
DENAVE nổi bật trong lĩnh vực Thẩm mỹ và Da liễu



Công nghệ cao Laser 585 nm (nó không phải là DYE)
Công nghệ FSOPS làm cho DenaVe trở thành tiêu chuẩn vàng cho việc điều trị 
các tổn thương mạch máu tránh được những rắc rối của công nghệ nhuộm 
xung (vật tư tiêu hao và chi phí bảo trì cao, thời gian khởi động, v.v.

Bệnh nhân thoải mái tối đa
DenaVe hạn chế các nguy cơ tác dụng phụ thấp nhất bao 
gồm ban đỏ xuất huyết và thời gian nghỉ dưỡng tối thiểu.

Độ chính xác cao và dễ sử dụng
DenaVe mang lại năng lượng cao cho mục tiêu, một cách rất 
chọn lọc, tạo ra tổn thương biểu bì tối thiểu.

VÌ SAO NÊN CHỌN
DENAVE ?



NỀN TẢNG KHOA HỌC

Một công nghệ trạng thái rắn vượt quá 
giới hạn của Laser nhuộm xung Dye

Một bước sóng phát xung chính xác

Bước sóng 585 nm đã được coi là tiêu chuẩn vàng cho 
các ứng dụng điều trị mạch máu trong hơn 20 năm qua.

DDenaVe là loại laser nhỏ gọn và có thể vận chuyển đầu 
tiên được sản xuất với bước sóng thực 585 nm.

DenaVe hoạt động liên tục hoặc theo xung và nó hoàn 
toàn có thể thay thế tia laser nhuộm xung Dye với chi phí 
bảo trì và tiêu hao thấp.

Phát xung đặc biệt

Xung DenaVe ngắn hơn TRT (Thời gian phân rã nhiệt) 
đảm bảo không có ban đỏ xuất huyết điều trị với thời 
gian nghỉ dưỡng tối thiểu.
Điều này làm cho hệ thống phù hợp với tất cả các loại da.



OPTISCAN ™

Một tay cần quét tích hợp duy nhất để 
Nhanh và Tối đa hóa độ chính xác

Công nghệ tay cầm quét OptiScan cho phép xử lý các khu vực rộng 
lớn một cách rất chính xác, an toàn và nhanh chóng. 

CCác thông số có thể lựa chọn của tay cầm quét này cung cấp cho người 
dùng với việc quản lý tối ưu sự phân bố nhiệt của tia laser cho bất kỳ 
phương pháp điều trị cụ thể nào. Độ chính xác của máy quét đảm bảo 
kết quả chính xác và đồng nhất trong khi hạn chế nhiệt không cần 
thiết đến các khu vực không bị ảnh hưởng để có một tùy chỉnh điều trị 

hoàn hảo.

Mật độ có thể thay đổi

Bắn ngẫu nhiên để đảm bảo 
an toàn và thoải mái

Tuỳ chọn năng lượng

Kích thước vùng điều trị có 
thể điều chỉnh 

NNhiều hình dạng bắn



HIỆU QUẢ LÂM SÀNG



Sức mạnh DenaVe
- Phương pháp điều trị nhanh chóng, hiệu quả và an 
toàn trong khi giảm tác dụng phụ ít

- Tính chọn lọc tuyệt vời: hấp thụ / thâm nhập được tối 
ưu hóa tỷ lệ độ sâu

- Hiệu quả lâm sàng phù hợp với hầu hết mọi loại da

- Giảm thiểu thời gian nghĩ dưỡng c- Giảm thiểu thời gian nghĩ dưỡng cũa bệnh nhân

- Dễ sử dụng

- Chi phí đầu tư phù hợp



Đúng bước 
sóng 585 nm   
chế độ liên tục 
hoặc chế độ 
xung

OptiScan ™
thông minh để 
lựa chọn
phương pháp 
điều trị an toàn

Không vật tư 
tiêu hao

Sợi cáp quang
chính xác
và

Độ bền cao



Loại laser

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NHÀ PHÂN PHỐI DEKA TẠI VIỆT NAM

Công ty TNHH Thiết bị thẩm mỹ AIC
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Công suất

Chế độ

Độ rộng xung

Độ lặp lại

Tia dẫn

Kích thước điểm

Kích thước và trọng lượng

Điện áp


