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SmartLaser®

zaawansowana technologia 
dostępu do internetu

Flat Frame®

zmiana kształtu 
wiązki światła

Accusense®

system monitorowa-
nia temperatury

Cool & Clear®

głowice chłodzone
szkłem szafirowym

Plug & Play®

system rozpoznawania
rozmiarów plamek

Telescope®

cyfrowy zoom
optyczny

Top Hat Beam®

równomierny 
rozkład energii

SmartLaser® 
troszczy się o 

Twoje urządzenie 
i jest całkowicie 

bezpłatny.

7 innowacyjnych technologii ZYE®Pierwsza 
inteligentna 
platforma  
ZYE SMART®

Dlaczego ZYE® określany jest 
mianem SMART? 

• Interface z internetem.

• Zdalny, inteligentny system diagno-
styczny online.

• Możliwość generowania raportów 
dostępnych online z historią serwisu.

• Kontrola daty i godziny pracy 
wraz z ustawieniami parametrów.

• Wskaźnik wykorzystania impulsów.

SmartLaser® dostarcza dane, 
które pomagją zarządzać 
rentownością gabinetu. 

• Wskaźnik zliczania ogólnej ilości im-
pulsów generowanych przez głowicę.

• Podgląd najwyższej częstotliwości 
użytkowania i wskazań.

• Zapis historii zabiegów.

• Różne typy wykresów dotyczące 
analizy wybranych okresów historii.

• Kontrola dat i czasu z dokumenta-
cją parametrów urządzenia.



Aż 11
wymienych
głowic ZYE®:

ACROMA‒QS®

Nd: YAG 1064 nm

KTP 532 nm
Q-Switch o podwójnej 
długości fali.

DUALMODE®

Er: YAG 2940 nm 
Podwójny efekt lasera 
erbowego ER:YAG. 
Doskonały efekt  
koagulacyjny.

DUALMODE 

ATHENA®

Zabiegi dla intymnego 
zdrowia i dobrego 
samopoczucia kobiet.

DUALMODE 

INLIFT®

i TRUELIFT®

Poprawa napięcia skóry  
od wnętrza jamy ustnej
i okolic oczodołów.

IPL‒SQ®

Technologia IPL  
z cyfrowo kontro-
lowaną szerokością 
impulsu.

INTENSE‒IR®

850-1800 nm 
Promieniowanie pod-
czerwone o dużej mocy 
stosowane do napięcia 
skóry twarzy i ciała.

LONGPULSE®

Nd: YAG 1064 nm 
Laser ze zmiennymi 
trybami impulsów 
pracujący w trybie 
dynamicznym.

PRODEEP®

Nd:YAP 1340 nm 
Opatentowana technologia 
stosowana do głębokich 
podskórnych zabiegów 
laserem frakcyjnym.

GOSMOOTH®

Er: GLASS 1540 nm 
Technologia o naj-
wyższym standardzie 
stosowana przy resur-
facingu laserowym.

8‒18/HR®

ALX/YAG 
6 rozmiarów plamek.
Cyfrowy zoom optyczny 
i zintegrowany system 
chłodzenia dla lepszej 
redukcji owłosienia.

3‒10/VL®

ALX/YAG 
5 rodzajów plamek. 
Cyfrowy zoom optyczny 
i zintegrowany system 
chłodzenia w reducji 
zmian naczyniowych.

3‒24/HR® 

ALX/YAG 
10 rodzajów plamek.
Zwiększona wydajność 
procedury i użytecz-
ność lasera w redukcji 
owłosienia.

5‒15/LT®

YAG 
3 rodzaje plamek .
Laserowe napinanie  
i zagęszczanie skóry. 

Jeszcze bardziej 
wszechstronna 
platforma

Platforma ZYE® to dwa mode-
le pełnozakresowych systemów  
laserowych ZYE YAG® (1064 nm) 
i ZYE ALEX® (755 nm) z głowi-
cami, które nie posiadają 
odpowiedników na rynku.
Bazy Zye® są w pełni kompatybil-
ne z głowicami EthereaMX, która jest 
najlepiej sprzedającą się platformą 
na świecie.



