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 פלטפורמת לייזר המתקדמת ביותר לטיפול בנגעי

עור כלי דם והסרת שיער
רפואיים יישומים  למגוון  רב-תכליתית   מערכת 

ואסתטיים העושה את הכל
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מיזוג טכנולוגיות
המפתח לעלייה מדהימה באיכות תוצאות הטיפולים  

הרפואיים והאסתטיים 
.התוצאות הרפואיות והאסתטיות

פלטפורמת לייזר רב-תכליתית
למגוון התמחויות

רפואיות ואסתטיות
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חידושים טכנולוגיים ייחודיים
מציגות איטליה  ביוטק           פלטפורמות 

 קונספט חדש
 המבוסס על עיצוב חומרה ותוכנה  העדכני

ביותר
 צוות מחקר ופיתוח מפתח את הדור הבא

של פתרונות חומרה
לתעשיות ההיי-טק הפועלות

בתחום    הביצועיים  הרפואיים 
 פתרונות המאפשרים שדרוג מערכת

  תמידי 
ומבטיחים הספק וביצועים מרביים



תכונות עיקריות

XLASE PLUS
הדרך הפשוטה והמשתלמת ליישום מגוון רחב של

פרוצדורות קוסמטיות ואסתטיות עם פחות סיכונים ותוצאות מעולות
דרגת יעילות ובטיחות הגבוהה ביותר שקיימת היום 

פלטפורמת לייזר אינטליגנטית לטיפול בנגעי עור ,כלי דם והסרת שיער
מערכת רב תכליתית למגוון יישומים רפואיים ואסתטיים

מיזוג טכנולוגיות
CPL-Calibrated Pulsed Light

YAG לייזר
לייזר דיודה 810 ננומטר

YAG  Q-Switched
Erbium YAG

שילוב טכנולוגיות לייזר ייחודיות
יישומים אסתטיים / רפואיים רבים כולל  טיפול בפטרת צפורניים

תפוקת אנרגיה  גבוהה לקבלת תוצאות יעילות יותר
ניתן להרחבה ושדרוג
שביעות רצון גבוהה

נייד וקל להעברה
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הדרישה  להסרת שיער באזורי גוף נרחבים הולכת וגדלה, אך הטכנולוגיות הקיימות כיום
מציבות מספר מגבלות כמו זמן מוגזם שנדרש להשגת הסרת שיער לצמיתות , חוסר בטיחות וקושי בטיפול במספר סוגי עור

Xlase Plus
 לייזר הדיודה מייצג את הפיתרון הבטוח והיעיל ביותר לטיפול בשיער לא רצוי. מצויד בטכנולוגיה אופטית חדישה, עוצמה עד 4000 וואט

זמין באורך גל יחיד במהירות 810 ננומטר
ולייזר אלכס פרו כפול בגודל 808 ו- 760  ננומטר 

 העיקרון העומד מאחורי המכשיר הוא "פוטותרמוליזיס סלקטיבי": במהלך הטיפול, כרומופור ספציפי, מלנין הנמצא בריכוז גבוהה בבסיס
 השיער, סופג את אנרגיית האור, הופך אותה לאנרגיית חום עם הרס פוטו-תרמי של היעד

 הגדרות קבועות מראש אינטואיטיביות ללמידה
מכשיר קל לתפעול

Plug-in Optics
להחלפה ניתן  מצונן  ספיר   קצה 

 בגדלים  12 מ”מ ו-23 מ”מ
על הגנה  מהיר,   הליך   יתרונות:  

 האפידרמיס ושמירה על צינון העור
לאורך הטיפול

ממשק משתמש

Long Pulse  
ארוך מעלה את הטמפרטורה  פולס 
פולס לטיפול כל   הממוקדת במהלך 

אפילו בזקיקים עמוקים

  10.10.10 Motion speed  
עם קירור  המשלב  מהיר  תנועה   הליך 

 פולסי לייזר מהירים
מגביר מהירות ונוחות

Diodo Laser
810nm and AlexPro
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  10.10.10 Motion speed  
הליך תנועה מהיר המשלב קירור עם פולסי לייזר מהירים

