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Elektrik gücü                100-240VAC, 50\60 H
Dalga Uzunluğu           1540nm +10%
Lazer Gücü                  Maksimum 12W + 20%
Darbe Süresi                 7004S - 5000/s
Enerji                             8.4mJ ~ 60.0mJ
Mesafe                         0.1mm ~ 2.0 mm
I-Stack                          1st~10th
MOD                             Tek, 0.2, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0s 
Tedavi Boyutu              Maksimum 10mmX 10mm
Çıkış Gücü                    Maksimum 25W +10% (25 pin ile) Maksimum 70W +10% (64 pin ile)
Frekans                         2MHz +10%
RF Çıkış Zamanı            50MS - 950MS
Gecikme Zamanı        100ms ~1000ms
Derinlik                          0.5mm ~ 3.5mm(0.1 adım)
Mod(Tekrar Zamanı)          Tek, 0.2s, 0.5s, 0.8s, 1s, 2s(Tekrar zamanı)
Yoğunluk(%)                 0 ~100(%)(10 adım)
Elektrot                          Mikro İğne elektrodu 
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Fraksiyonel 1540nm Er:GLASS Lazer + Mikro-İğneli RF
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       EDıKAL ESTETıKIv . .I

Secret DUO iki Non-ablatif teknolojinin bulunduğu  
tek cihazdır. Mikro-iğneli RF teknolojisi downtime 
süresi olmaksızın hızlı toparlama ile cildi derinlemesine 
şekillendirmek için koagülasyon, protein denetürasyonu 
ve volumetrik ısınma sağlar.1540 nm fraksiyonel Erbium 
Glass Lazer Non-ablatif fraksiyonel yenileme cilde minimal 
yan etki ile geniş bir alanda protein denetürasyonu ve 
volumetrik ısınma alanı göndererek cildin yenilenmesinde  
etkili olur. Bu kombine Non-ablatif fraksiyonel yenileme 
tekniği çok minimal bir downtime ve yan etki ile çok daha 
mükemmel bir cilt yenileme sağlamaktadır.

                                     ENDİKASYONLAR
1540nm Fraksiyonel lazer

Cilt Yenileme
Akne Skarları
Atrofik Skar
Kırışıklık Azaltma
Cilt Kaldırma & Sıkılaştırma
Tonlama & Doku Yenilemesi

RF mikro-iğneli fraksiyonel
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MTR-AC-25
25 adet yarı yalıtımlı mikro-iğneli kartuşlar
RF enerjisini iğne ucundan sonuna kadar azalarak verir.

MTR-AC-C64
64 adet yarı yalıtımlı mikro-iğneli kartuşlar
RF enerjisini iğne ucunda verir.

MTR-AC-10
10 adet yarı yalıtımlı mikro-iğneli kartuşlar
RF enerjisini iğne ucunda verir.

1540nm ERBİUM GLASS FRAKSİYONEL LAZER

Scan boyutu: 1x1 ~ 10x10mm
Nokta mesafesi: 0.1 ~2.0mm Fraksiyonel 1540nm Er:GLASS Lazer + Mikro-İğneli RF

K3İ
İzoleli tek elektroliz iğnesi (0.075mm), 
K3İ, epidermiste ve çevresindeki 
dokuda hasar riski olmadan, ısıtma 
işlemini  yalnızca hedef damara 
ileterek istenmeyen ince çizgileri ve 
ince damarları tedavi edebilir.
Kılcal damarlar için 0 0.075(mm)’lik 
izole edilmiş iğne

SmartCure
Aktif Akneler
Ameliyatsız Göz Torbası Tedavisi
Göz Çevresi Kırışıklıkları
Göz Altı Torbaları
Kılcal Damar tedavisi
Yüzeysel  lezyonlarda koter

Skar
Akne Skarı
Foto Yaşlanma
Cilt Yenileme
Geniş Porların Tedavisi
Göz Kapağı tedavisi
Yüz ve Boyun Toparlama
Cilt Yağı Dengeleme
Axiller Hiperhidrozis (Kol Altı Aşırı Terleme)
Telenjiektazi

1540 nm ERBİYUM GLASS FRAKSİYONEL LAZER
Non-ablatif fraksiyonel lazer ışını dermise çoklu kolonlar halinde 
ulaşır ve öncelikli olarak epidermal tabaka üzerinde non-ablatif 
kolajen ısıtmaya ve dermal şekillendirmeye neden olacak dermal 
suyu hedef alır. Bu hassas yenileme işlemi ablatif lazerlerle 
karşılaştırıldığında daha hızlı bir iyileşme ve işlem sonrası yan 
etkilerinin daha düşük olmasını sağlar. 

MİKRO İĞNELİ FRAKSİYONEL RF
Gelişmiş mikro-iğneleme yapan bipolar RF teknolojisi, foto-yaşlanma,
yüz ve vücuttaki yara izlerinin tedavi etkinliğini artırmak için en etkili 
tıbbi iğne başlığı ile özellikle ayarlanan derinliklere (0,5 mm ile 3,5 mm) 
hassas bir şekilde kontrol edilen RF enerjisi uygular.

I-stack fonksiyonu
Atış tekrarı fonksiyonu ile daha düşük enerji 
ve daha derin termal etki elde etmeyi mümkün kılın.

.Tıbbi kullanıma uygun sterilizasyon

.Dayanıklı 32 ayar mikro-iğne

SmartCure akıllı elektro kalem kılcal varislerden, ice-peak skarlarına 
ve kırışıklıklara kadar geniş bir uygulama alanında tekli elektrolis 
iğne ve çeşitli nokor iğnelerin kombinasyonu 
uygulanan termo koagülasyon teknikleridir.

            27G    22G     19G
RF enerjisi ile birleştirilen Subsizyon 
tekniği, cilt yüzeyine pareler olan 
esas deri ile subkutan doku arasına 
hafifçe ileri ve geri hareket eden 
bir iğneyi sokarak, akne izlerinde 
belirgin bir iyileşme sağlar. 
Sıkılmış sivilce izleri için izole edilmiş 
subzisyon iğnesi


