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LASERY I AKCESORIA DLA DERMATOLOGII 

Diodowy Laser Terapeutyczny 
 CTL 1106MX - Doris Trio

820nm - 600mW i 660nm - 300mW (9x40mW) + 780nm - 300mW (8x40mW)

Laser Doris Trio - CTL1106MX o najwyższej jakości i niezawodności 

oraz najnowocześniejszej technologii. Został skonstruowany i spra-

wdzony przez zespół doświadczonych inżynierów i lekarzy specjalistów 

terapii laserowej w wielu dziedzinach medycyny. To urządzenie do 

efektywnych, przezskórnych, bezinwazyjnych zabiegów biostymula-

cyjnych. Wyjątkowo duża moc promieniowania umożliwia dużą wy-

godę, szybszą, dokładniejszą i bardziej skuteczną laseroterapię 

niskoenergetyczną.

Diodowy Laser Terapeutyczny 
 CTL 1106MX - Doris Multidiode i Multiprobe

660nm – 5400mW (6x9x100mW)

Doris Multiprobe i Multidiode  to innowacyjne urządzenie zaprojektowane 

przez CTL. Przeznaczone jest do całkowicie bezbolesnego i nieinwa-

zyjnego zabiegu redukcji tkanki tłuszczowej. Światło laserowe stymuluje 

błony komórek tłuszczowych, zmieniając ich przepuszczalność. Komórki 

tracą okrągły kształt, a wewnątrzkomórkowy tłuszcz jest zwolniony. 

Proces redukcji tkanki tłuszczowej stopniowo przechodzi przez naturalne 

procesy metaboliczne w organizmie, bez szkodliwych efektów fizjolo-

gicznych. Urządzenie zapewnia sukces i bezpieczeństwo w zabiegach 

utraty wagi ciała, wymodelowania sylwetki, redukcji cellulitu.

Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1106MX – Doris Multidiode 9

660nm – 300mW (9x40mW)

Wielodiodowy laser terapeutyczny Doris Multidiode 9 to najnowsze 

osiągnięcie w dziedzinie laserów terapeutycznych. Cechą charakterysty-

czną lasera Doris Multiodiode 9 jest jego sonda zabiegowa zwana po-

wierzchniową zbudowana z wielu diod skierowanych w miejsce zabiegu 

dla zwiększonej skuteczności. Doris Multidiode 9 zapewnia nie-inwazyjne 

i całkowicie bezbolesne zabiegi m.in. w leczeniu ran, dermatoz 

naczyniowych, stanów zapalnych skóry i jej przydatków. Przyspiesza 

gojenie się skóry i jej regeneracji po zabiegach dermatologii estetycznej.

VER: A2.5-16.PS-PL.27g-56.DERREF: CTL1106MX-0660-.300(9x40).27g.TT.56.DER

VER: B3.1-16.PS-PL.23b-56.DERREF: CTL 1106MX-0660-5.40(6x9x100).23b.TT.56.DER

VER: B2.6-16.PS-PL.27g-56.DERREF: CTL 1106MX-0820-.600 i 0660-.300(9x40) i 0780-.300(8x40).27g.TT.56.DER
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CTL 2421-00

Laser Chirurgiczny Erbium:YAG 
CTL 1601 - Azuryt Plus Frax
2940nm - 15W + 635nm – 5mW

Laser YAG:Er został specjalnie opracowany, aby zaoferować lekarzom 

nowe możliwości zabiegowe w dermatologii i medycynie estetycznej. 

Umożliwia efektywne usuwanie naskórka i skóry właściwej z mikrochi-

rurgiczną precyzją. Dlatego jest to idealne narzędzie do usuwania 

powierzchniowych zmian chorobowych skóry i dermabrazji. Laser 

YAG:Er usuwa i tnie tkankę z chirurgiczną precyzją na zasadzie 

“warstwa po warstwie” całkowicie unikając martwicy, co przyczynia się 

do szybkiego i niepozostawiającego blizn gojenia. W tkance następuje 

szybki proces absorpcji zwany ablacją bez oddziaływania termicznego 

na otaczające tkanki.