יתרונות
 זמן טיפול: גודל ספוט  של  10*10 מ”מ, 10 הבזקים בשנייה מאפשר טיפול

מהיר באזורים גדולים
 יעילות: פחות כרומופורים תלויים, מאפשרים אספקת אנרגיית לייזר בצורה

 יעילה יותר
בטיחות: השגת היעד על ידי בנייה הדרגתית של אנרגיה

 הפחתת כאב: טכנולוגיה ייחודית עם פולסים נמוכים המעכבת את תחושת
הכאב

Super Burst
התפרצויות מרובות של אנרגיית לייזר בעצימות גבוהה בפולסים קצרים

יתרון:  מעניק  יעילות ובטיחות גבוהה

 Long Pulse  
 פולס ארוך מעלה את הטמפרטורה הממוקדת במהלך כל פולס לטיפול אפילו
 בזקיקים עמוקים. עוצמה גבוהה , בקרה על משך זמן הפולס בשילוב קירור

מגע
 

 

בתא הממוקמות  לייזר  דיודות   תיבת 
 סגור לחלוטין. מבטיחה קרן לייזר יציבה

ומדויקת

 טכנולוגיית פסי לייזר מהודקים המחוברים
יעילות מבטיחים  ריתוך.  וללא  מכני   באופן 

גבוהה וטווח עבודה עד 20 מיליון הבזקים

AlexPro 760/808nm
 טכנולוגיה בלעדית של ביוטק איטליה 

 מנהל בו זמנית אורכי גל 760 ו- 808 ננומטר
ומאפייני השיער.מבטיח העור  לסוג   בהתאם 
 יעילות מוגברת בהסרת שיער מבלונדיני ועד

שחור כהה

טכנולוגיות ייחודיות

תוצאות קליניות

אינדיקציות לטיפול רפואי:
נגעים בכלי הדם

אינדיקציות לטיפול אסתטי:
הסרת שיער

התחדשות והצערת העור
לפני

לפני

אחרי  6 חודשים 4 מפגשים

אחרי  שנה 6 מפגשים
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ALESSANDRITEDIODO

The clinical cases are a courtesy of Dott.ssa Ferrari and
Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica). 



לייזר רב תכליתי
בטוח, אפקטיבי ומינימום פולשני

המוליך של יאג מציע אורך גל  1064 ננומטר המאפשר לטפל בכתמי פיגמנטציה עמוקים
ואורך גל 532 ננומטר המאפשר לטפל בנגעי פיגמנטציה שטחיים 

הלייזר מציע אורך גל ארוך וקרוב לאינפרא אדום בו חדירת האור לרקמות מגיעה לעומר המרבי
 והופכת אותו לבחירה האידיאלית לטיפול בנגעי כלי דם ומתאים לשימוש בכל סוגי העור, כולל עור שזוף 

  מגוון ספוטים בקוטר 2.5-10 מ”מ
 מאפשרים להגיע לעומק הפעולה

האופטימלי במהירות ובדיוק

מחבר הלייזר
EASY -PLUG

 משלב קריאת  נתוני מים וכח ומאפשר .
מעבר קל מלייזר אחד לשני

 ספוט בקוטר 2.5 מ”מ מאפשר טיפול
 סלקטיבי בנגעים וסקולריים שטחיים
לרקמות תרמי  נזק  לגרום   מבלי 

הסובבות
 ספוטים  בקוטר גדול יותר מאפשרים
בזמן יותר  עמוקים  בנגעים   לטפל  

קצר יותר

SLP Nd:Yag
1064/532nm
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 הגדרות קבועות מראש אינטואיטיביות ללמידה
מכשיר קל לתפעול

ממשק משתמש



היתרונות
 מקדם ספיגה מצוין, נספג בצורה הומוגנית בשלושת כרומופורי

 מטרה העיקריים הממוקדים בטיפולי לייזר כירורגיים ואסתטיים,
מלנין, דם ומים

 טכנולוגיה ייחודית ההופכת אותו אידאלי לאיתור נימי דם אותם
 מעוניינים להעלים משטח העור. החום נשלח בצורה ממוקדת ביותר

