
LASERY CO2

LASERY FRAKCYJNE I CHIRURGICZNE



PENTAGOM GRAND — LASER FRAKCYJNY CO2

Laser frakcyjne PENTAGON GRAND jest idealnym i sprawdzonym rozwiązaniem w zabiegach 
medycyny estetycznej. 

Laser pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych efektów zabiegowych w postaci likwidacji blizn 
potrądzikowych, poprawy jakości skóry i wytworzenia nowych struktur kolagenu. 

W porównaniu z tradycyjnymi laserami CO
2
 frakcjonowanie ablacyjne laserami PENTAGON 

pozwala osiągnąć dużą głębokość penetracji w skórze, dając efektywne procedury zabiegowe. 

W trakcie wykonywania zabiegu uzyskujemy tysiące mikroskopijnych uszkodzeń tkanki, 
natomiast pozostałe obszary pozostają nienaruszone i to właśnie one przyspieszają odnowę 
zniszczonych stref skóry. Dzięki temu okres rekonwalescencji jest zredukowany do minimum 
przy jedoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności terapii.

MOŻLIWOŚCI ZABIEGOWE

 Resurfacing skóry 

 Lifting skóry (naciągnięcie) 

 Usuwanie blizn (potrądzikowych, pourazowych,  
 oparzeniowych) 

 Likwidacja rozstępów 

 Redukcja trądziku

 Usuwanie przebarwień 

 Usuwanie zmarszczek 

 Poprawa jakości skóry

 Skuteczne efekty w niwelowaniu fotostarzenia się skóry

 Zabiegi chirurgiczne z wykorzystaniem tradycyjnej  
 głowicy lasera CO

2

 Ginekologia estetyczna



ZALETY LASERA PENTAGON

 Szybki czas rekonwalescencji od 3 do 6 dni

 Wszechstronność — podwójny moduł w jednym aparacie  
 (zabiegi frakcyjne oraz standardowe procedury chirurgiczne)

 Łatwość obsługi aparatu przez użytkownika

 Bardzo prosty panel sterowania

 Czytelny intuicyjny interfejs 

 Nowoczesny wygląd urządzenia

 Możliwość doboru pola zabiegowego podczas skanowania    
 powierzchni zabiegowej

 Precyzja wykonanego zabiegu

Wyposażenie standardowe obejmuje: głowicę do zabiegów chirurgicznych oraz skaner do zabiegów frakcyjnych. 

Możliwość rozbudowy lasera o zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej: nietrzymanie moczu, rewitalizacja pochwy, 
nawilżanie pochwy. 

Skaner umożliwia wykonanie serii mikrouszkodzeń na powierzchni skóry oraz ustawienie ich wielokrotnych powtórzeń 
na jeden punkt. W zależności od potrzeb istnieje możliwość wykonywania zabiegów w różnych kształtach (kwadratowy, 
okrągły, prostokątny) oraz trybach pracy (sekwencyjny, niesekwencyjny, losowy). Dostępne jest także definiowanie 
ustawienia zagęszczenia pola na osi x i y.

Wykonywanie standardowych zabiegów chirurgicznych bądź dermatologicznych jest możliwe w pełnym zakresie dzięki 
użyciu głowicy do cięcia.

Model Grand Cell - PENTAGON GRAND

Typ lasera CO
2
 

Długość fali 10600 nm

Energia impulsu 3 mJ - 300 mJ

Tryb operacyjny 

Ultra Puls 400 W moc szczytowa

Frakcyjny 0,1 - 30 W, 300 W moc szczytowa

CW 1 - 30 W

Tryp skanowania sekwencyjny, niesekwencyjny, losowy

Gęstość punktów 25 - 10000 plamek/cm²

Wielkość obszaru skanowania 20x20 mm

Kształt skanowania kwadrat, prostokąt, koło,

Panel sterujący kolorowy - dotykowy 8”

Wiązka celująca wiązka laser diodowego 650 nm - 5 mW

Sposób dostarczania energii 7-mio przegubowe ramię

Waga 50 kg

Wymiary 420 x 510 x 1200 mm

Napięcie wejściowe 220 - 240 VAC, 50/60Hz

PARAMETRY TECHNICZNE
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02-239 Warszawa
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Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dołożyliśmy 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.

Model Grand Cell - PENTAGON

Typ lasera CO
2
 

Długość fali 10600 nm

Moc w trybie ciągłym 1 – 30 W

Długość impulsu 0,1 ms – 2 ms

Wiązka celująca wiązka laser diodowego 650nm - 5 mW

Panel sterujący kolorowy - dotykowy 8”

Tryb operacyjny 

Tryb ciągły (CW)

Ultra puls

Pojedyncze impulsy

Seria impulsów

System dostarczenie energii 7-mio przegubowe ramię

Waga 30 kg

Wymiary 420 x 510 x 1200 mm

Napięcie wejściowe 220 - 240 VAC, 50/60Hz

PARAMETRY TECHNICZNE

SZEROKI ZAKRES WSKAZAŃ

 Dermatologia

 Chirurgia plastyczna

 Chirurgia ogólna

 Otolaryngologia (ENT) 

 Urologia

 Stomatologia

 Ginekologia

Laser CO
2
 PENTAGON jest doskonałym narzędziem chirurgicznym 

znajdującym zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny.  
Dzięki wysokiej mocy i wszechstronności może być wykorzystywany 
w wielu wskazaniach. Wygodę i precyzję działania zapewnia 
siedmioprzegubowe ramię. 

Ogromną zaletą jest bezkontaktowa praca lasera gwarantująca 
całkowitą czystość pola operacyjnego. Bardzo ważna jest także istotna 
redukcja krwawienia oraz natychmiastowa koagulacja. 

Dzięki tym zaletom zabiegi są dokładniejsze, a czas rekonwalescencji 
skrócony do minimum.

PENTAGON
LASER CHIRURGICZNY CO2


