
  

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SẢN PHẨM 

“Thiết bị Laser He-Ne trị liệu, model: KC01-06/95LS(LP/LO)” 

 
1. Mô tả công nghệ 

- Bƣớc sóng laser: 633nm 

- Số kênh phát: 2 kênh (A và B)  

- Công suất phát: 15mW/1 đầu ra và 

30mW/2 đầu ra  

- Công suất Laser ra khỏi quang sợi: 10 

ều chỉnh đƣợc)  

- Nguồn nuôi: 220V/50Hz/2A  

- Công suất tiêu thụ: 100W  

 

-  Điều kiện làm việc:T
0
C ≥ 40

0
C; H ≤ 

80%  

- Cao áp trên ống Laser: 7KV ; Dòng điện trên ống Laser: 10mA 

- Kích thƣớc: 56 x 20 x 10 cm; Trọng lƣợng: 7kg 

- Đặt thời gian điều trị: điều chỉnh đƣợc tùy ý 

- Thiết bị Laser He – Ne trị liệu Model: KC 01 – 06/95 LD Super phát bƣớc 

sóng 633nm khi  tƣơng  tác với cơ  thể  sống gây hiệu ứng kích  thích  sinh học 

đặc biệt: chống viêm,  tăng nhanh quá trình thực bào, giảm phù nề, tăng sinh, 

tái tạo tổ chức, chống sẹo lồi, tăng cƣờng các quá trình hồi phục, tăng hoạt tính 

men ôxy hóa khử, cân bằng các rối  loạn do bệnh lý ở mọi mức độ, điều chỉnh 

miễn dịch, giải dị ứng cục bộ, bình thƣờng hóa các chỉ tiêu huyết học (quá 

trình đông máu) với yếu tố giãn mạch tại chỗ…  

- Thiết bị Laser He - Ne trị liệu Model: KC 01 – 06/95 LD Super theo phân 

loại thuộc nhóm IIIb, khi sử dụng lƣu ý hết sức tránh để tia Laser chiếu trực 

tiếp vào mẳt 

 

2. Tính ƣu việt 

Bền vững - Mỹ thuật; Ổn định - Sử dụng linh hoạt; Điều khiển tƣơng 

thích – Thân thiện; Bảo hành – Bảo trì – Sửa chữa theo phƣơng pháp Block – 

Modul – Panel trong thời gian ngắn (1-5 ngày);  

Tuổi thọ của nền Thiết bị - tối thiểu 20 năm; Thích hợp với môi trƣờng 

ẩm, nóng, lạnh, ô nhiễm...). 



  

3. Hình thức chuyển giao 

-  Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

-   Dịch vụ kỹ thuật (Technical Services) 

-  Chìa khóa trao tay 

4. Liên hệ chuyển giao 

Trung tâm Công nghệ Laser  - Viện Ứng dụng công nghệ 

-  Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

-  Điện thoại:+84-4-38549064- Website: http://www.Nacenlas.com 

http://www.nacenlas.com/