 בדיוק היכן שצריך
Nd:YAG 1064

 אורך גל לייזר אידיאלי לטיפול בסוגים שונים של נגעי כלי דם
בטוח, אפקטיבי ומינימום פולשני

טיפולי אסתטיקה יעילים
שליטה  יוצאת דופן על הפולסים וטכנולוגיית תדרים כפולים

  מהווה תקן הזהב לתהליכי לייזר אסתטיים שאינם כירורגיים כמו,
 פטרת ציפורניים, אקנה,טיפולי כלי דם,הפחתת שיער לצמיתות,

הצערת העור ועוד

 לייזר לא אבלטיבי הגורם לחימום עמוק של הדרמיס, מעודד 
 ייצור קולגן

טיפול בהזעת יתר
 מספק אנרגיה אלקטרומגנטית מדוייקת ומבוקרת לאזורי בלוטות

הזיעה ומבטל אותן .

קרני שטף  מייצרת  קומפקטית   ידית 
 לייזר יציבות במינימום איבוד אנרגיה

גבוהה לכמות  מיועד  אופטי   חלל 
ויעילה של קרינה

 מינימום איבוד אנרגיה

דיוק בעל  רפלקטיבי  אופטי    אלמנט 
 גבוהה

 מאפשר חלוקת אנרגיה בצורה הומוגנית
חום הצטברות  ומונע  שטח  כל  פני   על 

טכנולוגיה ייחודית
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תוצאות קליניות

אינדיקציות לטיפול רפואי
נגעים בכלי הדם

הזעת יתר
פטרת ציפורניים

אקנה

אינדיקציות לטיפול אסתטי
הסרת שיער

הצערת העור

The clinical cases are a courtesy of Dott.ssa Ferrari and
Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica). 

לפני

לפני

אחרי  90 יום פגישה אחת

אחרי  60 יום פגישה אחת



הבחירה האידיאלית להסרת כתמי פיגמנטציה שפירים ולהסרת קעקועים לא רצויים מבלי להשאיר צלקות
 אורכי גל הלייזר משתנים מאפשרים הסרת קעקועים בכל הצבעים מבלי לגרום נזק לעור

אורך גל  1064 ננומטר יעיל בהסרת צבעי קעקוע כהים: שחור, כחול וירוק
אורך גל 532 ננומטר יעיל להסרת צבעים בהירים יותר, אדום, כתום וצהוב 

טיפול בלייזר גורם לריסוק חלקיקי הצבע ומאפשר לתאי מערכת החיסון לפנותם מהגוף עם סיכון מזערי להיווצרות צלקת או כתם פיגמנטציה

טכנולוגיה  המאפשרת מיקוד בכלי הדם בדיוק רב יותר, ללא פגיעה באפידרמיס וללא חשש מיצירת כתם פיגמנטציה באזור הטיפול
התוצאה: עור חלק ונקי מנגעי כלי דם

גבוהה דיוק   אלמנט אופטי רפלקטיבי בעל 
 מאפשר חלוקת אנרגיה בצורה הומוגנית על
פני כל שטח ומונע הצטברות חום מרכזית

KPT532 עדשת תדר כפול
אורך את  הממיר  פרואלקטרי   גביש 
 הגל של 1064 ננומטר ל-   532 ננומטר,
נראה בלתי  אדום  מאינפרא   עובר 
בנגעים לטיפול  אידיאלי  גלוי,   לירוק 
ולהסרת ושטחים  קלים   פיגמנטריים 

קעקועים צבעוניים

המספקת ייחודית  תהודה   טכנולוגיית 
במיוחד גבוהה  לייזר  אנרגית    תפוקת 
אפקט ומייצרת  מאוד  קצר  זמן   תוך 
הפיגמנטים את  המוחץ  אקוסטי   פוטו 