Laser Chirurgiczny CO  2

CTL 1401 - Azuryt
10600nm - 30W + 635nm – 5mW

Laser CO  jest najdelikatniejszym, a przy tym jednym z najefekty-2

wniejszych laserów do skutecznego bezkontaktowego, bezkrwawego 

i superprecyzyjnego, wykonywania zabiegów cięcia, odparowywania 

i koagulacji miękkich tkanek z czystym polem operacyjnym. Gwarantuje 

minimalną strefę martwicy w zdrowej tkance. W konfiguracji z apli-

katorem skanerowym jest niezastąpionym narzędziem do wygładzania 

i odmładzania powierzchni skóry, redukcji zmarszczek, blizn prze-

rostowych.

VER: F2.2-16.PS-PL.23b-56.DER

Diodowy Laser Chirurgiczno - Kosmetyczny 
CTL 1551 - Doris Plus HR

810nm - 600W

Diodowy laser dużej mocy Doris Plus HR - CTL1551 jest coraz 

powszechniej stosowanym w laserowym usuwaniu niechcianego 

owłosienia. Laserowe usuwanie owłosienia wykonywane jest poprzez 

bardzo selektywne ogrzewanie mieszka włosowego. Laser Doris Plus 

HR może być brany pod uwagę jako najlepsze obecnie rozwiązanie 

problemu usuwania owłosienia pod względem efektywności zabiegów, 

komfortu pacjenta i braku skutków ubocznych. Każdy zabieg znacznie 

zmniejsza wzrost włosów bez zauważalnych dolegliwości bólowych.

MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII

VER: D1.5-16.PS-PL.23r-56.DERREF: CTL 1551__-0810-600.23r.TT.56.DER

VER: E1.2-16.PS-PL.23r-56.DERREF: CTL 1401__-1060-30.0 + 0635-.005.23r.TT.56.DER

REF: CTL 1601__-2940-15.0 + 0635-.005.23b.TT.56.DER

MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII
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Diodowy Laser Chirurgiczno-Terapeutyczny
CTL 1105MX - Doris Pro Duo
940nm - 5W i 635nm – 150mW

Laser Doris Pro Duo – to 2 lasery w 1 urządzeniu. Duża, terapeutyczna  

moc promieniowania światła pilotującego pozwala dodatkowo w 

laserze Doris Pro Duo na wykonywanie zabiegów nieiwazyjnych, 

przezskórnych leczenia zmian nowotworowych metodą LITT – Laser 

Induced Thermotherapy, zmian naczyniowych, oraz zabiegów 

terapeutycznych takich jak przyspieszenie procesów gojenia po 

zabiegach mikrochirurgicznych.

Diodowy Laser Chirurgiczny 
 CTL 1105MX - Doris Pro Plus
940nm - 10W + 635nm – 5mW

Laser Doris Pro generuje promieniowanie o długości fali 940nm i o 

mocy 10W. Elastyczny światłowód o średnicy 0,2mm zapewnia bardzo 
2

dużą gęstość mocy promieniowania na tkance równej 104W/cm  co 

pozwala na uzyskanie dobrych parametrów przy użyciu niewielkiej 

dawki energii. Dzięki temu uzyskuje się bardzo precyzyjne usuwanie 

chorej tkanki w procesach wycinania, odparowania i koagulacji. Typowe 

zabiegi jakie możemy nim wykonywać to: nieinwazyjne i w większości 

przypadków nie wymagające znieczulenia zamykanie głębiej 

położonych zmian naczyniowych, np. niebieskich pajączków naczynio-

wych na nogach oraz leczenie naczyniaków, leczenie grzybic paznokci 

oraz wewnątrzżylnie  usuwanie  żylaków podudzia tzw. metoda  EVLT.

Diodowy Laser Frakcyjny
 CTL 1105MX - Doris Pro Frax

1460nm - 5W

Doris Pro Frax to najmniejszy i najnowocześniejszy laser frakcyjny, 

oparty na diodzie laserowej 1460nm. Ta długość fali jest bardzo dobrze 

pochłaniana przez mocno uwodnione tkanki, przez co przy stosunkowo 

małej mocy światła i mniejszym bólu, uzyskuje się lepsze wyniki 

frakcjonowania tkanki niż przy frakcyjnych laserach: CO , Erbium YAG, 2

Erbium glass. Pomaga skutecznie w regeneracji tkanek kolagenowych 

przy mniejszym bólu i mniejszej energii. Jest prosty w obsłudze. 

