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Laser Pikosekundowy Sirene Optima Pico
Zakresy robocze 532 nm & 1064 nm

Czym jest laser pikosekundowy?
Wprowadzenie
Laser pikosekundowy to urządzenie kosmetyczne, które usuwa przebarwienia i oczyszcza
skórę. Korzysta w tym celu z wysokoenergetycznej wiązki lasera o częstotliwości 1064 nm lub
542 nm, która zostaje wyemitowana w ultrakrótkim czasie jednej bilionowej sekundy.
Cząsteczki barwnika znajdujące się w skórze absorbują jego energię i zostają natychmiast
rozbite, co skutkuje rozjaśnieniem i oczyszczeniem skóry. Jednocześnie laser pobudza komórki
skóry do samoregeneracji i produkcji kolagenu oraz przyspiesza przemianę melaniny.

Laser pikosekundowy służy do usuwania tatuaży i przebarwień.
W kategoriach prędkości zabiegu i komfortu, technologia pikosekundowa to zdecydowany lider
na rynku.
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Laser Pikosekundowy Sirene Optima Pico
Usuwanie przebarwień i tatuaży & odmładzanie skóry
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FAQ
Ekran o średnicy 12 cali dla
lepszej czytelności

1. Czy zabiegi laserem pikosekundowym bolą?
Czas emisji pulsu 600 ps

Wysokiej jakości emiter mała utrata energii
System autodiagnozy i
alarmu

W trakcie zabieg klient lub klientka może odczuwać w miejscu stosowania ciepło lub łaskotanie, w
szczególności w przypadku nagromadzenia barwnika. Zabieg jest bardzo szybki i powinien zająć najwyżej
10 minut, ale jeśli klient lub klientka bardzo boi się bólu, można potraktować naskórek substancją
znieczulającą.

2. Czy laser pikosekundowy usuwa każdy rodzaj przebarwień?
Laser pikosekundowy działa przede wszystkim na melanocyty, usuwa tym samym np. piegi, ostudy i plamy
starcze. Nie nadaje się natomiast do usuwania naczyniaków.

Średnica plamki lasera od 2
do 10 mm
Gwarancja na 3 lata
Częstotliwość
od 1 do 10 Hz

3. Ile trwa gojenie się naskórka po zabiegu laserem pikosekundowym?
Laser pikosekundowy działa precyzyjnie w punkcie aplikacji, nie naruszając przy tym przylegających
komórek i emituje wysokoenergetyczną wiązkę, co skraca czas zabiegu. Mogą wystąpić zaczerwienienie,
opuchlizna lub ból ale znikną w przeciągu 12 godzin. Jeśli naruszony naskórek pokryje się strupem, ten
odpadnie około tydzień po zabiegu.

4. Czy laser pikosekundowy działa lepiej na jaśniejszą skórę?
Laser pikosekundowy sprawdzi się lepiej na barwniku osadzonym płycej pod powierzchnią naskórka, ale
działa na różne rodzaje skóry dzięki dwóm częstotliwościom lasera i jego wysokoenergetycznej wiązce.

5. Czy zabieg z wykorzystaniem lasera pikosekundowego jest dla mnie?

Pielęgnacja skóry po zabiegu
(1) Lekkie zaczerwienienie, opuchnięcie czy pieczenie mogą wystąpić na krótko po zabiegu.
(2) W niektórych wypadkach może pojawić się strup, który samoistnie podpadnie po około tygodniu.
Nie należy go usuwać wcześniej
(3) Skórę twarzy poddaną zabiegowi należy oczyścić za pomocą profesjonalnych (medycznych)
środków dopiero po upływie doby od zabiegu.
(4) Po zabiegu usuwania przebarwień na twarzy należy użyć medycznej maseczki nawilżającej.
(5) Miejsce stosowania zabiegu należy chronić przed wpływem silnego światła słonecznego.

Przeciwskazania dla zabiegów laserowych dotyczą również laserów pikosekundowych. Są to np.
światłoczułość, ciąża i karmienie piersią, choroby trzustki oraz zaburzenia endokrynologiczne.

Laser Pikosekundowy Sirene Optima Pico
najwyższa jakość usuwania przebarwień oraz odmładzanie skóry

▲

Dane techniczne
Model

Sirene Optima Pico

Technologia

Laser pikosekundowy

Chłodzenie

Chłodzenie wodne i powietrzne

Moc lasera

1000 W

Średnica plamki lasera

10 mm

Częstotliwość powtarzania

1-10 Hz

Energia lasera

100 mJ dla 1064 nm, 500 mJ dla 532 nm

Zastosowanie

Usuwanie przebarwień i tatuaży, odmładzanie
skóry

Czas emisji impulsu

500-600 ps

Długość fali lasera

532 nm & 1064 nm