עד לשכבת הדרמיס

QS Nd:Yag
1064/532nm
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 הגדרות קבועות מראש אינטואיטיביות ללמידה
מכשיר קל לתפעול

ממשק משתמש



 יתרונות הלייזר
QS ND:YAG 1064/532

הבחירה האידיאלית להסרת קעקועים לא רצויים בכל הצבעים
מבלי לגרום נזק לעור

לייזר אפקטיבי להסרת קעקועים
 טיפול בלייזר גורם לריסוק חלקיקי הצבע ומאפשר לתאי מערכת

 החיסון לפנותם מהגוף, עם סיכון מזערי להיווצרות צלקת או כתם
פיגמנטציה

 טכנולוגיית תהודה ייחודית מספקת תפוקת אנרגיית לייזר גבוהה
 במיוחד תוך זמן זמן קצר מאוד, 6-9 ננו שניות, ומייצרת אפקט פוטו

אקוזטי המוחץ את הפיגמנטים עד לשכבת הדרמיס

KPT532 עדשת תדר כפול
 גביש פרואלקטרי הממיר את אורך הגל של 1064 ננומטר ל-532

 ננומטר, עובר מאינפרא אדום בלתי נראה לירוק גלוי
 אורך גל 1064 ננומטר אידיאלי להסרת קעקועים כחולים שחורים

וחומים
 השילוב על ידי התדר הכפול יעיל ביותר על פיגמנטים אדומים,

חומים זהובים, סגולים וכתומים
 הפתרון האולטימטיבי להסרת קעקועים לא רצויים מרובי צבעים

ומורכבים

 אורכי גל הלייזר המשתנים, מאפשרים הסרת
 קעקועים בכל הצבעים מבלי לגרום נזק לעור

קעקוע צבעי  בהסרת  יעיל  ננומטר   1064 גל   אורך 
 כהים: שחור, כחול וירוק

בהירים צבעים  להסרת  יעיל  ננומטר   532 גל   אורך 
יותר כמו אדום, כתום וצהוב

פולסים קצרים ואנרגייה גבוהה יוצרים אפקט פוטו-
האפקט את  ומגביל  הפיגמנט,  את  המנפץ   אקוסטי 

התרמי למטרה ומגן על הרקמות שמסביב

במהלך פחמן  פיגמנט  עם  בסינרגיה  פועל   הלייזר 
קילוף העור

 מתקבל אפקט תרמי הנובע  מהאידוי
התוצאה המתקבלת היא עור קומפקטי ואלסטי

 טכנולוגיה ייחודית
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532nm 1064nm

EPIDERMIS

DERMIS

SUBCUTANEOUS 
LAYER

תוצאות קליניות

אינדיקציות לטיפולים רפואיים 
נגעים מיקרו-וסקולריים

נגעים וסקולריים שפירים
אינדיקציות לטיפולים אסתטיים

 הסרת קעקועים
הצערת העור

The clinical cases are a courtesy of Dott.ssa Ferrari and
Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica). 

לפני

לפני

אחרי  30 יום 5 פגישות

אחרי  60 יום פגישה אחת



 הסרת שכבות עור מיקרוסקופיות המביאה לתוצאות יוצאות דופן
עם  מינימום סיכון ותגובות לוואי

קרן לייזר רבת עוצמה בספקטרום אינפרא אדום מעבירה אנרגיה אופטית
היוצרת אידוי מולקולות מים באפידרמיס במטרה לקלף את הרקמה הפגועה 

האפקט התרמי המשודר לדרמיס 
 גורם לבניית רשת פיברובלסטית מתוקנת

המעניקה מיצוק וגמישות לרקמה
מטפל בקווי עומק שטחיים ובינוניים, כולל צלקות

עדשה בעזרת  עוברות  הלייזר   קרני 
בצורת העור  ברקמת  פוגעות   מיוחדת 
גורמת בעור  הפגיעה  צפופה.   רשת 

