
ExilitE® 
iPl z technologią Btl PostlighttM



Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dołożylismy wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej 
dokładne i aktualne, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się w tym katalogu. Produkty i ich parametry 
mogą ulec zmianie.

BTL Polska Sp. z o.o.
ul. Leonidasa 49
02-239 Warszawa
tel. 22 667 02 76, 22 882 42 51
fax 22 667 95 39
btlnet@btlnet.pl, www.btlnet.pl
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 System prostokątnych impulsów dla zapewnienia    
 jednolitej dystrybucji energii świetlnej

 Ergonomiczna głowica typu „wszystko w jednym” z wymiennymi  
 filtrami optycznymi cut-off

 Podwójna technologia filtrująca, odcinająca pasmo podczerwone  
 i ultrafioletowe

 Fluencja rzeczywista do 43,2 J

 Wbudowany system chłodzenia

 Terapia skojarzona PostLight™

EXILITE®                             
Nowy systEM iPl
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Łatwość oBsŁugi
Urządzenie Exilite posiada intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs oparty 
na ekranie dotykowym. Użytkownik może łatwo, jednym ruchem, zmieniać 
filtry optyczne. Chłodzenie termoelektryczne sprawia, że terapia jest bardziej 
komfortowa dla pacjenta. Lekka głowica została zaprojektowana  
w sposób ergonomiczny, z myślą o operatorze. 

FotoRECyKliNg
Exilite zawdzięcza swoje doskonałe efekty wbudowanej technologii 
fotorecyklingu. System wykorzystuje specjalne zwierciadło przechwytujące 
rozproszoną energię. 

CyFRowy iNtERFEJs Z BaZĄ DaNyCH PaCJENtÓw
Przyjazne użytkownikowi oprogramowanie interfejsu pozwala operatorowi 
zachować parametry terapii dla każdego pacjenta. Oszczędza to czas 
operatora i pozwala na przeprowadzenie większej liczby terapii dziennie. 

wysoKi wsKaŹNiK PowtÓRZEŃ
Krótszy czas trwania terapii przynosi korzyści zarówno dla pacjenta, jak  
i operatora. Operator może nastawić częstotliwość impulsu nawet na 3 Hz  
i dzięki temu poddawać zabiegowi nawet duże obszary, jak plecy, w krótkim 
czasie.

iNtEligENtNy tRyB wiEloiMPulsowy
Wieloimpulsowy tryb działania urządzenia Exilite pozwala na niezwykle 
delikatną transmisję energii do skóry i w związku z tym daje wspaniałe 
rezultaty, nawet u pacjentów z wyższymi fototypami skóry. Tryb 
wieloimpulsowy poprawia efekt terapii, jednocześnie zmniejszając ryzyko 
wystąpienia efektów niepożądanych, jak np. zaczerwienienia. 

EXILITE®
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 Leczenie trądziku 

 Usuwanie przebarwień

 Usuwanie zmian naczyniowych

 Odmładzanie skóry

 Depilacja pozostawiająca długotrwały efekt

WSKAZANIA

wyMiENNE FiltRy
W uniwersalnej głowicy Exilite znajduje się filtr, który można łatwo i szybko wymienić. 
System jest gotowy do kolejnego zastosowania już w ciągu kilku sekund. 
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BTL POSTLIgHT™

EFEKt FotoMoDulaCJi
Wąskopasmowe, monochromatyczne światło impulsowe 
LED stymuluje produkcję kolagenu w tkance skórnej. 
Dzięki szczególnym parametrom terapii leczenie jest 
szybkie i skuteczne.

Terapia IPL zwykle wiąże się z przejściowym zaczerwienieniem leczonego 
obszaru. Exilite oferuje doskonałą terapię regeneracyjną, przy użyciu 
podstawowego efektu nietermicznego technologii światła modulowanego LED. 
Ta potwierdzona naukowo metoda istotnie redukuje efekt zaczerwienienia  
i przyspiesza regenerację skóry. Wyjątkowe efekty działania systemu mogą być 
również osiągnięte w formie niezależnej terapii odmładzającej skórę. 
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DystRyBuCJa światŁa  
w oBsZaRZE ZaBiEgowyM 
uRZĄDZENia ExilitE

System impulsów prostokątnych 
zapewnia równomierną dystrybucję 
energii na obszarze zabiegowym.
Jednolity rozkład energii ma decydujące 
znaczenie dla wyników terapii. Dystrybucja energii podczas działania 

systemu Exilite.

Dystrybucja energii podczas działania 
popularnego systemu IPL.

Dystrybucja energii podczas działania 
popularnego systemu IPL.

PRZEWAGA NAD KONKURENCJĄ

ergonomiczny aplikator zapewnia 
komfort pracy operatora
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Typ chłodzenia termoelektryczne

Długość impulsu 1–10 ms

Przerwa pomiędzy 
impulsami 5–60 ms

Częstotliwość impulsów do 3 Hz

Energia wyjściowa 43,2 J

Liczba programów 
zabiegowych 5

Tryb specjalistyczny tak

Tryb wieloimpulsowy tak

Wielkość obszaru 
zabiegowego 8 mm × 40 mm

Filtry 480, 530, 560, 640, 690 nm

Aplikator BTL PostLightTM 590 nm/400 mW

FiltRaCJa sPEKtRuM światŁa
Wszystkie filtry Exilite zostały przebadane laboratoryjnie. 

PARAMETRY TECHNICZNE

NowE ZaawaNsowaNE CHŁoDZENiE tERMoElEKtRyCZNE 
Termoelektryczny system chłodzący, oparty na półprzewodnikach, zwiększa różnice 
temperatur pomiędzy skórą właściwą i naskórkiem a tkanką podskórną, sprawiając,  
że terapia staje się bardziej delikatna dla skóry.

sZyBKiE PRZEKaZaNiE ENERgii
Krótkie impulsy przekazują energię precyzyjnie do wskazanej tkanki. 
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Przed Po 4 zabiegach

Przed Po 1 zabiegu

REZULTATY

EXILITE IPL Inny system IPL
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