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ikronMed AB är sedan 20 år en av skandinaviens 
ledande leverantörer av laser och IPL-system. 
Genom vårt samarbete med världsledande 

leverantörer kan vi erbjuda våra kunder produkter av hög kvalité. Med en 
installationsbas på över 1000 enheter kan vi även erbjuda en hög teknisk 
kompetens. Vi arbetar som en trygg samarbetspartner till våra kunder. 

M
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InnehåLL

UtBILdnInG

Vi erbjuder marknadens mest kompletta utbildningspaket. 
Under upp till 5 dagar får ni utbildning tillsammans med 
en applikationsspecialist på er klinik. Då får ni lära er hur 
utrustningen fungerar på bästa sätt och hur ni kan uppnå 
ett optimalt resultat. Vi skräddarsyr utbildningen efter 
just dina behov och går igenom allt från konsultation till 
behandlingsteknik. 

Kontakta oss så berättar vi mera.

SerVIce

MikronMed har en stark serviceavdelning med 
specialistutbildade tekniker på samtliga produkter. Genom vårt 
täta samarbete med våra leverantörer har vi även tillgång till 
tillverkarens samlade kompetens som backup.

Vi erbjuder såväl förebyggande underhåll som avhjälpande 
service för att säkerställa driften på er klinik. Vårt mål är att så 
långt det går förebygga fel innan de inträffar, för att minimera 
risken för driftstopp samt för att förlänga systemets livslängd.  

 
MArknAdSförInG

Vi erbjuder tillgång till marknadsföringsmaterial direkt från 
tillverkaren: före/efter-bilder, annonsmaterial, affischer, 
patientinformation och annat marknadsföringsmaterial. Vi kan 
även hjälpa till med hemsidor om önskemål finns.
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Permanent 
hårreducering
Diodlaser för 
effektiv hårborttagning
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PerMAnent hårredUcerInG

Bärbar diodlaser för 
effektiv, snabb och 
behaglig hårreducering
Allt fler människor vill ha permanent hårreducering. De vill ha 
en behandling som är effektiv, snabb och behaglig. För att möta 
dessa behov har Lumenis utvecklat LightSheer DESIRE för att 
du ska kunna:

• Uppnå en snabb avkastning på din investering
• Öka dina patienters komfort
• Expandera ditt företag

L ightSheer DESIRE

3 hAndStYcken 
för BehAndLInG AV heLA kroPPen

För att kunna behandla hela kroppen effektivt är LightSheer 
DESIRE utrustat med tre olika handstycken som lätt kan bytas ut:

Xc 

12 x 12 mm behandlingsyta

En optimal lösning för behandling av 
små och stora områden som kräver 
högre energinivåer.

hS

22 x 35 mm behandlingsyta

Störst behandlingsyta för en snabb 
behandling. Har vakuumassisterande 
teknologi som möjliggör behandling 
utan kylning eller bedövning.

et

9 x 9 mm behandlingsyta

Designad för att behandla mindre områden 
som kräver maximal precision. Är utrustad 
med ChillTip™ - kontinuerlig kontaktkylning.
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L ightSheer INFINITY
Hårreducering med oändliga 
behandlingsmöjligheter
Lumenis LightSheer INFINITY öppnar upp en värld av 
möjligheter för behandling med laser.

Patienter med olika hudtyper efterfrågar allt mer lösningar som 
är anpassade efter deras behov. Med LightSheer INFINITY 
kan du anpassa behandlingen som aldrig förr och erbjuda en 
idealisk behandling för var och en av dina patienter.

LightSheer INFINITY är ett genombrott för hårreducering och 
ger en mycket effektiv, snabb, säker och bekväm behandling.

IdeALISkA SPotStorLekAr 
För att kunna behandla alla delar av kroppen och alla 
hårtyper effektivt erbjuder LightSheer INFINITY två 
verkningsmekanismer (vakuumassisterade HIT™ med låg 
energi och ChillTip™ med hög energi) med olika spotstorlekar 
som lätt kan bytas ut på handstycket.

Liksom LightSheer DESIRE är INFINITY utrustat med
handstyckena ET och HS (läs mer på föregående sida).

InfInItY är även utrustat med Lr

Lr

9 x 27 mm behandlingsyta
Designad för att behandla mellanstora områden.

•	 ChillTip™ - kontinuerlig kontaktkylning
•	 Pulsbredder upp till 400 ms

PerMAnent hårredUcerInG
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VAkUUMASSISterAnde teknoLoGI

Handstycket HS är utrustat med vakuumassisterande teknik. Med hjälp av vakuum dras huden in i handstycket. Hårsäckarna 
dras på så sätt närmre energikällan vilket skapar ett mindre behov av användning av höga energinivåer. Detta i sin tur ger en 

behagligare behandling, vilket tar bort behovet för användning av lokalbedövning.

reSULtAt

LightSheer deSIreLightSheer InfInItY

PerMAnent hårredUcerInG
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IPL & Nd:YAG
Den nya 

multiapplikationsplattformen
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M22

ModULär teknIk

nd:YAG
Uppgraderingsmodul för 
behandling av vaskulära lesioner, 
kärl på ben och i ansiktet

IPL
M22 levereras med en IPL-modul 
som kan erbjuda dina patienter 
hudföryngring, permanent 
hårreducering samt reducering 
av åldersfläckar och kärl. 