לפצעים מיקרוסקופיים תת-עוריים

רב למספר  מחולקת  הלייזר   אנרגיית 
אלומה כל  יחידת שטח.  פר  אלומות   של 
ממוזגים תרמיים  ערוצים  כמה   מייצרת 
שמסביבן שהרקמה  וזעירים,   נקודתיים 
 נותרת בריאה. לכן הטיפול נחשב למהיר

ונוח יותר למטופל

 רוחב פולס קצר גורם לצריבת האפידרמיס
 ולהצערתו  עם השפעה תרמית  מינימליות

לרקמות הבסיסיות

ABLATIVE
RESURFACING

Er:Yag fractional
2940nm
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 הגדרות קבועות מראש אינטואיטיביות ללמידה
מכשיר קל לתפעול

ממשק משתמש



 לייזר משייף ארביום באורך גל של 2,940 ננומטר מביאה לשיוף
 רשתי של רקמת העור,שכבה אחר שכבה בדיוק של מיקרון, תוך

אידוי האפידרמיס ויצירת נזק תרמי בדרמיס

 קרן לייזר רבת עוצמה בספקטרום רחב של אינפרא אדום מעבירה
 אנרגיה אופטית היוצרת אידוי מולקולות המים באפידרמיס במטרה
 לקלף את הרקמה הפגועה ובנוסף האפקט התרמי המשודר לדרמיס

 גורם לבניית רשת פיברובלסטית מתוקנת
המעניקה מיצוק וגמישות לרקמה

 טיפולי התחדשות עור יעילים עם רמות נוחות גבוהות יותר וזמני 
התאוששות קצרים יותר

 ניתן להשיג אפקט אבליטיבי קר או חם, בהתאם
 למשך הפולס ולשטף השימוש בו. המבחר הרחב

 של הפרמטרים מאפשר להשיג את התוצאה
הרצויה על כל מטופל

 משך פולס קצר בלייזר אבלציה מאפשר לחום
להתפזר לרקמה

 כאשר האבלציה בלייזר מהירה יותר מהפיזור 
התרמי, החום אינו יכול להתפזר לרקמה

טכנולוגיה ייחודית
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EPIDERMIS

DERMIS

SHORT
PULSE

LONG
PULSE

תוצאות קליניות

  אינדיקציות לטיפול רפואי
 גידולים עוריים שפירים

 שיפור מראה עור מצולק וצלקות אקנה 

אינדיקציות לטיפול אסתטי
טיפולים לתיקון פגמים, שיפור והצערת העור 

The clinical cases are a courtesy of Dott.ssa Ferrari and
Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica). 

לפני

לפני

אחרי  90 יום פגישה אחת

אחרי  45 יום 3 פגישות



 המוליך  מורכב ממנורת קסנון ועדשה אופטית מיוחדת המסוגלת לייצר קרן אור אינטנסיבית מאוד המקרינה באופן סלקטיבי
על אזור הטיפול

פילטר אופטי מיוחד הניתן להחלפה מכוון את אורך הגל לסוג העור והפגמים שיש לטפל בהם
האור הנפלט ממריץ את ייצור הקולגן ומשפר את הגוון, המרקם והבהירות של העור

פועל בצורה לא פולשנית עם דיוק ומהירות ביצוע 
באמצעות מבחר מסננים אופטיים ניתן לבחור את אורכי הגל האידיאליים לטיפול יעיל במספר רחב של מצבי העור.

מאפשר פלטינה  מצופה  השתקפות   חלל 
.רפלקטיביות מעל 98%
הציפוי מבטיח יעילות

.ועמידות

 חלון טיפול בגודל 50 * 10 מ”מ ועד ל-3
כל את  להסיר  מאפשר  בשנייה   פולסים 

הכתמים ומבטיח שיעור כיסוי מלא

סיכון רציף מצמצם  קור  מגע   שילוב 
באנרגיה שימוש  ומאפשר   לכוויות 
גבוהה יותר לשטח מסוים על הרקמה

CPL
Calibrated Pulsed Light
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 הגדרות קבועות מראש אינטואיטיביות ללמידה
מכשיר קל לתפעול

