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Ablacyjny Laser CO2
o mocy 40 W

BIOXEL
Medycyna Estetyczna
Dermatologia
Dermatochirurgia
Ginekologia Estetyczna
Stomatologia
Laryngologia
Chirurgia
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Wysokoenergetyczny laser CO 2
Laser ablacyjny CO2 BIOXEL to zaawansowane narzędzie pracy
wykorzystywane w medycynie estetycznej, chirurgii, ginekologii
estetycznej, laryngologii oraz stomatologii. Zastosowana w laserze
szklana rura generuje moc 40 W zapewniając wyjątkowo szerokie
spektrum działania.
Wysoka moc szczytowa trybu UltraPulse na poziomie 315 W
pozwala na wykonywanie precyzyjnych zabiegów chirurgicznych.
Laser wyposażony jest standardowo w dwie głowice do zabiegów
dermatochirurgii, laryngologii, ginekologii oraz stomatologii.
BIOXEL przystosowany jest do współpracy z mikromanipulatorem,
kolposkopem oraz mikroskopem.

Nowoczesny skaner frakcjonujący
Laser BIOXEL wyposażony jest w nowoczesny i szybki skaner
frakcjonujący do ablacyjnych zabiegów odmładzania i poprawy
jakości skóry.
W ablacyjnych zabiegach frakcyjnych laser za pośrednictwem
skanera powoduje powstanie wielu mikro uszkodzeń (o średnicy
200 µm) na powierzchni skóry. Dostarczona jednocześnie do
tkanki energia cieplna jest na tyle duża by pobudzić w niej
produkcję nowych włókien kolagenowych, a tym samym
przebudowywać skórę, i na tyle zbalansowana by jej nie przegrzać
i poparzyć. Działanie ablacyjne pozwala na częściowe odparowanie
wierzchniej warstwy naskórka, a powstanie jedynie mikro uszkodzeń
skóry minimalizuje ryzyko infekcji. Ryzyko takie jest bardzo duże
w przypadku tradycyjnych metod jak np. mikrodermabrazji, gdzie
uszkodzenia skóry obejmują niemal całą powierzchnię twarzy.

Trzy sposoby pokrycia tkanki
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Intuicyjny interface w języku polskim
Komfortową pracę zapewnia duży dotykowy ekran o przekątnej
10,2”. Poruszanie się po menu lasera jest proste i intuicyjne
dzięki predefiniowanym programom i polskiemu menu.

Predefiniowane programy
BIOXEL ma aż 45 predefiniowanych programów zabiegowych,
krtóre zapewniają najwyższy komfort, skuteczność oraz
bezpieczeństwo podczas pracy.
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Zastosowanie w zabiegach frakcyjnych
• Redukcja objawów fotostarzenia, płytkich zmarszczek,
płytko zlokalizowanych przebarwień, plam starczych,
piegów
• Wygładzanie i odmładzanie powierzchni skóry
• Redukcja zmarszczek, poprawa napięcia skóry
• Poprawa gęstości skóry
• Redukcja blizn pourazowych, blin przerostowych,
bliznowców, blizn zanikowych, rozstępów

Zastosowanie w zabiegach
chirurgicznych
• Znamiona naskórkowe i naczyniowe, ziarniniaki,
naczyniaki, nerwiakowłókniaki, skrobiawica guzkowa
rozsiana, brodawki,trądzik ropowiczy i bliznowaty,
włókniaki, bliznowce, kępki żółte
• Chirurgia ginekologiczna – nadżerki, kłykciny kończyste,
konizacja szyjki macicy, polip szyjkowy, endometrioza,
mięśniaki macicy
Głowice chirurgiczne.

• Mikrochirurgia krtani, brodawczaki krtani, stany
przedrakowe, leukoplakia, ropień okołomigdałkowy,
plastyka podniebienia miękkiego i języczka, obrzęk i polipy
strun głosowych, chordektomia, chrząstka nalewkowata
• Zabiegi stomatologiczne w obrębie tkanek miękkich

Zastosowanie w ginekologii
estetycznej (opcjonalnie)
• Poprawa funkcjonowania układu moczowo-płciowego
• Rewitalizacja narządów płciowych
• Wysiłkowe nietrzymanie moczu
Laser BIOXEL jest wyposażony w dwie głowice endowaginalne.
Głowica 360° - zapewniająca pokrycie obszaru w pełnym
zakresie bez konieczności jej obracania wewnątrz pochwy.
Uzyskujemy w ten sposób równomierne rozłożenie dawki
promieniowania na całej powierzchni skracając jednocześnie
czas zabiegu. Wykorzystywana jest podczas zabiegów
rewitalizacji narządów płciowych.
Głowica 90° odbijająca promieniowanie pod kątem 90°.
Pozwala na skierowanie energii lasera podcewkowo. Używana
jest w zabiegach leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.

Głowica endowaginalna.

Głowice przemieszczają się wewnątrz dopasowanego
wziernika, który zapewnia utrzymanie tkanki w odpowiedniej
odległości lub mogą być wprowadzone do pierścienia
umieszczanego u ujścia pochwy.
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BIOXEL
Specyfikacja techniczna
Długość fali
Źródło

10600 nm (10,6 um)
Laserowa rura szklana CO2

Moc wyjściowa

1-40 W

Moc szczytowa UltraPulse

315 W

Ekran
Chłodzenie
Zasilanie

Kolorowy, dotykowy, 10,2”
Zamknięty obieg cieczy
220 / 240 V 50/60 Hz

Aparat do schładzania
skóry zimnym powietrzem
CRYO-T ® Cooler

Ewakuator dymu
zabiegowego
EV-1000

CRYO-T ® Cooler to wyjątkowy
dodatek do komfortowego wykonania
zabiegów z użyciem laserów oraz IPL.

Ewakuator zapewnia efektywne
usuwanie i filtrację dymu
z waporyzowanych tkanek.

• Redukuje odczucie bólu
w trakcie i po zabiegu
zwiększając komfort pacjenta
• Ogranicza użycie środków
analgetycznych
• Chroni tkanki przed
uszkodzeniami termicznymi
• Minimalizuje obrzęki po zabiegach
• Aparat wyposażony
w regulowany pantograf

Podczas większości zabiegów
chirurgicznych i medycyny
estetycznej powstaje dym
o przykrym zapachu zawierający
materiał aktywny biologicznie,
który może stanowić zagrożenie
dla lekarza i pacjentów.
Powoduje on również skażenie
gabinetu genomami wirusowymi
(np. HPV, HCV) stwarzającymi
zagrożenie jatrogenną infekcją
dróg oddechowych zarówno
u pacjentów jak i personelu.

Opcjonalnie dostępna jest
dysza nadmuchowa ze zdalnym
pomiarem temperatury skóry
za pomocą wiązki promieni
podczerwonych (IR) gwarantująca
bezpieczeństwo zabiegu.
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Zalecany w zabiegach z użyciem
laserów, diatermii elektrochirurgicznych, diatermii RF, noży
ultradźwiękowych itp.
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