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Chrome
платформа на основі неодимового/рубінового лазерів з модулятором добротності

Лазерна система Chrome – модульна платформа на основі неодимового/рубінового лазерів з
модулятором добротності та довжиною хвилі 532/694/1064 нм для дерматології та естетичної медицини.
Базова модель може доукомплектовуватися 8 модулями, що дозволяє охопити практично весь спектр
послуг в лазерній естетичній медицині (понад 50 показань).
Лазерна система Chrome - абсолютна універсальность.
Насадка OptiZoom для неодимового лазера: Довершена оптика для найвищої точності в лікуванні.
Режими: імпульсний 1064 нм, Q-switched 1064 нм, Q-switched 532 нм;
Насадка ROSSO: Твердотільний Q-switched лазер 694 нм;
Насадка NaturaPeel: Швидкий та ніжний лазерний пілінг з насадкою NaturaPeel;
Фракційна насадка НС: Досконале покриття при фракційному режимі для видалення пігментації;
Фракційна насадка DF: Глибоке багаторівневе фракційне шліфування шкіри;
Насадка Twain IPL: Комбінація потужності й ефективності широкосмугового світла;
Насадка Twain 2940: Професійна абляція.
Q-switched технології Chrome – висока ефективність та делікатна дія.
Надзвичайно коротка тривалість імпульсу (6 нс) та висока пікова потужність неодимового лазера Chrome
викликають потужний фотоакустичний ефект. Ще означає, швидку фрагментацію барвника пігменту на
мікрочастинки без теплової взаємодії з навколишніми тканинами.
Два режими випромінювання (Q-Switched та Opti-Pulse) у насадці OptiZoom дозволяють проводити
процедури без простоїв на всіх типах шкіри.
Діапазон розміру круглої лікувальної плями становить від 2 до 8 міліметрів з кроком 0.25 міліметрів.
Потужність випромінювання обчислюється автоматично за розміром лікувальної плями, частоти
імпульсного випромінювання та довжини хвилі.
Режим модулятора добротності рубінового лазера (694 нм) із насадкою Rosso ще більше розширює
можливості лазерної системи Chrome. Завдяки частоті випромінювання до 10 Гц та пікової потужності 27
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МВт, насадка Rosso дозволяє успішно справлятися з пігментними ураженнями на темних типах шкіри,
видаляти зелені, блакитні та світло-блакитні тату.
Quanta System Skin Apps - досягнення запланованих результатів.
Для роботи з пацієнтами лазерна система комплектується спеціальним програмним забезпеченням
Quanta System Skin Apps, що дозволяє демонструвати очікуваний результат. Така наочність дозволяє
збільшити зацікавленість та підвищити відсоток утримування ваших пацієнтів.
Кожен додаток Skin Apps демонструє ефективність комплексних процедур пілінгу (NaturaPeel),
омолодження й ліфтингу шкіри в зоні декольте (Décolleté), омолодження світлих й темних типів шкіри
(Refresh, Refresh Bronze), покращення текстури шкіри (Define) та багато іншого.
Лазерна система Chrome - розширте свої можливості в індустрії краси.
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