

XLP, SMOOTH

Klasik atım
R04, 2–12 mm,
MSP–XLP,
SMOOTH

F-Runner,

S-Runner,

MSP-XLP

MSP-XLP,
SMOOTH

Klasik atım
R11, 2–7 mm,
MSP–XLP,
SMOOTH

MSP–XLP

Nd:YAG

rla gelen hassasiyet

R31 (2–8 mm
zoom) VERSA,
FRAC3, PIANO

G–set,
SMOOTH

R33 (2–10 mm)

R34 (15–20 mm)

VERSA, FRAC3,

VERSA, FRAC3,

PIANO

PIANO

R27 cerrahi,
QCW

S11 tarayıcı,
Versa–FRAC3 ®

FOTONA, 1964’DEN BU YANA

Fotona 50 yıllık tecrübesiyle, dünyanın en ileri estetik
lazer teknolojilerine ilham veren bir ﬁrmadır. Fotona’nın
tıbbi lazerlerinin kalbinde, endüstrinin tedavide en etkili
dalgaboylarını yaratan yüksek performansta katı-halli
kristal lazer kaynakları yer alır. Bu “altın-standart”
dalgaboyları, estetik ve klinik alanlarda olağanüstü
çoklukta tedavinin uygulanmasına imkan verir.
Fotona’nın tescilli tedavi modları, başlıkları ve komplike
ışın proﬁli teknolojileri, bu altın-standart dalgaboylarının
etkinliğini ve performansını daha da arttırır.
Sanomed Medikal Teknoloji ﬁrması 2004 yılından bu
yana Fotona lazerlerin Türkiye temsilcisi olup, satış
faaliyetlerine ilave olarak teknik bakım-destek ve
uygulama eğitimi hizmetleri de vermektedir.
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