
Laserové řešení 
dermatologických 
a cévních lézí
Pokročilý pulzní barvivový laser (PDL) a Nd:YAG
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Historie inovací
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Benigní pigmentové léze
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a pavoučkový névusa

Benigní kožní léze
bradavice, jizvy,

strie, lupénka a

Venozní jezírkaa
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Rozšířené 

aplikace

s vlnovou 

délkou

1064 nm

SPTL, selektivní 

fototermoýza.

Klinicky prokázané výsledky 
napříč indikacemi

Vbeam® Prima je nejúčinnější pulzní barvivový laser (PDL) používaný po-

skytovateli zdravotnické péče v celém světě určený pro ošetření různých 

indikací na obličeji a těle, včetně benigních cévních, pigmentových a ně-

kterých nepigmentových lézí, vysoce tolerovaný pacienty a s minimálními 

vedlejšími účinky.1-12  
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Vlnová délka (nm)
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Vbeam – 595 nm

Unikátní vlnová délka 595 nm

Vlnová délka 595 nm proniká hluboko do pokožky, 

a zasahuje cíleně cévy.4 Jeho energie je pohl covaná 

oxyhemoglobinem, koaguluje a odstra ňuje cévy 

s větší snášenlivostí a s méně případy ab sorp ce 

melaninem.13

2018
Vbeam Prima

595 nm and 1064 nm

2006
Vbeam Perfecta®

595 nm

8 mikropulzů

2000
Vbeam Classic

595 nm

Další vlnová délka 1064 nm

Určená k ošetření hluboko uložených 
modrých cév, venózních jezírek a vrásek!12

  Ošetření modrých cév na objičeji a těle 

  Minimalizuje vzhled vrásek 1064 nm

595 nm

Dvě vlnové délky,
více parametrů ošetření



Nové funkce přinášející výhody 
pro lékaře i pacienta

Dosahuje lepší výsledky v kratším čase

  Rychlejší, účinnější ošetření

  Ošetření, které dříve vyžadovalo 100 pulzů 

s velikostí stopy 12 mm, nyní potřebuje 

mé ně než 64 pulzů s velikostí stopy 15 mm

Větší maximální stopa 

a větší maximální energie s 595 nm

VBEAM 

PERFECTA
VBEAM PRIMA

Maximální energie 8 J 12 J

Maximální velikost stopy 12 mm 15 mm

Pokrytá plocha 1,13 cm2 1,77 cm2

Hustota energie pro 12 mm 7,00 J/cm2 9,75 J/cm2

Hustota energie pro 15 mm — 6,75 J/cm2

12 mm

15 mm velikost stopy

50%50%
O

výkonnější



Inteligentní kontrola životnosti 
barviva

Kalibrace pouze před prvním použitím

Zařízení je celý den připraveno pro ošetření 

pacienta, tím se zkracují prostoje mezi 

jednotlivými pacienty; při změně velikosti 

stopy a nebo hustoty energie není třeba 

provádět kalibraci

Zoomová koncovka

Aplikační koncovka laseru umožňuje plynulé 

nastavení velikosti stopy laseru v krocích po 

0,5 mm

Wi-Fi připojení

Umožňuje vzdálenou diagnostiku a tím 

rychlejší servis přístroje

Guided user interface

Intuitivní, snadno použitelný software s rych-

lým přístupem k uloženým oblíbeným před-

volbám ošetření

  Ukazatel životnosti barviva posky tuje 

údaj o zbývajícím množství barviva

  Pomáhá předcházet neočekáva nému 

přerušení ošetření z důvodu nedo-

stat ku barviva

  Upozorňuje uživatele na plánované 

servisní prohlídky

  Dva typy chlazení pro maximální vše-

stran nost a ochranu pokožky

  Intenzita DCD se auto maticky přizpůso-

buje hustotě laserové energie a po sky-

tuje konzistentní ochranu epidermis

  S EverCool můžete současně ošetřovat 

cévní a pigmentové léze

Patentované dynamické 
chlazení kryogenem (DCD™) 
a kontaktní chlazení EverCool™

1

EverC    L



Fotografi e nejsou retušované. Pacient byl ošetřený příístrojem Vbeam Prima. Fotografi e s dovolením autra: E. Victor Ross, MD.

Telangiektázie 

Před ošetřením 3 měsíce po ošetření

Fotografi e nejsou retušované. Pacient byl ošetřený příístrojem Vbeam Prima. Fotografi e s dovolením autra: E. Victor Ross, MD.

Pigmentace

EverC    L

Před ošetřením 3 měsíce po ošetření

Fotografi e nejsou retušované. Pacient byl ošetřený příístrojem Vbeam Prima. Fotografi e s dovolením autra: E. Victor Ross, MD.

