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Zakresy robocze 1320 nm & 1064 nm & 532 nm

Odbudowa kolorytu skóry
Urządzenie do laserowego usuwania tatuaży 

Usuwanie tatuaży Średnica plamki lasera 2-5 mm



Bezpieczne usuwanie tatuaży
Wysokoenergetyczna wiązka światła usuwa tatuaż rozbijając pigment 

Jak działa laserowe usuwanie tatuaży?
Wprowadzenie
Urządzenie ND:YAG wykorzystuje technologię Q-Switch, pozwalającą na rozbicie pigmentu w tkance skórnej za pomocą 
wyemitowanego w ułamek sekundy lasera. Wysokoenergetyczna wiązka skupia się w punkcie i dociera do barwnika w 6 nanosekund, 
natychmiast go rozbijając.

Dotknięty wiązką barwnik rozpada się na mniejsze cząstęczki, których część opuszcza organizm natychmiast, podczas gdy inne są 
wchłaniane przez komórki i następnie wydalane. Wynikiem jest stopniowe rozjaśnienie, a następnie zupełne usunięcie barwnika. Co 
więcej, laser nie podrażnia przyległych komórek skóry.

Działanie zabiegu

Barwnik znajduje się
w komórkach skóry

Następuje pochłonięcie 
energii lasera przez barwnik 

i jego rozciągnięcie

Rozciągnięty barwnik ulega 
rozbiciu na mniejsze 

cząsteczki

Cząsteczki zostają wydalone 
z organizmu
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Usuwanie tatuaży
Almost 50% of them want to have Q-Switch ND 
YAG laser tattoo removal.

Żałujesz tatuażu? 
Zajmiemy się tym.
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Super focus body contour and 
adipose tissue processing M8+2

Beijing Bomeitong Technology Co., Ltd,founded in 2005, is a professional manufacturer of beauty equipments, including HIFU, Cryolipolysis, IPL, RF, E-light, Laser, 

Vacuum cavitation, Multifunction machines,and so on.

Customized service like OEM, ODM and logo is available. In addition, professional engineers is 24h online to solve your problems.
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Rodzaje zabiegów wykonywanych za 
pomocą urządzenia

Ilość 
zabiegów

Miejsce stosowania

Brwi 1~2

1~3

3~7

1~3

1~4

1~5

Częstotliwość
zabiegów

co 30-60 dni

Uwagi

Należy usunąć owłosienie, klient/-ka musi 
mieć zaślepki na oczy

Powieki

Linia warg

Tatuaż na ciele

Przebarwienia, plamy

Znamiona

co 45-60 dni

co 15-45 dni

co 30-60 dni

co 15-30 dni

co 45-90 dni

Należy usunąć owłosienie, klient/-ka musi 
mieć zaślepki na oczy

Należy użyć natężenia 532 nm

Może dojść do krwawienia

Może dojść do krwawienia

Może dojść do krwawienia

Wygląd urządzenia



Wygląd skóry 
po zabiegu

Zaczerwienienia i opuchlizna w miejscu stosowania zabiegu szybko znika.

U niektórych osób może pojawić się strup, jeśli do zabiegu użyto zbyt wysokiego natężenia. Nie 
należy go zdrapywać, odpadnie w ciągu tygodnia, a w ciągu kolejnych dwóch miesięcy skóra 
powinna powrócić do naturalnego stanu. Zażywanie witamin może pomóc w wydalaniu 
barwnika. Może również wystąpić pieczenie lub niewielkie krwawienie, to normalne i nie należy 
obawiać się pozostałości w rodzaju blizn.

Po odpadnięciu strupa miejsce stosowania jest zazwyczaj różowe, po 2-3 tygodniach zmienia 
kolor na kawowy, by po 1-2 mięsiącach od zabiegu powrócić do nautralnego stanu. 

Super focus body contour and 
adipose tissue processing M8+2

Beijing Bomeitong Technology Co., Ltd,founded in 2005, is a professional manufacturer of beauty equipments, including HIFU, Cryolipolysis, IPL, RF, E-light, Laser, 

Vacuum cavitation, Multifunction machines,and so on.

Customized service like OEM, ODM and logo is available. In addition, professional engineers is 24h online to solve your problems.

RF Infrared VAC

Velashape
Body Slimming
Machine

Nie wolno stosować na skórze dotkniętej zapaleniem.

Zabiegu nie wolno wykonywać na kobietach w ciąży.

Naskórek w miejscu stosowania powinien być nawilżony.

Naskórek w miejscu stosowania należy oczyścić z kosmetyków.

Zachęcamy do zrobienia zdjęcia skóry sprzed zabiegu w celu porównania.

