NannoLight MP50 - Výkonná platforma využívající pulzního světla

SÍLA
VÝKON
VŠESTRANNOST

Zařízení Nannolight MP50 nabízí následující inovace:
 Výkonný klinicky testovaný proud energie (50 J/cm²) dosahuje prokazatelných výsledků
 Výkonná pistole HP5 o kapacitě 40 000 záblesků obsahuje pět (5) omezovacích filtrů pro různé
vlnové délky, které umožňují ošetření mnoha indikací a kožních typů

 Rozsáhlá nabídka mnohonásobných pulzních sérií nabízí možnost ošetření všech kožních typů (I-V)
 Technologie FNIR ™ (celé spektrum frekvencí blízkých infračervené) nabízí vlastní soubor vlnových
délek NIR (blízkých infračervené), který umožňuje dosažení rozsáhlejších výsledků ošetření bez
následných prostojů

 Rozšiřitelná platforma umožňuje po přidání vylepšených doplňkových pistolí jak ošetřování
intenzivním pulzním světlem, tak ošetřování laserem

 Zdokonalené pulzy tvaru "cylindru" umožňují rovnoměrné rozložení energie

Rozšířený systém pulzního a laserového světla s možností vylepšení

Zařízení NannoLight MP50 nabízí inovativní a vyspělé rozšiřující
technologie

Výkonná rozšiřitelná technologická platforma NannoLight MP50 dokáže pohánět sady příručních nástavců pro ošetřování různých
indikací.
NannoLight MP50 vytváří klinicky ověřený energetický tok o hustotě energie dosahující až 50 J/cm². Nadstandardní proud energie s
vysokým výkonem Vám umožňuje bezpečně a efektivně provádět rozsáhlou škálu kosmetických zákroků schválených FDA. Kromě
možnosti využití spektrálních pásem přesně určených pěti (5) přiloženými omezovacími filtry umožňuje nová souprava příručního nástavce
HP5 také plné využití patentního spektra frekvencí FNIR ™ (frekvencí blízkých infračervené) (750 - 1400 nm).
Patentní vlnové délky FNIR ™ jsou díky své schopnosti přesně cílené stimulaci fibroblastů a tvorby kolagenu v celé
hloubce škáry optimální pro světelná ošetření obličeje zaměřená na omlazení kůže v těchto partiích.
Každá z vlnových délek FNIR přenáší světlo do jiné oblasti a hloubky škáry. Četné studie
prokázaly, že v důsledku ošetření těmito vlnovými délkami FNIR dochází v kůži k
významné, laserem vyvolané tvorbě nového kolagenu.
Digitální technologie NannoLight MP50 Vám také poskytuje možnost použití dlouhodobých
sérií pulzů a funkcí využívajících proměnlivých mnohonásobných pulzů, čímž Vám umožňuje ošetření
celé řady indikací a problematických kožních typů. Souprava NannoLight MP50 obsahuje pětifunkční
příruční nástavec HP5.

Monoho indikací
s jedinou platformou

NannoLight MP50 Multi-PIP systém intenzivního laserového a pulzního světla v
dokonalém provedení nabízí několik inovativních a vyspělých technologických rozšíření.
• Více safírových omezovacích filtrů v jediném příručním nástavci
• Integrované kontaktní chlazení
• Energetický proud o hustotě energie dosahující až 50 J/cm²
• Delší životnost světelného tělesa (40 000 záblesků)
• Rozsáhlé možnosti nastavení pulzních sérií

Umožňuje Vám bezpečně a efektivně
ošetřovat nejen následující indikace:
− Permanentní odstranění
chloupků
− Světelné ošetření obličeje
− Vyčištění akné
− Vaskulární léze
− Křečové žíly
− Teleangiektazie
− Růžovka

Pigmentové léze
- Pigmentové skvrny a mateřská znaménka
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The NannoLight™ MP50 Platform: Výkonná a všestranná

Nejrychleji rostoucí segment odvětví zdravotní péče dnešní doby
Popularita trhu s kosmetickými zdravotními službami prudce vzrůstá a jeho objem se každým rokem zvyšuje o dvouciferné hodnoty. Veřejná
poptávka po těchto službách je historicky nejvyšší. Jsou-li započítány ostatní nechirurgické estetické léčebné zákroky, dodává trh každoročně
téměř 100 milionů ošetření. To představuje přes 20 miliard dolarů v poplatcích lékařům.