ממשק משתמש



יתרונות
 מתבסס על פליטת מנורת קסנון בשילוב מערכת קירור מים

וטכנולוגיית דופק מרובע
פולטים  לייזרים  בעוד  אור  של  רחב  בספקטרום   משתמש 

אורך גל יחיד
 המוליך מייצר ספקטרום שטוח של אור בין 410 ל-  1200ננומטר

 שילוב מגע קור רציף מצמצם סיכון לכוויות ומאפשר שימוש
באנרגיה גבוהה יותר לשטח מסוים על הרקמה

סלקטיביות מעולה
יותר רבה  סלקטיביות  מבטיחים  אופטיים  מסננים   שישה 
עור ביעילות במגוון בעיות  ומטפלים   של אורך הגל הנפלט 
 הטיפולים עדינים ומציעים תוצאות הדרגתיות עם מינימום

זמן החלמה וסיכון מופחת לתופעות לוואי

 פולסים בצורת ריבוע
 פולס אחיד יוצר תהליך חימום

מונע עלייה איטית ונפילה ארוכה וחדשה בעוצמת הפולס
ביצועים מיטביים ונוחות למטופל

 שישה מסננים אופטיים מבטיחים סלקטיביות
 רבה יותר של אורך הגל הנפלט ומטפלים ביעילות

במגוון בעיות עור

 חיטוב נפחי: הפתרון היעיל ביותר לטיפול בשינוי
 צבע העור  והצערתו, באמצעות תצורות פולס

מהירות 15 פעימות בשנייה

טכנולוגיה ייחודית
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תוצאות קליניות

אינדיקציות  לטיפולים רפואיים
נגעים פיגמנטריים שפירים
נגעים וסקולריים שפירים

נגעים מיקרו-וסקולריים
אקנה

אינדיקציות לטיפולים אסתטיים
הסרת שיער

התחדשות העור

The clinical cases are a courtesy of Dott.ssa Ferrari and
Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica). 

לפני

לפני

אחרי  60 יום פגישה אחת

 אחרי  חצי שנה 5 מפגשים



הדרך הפשוטה והמשתלמת ליישום מגוון רחב של 
פרוצדורות קוסמטיות ואסתטיות

עם פחות סיכונים ותוצאות משופרות 
מיזוג טכנולוגיות

הוא המפתח לעלייה מדהימה באיכות
.התוצאות הרפואיות והאסתטיות

VIDEO
TUTORIAL

Laser Diode 810 and Alex Pro

SLP Nd:Yag 1064/532nm

QS Nd:Yag 1064/532nm

Er:Yag fractional 2940nm

CPL (Calibrated Pulsed Light)
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The design of the machine may slightly differ from the image,
while keeping the described functions unchanged.
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TECHNICAL DATA

DIODE

QS ND:YAG

CPL (CALIBRATED PULSED LIGHT)

SLP ND:YAG

ER:YAG FRACTIONAL

APPLICATORI

ALIMENTAZIONE
POTENZA
CLASSE E TIPO
DIMENSIONE XLASE STANDING
PESO XLASE STANDING
DIMENSIONE TABLE TOP
PESO TABLE TOP
FUSIBILI

LASER TYPE
CLASS
WAVELENGHT
PULSE WIDTH
REPETITION RATE
FLUENCE TO TISSUE
SPOT SIZE
SKIN COOLING
EXPECTED LIFETIME
LASER EMISSION CONTROL

LASER TYPE
CLASS
WAVELENGHT
PULSE DURATION 
SPOT SIZE
PULSE REPETITION RATE
ENERGY DENSITY
AIMING BEAM
LASER EMISSION CONTROL

SOURCE
SPECTRUM OF EMISSION

PULSE DURATION
ENERGY
DELAY BETWEEN PULSES
NUMBER OF PULSES
REPETITION RATE
TREATMENT AREA
EMISSION CONTROL

LASER TYPE
CLASS
WAVELENGHT
PULSE DURATION 
ENERGY
REPETITION RATE
SPOT SIZE
NUMBER OF STACK
EXPECTED LIFETIME
LASER EMISSION CONTROL