Krótki okres
rekonwalescencji

Długofalowe
rezultaty

Szybka
procedura

Rezultat już po 
pierwszym zabiegu

Dla wszystkich
fototypów skóry

Krótki okres
rekonwalescencji

Długofalowe
rezultaty

Szybka
procedura

Rezultat już po 
pierwszym zabiegu

Dla wszystkich
fototypów skóry

Ekskluzywna technologia optyczna Flat-Frame®  
Kwadratowa wiązka zwiększa gęstość pokrycia obszaru 
zabiegowego bez pozostawiania miejsc nie poddanych 
zabiegowi. Technologia ta zapewnia bezpieczeństwo pa-
cjenta i zwiększa szybkość zabiegu aż o 25% ze względu 

na format plamki.

Cool & Clear® zintrgrowany 
system  chłodzenia (do 4°C)

Szkło szafirowe zwiększa komfort i bezpie-
czeństwo zabiegu nawet w przypadku bar-
dziej agresywnych, wyższych parametrów.

REDUKCJA OWŁOSIENIA

LASEROWY LIFTING
LASEROWY PEELING TERMICZNY

GRZYBICA PAZNOKCI
TRĄDZIK RÓŻOWATY

ROZSZERZONE UJŚCIA GR. ŁOJOWYCH

8‒18/HR®
ALX/YAG

YAG

8–18/HR® Dostępne wielkości plamki:

 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm

Cyfrowy  zoom optyczny  
ZYE Telescope® 
Zintegrowany z głowicą, z automatyczną regu-
lacją wielkości plamki i parametryzacją interfejsu.

Jednorodna wiązka typu Top Hat®   
zapewnia równomierny rozkład energii i pozwala unik-
nąć zlokalizowanych punktów przegrzania, dzięki czemu 
zwiększa ogólną skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu.

5–15/LT® Dostępne wielkości plamki:

 5 mm 10 mm 15 mm

Przewodnik laserowy
Regulacja ostrości.

Accusense®  wskaźnik temperatury 
z wykresem słupkowym zintegrowanym z rękoje-
ścią, co ułatwia procedurę i pomaga sparame-
tryzować zabieg. System monitorowania  
w czasie rzeczywistym  temperatury powierzch-
ni skóry, który zapewnia bezpieczeństwo.

Epidermalny system chłodzenia
pozwala na użycie sprzężonego powietrza, 

zwiększa wydajność procedury i  użyteczność 
lasera.

5‒15/LT®

Aplikacja
zabiegu

8‒18/HR®

Efekty
zabiegu

5‒15/LT®
po 7 sesjachprzed zabiegiem
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Krótki okres
rekonwalescencji
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Dla wszystkich
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ZMIANY NACZYNIOWE
LASEROWY PEELING TERMICZNY
REDUKCJA OWŁOSIENIA
GRZYBICA PAZNOKCI

REDUKCJA OWŁOSIENIA
LASEROWY PEELING ALX

3–10/VL® Dostępne wielkości plamki:

 3 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

3–24/HR® Dostępne wielkości plamki:

 3 mm 5 mm 6 mm 10 mm 12 mm

14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 24 mm

3‒10/VL®
ALX/YAG

ALX/YAG

Cyfrowy  zoom optyczny  
ZYE Telescope® 
Zintegrowany z głowicą, z automatyczną regulacją 
wielkości plamki i parametryzacją interfejsu.

Jednorodna wiązka typu Top Hat®   
zapewnia równomierny rozkład energii i pozwala 

uniknąć zlokalizowanych punktów przegrzania, 
dzięki czemu zwiększa ogólną skuteczność  

i bezpieczeństwo zabiegu.

System Plug and Play®

Różnorodny wybór rozmiarów plamek. 
Wszechstronność działania z zakresem 
dostępnych rozmiarów plamek oraz au-
tomatycznym systemem rozpoznawania.

Cool & Clear® zintrgrowany 
system  chłodzenia (do 4°C)
Szkło szafirowe zwiększa komfort  
i bezpieczeństwo zabiegu nawet  
w przypadku bardziej agresywnych, 
wyższych parametrów.