Všestrannost specializovaných
safírových krystalických filtrů se
snadnou výměnou
Každý systém NannoLight MP50 je standardně dodáván s pěti (5) specializovanými filtry ze safírového krystalu. Safír je
po diamantu tou nejtvrdší přírodní látkou a jeho kvalita je nejvyšší ze všech optických materiálů. Krystalické safírové filtry
zařízení NannoLight MP50 jsou vysoce odolné vůči poškrábání či obroušení a vyznačují se nesmírnou průzračností, která
umožňuje maximální průchod světla. Každý z filtrů zajišťuje optimální rozsah vlnových délek pro požadovanou klinickou
indikaci. Po výběru vhodného safírového krystalického filtru jednoduše zvolte odpovídající nastavení zobrazené na dotykové
LCD obrazovce a ošetření může začít.

Výměna stávajícího safírového krystalického filtru za jiný je rychlá a snadná. Jednoduše odstraňte kryt filtru a nahraďte jej jiným. Nyní, po
méně než pěti vteřinách, je systém připraven pro ošetření zcela odlišné indikace. K dispozici je také filtr s rozsahem 410 – 1400 nm (pro
čištění akné).
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NannoLight™ MP50 energetický profil a patentní zlatý filtrační systém

Spektrální profil energie tvaru cylindru

Vyspělá technologie zařízení NannoLight MP50 využívá digitálně řízené polovodičové
elektroniky k zajištění vylepšeného spektrálního profilu energie tvaru cylindru. Spektrální
profil energie tvaru cylindru odbourává neefektivní špičky nebo hroty, které jsou typické pro
tradiční systémy využívající Gaussova pulzního světla či pro nové systémy s příliš vysokou
rychlostí opakování pulzů. Spektrální profil tvaru cylindru trvale udržuje požadovaný
energetický tok po celou dobu účinného trvání jednoho pulzu, výsledkem čehož jsou efektivní,
předvídatelné a bezpečné výsledky ošetření.
Součástí polovodičové elektroniky zařízení NannoLight MP50 je patentní zásobní kondenzátor
zvláštní konstrukce, který rovnoměrně uchovává energii a dobíjí se, avšak jeho vybití při každém
pulzu (nebo dílčím pulzu) je pouze částečné. Zásobní kondenzátor si udržuje dostatečnou
energetickou rezervu na to, aby mohl světelné těleso rovnoměrně zásobit proudem po celou dobu
trvání stávajícího pulzu, stejně jako po dobu trvání všech následujících pulzů (nebo dílčích pulzů).
Systém zásobního kondenzátoru spolu s funkcí rovnoměrně modulovaných výbojů umožňuje
dosažení konstantního spektrálního pulzního profilu tvaru cylindru.
V mnoha jiných systémech využívajících intenzivního pulzního světla je použita elektronika
fungující na principu "volných výbojů", která umožňuje rychlé opakování pulzů, čímž má být
docíleno zkrácení délky ošetření. Nežádoucí, charakteristicky hrotitý průběh profilů energie těchto
systémů vede k výsledkům ošetření, které jsou často nerovnoměrné, skvrnité, nebo dokonce
zdraví škodlivé.

Spektrální profil tvaru cylindru
zařízení NannoLight

Tradiční Gaussův spektrální profil

NannoLight MP50 rukojeť
Patentní trojitý zlatý filtrační systém

Standardní příruční nástavec HP5 zařízení NannoLight MP50
Vnější selektivní safírový
krystalický filtr druhé vlnové délky
Vnitřní safírový krystalický filtr

obsahuje vysoce účinný systém "trojité světelné filtrace". Systém
byl navržen tak, aby z každého světelného pulzu odstranil
nežádoucí ultrafialové světelné vlny při současné maximalizaci
účinků těch spektrálních vlnových délek, které jsou žádoucí pro
ošetření dané indikace.
Patentní filtrační systém je kombinací dutiny
reflektoru obložené 24K zlatem, pevného základního
filtru a volitelného (odpojitelného) omezovacího
safírového krystalického filtru dle vlastního výběru.
Zlatem obložená patentní dutina reflektoru je
navržena tak, aby vstřebala přes 90%
nežádoucích ultrafialových světelných vln,
které světelné těleso vytváří.
Systém dutiny reflektoru rovněž odráží
světelnou energii požadovaných
vlnových délek zpět do tkáně, čímž je
zajištěn maximální energetický tok do
ošetřované oblasti.
Tento jev, známý jako recyklace světelné
energie, umožňuje snížení množství
neužitečného odpadního světla při
současném zesílení energetického proudu
zařízení NannoLight MP50.

