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Τ ο διοδικό laser MeDioStar Effect είναι η 
πρώτη συσκευή laser παγκοσμίως που συν-
δυάζει 2 μήκη κύματος 810nm και 940nm 

ταυτόχρονα στην ίδια δέσμη ακτίνας laser. Υπάρ-
χει η δυνατότητα επιλογής 2 διαφορετικών εκδό-
σεων. η μία έκδοση του MeDioStar Effect συνδυ-
άζει το διπλό μήκος κύματος 940nm - 810nm σε 
ποσοστό 75% - 25% αντίστοιχα, ενώ η άλλη έκ-
δοση εκπέμπει καθαρό μήκος κύματος 810nm. 

Η επιλογή του laser γίνεται σύμφωνα με την εκτίμη-
ση των διαφορετικών φωτότυπων. Η πηγή laser και 
των 2 εκδόσεων MeDioStar Effect αποτελείται από 
μία σειρά συμπαγούς και αποδοτικής συστοιχίας δι-
όδων, που αποδίδουν ενέργεια έως και 500W στον 
ιστό. Το διπλό μήκος κύματος (810nm-940nm) επι-
τρέπει βαθύτερη διείσδυση της ενέργειας, προστατεύ-
οντας την επιδερμίδα σε σκουρόχρωμα (π.χ. μεσογει-
ακά) δέρματα με ένα εύρος παλμού που κυμαίνεται 
από 5-500ms.

Η κεφαλή έχει εργονομικό σχεδιασμό και βάρος μό-
λις 250gr. Μεγάλης σημασίας είναι το γεγονός ότι οι 
δίοδοι του laser δεν είναι ενσωματωμένοι στην κεφα-
λή, προσφέροντας στο χειριστή άνεση (ανεπαίσθητο 
βάρος) και ασφάλεια (χαμηλό κόστος σε περίπτωση 
βλάβης της κεφαλής). Τα tips μπορούν να αλλάξουν 
ανά πάσα στιγμή ανάλογα τη θεραπεία και το λογισμι-
κό του laser αναγνωρίζει αυτόματα το tip, αποτρέπο-
ντας την πιθανότητα εσφαλμένης χρήσης.

Με δυνατότητα εναλλαγής των tip 10mm, 12mm 
και 14mm, χωρίς να αλλάζουμε την κεφαλή και το 
ρυθμό επανάληψης που φτάνει έως 4Hz, το laser πα-
ρέχει ευελιξία και σύντομους χρόνους σε θεραπείες 
αποτρίχωσης. Το μήκος κύματος 810-940nm και τα 
μεγάλα μεγέθη tip επιτρέπουν βαθιά διείσδυση, κα-
λή απορρόφηση της μελανίνης και αποφυγή ανταγω-
νισμού από άλλα χρωμοφόρα.

Η επαφή του tip της κεφαλής του laser με την επι-
δερμίδα βοηθάει στο να μην ανακλάται η δέσμη του 
laser στον αέρα και να μη διαθλάται αντίστοιχα στον 
ιστό. Η πίεση απομακρύνει την αιμοσφαιρίνη, το χρω-
μοφόρο που δρα ανταγωνιστικά στη μελανίνη. Επίσης, 
η πίεση επαφής λειαίνει την επιδερμίδα επιτρέποντας 
μία ομοιόμορφη εφαρμογή και μειώνει την απόσταση 
της πηγής ενέργειας με το θύλακα της τρίχας.

   Άλλα laser               Asclepion laser

     Άλλα laser            Asclepion laser (flat top)

Όσον αφορά τη θεραπεία αγγείων, η ακτινοβόληση 
γίνεται από απόσταση χιλιοστών από την επιφάνεια 
της επιδερμίδας, καθώς το χρωμοφόρο-στόχος είναι 
η αιμοσφαιρίνη. Η χρήση των tips 4mm και 6mm μας 
επιτρέπει μία πλήρως εστιασμένη ακτινοβόληση, κυ-
ρίως σε αγγεία 1-4mm. Η μέγιστη απόδοση ενέργει-
ας, έως 170Joules, δεν αφήνει περιθώρια αναποτε-
λεσματικότητας στις θεραπείες αγγείων.

Η απόδοση της ενέργειας στο δέρμα είναι ομοιόμορ-
φη σε όλο το πλάτος της κηλίδας (flat-top-profile). 
Δηλαδή σε όλα τα σημεία της κηλίδας έχουμε πάντα 
ίση ενέργεια (καθόλου hot spots). Αυτό εξασφαλίζει 
μία πιο γρήγορη, ασφαλή και αποτελεσματική θερα-
πεία, καθώς αποφεύγουμε την υπερκάλυψη σημείων 
(overlapping) και δεν αφήνουμε διάκενα μεταξύ των 
αλλεπάλληλων ακτινοβολήσεων.

Η ενσωματωμένη μεταλλική κεφαλή επαφής ψύ-
ξης, ψύχει την επιδερμίδα πριν τον παλμό του laser. 
Τα καλύτερα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με 
το διοδικό laser MeDioStar Effect οφείλονται στην 
πίεση που ασκούμε με τη μεταλλική κεφαλή ψύξης, 
καθώς αποτελεί εξαιρετικό υποδοχέα απορρόφησης 
της θερμότητας από την επιδερμίδα. Συνεπώς επι-
τυγχάνεται ιδανική θερμοκρασία στο στόχο, γεγονός 
που επιτρέπει χαμηλότερες εντάσεις και ελεγχόμενη 
θερμική διοχέτευση στην επιδερμίδα. Η εφαρμογή 
κάποιας αναισθητικής κρέμας πριν από την εφαρμο-

γή δεν είναι απαραίτητη. αυτό βέβαια εξαρτάται συ-
νήθως από τον ασθενή και την περιοχή η οποία θα 
υποβληθεί σε θεραπεία.