Accusense®  wskaźnik temperatury 
z wykresem słupkowym zintegrowanym z ręko-
jeścią, co ułatwia procedurę i pomaga spara-
metryzować zabieg. System monitorowania  
w czasie rzeczywistym  temperatury powierzchni 

skóry, który zapewnia bezpieczeństwo.

Epidermalny system chłodzenia
pozwala na użycie sprzężonego powietrza, 
zwiększa wydajność procedury i uży-
teczność lasera.

3‒24/HR®

Efekty
zabiegu
3‒10/VL®

szyja, po 4 sesjachszyja, przed zabiegiem

Efekty
zabiegu
3‒24/HR®

po 1 sesjiprzed zabiegiem
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PRODEEP® DANE TECHNICZNE

ZAKRES FALI Nd: YAP 1340 nm

DOSTĘPNE WIELKOŚCI PLAMEK 6 mm soczewka kolimacyjna

8 mm, 100 mtz/cm2 soczewka frakcyjna

10 mm, 400 mtz/cm2 soczewka frakcyjna

MAKSYMALNA ENERGIA 200 mJ/mtz

SZEROKOŚĆ IMPULSU 3–20 ms

CZĘSTOTLIWOŚĆ POWTÓRZEŃ Do 2,5 Hz

ProDeep®

• Nd: YAP 1340 nm - opatentowana technologia

• ProDeep®*: 9 × większa głębokość penetracji w porów-
naniu innymi laserami dostępnymi na rynku, co gwarantuje o wiele 
wyższą skuteczność kliniczną.

• Szeroki zakres intensywności zabiegowej ProDeep® 

oferuje możliwość nieablacyjnej obróbki frakcyjnej w głębszych war-
stwach skóry, generując wyższą temperaturę w tkance podskórnej.
Technologia dostarcza wysoką dawkę skumulowanej energii 
poprzez mikrofrakcjonujące soczewki, czas trwania impulsów wynosi 
3–20 ms. Cechy te stanowią o niepowtarzalności i wyjątkowości tej 
technologii.

• Technologia ProDeep® zrewolucjonizowała rynek, 
oferując nieablacyjny laser frakcyjny, który daje doskonałe 
efekty od pierwszego zastosowania, z jednoczesną gwarancją 
bezpieczeństwa i bez okresu rekonwalescencji.

• Wyższe bezpieczeństwo, skuteczność i użyteczność 
dzięki zastosowaniu nowego frakcyjnego systemu 
optycznego najwyższej jakości. Kwadratowy układ punktów, 
mniejsze mikrofrakcjonowanie wiązki oraz większy odstęp pomiędzy 
punktami przekłada się na doskonałe i bezpieczne rezultaty terapii.

• ProDeep® to uznana i powszechnie stosowana przez 
wielu znanych lekarzy technologia laserowa. Niezliczone 
sukcesy w osiąganiu doskonałych wyników terapii to dowód na jej 
wysoką skuteczność.

PRODEEP® Dostępne wielkości plamki:

6 mm soczewka kolimacyjna

8 mm, 100 mtz/cm2 soczewka frakcyjna

10 mm, 400 mtz/cm2 soczewka frakcyjna

SELEKTYWNY EFEKT
FOTOTERMOLIZY

Efekty
zabiegu
ProDeep®

odmładzanie skóry redukcja bliznterapia łysienia



Krótki okres
rekonwalescencji

Długofalowe
rezultaty

Dynamic - zabieg 
lunchowy

Rezultat już po 
pierwszym zabiegu

Dla wszystkich
fototypów skóry

LONGPULSE® DANE TECHNICZNE

ZAKRES FALI Nd: YAG 1064 nm

 DOSTĘPNE WIELKOŚĆ PLAMKI 2, 3, 6, 9 mm

MAKSYMALNA ENERGIA 500 J/cm2

SZEROKOŚĆ IMPULSU 0,3–60 ms

SPOSÓB DZIAŁANIA LongPulse®, Dynamics®

CZĘSTOTLIWOŚĆ POWTÓRZEŃ Do 10 Hz

LongPulse®

• Nd: YAG 1064 nm - ze zmiennymi trybami impulsów.