Dutina reflektoru
pokrytá zlatem
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NannoLight™ MP50 proměnlivé pulsní módy

Módy s proměnlivým pulzem

NannoLight MP50 nabízí výběr z osmi (8) různých pulzních módů, které umožňují účinné ošetření těch nejrozšířenějších a nejvýnosnějších klinických indikací.
Mód jednoduchého pulzu dodává jednotlivé pulzy s pevně daným rozsahem optimálního trvání (1–30 milisekund) a rozestupem mezi jednotlivými pulzy (3–4
milisekundy).
Mód proměnlivého pulzu Multi-PIP (s mnohonásobným složeným pulzem) nabízí sedm (7) možných forem dodání. Mód proměnlivého pulzu Multi-PIP vystavuje
kůži působení světelných pulzů v pomalém či rychlém sledu, čímž účinně ošetřuje požadovaný cíl, aniž by přitom způsobil vedlejší poškození. Časový rozestup mezi
mnohonásobnými složenými pulzy může být nastaven tak, aby bylo pokožce a drobným povrchovým cévám umožněno ochlazení, zatímco se tepelná energie
hromadí v hlouběji položených větších cévách nebo ve vlasových míšcích. Doporučená délka pulzů a odpočinkových intervalů je založena na odpovídajících časech
potřebných pro uvolnění tepla z cílových chromoforů. Komplexní funkce Multi-PIP dovoluje mnoho možností ošetření a umožňuje dosažení lepších výsledků v
obtížných případech. Lze bezpečně ošetřit tmavší typy kůže při současné maximální optimalizaci energetických nastavení za účelem dosažení nejvyšší možné
účinnosti.

Jednoduchý pulz: (Obecně se jeho použití doporučuje při zvýšených energetických požadavcích [např. světelné ošetření obličeje, odstraňování chloupků u světlejších typů pleti]).
a. Šíře pulzu: 1–30 milisekund
b. Interval opakování: 2.0 sekundy mezi jednotlivými pulzy

Mód mnohonásobných pulzů (Program M1): (Proměnlivá/Stanovená série pulzů)

a. PIP Mód-2: Délka prvního pulzu může být nastavena v rozmezí 5 až 30
milisekund. Délka druhého pulzu je pevně stanovená (10 milisekund). Délka
prodlevy (klidového intervalu) může být nastavena v rozmezí 5 a 50
milisekund. Produkuje 2 pulzy "naskládané" v pulzní sérii.
b. PIP Mód-3: Délka prvního pulzu může být nastavena v rozmezí 5 až 30
milisekund.Délka druhého a třetího pulzu je pevně stanovená (10
milisekund). Délka prodlevy (klidový interval) může být nastavena mezi 5 a
50 milisekundami. Produkuje 3 pulzy v pulzní sérii.
c. Interval opakování: 2.0 vteřin mezi jednotlivými pulzy Proměnlivý pulz
Multi-PIP — Mód (M1) mnohonásobného pulzu (3 PIP)

Mód mnohonásobného pulzu (Program M2): (Proměnlivý/

Multi-PIP Variable Pulsation Multi (M1) Pulse
Mode (3 PIP)

Proměnlivý pro krátké vložené pulzy a dlouhé pulzní série)
a. PIP Mód-2 - 6: Počet vložených pulzů (dílčích pulzů) lze navolit v rozsahu od 2 do 6
vložených pulzů. Pulzy mohou být "skládány" v rozmezí od 2 do 6.
b. Délka trvání každého vloženého pulzu je volitelná (od 1 do 8 milisekund).
c. Délka prodlevy pulzu (klidový interval) mezi jednotlivými vloženými pulzy může být
nastavena mezi 5 a 50 milisekundami.
d. Interval opakování: 2.0 vteřin mezi jednotlivými pulzy