Οι παράμετροι λειτουργίας του laser MeDioStar 
Effect καθορίζονται εξειδικευμένα με βάση τον τύπο 
δέρματος και της τρίχας, εξασφαλίζοντας μία ανώδυ-
νη και ασφαλή θεραπεία. Το MeDioStar Effect έχει 
2 επιλογές λειτουργίας:

• BASIC: Για νέους χειριστές, με έτοιμες προκαθο-
ρισμένες παραμέτρους για κάθε ξεχωριστή θεραπεία 
και κάθε τύπο δέρματος.

• PROFESSIONAL: Δυνατότητα ρύθμισης των πα-
ραμέτρων ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε θε-
ραπείας. Για παράδειγμα, στις ευαίσθητες επιδερμίδες 
το laser μπορεί να ακτινοβολήσει σε σπαστό - διπλό 
παλμό, μειώνοντας την αίσθηση του πόνου και την 
πιθανότητα ανεπιθύμητης βλάβης στον ιστό. Μία επί-
σης τεχνολογική καινοτομία της γερμανικής εταιρείας 
Asclepion, κατά την οποία επιτυγχάνεται η επιθυμητή 
αύξηση της θερμοκρασίας στο θύλακα της τρίχας δια-
τηρώντας τη θερμοκρασία της επιδερμίδας σε χαμηλά 
επίπεδα – αποφυγή εγκαυμάτων.

Το MeDioStar Effect είναι δυνατόν να συνδυα-
στεί και με 2 επιπλέον αναβαθμίσεις: RF και Acoustic 
Waves.

• Asclepion RF
Οι ραδιοσυχνότητες αποτελούν μία από τις πιο 

αποτελεσματικές μη επεμβατικές αισθητικές εφαρ-
μογές. Η τεχνολογία των διπολικών ραδιοσυχνοτή-
των (RF) της Asclepion αποτελεί ένα εξελιγμένο θερ-
μοθεραπευτικό σύστημα για εφαρμογές σε πρόσωπο 
και σώμα. Οι διαφορετικές συχνότητες και οι 3 δια-
φορετικές κεφαλές κάνουν το σύστημα αρκετά ευέ-
λικτο. Το βάθος διείσδυσης ρυθμίζεται από την επι-
λογή της συχνότητας (από 0,5-1.0MHz), αυξάνοντας 
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και μειώνο-
ντας τις παρενέργειες.

• Κεφαλές RF Asclepion (με ενσωματωμένο 
ψυκτικό μηχανισμό CoolStar)
Πρόσωπο: S (small) και M (medium)
Τρόπος εφαρμογής: Static Mode
Σώμα: L (Large)
Τρόπος εφαρμογής: Static Mode – Massage Mode

Diode Laser: MeDioStar Effect by Asclepion 810nm - 940nm 
(RF + Acoustic Waves)
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• Ενδείξεις
- Βελτίωση επιφανειακών ρυτίδων
- Βελτίωση ρυτίδων έκφρασης
- Βελτίωση υφής και τόνου προσώπου
- Σύσφιξη δέρματος
- Σύσφιξη υποδόριου ιστού

• Asclepion Acoustic Waves System:
To Acoustic Waves System της Asclepion αποτελεί 

μία επαναστατική μη-επεμβατική μέθοδο για την αντι-
μετώπιση της χαλαρότητας και κυτταρίτιδας στην περι-
οχή της κοιλιάς, των γλουτών και των ποδιών. Σκοπός 
είναι μία πιο ομαλή και λεία υφή της επιδερμίδας και 
ένα πιο σφιχτό και σφριγηλό δέρμα. Η κεφαλή Radial 
έχει στο εσωτερικό της ένα έμβολο, που δημιουργεί 
τα ακουστικά κύματα (Acoustic Waves).

Προκαλεί κύματα πίεσης μικρής διάρκειας που 
έχουν την αίσθηση έντονης δόνησης. Τα κύματα αυ-
τά διασπούν το συνδετικό ιστό, τον κάνουν διαπε-
ρατό και αυξάνουν τη μικροκυκλοφορία στην υπό 
θεραπεία περιοχή. Διεγείρουν τα νεύρα και αυξά-
νουν το κολλαγόνο του δέρματος.

Τα Acoustic Waves διαφέρουν από τους υπέρη-
χους όσον αφορά το εύρος πίεσης. Οι υπέρηχοι εί-
ναι σταθερές περιοδικές ταλαντώσεις με σταθερό εύ-
ρος συχνοτήτων περιορισμένης διάρκειας.

Τα ακουστικά κύματα χαρακτηρίζονται από ένα με-
μονωμένο θετικό παλμό πίεσης. Οι υπέρηχοι μεταδί-
δουν στον ιστό ένα υψηλής συχνότητας εναλλασσό-
μενο κύμα σε εύρος αρκετών MHz, κάτι που μπορεί 
να προκαλέσει θέρμανση και ζημιά στον ιστό.

Οι θεραπείες με Acoustic Waves επαναλαμβάνο-
νται 2 φορές την εβδομάδα σε διάρκεια 1 μηνός. Η 
διάρκεια θεραπείας είναι περίπου μισή ώρα, ανά-
λογα με την περιοχή. Τα πρώτα αποτελέσματα εί-
ναι ορατά μετά την 3η-4η συνεδρία. Η θεραπεία εί-
ναι απολύτως ανώδυνη και μπορεί να γίνει όλη τη 
διάρκεια του έτους. 
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