• Dzięki lepszej penetracji oraz absorpcji fali o określo-
nej długości przez hemoglobinę, technologia LongPulse® ofe-
ruje maksymalną precyzję, skuteczność i bezpieczeństwo w usuwaniu 
różnych pod względem wielkości i głębokości zmian naczyniowych.

• Technologia LongPulse® z dłuższymi czasami impulsów 
osiągającymi aż do 60 ms skutkuje wydłużonym podgrzaniem 
leczonego obszaru, co z kolei prowadzi do wzrostu wewnętrznej tem-
peratury w naczyniach i poprawy reakcji na bodziec.

• Większa fluencja plamek w trybie Dynamics® przy rozmia-
rach plamek od 3 do 6 mm: do 45 J/cm2

• LongPulse® jest bezpiecznym rozwiązaniem tera-
peutycznym o potwierdzonej naukowo zwiększonej 
skuteczności klinicznej. Brak okresu rekonwalescencji i ryzyka 
komplikacji, które mogą pojawić się podczas stosowania innych, kon-
wencjonalnych technik takich jak np. skleroterapia.

• Nowoczesna funkcja LongPulse® Dynamics® – to nowy 
standard peelingu termicznego. Idealna synergia pomiędzy dłu-
gością fali, gęstością energii i szerokością impulsu ( od 0,3 do 1 ms) 
przyczynia się do rozszerzenia zakresu wskazań o: odmładzanie, usu-
wanie owłosienia, leczenie trądziku różowatego czy grzybicy paznokci.

WIĘKSZA FLUENCJA PLAMEK W TRYBIE DYNAMICS® 
przy rozmiarach plamek od 3 do 6 mm: do 45 J/cm2

LONGPULSE® Dostępne wielkości plamki

2 mm 3 mm 6 mm 9 mm

redukcja naczynekusuwanie brodawek obkurczanie naczyń

Efekty
zabiegu

LongPulse®
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IPL‒SQ® DANE TECHNICZNE

ZAKRES FALI IPL 400–1200 nm

DOSTĘPNE FILTRY 400, 515, 540, 580, 640, 695

dwuzakresowe: 390‒510 nm, 850‒1200 nm 

ROZMIAR PLAMKI 4 × 12 mm

Vascutips™ Ø8 mm

12 ×12 mm
dla zmian miejscowych

MAKSYMALNA ENERGIA 33 J/cm2

SZEROKOŚĆ IMPULSU 5 do 100 ms

SYSTEM CHŁODZENIA Wbudowany szafirowy system chłodzący

CZĘSTOTLIWOŚĆ POWTÓRZEŃ Do 2 Hz

Wielofunkcyjne filtry odcinające:

400 nm 515 nm 540 nm 580 nm 640 nm 694 nm

dwuzakresowy 390‒510 nm dwuzakresowy 850‒1200 nm

Pryzmat rozdziela światło na szerokie spektrum. Wyłączając 
promieniowanie UV, lampa emituje światło widzialne i podczer-
wone o długości fali od 400 do 1200 nm.

IPL‒SQ®

• Intensywnie pulsujące światło 400‒1200 nm

• Nowy, dwuzakresowy filtr 390‒510 / 850‒1200 nm 
do terapii aktywnego trądziku, bielactwa i łuszczycy.

• Tryb Dynamics® z częstotliwością powtarzania do 3Hz dla długości  
fali 515, 540, 580, 640, 694, 850‒1200 nm, dla zabiegów w trybie 
in-motion na rozległych obszarach zabiegowych i w różnych typach 
zmian.

• Boczna ochrona, lekki system przeciw rozpraszaniu 
światła w połączeniu z szafirem zwiększają komfort i bezpieczeń-
stwo zabiegu.

• Cyfrowy, zintegrowany system kalibracji dla pomiaru 
energii wyjściowej światła.

• Prawnie zastrzeżona technologia impulsu fali prostokątnej Square-
-Wave Pulse®, wykorzystująca mikroprocesorowe impulsy dla jesz-
cze lepszych rezultatów terapii i optymalnego bezpieczeństwa.

• System VascuTip®, to jeszcze większa precyzja działania przy  
leczeniu niewielkich, trudno dostępnych zmian.

