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Lampa MultiLED do fototerapii
CTL1103MX - Doris MultiLED Mini

420nm + 590nm + 635nm 

LAMPY MultiLED Mini to aparaty do fototerapii, wyposażone w 48 diod 
2LED 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.

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 charakte-

rystyczną lasera Doris Multiodiode 9 jest jego sonda zabiegowa zbudo-

wana z wielu diod skierowanych w miejsce zabiegu dla zwiększonej 

skuteczności. Doris Multidiode zapewnia nieinwazyjne i całkowicie 

bezbolesne zabiegi m.in. w leczeniu ran, dermatoz naczyniowych, 

stanów zapalnych skóry i jej przydatków. Przyspiesza gojenia się skóry 

i jej regeneracji po zabiegach dermatologii estetycznej.

LASERY I AKCESORIA DLA MEDYCYNY

Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1106MX- Doris

780nm – 300mW

Laser CTL 1106MX - Doris generuje promieniowanie laserowe o 

długości fali 780nm i mocy maksymalnej 300mW. Produkowany jest w 

dwóch wersjach obudowy. Nasz najnowszy laser Doris jest rezultatem 

ścisłej współpracy naszych inżynierów z lekarzami i fizjoterapeutami. 

Jest przenośnym i poręcznym aparatem najnowszej generacji o najwy-

ższej niezawodności i skuteczności realizowanych zabiegów. Terapia 

laserowa daje unikalną szansę leczenia około 300 schorzeń i przypa-

dków z dziedziny medycyny. Przykłady zastosowań terapeutycznych to 

m.in. choroby zwyrodnieniowe stawów, schorzenia zwyrodnieniowe 

kręgosłupa, stany zapalne, urazy.

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

VER: X1.7-16.BT.HOMREF: CTL 1103MX-0420-0590-0635

VER: A1.3-16.PS-PL.15s-43.HOMREF:  CTL 1106M-0780-.300.15s.TT.43.HOM
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Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1106 - Physio Laser

780nm - 600mW i 820nm - 600mW

Physio Laser generuje promieniowanie o długości fali 780nm i 820nm i 

mocy regulowanej do 600mW. Diodowy laser terapeutyczny CTL 1106 

posiada dwie sondy punktowe dzięki czemu działa 2x szybciej, a chora 

tkanka może być naświetlana z dwóch stron jednocześnie. Pozwala 

łatwo, bezboleśnie i skutecznie zrealizować laseroterapię nieskoene-

rgetyczną w ponad 300 schorzeniach i przypadkach. Szczególnie jest 

polecany do zabiegów w: fizjoterapii, traumatologii, rehabilitacji, 

medycynie sportowej, geriatrii. Przykładowe zastosowania to: zespół 

Osgood-Schlattera, zespół mięśnia nadgrzebieniowego, neuralgia 

międzyżebrowa, pochewki ścięgna Achillesa, stany zapalne ścięgien, 

choroba zwyrodnieniowa stawów i wiele innych.

Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1106MX- Doris

820nm – 600mW

Laser CTL 1106MX - Doris generuje promieniowanie laserowe o dłu-

gości fali 820nm i mocy maksymalnej 600mW. Produkowany jest 

w dwóch wersjach obudowy. Nasz najnowszy laser Doris jest 

rezultatem rozwoju fizyki i techniki laserowej oraz odpowiedzią na ciągle 

rosnące oczekiwania lekarzy i specjalistów medycyny fizykalnej. Jest 

przenośnym i poręcznym aparatem najnowszej generacji o najwyższej 

niezawodności i skuteczności realizowanych zabiegów. Szczególnie 

polecany jest do zabiegów w ortopedii, reumatologii, traumatologii i 

diabetologii. Coraz częściej stosowany jest pod nadzorem lekarza 

rodzinnego w zabiegach domowych.

Diodowy Laser Terapeutyczny 
CTL 1106MX - Doris Trio

820nm – 600mW i 660nm – 300mW (9 x 40mW) + 780nm – 300mW (8 x 40mW)

Diodowy laser terapeutyczny  Doris Trio - CTL1106MX jest urządzeniem 

zaprojektowanym do działania w szerokim zakresie zastosowań 

w medycynie, m.in. w ginekologii, urologii, stomatologii, dermatologii, 

laryngologii, reumatologii. Doris Trio - CTL1106MX generuje 

promieniowanie ciągłe lub modulowane, pozwalające na przeprowa-

dzenie skutecznych i niechemicznych zabiegów terapeutycznych, za-

równo powierzchniowych jak i przezskórnych.

DOMOWEJ

VER: A1.9-16.PS-PL.15s-43.HOM REF:  CTL 1106M-0820-.600.15s.TT.43.HOM

VER: B1.2-16.PS-PL.27g-56.HOMREF: CTL 1106__-0780-.600 i 0820-.600.27g.TT.56.HOM

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