Proměnlivý pulz Multi-PIP — Mód (M2) mnohonásobného pulzu (6 PIP)
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NannoLight™ MP50 délka pulsů a vlnové délky

Rozsah délek trvání pulzů zařízení NannoLight MP50

Zařízení NannoLight MP50 nabízí největší výběr typů pulzů a filtrů vlnových délek ve své kategorii, čímž Vám umožňuje účinné ošetření
téměř každého pacienta a indikace. Vědeckým základem ošetření pomocí zařízení NannoLight MP50 je "selektivní fototermolýza". K
tomuto procesu dochází, když je kůže vystavena světelné energii o konkrétní vlnové délce a když je cílovému chromoforu v maximální
možné míře umožněno vstřebání světelné energie, aniž by zároveň byla zasažena okolní tkáň. Velký výběr délek trvání pulzu (1–30
milisekund) zařízení NannoLight MP50 Vám také umožňuje volbu délky pulzu pro zajištění ideálních výsledků ve Vámi zaměřeném
specifickém chromoforu (např. melanin nebo oxyhemoglobin).

Celé spektrum výběru vlnových délek zařízení NannoLight
MP50 (410 nm – 1400 nm)
Indikace

Cílový chromofor

Rozsah vlnových délek

Světelné ošetření obličeje (Pigmentové léze a
vaskulární anomálie)

Melanin ,Oxyhemoglobin

560 – 1400 nm

Pigmentové léze, poškození slunečním
světlem

Melanin

530 - 1400 nm

Vaskulární léze
Permanentní odstranění chloupků
(Skin Type IV-V)

* Akné

510 - 690 nm

Oxyhemoglobin
Melanin

640 - 1400 nm

Porfyriny

410 - 1400 nm

* vyžaduje volitelný omezovací filtr.
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Klinické případové studie: Fotodokumentace stavu před a po ošetření
Každoroční výdaje veřejnosti na odstranění nechtěných či
přebytečných chloupků přesahují 10 miliard dolarů. Před
zavedením metod založených na využití světla zahrnovaly
upřednostňované postupy při odstraňování chloupků holení,
voskování a elektrolýzu. Zařízení NannoLight ™ MP50 Vám
umožňuje těžit z tohoto rostoucího a výnosného trhu, neboť s
jeho pomocí můžete svým klientům nabídnout úsporná,
permanentní řešení a jeho výkonnost zároveň předčí většinu
konkurenčních systémů. Díky zařízení NannoLight MP50
jsou kosmetická ošetření finančně výnosnější a přístupnější než
kdy předtím.

Světelné ošetření obličeje

Vaskulární anomálie a pigmentové léze
V důsledku účinků slunečního záření, procesu stárnutí a individuálního životního
stylu se kůže opotřebovává a vyvíjejí se u ní viditelné nedostatky. Po výběru
specifického safírového krystalu vhodného pro danou indikaci zařízení NanoLight
MP50 selektivně zaměřuje melanin a oxyhemoglobin.

Po 3 ošetřeních

Před

Zařízení NannoLight MP50, které využívá přesně vymezeného
rozsahu frekvencí intenzivního pulzního světla, produkuje optimální
kombinaci světelných vlnových délek a proudu energie. Po zaměření
jsou vlasové míšky zablokovány a zároveň je podpořena tepelná
relaxace, přičemž okolní tkáně zůstávají nezasaženy. Tento proces je
znám jako selektivní fototermolýza.
Fotografie poskytl Dr. T. Rojy, MD. - Jacksonville, NC

Před

Po 3 ošetřeních
Vaskulární anomálie se projevují v mnoha formách. Pavoučí žilky
(teleangiektáze) jsou těmi nejběžnějšími vaskulárními lézemi a často se nacházejí
na obličeji.
Pigmentové léze se objevují, pokud se v kůži nachází nadbytek melanocytů. Pihy
(ephelides), hnědé skvrny (lentigines) a mateřská znaménka (nevi) vznikají
znásobením množství tmavého pigmentu.