Q-SwItchAd nd:YAG
Uppgraderingsmodul för hud-
toning, borttagning av mörka 
tatueringar och avancerade 
kombinationsbehandlingar med 
andra M22-moduler

reSUrfX
Uppgraderingsmodul för 
fraktionell behandling av 
akneärr, dyschromia, melasma, 
kirurgiska ärr, rynkor, bristningar 
samt för hudförnyelse

M22 är en kompakt lösning för ljusbaserade behandlingar av 
huden, med ett flertal applikationer. Den nya M22 kombinerar 
Lumenis teknik med en storlek och funktioner som gör den 
enkel, smart och användarvänlig.

reSULtAt

Baseline 1 month post 3rd Tx

M22 with ResurFX™ - Fractional Non-Ablative Skin-Resurfacing

Courtesy of Mitchel P. Goldman, MD

IPL & nd:YAG
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Fraktionerad 
laserbehandling
Multiteknologisk plattform
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UltraPulse
Med ett flertal val av spotstorlekar och energileverans är Ultra-
Pulse branschens mest mångsidiga CO2-lasersystem. Preci-
sion och högre energipåverkan (upp till 150 mJ per spot), samt 
kortare pulsduration möjliggör upp till 4,0 mm effekt i hudens 
vävnad. Detta är fyra gånger djupare än någon annan CO2-laser.

oPtIMAL MånGSIdIGhet

Behandling av pigmentförändringar, 
fina linjer och rynkor

ActIVefX™

Behandling av pigmentförändringar, 
rynkor, ärr och brännskador

totALfX™

Behandling av djupa rynkor och ärr

deePfX™

Behandling av djupa, iögonfallande 
och komplexa lesioner

ScAAr fX™

reSULtAt

frAktIonerAd LASerBehAndLInG



12

Tatuerings-
borttagning
Maximal effekt 
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RevLite från Cynosure är en mångfunktionell estetisk/medicinsk 
laser som med ett flertal våglängder ger maximal effekt och 

mångsidighet för borttagning av tatueringar.

RevLite

BorttAGnInG AV 
fLerfärGAde 
tAtUerInGAr 
RevLite’s beprövade teknik 

använder sig av hög toppeffekt 
för att försiktigt splittra tatueringens 

färgpartiklar, med minimal risk för 
ärrbildning och pigmentförändringar. 

Flera våglängder tar effektivt itu med 
envisa flerfärgade tatueringar.

PhotoAcoUStIc 
technoLoGY PULSe 

RevLite är utrustad med PhotoAcoustic Technology 
Pulse. En unik blandning av maximal energiproduktion, 

med upp till 60 procent mer energi än tidigare lasertekniker, 
med samma nivå av patientsäkerhet och komfort. RevLite 
ger också högre energiproduktion oavsett storlek på 
behandlingsytan. Större behandlingsyta ger en större 
penetration, vilket förbättrar borttagning av tatueringsfärg. 
Genom att tränga djupare och täcka mer yta kräver RevLite 
potentiellt färre behandlingar och ger ett bättre resultat.

reSULtAt

tAtUerInGSBorttAGnInG
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Fettreducering
Metoden för effektiv 

fettreducering
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Kryokontur

SMärtfrI
Behandlingen av oönskade fettceller med 
kyla är nästintill smärtfri. Tack vare en kall 
bedövande effekt uppstår i regel ingen 
känslighet mot smärta.

effektIV
Robust kylkompressorteknik möjliggör 
behandling av stora områden på nästan 
alla relevanta delar av kroppen. De mest 
varierande kroppsformer kan behandlas utan 
problem. Med en bestämd temperaturprofil 
uppnås optimala resultat med jämn 
temperaturfördelning och utan att skada huden.

InnoVAtIV
Beprövad teknik med modern 
mikroprocessorstyrning och ett 
imponerande tekniskt koncept.

reSULtAt

Kryokontur erbjuder helt nya möjligheter vid behandling av 
oönskat fett med hjälp av kyla. Det är sedan länge känt att 
fettceller skadas vid en temperatur under 7°C. Under denna 
process bryts överflödiga fettceller ner och avlägsnas genom en 
naturlig metabolisk process. Den optimerade temperaturen gör 
behandlingen med Kryokontur nästan smärtfri.

fettredUcerInG
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Industrigatan 58
291 36 Se-kristianstad

tel +46 (0)44 21 21 26
fax +46 (0)44 21 21 79

info@mikronmed.se
www.mikronmed.seE

st
et

is
ka

 p
ro

du
kt

er
 - 

20
14

re
v5