• Szafirowy system chłodzący Contact-Cooling™, zwięk-
szony zakres chłodzenia (2°C) dla większego komfortu pacjenta i bez-
pieczeństwa procedury.

odmładzanie usuwanie przebrwień terapia zmian naczyniowych

Efekty
zabiegu
IPL‒SQ®
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GOSMOOTH® DANE TECHNICZNE

ZAKRES FALI Er: GLASS 1540 nm

DOSTĘPNE WIELKOŚCI PLAMEK 8 mm, 100 mtz/cm2 soczewka frakcyjna

10 mm, 400 mtz/cm2 soczewka frakcyjna

MAKSYMALNA ENERGIA 95 mJ/mtz

SZEROKOŚĆ IMPULSU 10, 15 ms

CZĘSTOTLIWOŚĆ POWTÓRZEŃ Do 1 Hz

GoSmooth®

• Er: GLASS 1540 nm

• GoSmooth® wprowadza światowy standard w technolo-
gii odmładzania i rozszerza EthereaMX o nowe wskazania i zabiegi.

• Prawdziwy nieablacyjny resurfacing frakcyjny z użyciem 
GoSmooth® działa precyzyjnie na warstwę tkanki nabłonkowej, 
generując jednolity śródskórny efekt termiczny.

• Zapobiega, podtrzymuje i leczy oznaki starzenia, 
terapia polecana jest w przypadku zmarszczek, blizn trądzikowych, 
melasmy, rozstępów i rozmaitych niedoskonałości skórnych.

• Zaprojektowana specjalnie, by zapewnić najwyższą skutecz-
ność i bezpieczeństwo w zabiegach przeprowadzanych 
na każdym obszarze ciała zarówno u meżczyzn jak i kobiet.

• Daje widoczne rezultaty od pierwszej sesji zabiegowej, 
oferuje bezpieczny zabieg o wysokiej skuteczności klinicznej dla 
wszystkich rodzajów skóry bez konieczności przerywania codzien-
nych czynności i obowiązków – nie wymaga rekonwalescencji.

• Wysokiej jakości mikrofrakcjonowanie poprzez ulep-
szony i precyzyjny system soczewek zapewnia w praktyce wyższe 
bezpieczeństwo GoSmooth®.

• GoSmooth® oferuje nowe możliwości terapeutyczne, różno-
rodną technologię o wysokiej jakości oraz wspaniałe 
efekty.

GOSMOOTH® Dostępne wielkości plamki:

8 mm, 100 mtz/cm2 soczewka frakcyjna

10 mm, 400 mtz/cm2 soczewka frakcyjna

odmładzanie skóry redukcja blizn terapia łysienia

Efekty
zabiegu

GoSmooth®



tkanka
podskórna

skóra
właściwa

naskórek

powierzchnia tkanki

wewnątrztermiczna strefa grzewcza

skala temperatury w stopniach Celsjusza

Obraz przedstawia ogrzewanie w tkance docelowej. Tereny przyległe są 
chronione i chłodzone. Naskórek utrzymywany jest w bezpiecznej tempera-
turze (poniżej 40°C).

Wstępne schłodzenie chroni naskórek, 
zapobiegając uszkodzeniom po aplikacji.

TRYB STATYCZNY

Głębokie ogrzewanie tkanki, z wodą jako 
docelowym chromoforem.

Krótki okres
rekonwalescencji

Rezultat już po 
pierwszym zabiegu

Dla wszystkich
fototypów skóry

Szybka
procedura

INTENSE‒IR® DANE TECHNICZNE

ZAKRES FALI 850‒1800 nm

MAKSYMALNA ENERGIA 130 J/cm2

SZEROKOŚĆ IMPULSU 3–10 s

DOSTĘPNA WIELKOŚĆ PLAMKI 30 × 12 mm

POPRAWA NAPIĘCIA SKÓRY

Ogrzewanie skóry właściwej na głębokości od około 2 mm do 4 mm, 
wywołuje natychmiastowy skurcz i stymulację przebudowy kolagenu.

Intense‒IR®

• Podczerwień o długości fali 850‒1800 nm - praca w trybie 
dynamicznym i statycznym.

• Nieablacyjna, nieinwazyjna, statyczna technologia 
bez okresu  rekonwalescencji. Powszechnie uznana i stoso-
wana na całym świecie, dla liftingu termicznego, poprawy napięcia 
i ujędrnienia skóry.

