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ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ЛАЗЕРИ ДЛЯ НАЙКРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ПОТЕНЦІАЛ ВИСОКИХ ДОХОДІВ З ЛАЗЕРОМ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ТАТУ 

МІЛЬЙОНИ ЛЮДЕЙ З ТАТУ
Дискримінація суспільством людей з татуюваннями - це минуле: раніше тату  розглядалися як табу-символи 
«субкультур», тепер татуювання надзвичайно зросли в популярності - явище, яке можна побачити у всьому 
світі. Понад 45 мільйонів американців США постійно займаються цим мистецтвом боді арт, а 40% від 26 до 40 
років мають принаймні одне татуювання. З кінця 1990-х бізнес процвітає і в Європі. Лише у Франції кількість 
людей з татуюванням зросла в десятки разів за десятиліття. Двадцять відсотків людей у віці від 25 до 34 
років мають одне тату. А в Німеччині, за підрахунками, приблизно 10% населення має татуювання - тобто 
понад вісім мільйонів німців. В даний час близько 75 мільйонів людей в Європі мають татуювання. І тенденція 
зростає.

З часом були створені різні методи видалення татуювань. Перекриття одного татуювання іншим - це задовіль-
не рішення для невеликої кількості людей. А такі методи, як хірургічне вирізання ураженої ділянки шкіри, 
відшарування татуювання за допомогою сильної мікродермабразії або хімічної обробки, де верхні шари шкіри 
видаляються в’яжучими речовинами, часто асоціюються з сильним болем, тривалими процесами загоєння 
та непривабливими шрамами. Також часто уражаються сусідні тканини.

На відміну від цих процесів лазерна технологія зарекомендувала себе як безпечний та безболісний метод 
лікування, що забезпечує оптимальні результати. Протягом багатьох років Asclepion успішно використовував 
лазери з родини TattooStar для видалення татуювань - тисячі задоволених пацієнтів свідчать про це.

Постачальники послуг з видалення татуювання стягують між 100 євро та 500 євро за лікування. Розмір, щіль-
ність кольору та тип татуювання визначають, скільки сеансів потрібно. Як правило, потрібно п’ять-десять 
сеансів. Однак сама процедура триває від 30 секунд до 15 хвилин. Якщо взяти плату в розмірі всього 200 євро 
за сеанс тривалістю 15 хвилин, можна отримати дохід у розмірі 800 євро на годину.

200€ за процедуру
тривалістю 15 хвилин

200€ за процедуру
потрібно 7 процедур

800€ ДОХІД ЗА ГОДИНУ 1,400€ ДОХІД З ПАЦІЄНТА
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РЕЗУЛЬТАТИ



ВИБІР ЛАЗЕРУ: ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ

ЗАРАЗ МИ ВДОСКОНАЛИЛИ ЦЮ ТЕХНОЛОГІЮ ТА ПРЕДСТАВИЛИ...

РИНОК ВИДАЛЕННЯ ПІГМЕНТУ
Наявність ідеальної шкіри - це наше уявлення про красу, але в реальності це трапляється рідко. "Недоліки" 
можуть з'являтися в різних формах, розмірах і кольорах і не завжди є небажаними. Веснянки, наприклад, 
підкреслюють природний, молодий вигляд і надають обличчю літньої свіжості навіть у холодні дні. Зокрема, 
в західних культурах веснянки вважаються «модним аксесуаром», який можна здобути навіть штучним 
способом за допомогою трафарету та кулькової ручки .

Однак багато людей вважають ці маленькі коричневі крапки естетичними порушеннями, особливо коли вони 
з’являються у великих кількостях на обличчі, руках і ногах. Інші пігментації, такі як пігментні плями (lentigines 
senilis), також розглядаються, як косметично небажані і, як зморшки, вважається, що вони мають ефект 
старіння. Хоча вони, строго кажучи, не є віковими, а скоріше ознакою пошкодження шкіри сонцем, вони 
зазвичай здобуваються в старшому віці. І коли людина дорослішає, бажання виглядати молодше зростає, 
тому попит на видалення пігментних плям збільшується.

Як випливає з назви, вікові плями, як правило, не виникають, поки людина не постаріє: починаючи з 50 років, 
на цей ефект старіння страждає 50% жінок та 20% чоловіків. Після 60 ці плями розвиваються у більш ніж 90% 
світлошкірих людей. Найчастіше, люди з такою пігментацією зустрічаються в центральній Європі. Але ці 
непривабливі плями можуть виникати і у молодих людей. Частіше це відбувається у людей зі світлим кольо-
ром шкіри. Сонячний опік також може сприяти розвитку пігментних плям. Отже, ці пігментації також відомі як 
«сонячні плями» (lentigines solaris) і виникають у місцях, які часто піддаються впливу сонця, тобто обличчя, 
руки, груди та передпліччя.

Освітлюючі креми, хімічні ексфоліанти та засоби для лікування холодом - існує безліч форм терапії для вида-
лення пігментних плям. Однак результат часто непередбачуваний, а процес загоєння затяжний і болючий. 
Ексфоліант може навіть пошкодити нижні шари шкіри в занадто високій дозі і призвести до збільшення 
ризику зараження або навіть утворення рубців.

Також можливо використовувати освітлюючі креми, але якщо продукт нанесений неточно, частини шкіри 
також можуть бути ненавмисно освітлені. Креми також можуть спровокувати розвиток червоних плям на 
шкірі та подразнень. Звичайно, зараз існують ніжніші креми, які повинні допомогти позбутися від проблем 
коричневої пігментації, але в усіх, крім рідкісних випадків, вони не зможуть повністю усунути проблему. 
Зазвичай їм вдається лише полегшити знебарвлення.