Operator może kontrolować głębokość wnikania wiązki przy różnych 

zabiegach. Następuje szybka rekonwalescencja po zabiegach.

LASERY I AKCESORIA DLA DERMATOLOGII 

VER: D1.13-16.PS-PL.35b-80.DERREF: CTL 1105MX-1460-5.00.35b.TT.80.DER

VER: D1.8-16.PS-PL.27b-56.DERREF: CTL 1105MX-0940-10.0 + 0635-.005.27b.TT.56.DER

VER: D2.1-16.PS-PL.27b-56.DERREF: CTL 1105MX-0940-5.00 i 0635-.150.27b.TT.56.DER

LASERY I AKCESORIA DLA DERMATOLOGII 
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Diodowy Laser Chirurgiczny 
 CTL 1551 - Doris Plus

980nm lub 1470nm - 15W + 635nm – 5mW

Diodowy laser wysokiej mocy Doris Plus - CTL 1551 jest urządzeniem 

powszechnie stosowanym w małoinwazyjnej chirurgii. Parametry pro-

mieniowania pozwalają na wykonywanie bardzo efektywnych zabiegów 

chirurgicznych metodą kontaktową, bezdotykowej koagulacji i odpa-

rowanie chorej tkanki. Główne zalety jego stosowania jako narzędzia 

chirurgicznego to: natychmiastowa hemostaza podczas tkanki i koagu-

lacji naczyń kapilarnych. Jest szczególnie przydatny do usuwania żyla-

ków podudzi, lipolizy laserowej.

Lampa MultiLED Mini do fototerapii 
CTL1103MX - Doris MultiLED Mini

417nm + 590nm + 635nm 

Lampy MultiLED Mini, to aparaty do fototerapii, wyposażone 
2

w 48 diod LED o obszarze naświetlania 26cm , generują do wyboru 3 

różne długości fali promieniowania 420nm – niebieską do leczenia 

trądziku, eliminacji stanów zapalnych, 590nm - żółtą do ujędrniania 

skóry, 635nm – czerwoną do szybkiego gojenia ran na skórze. 

Charakteryzują się wysoką skutecznością, nieinwazyjną i wygodną 

terapią bez efektów ubocznych, szybkimi i trwałymi efektami 

terapeutycznymi. Charakteryzują się  małymi gabarytami ,eleganckim 

stylem, designem i atrakcyjnymi cenami.

Lampa MultiLED do Fototerapii 
 CTL1106MX - Doris MultiLED Maxi

420nm - 100mW + 590nm - 35mW + 635nm - 80mW

LAMPA MultiLED do fototerapii jest nowatorską propozycją pięciose-

gmentowego panelu diod LED generujących 3 różne długości fali światła: 

niebieską (420nm), żółtą (590nm), czerwoną (635nm) wykorzystywane w 

zależności od rodzaju zabiegu. Lampę cechuje wysoka efektywność, duży 

zakres zastosowań w procedurach kosmetologicznych. Urządzenie jest 

bardzo wygodne w użytkowaniu – 5-ciosegmentowy panel z diodami LED 

można podnosić elektrycznym siłownikiem i ustawiać względem pacjenta 

przegubowymi łącznikami wysięgnika. Niezastąpiona jest w leczeniu 

zmian trądzikowych, trudnogojących się ran i ran pooperacyjnych, 

regeneracji tkanki po zabiegach inwazyjnych. 

MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII

VER: D1.14-16.PS-PL.27b-56.DERREF: CTL 1551__-1470-15.0 + 0635-.005.27b.TT.56.DER

VER: N1-16.PS-PL.23b-56.DERREF: CTL 1106MX-0420-.100-0590-.035+0635-.080.23b.TT.56.DER  

VER: X1.7-16.BT.DERREF: CTL 1103MX-0420-0590-0630.DER