Difuzní zarudnutí

Před ošetřením 3 měsíce po ošetření

Fotografi e nejsou retušované. Pacient byl ošetřený příístrojem Vbeam Prima. Fotografi e s dovolením autra: E. Victor Ross, MD.

p

S Vbeam Prima dosáhnete špičkové 
výsledky
Platforma Vbeam Prima je ověřený pulzní barvivový laser se širokým spektrem indikací.14        

s chalzením



Pouze 8% 

pacientů, kteří 

se zúčastnili 

průzkumu, 

absolvovalo 
ošetření laserem 
jako součást léčby 

rosacey.

Před ošetřením

2 měsíce po 4 ošetřeních

pacientů udává 

vysokou spokojenost 

s výsledkem 

ošetření17

94%94%

Výrazné zlepšení symptomů rosacey po ošetření Vbeam Prima17

V klinické studii se po 4 ošetřeních příznaky ro sacey 

zmírnily ze středních na lehké. 

 Těžko ošetřovatelný erytém se zmírnil ze silného 

na mírný

 ~90% pacientů vykázalo více jak 40% zlep šení 

rosacey

Minimalní nežádoucí vedlejší účinky17

Fotografi e nejsou retušované. Pacient byl ošetřený příístrojem Vbeam Prima. 

Fotografi e s dovolením autra: Eric F. Bernstein, MD., MSE

Odhaduje se, že rosacea postihuje ve světě přibližně 415 miliónu lidí15

Ve spotřebitelském průzkumu se 

uvá dí, že až 59% pacientů s rosa-

ceou nevědělo o možnosti léčby 
pomocí laserové terapie.16

Poskytněte pacientovi to nejlepší 
ošetření

Na stupnici od 1 do 10 (10=max) pacienti uvedli průměrné skóre bolesti 5,6 ± 1,8. Většina pacientů uvedla 

vedlejší účinky jako např. mírný otok, mírný až střední erytém a mírné až střední modřiny. Tyto projevy 

odezněly během několka dní po ošetření bez dalšího zásahu.



  Větší 15 mm velikost stopy a o 50% větší 

energie 12 J na 595 nm – pro rychlejší 

a účinnější ošetření

  Kalibrace pouze před prvním použití –

pro menší prostoje mezi jednotlivými ošet-

řeními, menší spotřeba barviva

  Inteligentní kontrola životnosti paliva – 

aktuální zobrazení zbývajícího množství 

barviva

Vlnová délka 1064 nm –
 pro odstranění hlubokých modrých žilek 

a redukci vrásek

  DCD chlazení kryogenem a kontaktní 

chlazení EverCool –
 pro maximální ochranu pokožky a varia-

bilitu ošetření

SPECIFICAKACE VÝROBKU 

Vlnová délka laseru  › PDL: 595 nm

 › Nd:YAG laser: 1064 nm

Opakovací frekvence 

laserového pulzu

 › PDL: do 1,5 Hz

 › Nd:YAG laser: do 10 Hz

Délka laserového pulzu  › PDL: 0,45-40 ms

 › Nd:YAG laser: 0,5-60 ms

Maximální energie pulzu  › PDL: 12 J

 › Nd:YAG laser: 45 J

Způsob optického výstupu Optické vlákno napojené na čočku s uživatelem 

volitelnými velikostmi stop

Způsob připojení k síti Wi-Fi

Rozměry (V x Š x H) 135 x 51 x 84 cm

Hmotnost 127 kg 

Elektrické požadavky 200-240 VAC, 24 A max, 50/60 Hz, jedna fáze

Způsob chlazení kryogenní DCD (Dymanic Cooling Device) 

a kontaktní chlazení EverCool

Kryogenní chlazení (DCD)

Integrované řízení, lahev s kryogenem, koncovka s distančním nástavcem

Kryogen HFC 134a

DCD trvání spreje Nastavitelný rozsah: 0-100 ms

DCD zpoždění Nastavitelný rozsah: 10-150 ms

DCD post-sprej Nastavitelný rozsah: 0-50 ms

Velikost laserové stopy  › 3-15 mm Zoom koncovka

 › 3 x 10 mm

 › 1,5 mm

EverCool kontaktní chlazení

Uživatelem řízená koncovka se safírovým okénkem pro chlazení před, během a po pulzu

Teplotní rozsah 10°C-20°C

Velikost laserové stopy 3-15 mm Zoom koncovka
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Pro více informace o Vbeam Prima navštivte candelamedical.com

Vyzkoušejte výhody systému Vbeam Prima všestranného ošetření s prokázanými výsledky

Vbeam® Prima
Technologie, které důvěřujete

Inovace, kterou potřebujete
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