Наразі, лазерна терапія утвердилася, як особливо ефективний метод: крім майже безболісного лікування, 
пігментні плями видаляються з високою точністю. Наносекундний лазер часто застосовується на практиці 
для лікування природних пігментних плям, оскільки меланін, основний шкірний пігмент, особливо добре 
поглинає промені лазера і дозволяє видалити плями в довгостроковій перспективі. Протягом багатьох років 
лазерні технології від Asclepion успішно використовуються для усунення недоліків зовнішності - про що 
свідчать тисячі задоволених пацієнтів.
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DoneRight.

+  До 4 довжин хвиль

Найвища енергія та найкоротші імпульси

Однорідна пляма

Автоматичне виявлення місця

Без попередніх імпульсів

Немає витратних матеріалів
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+  

+  

+  

+  

Переваги
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Зроблено правильно.

PicoStar®  оснащений сучасним дизайном та новітніми 
лазерними технологіями PICO. Тепер з новим хай-тек 
від Asclepion можна випромінювати лазерні промені 
менше ніж за 300 пікосекунд. Завдяки ультракорот-
ким імпульсам татуювання буде фрагментарно 
значно меншим, ніж з нано-лазером, що дозволяє 
більшь лагідне лікування та швидше видалення 
лімфосистемою.

ПОТУЖНІСТЬ



+  Великий, чіткий і різкий 10,1" ЖК-дисплей

Меню для початківців та експертів

Великі кнопки та піктограми для легкого управління

Темний фон для більш високого контрасту та яскравості кольорів

Чітке виділення активних елементів за розміром та зміною кольору

Прямі лінії із закругленими кутами, схожі на конструкцію пристрою

+  

+  

+  

+  

+  

ГРАФІЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Переваги



ÖÅ ÏÐÎÑÒ²ØÅ ÏÐÎÑÒÎÃÎ.

10,1-дюймовий широкоекранний дисплей 
дозволяє інтуїтивне використання PicoStar®. 
Користувач може вибирати між меню 
показань та параметрів. Початківці вибира-
ють потрібне лікування, а пристрій вибирає 
правильні настройки. Фахівці переходять 
безпосередньо на робочий екран і самі 
вибирають параметри.



У PicoStar® Asclepion створив повністю нову маніпулу.
Ергономічний і легкий дизайн пропонує лікарям
простий інструмент для щоденної роботи.
За допомогою спеціально розробленої оптики
лазер створює дуже точний профіль променя.
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ZOOM
РУЧКА

ТОНКИЙ ТА ЛЕГКИЙе

ЗРОБЛЕНИЙ З НЕРЖАВІЮЧОЇ
СТАЛІ

СУЧАСНИЙ ТА ЕРГОНОМІЧНИЙ
ДИЗАЙН

ДОСТУПНО:

DYE 585 МАНІПУЛА

DYE 650 МАНІПУЛА
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ÒÐÅÍÓÂÀÍÍß ÒÀ ÍÀÂ×ÀÍÍß ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ & WEBCLUB ÒÅÕÍ²×ÍÅ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß

5 000 000
пацієнтів, які пройшли

процедури

Á²ËÜØ Í²Æ Á²ËÜØ Í²Æ

10 000
користувачів
у всьому світі  

Вже більше 40 років Asclepion Laser Technologies являється лідером на міжнародному ринку медичних лазерних 
пристроїв для дерматології, естетичної медицини та хірургії. Компанія базується в оптичній долині Єни, відомої у 
всьому світі, як батьківщина німецької оптичної галузі, та як авангард у розробці нових товарів та вузькоспеціалізо-
ваних інструментів для медичних, астрономічних та технологічних досліджень. Сьогодні клієнти з більш ніж 70 країн 
довіряють виготовленій в Німеччині технології Asclepion та її перевіреній науковій експертизі.

PicoStar®, останнє покоління технології для видалення татуажу та пігменту від Asclepion, може похвалитися 
незрівнянним успіхом у всьому світі, підтверджуючи його ефективність, безпеку та високу якість. 

Наше розуміння найвищої якості також орієнтоване на піклування про клієнтів. Ось чому ми прагнемо працювати 
краще кожен день, і можемо запропонувати не тільки найкращі технології, але й широкий спектр додаткових послуг: 
підтримка 360° для Вас.

Як регіональні, так і міжнародні 
тренінги постійно організовують-
ся в нашому навчальному центрі 
в Єні. Таким чином ми надаємо 
нашим клієнтам знання, що 
потрібні їм для безпечної та ефек-
тивної роботи на наших лазерних 
пристроях.

Дізнайтеся більше:

www.asclepion.com/academy

Широкий спектр маркетингових 
інструментів доступний на 
WEBCLUB компанії Asclepion - 
онлайн-платформі, призначеної 
для надання вам доступу в режимі 
реального часу до всіх останніх 
новин та  важливих  документів  
для успіху Вашої практики.

Дізнайтеся більше:

www.asclepion.com/webclub

Наша високоспеціалізована 
технічна допомога, що надається 
як безпосередньо, так і через 
мережу місцевих дистриб'юторів, 
слідує за клієнтом від установки 
до допомоги у разі дефекту та 
постачання запасних частин.

Дізнайтеся більше:

www.asclepion.com/service



Nd:YAG, class 4Лазер

0.5 - 10  HzЧастота

10.1" ЖК з тачскрінДисплей

42 x 116 x 106  см 3  (Ш x Д x В)Розміри

біля 160 кгВага

Max. 800 мДж Енергія

2.6 ГВтПотужність

300 псТривалість
імпульсу

Nd:YAG

DYE*
Довжина хвилі

532 нм, 1064 нм

585 нм, 650 нм

Zoom ST

DYE*
Розмір плями

 2 - 5 мм Ø 

2.5 x 2.5 мм2
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