• Wbudowany przed- i pozabiegowy system chłodzący,  
który zapewnia bezpieczeństwo i komfort zabiegu, umożliwiając jedno-
cześnie zastosowanie bardziej intensywnej formy zabiegu.

• Wielofunkcyjna, nowoczesna technologia do zabie-
gów na twarz i ciało. Intense‒IR® jest jednym z nielicznych zabie-
gów, który z łatwością można dopasować do indywidualnych potrzeb 
pacjentów.

INTENSE‒IR® Dostępne wielkości plamki:

30 × 12 mm

napięcie skóry napięcie skórynapięcie skóry

Efekty
zabiegu
Intense‒IR®



QS

Krótki okres
rekonwalescencji

Długofalowe
rezultaty

Szybka
procedura

Rezultat już po 
pierwszym zabiegu

Dla wszystkich
fototypów skóry

ACROMA‒QS® DANE TECHNICZNE

ZAKRES FALI Nd: YAG 1064 nm

KTP 532 nm

DOSTĘPNE WIELKOŚCI
PLAMEK

1064 nm 3,5,7 mm

1064 nm 9 mm, 100 mtz/cm2

soczewka frakcyjna

532 nm z 3 i 5 nm

MAKSYMALNA ENERGIA 1500 mJ

SZEROKOŚĆ IMPULSU 20 ns

CZĘSTOTLIWOŚĆ POWTÓRZEŃ Do 5 Hz

Acroma‒QS®

• Nd:YAG 1064 nm /KTP 532 nm

• Technologia ACROMA‒QS® jest bezpieczna dla 
wszystkich fototypów, bez konieczności ograniczania 
się do określonych pór roku, co pozwala zaproponować 
pacjentom zabiegi laserowe nawet w sezonie letnim.

• Najnowsze rozwiązanie technologiczne dla nieabla-
cyjnego frakcyjnego odmładzania skóry, zabiegi są 
szybkie (zabieg "lunchowy"), praktycznie bezbolesne, bez okresu 
rekonwalescencji. Niezwykle skuteczne zabiegi na twarz i ciało.

• Doskonała inwestycja w technologię laserową Q‒Switch, 
która oferuje nowe możliwości i rozwiązania we wskazaniach kosme-
tycznych i medycznych.

• Usuwanie tatuaży, leczenie melasmy i hiperpigmen-
tacji, ze wskazaniami zabiegowymi rozszerzonymi o: znamiona, 
rogowacenie łojotokowe.

• Laserowy toning dla każdego fototypu.

• ACROMA‒QS® jest unikalną głowicą, wykorzystującą 
dwie długości fal: 1064 nm i 532 nm. Generuje większą 
dawkę energii przypadającą na impuls, co zapewnia jeszcze lepszą 
skuteczność w usuwaniu zarówno znamion pigmentacyjnych oraz 
różnokolorowych sztucznych pigmentów.

ACROMA‒QS® Dostępne wielkości plamki:

1064 nm 3,5,7 mm

1064 nm 9 mm, 100 mtz/cm2

soczewka frakcyjna

532 nm z 3 i 5 nm

Efekty
zabiegu
Acroma‒QS®

terapia melasmyusuwanie tatuaży usuwanie zmian pigmentacyjnych



Rozległe
efekty kliniczne

Długofalowe
rezultaty

Szybkie
efekty

Szybka
procedura

Krótki okres
rekonwalescencji

DUALMODE® DANE TECHNICZNE

ZAKRES FALI Er: YAG 2940 nm

DOSTĘPNE WIELKOŚCI 
PLAMEK

Ø 8 mm, 400 mtz/cm2 soczewka frakcyjna

Ø 8 mm, 100 mtz/cm2 soczewka frakcyjna

Ø 2, 5, 6, 8, 12 mm soczewka kolimacyjna

InLift® do wewnątrzustnego zabiegu laserowego

TrueLift® dla okolic oczodołowych i oczodołów

DOSTĘPNE AKCESORIA Athena 90+, Athena 360, soczewka frakcyj-
na, soczewka kolimacyjna

MAKSYMALNA ENERGIA 8 J

SZEROKOŚĆ IMPULSU 200 µs –5 ms

CZĘSTOTL. POWTÓRZEŃ do 10 Hz

DualMode®

• Nd: YAG 2940 nm

• DualMode® posiada niepowtarzalny system podwójnego 
impulsu, dzięki czemu jednocześnie zachodzą procesy odpa-
rowania i koagulacji tkanki przy jednym strzale. Zwiększa to 
efekt pozabiegowego uszkodzenia termicznego i poprawia proces stymulacji 
kolagenu głęboko w skórze.

