
  

 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SẢN PHẨM 

“Thiết bị vi điểm phẫu thuật Fractional Laser. Model: FL412 

Super” 

 
1. Mô tả công nghệ 

- Fractional Laser ƣu thế tuyệt vời trong tái tạo da: 

các tia laser tác động sâu vào da đã giữ  lại phần  lớn 

các  tế bào sống (khoảng 80%), chỉ điều  trị 20%  tế 

bào bệnh. Chính vì điều này, các tế bào khỏe mạnh 

đã hỗ trợ phục hồi và kích thích tái tạo nhanh chóng 

các tế bào da bị bệnh đã đƣợc điều trị, kéo dài quá  

trình  tái  tạo Colagen của da,  làm đầy vết  lõm của 

da. Đồng  thời các  tế bào biểu bì và  tế bào mô  liên 

kết  tại vị  trí bắn bị  tan ra, bốc bay bởi nhiệt laser 

và đông kết lại với tốc độ nhanh (khoảng 0,2 – 0,5s). 

Các vết ố và các đốm màu không mong muốn trên 

da đƣợc loại bỏ và màu sắc của da trở nên sáng và 

trắng hơn. Sự co rút của mô liên kết giúp cho việc 

tái tạo da đạt đƣợc hiệu quả tốt hơn. Phƣơng pháp 

này đã tạo ra một hƣớng đi mới cho ngành thẩm mỹ 

da.Trọng lƣợng 45Kg 

 

- Trang bị kỹ  thuật  lái  tia Laser phát bởi hai gƣơng phản xạ  toàn phần; 

-Thời gian xung Laser phát nhỏ 

- Kích  thƣớc điểm phẫu  thuật Spot  size nhỏ  (cỡ 0,2– 0,5 mm)  là  cơ  sở cho 

Bác sỹ cần phẫu thuật chuẩn xác đặc biệt trong lĩnh vực Nhãn khoa. 

- Hình dạng và Hƣớng quét chùm tia Laser đƣợc đặt theo ý muốn. 

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/