LASER TYPE
CLASS
WAVELENGHT
ENERGY DENSITY
PULSE DURATION 
SPOT SIZE
REPETITION RATE
AIMING BEAM
EMISSION CONTROL

HIGH POWER DIODE
IV
810nm
<60ms USING CONTINOUS PULSES
FROM 1 TO 10Hz
UP TO 56J/cm2

9 X 9mm STANDARD
WATER COLD SAPPHIRE
20.000.000 PULSES
FOOTSWITCH & HANDPIECE SWITCH

CR:YAG
IV
1064nm (532nm WITH KTP LENS)
9ns
2,5 / 4 / 5 / 6 / 7mm
FRom 1 to 6Hz
UP TO 2,4J
DIODE LASER, 1mW @ 635nm - CLASS II
FOOTSWITCH & HANDPIECE SWITCH

XENON LAMP
550-1200nm; 550-950nm; 650-950nm 
410-1200nm; 695-1200nm; 755-1200nm
FROM 1 TO 50ms
UP TO 36J/cm2

FROM 5 TO 60ms
FROM 1 TO 5
UP TO 3Hz
50mm x 10mm (5cm2)
FOOTSWITCH & HANDPIECE SWITCH

ER:YAG
IV
2940nm
0,5ms - 1ms - 1,5ms - 2ms
UP TO 2J
FROM 1 TO 4Hz
6mm (ABLATIVE/FRACTIONAL)
FROM 1 UP TO 6
500.000 PULSES
FOOTSWITCH & HANDPIECE  
SWITCH

ND:YAG
IV
1064nm (532nm WITH KTP LENS)
UP TO 22J
FROM 250μs to 50ms
2,5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 10mm
FROM 1 TO 10Hz
DIODE LASER, 1mW @ 635nm - CLASS II
FOOTSWITCH & HANDPIECE SWITCH

230 VAC 50/60Hz
2000W (Max)
II BF
340x1000x670 mm
61 Kg (only equipment) - 71 Kg (with 5 handpieces) equipment whit 4 wheels
530x350x650 mm
36 Kg (only equipment) - 46 Kg (with 5 handpieces) equipment for use on a desk
2x 10A 400V

A SOLID COMPANY
With over 25 years of experience, Biotec Italia is 
a well-recognized developer and manufacturer 
of lasers, electronic, mechanical and pneumatic 
based technologies for the medical and aesthetic 
industry. Located in Vicenza, northern Italy,
and with a branch in London, United Kingdom, 
Biotec Italia exports in over 50 countries
worldwide and offers customers an international 
services and sales network.

100% MADE IN ITALY
With innate passion for the Made in Italy’s
innovation and expertise, Biotec Italia keeps a 
close relationship with the tradition of his territory 
and strives to achieve unsurpassed excellence 
and reliability in manufacturing, supplying high 
quality products and services to customers and 
commercial partners. To reach this goal Biotec 
Italia assures “total customer satisfaction”.

FROM THE IDEA TO THE FINISHED PRODUCT
With a dedicate R&D structure, several registered patents
and combining Italian competence and creativity in the design
and assembly processes, Biotec Italia pushes the ongoing
change that generates progress. The intellectual assets of
the company are the key for innovative technologies
and advanced production methods for a wide 
variety of medical and aesthetic applications.

CERTIFICATIONS AND 
QUALITY STANDARDS
To certify its quality, Biotec Italia adheres to the ISO 13485
company manufacturing policy and Bureau Veritas
product Safety and Quality Certification marks,
which guarantees that products have met applicable
safety requirements and quality standards.
Customers can be assured that they are buying
a safe product that has been investigated
to particular safety requirements by
an accredited third party and is
supported by regular

NOVIS MEDICAL GROUP
TOPAZ STREET 42

CASEAREA 
WWW.NOVISMEDICAL.COM

E CONTACT@NOVISMEDICAL.COM