• Nowy skolimowany rozmiar plamki 12 mm o czasie impulsu 
200 µs i częstotliwości powtarzania do 10 Hz dla zabiegów minimalnie 
ablacyjnych

• Nowa 8 mm plamka ułamkowa z gładkim impulsem do zabiegów 
okołoustnych i okołooczodołowych, zwiększając użyteczność trybu Truelift® do 
redukcji zmarszczek i poprawy napięcia skóry.

• Peeling laserowy: wysoka absorpcja lasera przez wodę przy długości 
fali 2940 nm w połączeniu z jednoczesnym działaniem ablacyjnym (od 300 
do 500 ms) skutkuje kontrolowanym leczeniem określonego obszaru zabiego-
wego przy minimalnym czasie rekonwalescencji.

• Dual Mode® pozwala na łączenie zabiegów o różnych stop-
niach inwazyjności i intensywności poprzez zastosowanie soczewek frakcyj-
nych o różnych średnicach przy 100 i 400 mtz, zmiennych czasów trwania 
impulsu: 200 µs – 5 ms.

• Peeling laserowy wykonywany w czasie krótszym niż 1 minuta. 
Technologia DualMode® oferuje szybszy przebieg zabiegu, co znacznie 
zwiększa wydajność platformy.

• DualMode® Inlift® : technologia umożliwia działanie laserem od we 
wnętrza jamy ustnej i ma na celu ujędrnienie oraz lifting skóry na twarzy. 
Zabieg jest praktycznie bezbolesny, bez okresu rekonwalescencji i daje 
doskonałe efekty terapeutyczne.

• DualMode® TrueLift® : rozwiązanie w leczeniu okolic oczodołowych 
i okołooczodołowych, pracuje ze smooth pulse (8 impulsów - on / off - 400 ms)   

• DualMode® Athena®: metoda stworzona dla zapewnienia zdrowia 
intymnego kobiet, oferująca minimalnie inwazyjne i praktycznie bezbolesne 
zabiegi, które są bezpieczne, precyzyjne, nie wymagają czasu rekonwa-
lescencji, dają wysoki poziom zadowolenia - udokumentowane wynikami 
badań klinicznych.

• Dwukrotnie większa częstotliwość powtarzania w przypadku 
Athena® i InLift®, zapewniając znacznie szybszy przebieg zabiegu.

ATHENA90+ oraz ATHENA360
dla laserowego leczenia intymnych okolic 
ciała kobiet

INLIFT® 

dla wewnątrzustnego
zabiegu laserowego

TRUELIFT® 

leczenie okolic 
oczodołowych 

i okołooczodołowych

DUALMODE® Dostępne głowice:
frakcjonowanie 8mm i 100mtz/cm2,

frakcjonowanie 8mm i 400mtz/cm2 oraz 6mm,
głowice opcjonalne: 2,5mm

redukcja zmarszczek usuwanie bliznodmładzanie

Efekty
zabiegu

DualMode®



Parametry techniczne
ZYE®

ZYE YAG® DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ FALI Nd: YAG1064nm

DOSTĘPNE WIELKOŚCI PLAMEK PLUG-AND-PLAY® od 3 do 24 mm

Cyfrowy zoom od 3 do 18 mm

MOC WYJŚCIOWA 100 J

SZEROKOŚĆ IMPULSU od 200 µs do 300 ms

CZĘSTOTLIWOŚĆ POWTÓRZEŃ Dynamics® do 20 Hz

LongPulse® do 3 Hz

Intense® ciągły

CHŁODZENIE Szafirowe szkło chłodzące lub chłodzenie 
powietrzem

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE BRAK

PLATFORMA TAK

ZYE ALX® DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ FALI Aleksandryt 755 nm