Fotografie poskytl Dr. Thomas Barrows, MD. - Minneapolis, MN

Před

Po 3 ošetřeních

Čištění akné
Jen v samotných Spojených státech je onemocněním acne vulgaris
postiženo 17 milionů lidí, hlásí Národní institut zdraví. Přes 80%
jednotlivců — bez ohledu na pohlaví, kožní typ či zeměpisnou polohu
— trpí ve věku mezi 14 a 30 lety na akné. Přes 25% bude mít v jejím
důsledku permanentní jizvy. Zařízení NannoLight MP50 vytváří
jedinečnou kombinaci modrých, zelených, žlutých a červených
vlnových délek, která proniká do hloubky, ničí bakterie akné a
zároveň omezuje záněty, jimiž je onemocnění akné provázeno.
Zařízení NannoLight MP50 odvádí vynikající výsledky a jeho
použití je schváleno pro ošetřování lehkých až středně těžkých
případů zánětlivé a uhrovité zánětlivé acne vulgaris.

Fotografie poskytl Dr. Marty Smith MD. - Roaneke, VA

Při selektivním vstřebávání intenzivního pulzního světla cílovým chromoforem
způsobuje výsledný fototermální proces srážení melaninu a následné odlupování
lézí.

Před
Před

Po 3 ošetřeních

Po 3 ošetřeních

Fotografie poskytl Dr. Thomas Barrows, MD. - Minneapolis, MN

Fotografie poskytl Dr. Thomas Barrows, MD. - Minneapolis, MN
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Technické specifikace
Světelný zdroj: pulzní světlo, celé viditelné spektrum a FNIR ™.
Pulzní mód: Jednoduchý pulz nebo Mód proměnlivých mnohonásobných pulzů
Šíře pulzu (Délka trvání): proměnlivá, 1–30 milisekund
Programy proměnlivých pulzů: osm (8) různých možností
Pulzy v sérii (vložené pulzy): 2 – 6
Prodleva mezi jednotlivými pulzy: 5 – 50 milisekund
Délka trvání série pulzů: 7 – 298 milisekund
Intenzita pulzů (rychlost): až .5 Hz
Světelné těleso: hutný Xenon (zaručeno přes 40 000 záblesků)
Safírové krystalické filtry: pět (5) safírových krystalických filtrů je součástí
základní systémové výbavy (8 mm x 40 mm) (filtry pro specifické vlnové délky,
čirost pro 99% světelného spektra s výběrovou omezující filtrací)
Volitelné filtry: filtr pro čištění akné (410 – 1400 nm)
Spektrální rozsah: standardní, 410 nm – 1400 nm
FNIR: úplné patentní spektrum vlnových délek blízkých infračervené
Velikost cílové ošetřované oblasti: standardní 8 mm x 40 mm (320 mm²)
Rozsah hustot proudu energie: 2.8 až 50 Joulů/cm²
Optická dutina: obložená zlatem, chlazená vodou
Hmotnost: 63 lbs/29 kg (přenosná, stolní část)
Hmotnost přídavného integrovaného podvozku: 41 lbs/18.6 kg
Chladící systém s možností nastavení záporných teplot: nastavitelné
teploty od pokojové po -5 C/23 F
Zdroj napětí: 110 v nebo 220 v (10 A, 50/60 Hz)
Záruka: standardní dvouletá, možnost prodloužení záruky
Chlazení pokožky s možností nastavení záporných hodnot zajišťuje pohodlí
pacienta.

Systém NannoLight MP50 disponuje funkcí nastavitelného chlazení pokožky a funkcí chlazení safírových krystalických filtrů,
které jsou jeho součástí. Patentní funkce chlazení umožňuje systému bezpečný provoz i při použití intenzivnějších proudů energie.
Podporuje účinnost ošetření, umožňuje Vám ošetřovat tmavší typy kůže a zajišťuje vyšší míru pohodlí pacienta. Po aktivaci funkce
záporných teplot je filtr důkladně a s velkou přesností chlazen až na teplotu –5 ·C. Ochlazený filtr obratem chladí pokožku, čímž
pomáhá zvýšit pohodlí klienta v průběhu ošetření a zabraňuje vedlejšímu tepelnému poškození přilehlých tkání.
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