Osoba wykonująca zabieg powinna wziąć pod uwagę stan naskórka klienta/-ki, by dobrać 
odpowiednie natężenie lasera.  Rozmowa z klientem lub klientką w trakcie zabiegu pomoże im 
zrelaksować się.

Naskórek w miejscu stosowania powinien być suchy, a urządzenie zdezynfekowane.

Przygotowanie 
do zabiegu



Pielęgnacja po zabiegu
Miejsce stosowania można przemywać czystą wodą po zabiegu.

Jeśli dochodzi do krwawienia po zmianie natężenia na wyższe, należy używać w miejscu użycia 
lasera leków przeciwbólowych i antybakteryjnych (np. erytromycyny) do czasu odpadnięcia strupa. 
Nie należy pokrywać tych miejsc kosmetykami czy innymi lekami.

W wypadku zaczerwienień można stosować kompresy chłodzące.

Przed odpadnięciem strupa należy nie wystawiać go na bieżącą wodę czy drapać.  Należy za to 
unikać napojów o ciemnej barwie (przykładowo kawy czy Coca-coli), palenia papierosów i 
spożywania alkoholu

Należy ograniczyć uprawienie sportów w celu uniknięcia infekcji związanej z wydzielaniem potu 
przez skórę.

Po odpadnięciu strupa nie trzeba już korzystać ze środków antybakteryjnych, zalecane jest 
natomiast korzystanie z filtrów UV (SPF15 i silniejszych) przez okres od 3 do 6 miesięcy. Korzystanie 
z mleczka do opalania lub parasola pomoże w uzyskaniu lepszych efektów.

Ilość zabiegów potrzebnych do uzyskania zamierzonego efektu zależy od intensywności koloru 
barwnika i tego, jak jest ciemny. Zazwyczaj wymagane są dwa zabiegi, za każdym razem z przerwą 
o długości 20 lub 30 dni. Jeśli nie występują niepożądane zmiany, należy konsultować się co 2-4
tygodnie co do przebiegu leczenia naskórka. W wypadku wystąpienia nieoczekiwanych zmian
zalecane jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia.

Zanikanie barwnika to powolony proces, zazwyczaj trwający 1-3 miesiące. W celu uzyskania 
lepszych efektów zabiegi należy powtarzać co 1-3 miesiące.

Q-Switch ND YAG
Laser Tattoo Removal



Przed Po Przed Po

Często zadawane
pytania
Odpowiedzi na swoje pytania z pewnością 
znajdziesz poniżej!

1 Czy dam radę usunąć tatuaż z pomocą lasera?

Z pewnością! Nasz laser działa na każdy możliwy kolor barwnika i rodzaj skóry. Usuwanie laserowe 
jest najlepszą opcją dla tych, którzy chcą pozbyć się niechcianych tatuaży, a przeciwwskazań jest 
bardzo niewiele.

3 Czy każdy tatuaż da się usunąć?

Większość tatuaży da się usunąć z wykorzystaniem naszego urządzenia. Niektóre barwniki, 
szczególnie zielone, pomarańczowe i żółte trudniej usunąć niż inne, ale nawet one reagują na 
wielokrotne zabiegi. Tym, co odróżnia naszą technologię laserowego usuwania tatuaży od innych 
jest fakt, że działa na całe spektrum barwników, a nie tylko kilka wybranych kolorów.

4 Czy laserowe usuwanie tatuaży boli?

Zabiegom towarzyszyć może lekkie kłucie, które przypomina uderzenie napiętej gumki 
recepturki o skórę. Nasze urządzenie używa lasera Q-Plus C, który jest zarówno najpotężniejszy na 
rynku, jak i najłagodniejszy dla skóry. W przeszłości traktowanie tatuaży laserem było dosyć 
nieprzyjemne - obecnie technologia zrobiła ogromny krok do przodu.

2 Ile zajmuje zabieg?

Zabiegi są bardzo szybkie, większość wizyt zajmuje od 15 do maksymalnie 30 minut, gdzie czas 
przeznaczony na sam zabieg to zazwyczaj mniej niż 3-5 minut. Niektóre zabiegi trwają mniej niż 
10 sekund.

10 marca 20 kwiecień 16 maj 25 czerwiec

18 lipiec 13 sierpień 10 wrzesień 5 październik

Przed i Po
Czas dobrze się zaprezentować - i pozbyć się tatuażu



Laserowe usuwanie tatuaży

▲

Package Size

Dane techniczne ▲

110V/220V
400W
1064/1320/532
1064nm, 1200jm/523nm, 600mj
5mm
1-10 Hz

2-5mm
4.3 cala ekran LCD 
45cm*19cm*29cm (dł. * szer. * wys.)
15

napięcie
moc
długość fali lasera
energia impulsu
głowica
częstotliwość 
powtarzania

plamka lasera
ekran
rozmiar w cm
waga netto