DOSTĘPNE WIELKOŚCI PLAMEK PLUG-AND-PLAY® od 3 do 24 mm

Cyfrowy zoom od 3 do 18 mm

MOC WYJŚCIOWA 55 J

SZEROKOŚĆ IMPULSU od 300 µs do 300 ms

CZĘSTOTLIWOŚĆ POWTÓRZEŃ Dynamics® do 20 Hz

LongPulse® do 3 Hz

CHŁODZENIE Szafirowe szkło chłodzące lub chłodzenie 
powietrzem

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE BRAK

PLATFORMA TAK

Bardzo krótki czas impulsów poniżej progu bólu. Niespotykana dotąd szybkość wykonywania zabiegów.
Optymalizacja efektów dzięki ogromnej różnorodności rozmiarów plamek.
Różne tryby pracy dla bezpieczeństwa terapii i spektakularnych rezultatów.

Wszechstronna platfor-
ma laserowa o wysokiej 
mocy lasera Aleksan-
drytowego (755 nm)  
z doskonałymi wynikami 
terapeutycznymi i mak-
symalnym poziomem 
bezpieczeństwa. Do 
usuwania owłosienia, 
zmian naczyniowych, 
oferująca również wy-
jątkowy tryb Dynamics® 
do usuwania i rozjaśnia-
nia przebarwień.

Wszechstronna platfor-
ma laserowa o wysokiej 

mocy lasera Nd:YAG 
1064 nm, z dostępnymi 

aż 20 różnymi
 rozmiarami plamek  

w trzech różnych
 trybach pracy. 

YAG®ALX®
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Dlaczego
ZYE®

KORZYŚCI DLA LEKARZA KORZYŚCI DLA PACJENTA

Maurice Adatto Luiz PerezAdriana Cairo Valéria Campos

Wyłącznym dystrybutorem urządzeń ZYE YAG® i ZYE ALX® na terenie Polski jest PANDA MEDICAL | www.pandamedical.co

NASI EKSPERCI

Innowacyjne technologie, 
które nie mają odpowiednika 
na światowym rynku, poparte 
badaniami klinicznymi

Dostęp do badań 
klinicznych

Uczestnictwo w międzyna-
rodowym projekcie zrzeszającym
lekarzy na całym świecie 
Vydence Laser Academy

Innowacyjne technologie, 
które nie mają odpo-

wiednika na światowym 
rynku, poparte 

badaniami klinicznymi

Bbezpieczeństwo oparte
na badaniach klinicznych

Minimalne odczuwanie bólu 
nawet przy bolesnych 

procedurach

+

+

+

+

+

+

Wiceprezydent i członek zarządu 
5CC (5-Continent Congress - Laser 
& Aesthetic Medicine, Barcelona, 
Spain), honorowy członek i były pre-
zydent ESLD (European Society for 
Laser Dermatology), prelegent mię-
dzynarodowy, autor wielu publikacji 
i artykułów naukowych, współautor 
podręczników w dziedzinie dermato-
logii, laseroterapii i dermatochirurgi. 

Brazylijski dermatolog, absolwent 
Uniwersytetu w São Paulo, w łaści-
ciel Espaço Mira w São Paulo - kli-
niki specjalizującej się w zabiegach 
odmładzania pochwy. Jjest również 
uznanym, międzynarodowym prele-
gentem na temat wypełniaczy, toksy-
ny botulinowej i CaHA. 

Lekarz dermatolog, absolwentka 
Universidade Santo Amaro na 
wydziale dermatologii. Wiedzę 
praktyczną zdobywała w Hospital 
Heliópolis-SUS oraz Hospital das 
Clínicas-USP. Swoją miłość do nie-
ograniczonych możliwości lasetote-
rapii rozwija we własnej klinice der-
matologicznej Clínica Dra. Adriana 
Cairo od 2009r. 

Lekarz dermatolog, absolwentka 
Harvard Medical Club, prelegentka 
międzynarodowa autorka publikacji 
i doniesień naukowych, współautor-
ka podręczników z dziedziny lasero-
terapii i dermatologii. 
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