
Lézer típus Er:YAG 2940 nm 

Működési mód
Normál
Hosszú impulzusú
Frakcionált

A sugár profilja Négyszög

Impulzus szélessége Normál mód:  250 µs
Hosszú impulzusú mód: max. 1000 ms 

Kezelőfej

Petit
360°

90°

Frakcionált 12 mmØ, 9x9 mm

Zoom (opcionális) 1 ~ 7 mmØ

Shining peel (opcionális) 14 mmØ 

A kezelőfej automatikus felismerése Igen

Impulzus ismétlődési sebessége Egyszeres, 1, 2, 5 és 10 Hz

Felhasználói felület 8" LCD / Érintőkijelző

Memória “Shining Peel” & 8 pont

Segédfény Dióda 655 nm (Red), 1 mW,  állítható fényerő

Méretek (mm) / kar nélkül 872 (magas) x 656 (mély) x 295 (széles)

TELJES KÖRŰ MEGOLDÁS
ESZTÉTIKAI NŐGYÓGYÁSZATRA

ACTION II

Gyengéd, egyszerű, gyors



ACTION II 360° HÜVELYSZŰKÍTÉS 

A leggyengédebb abláció és fototermikus 
hatás a hüvelyi nyálkahártyára való többszö- 
rös mikroimpulzus átadásával.

Kollagén újrarendeződés stimulálása és hüvely-
szűkítés fiatalabb és egészségesebb hüvely 
állapot eléréséhez.

PETIT 90° STRESSZINKONINTENCIA

A nem sebészeti hüvelyi  kezelőfej teszi lehető-
vé  a medencei fascia, az izületi szalagok és a 
hüvely nyálkahártya szövetének termikus és 
zsugorító hatásán keresztül az inkontinencia 
kezelését.

EREDMÉNYES KEZELÉS A PÁCIENS IGÉNYEINEK MEGFELELŐEN

A Petit 360° kezelőfej egyetlen lövéssel 
360°-ban adja le a lézerenergiát.

A szülés utáni változások és a természetes öregedés negatív hatással lehetnek a szeméremtest és  
a hüvely állapotára, az életminőségre és a szexuális életre.

A Petit LadyTM egyesíti a különböző nőgyógyászati indikációkban használt kezeléseket.

Az ACTION II Petit Lady eljárás nem lézeres hüvelyplasztika (nem lézeres hüvelysebészeti eljárás CO2 
vagy dióda lézerrel), hanem egy minimálisan invazív, nem sebészeti kezelési eljárás.

A precíz és szabályozott szövetablációt és a minimális koagulációt  Er:YAG energia hozza létre. Mivel 
a hüvelyi reepitelizáció gyorsabb, mint bármelyik más lézeres kezelés során, az ACTION II esztétikai 
beavatkozás biztonságos és nem invazív alternatívát kínál a szakmabeliek és a páciensek számára.

ACTION II - Petit LadyTM

ACTION II
Petit Lady

Nem invazív, nem sebészeti kezelés
NINCS fájdalom, NINCS vérzés, NINCS hegesedés

Gyors és egyszerű eljárás Könnyen beilleszthető a sűrű időbeosztásba

Kényelmes beavatkozás lábadozási idő nélkül Biztonságos és megbízható eljárás, bizonyított Er:YAG 
technológiával. Nincs járulékos költség.



KÉTLÉPCSŐS TECHNIKA

Klinikai hatás maximalizálása:  precíz epithelium 
abláció és fototermikus hatás többszörös mikro-
impulzussal, ezt követi a nem ablatív, 1000 ms 
idejű  impulzusos kezelés, mely a hüvelyi nyálka-
hártya kollagenézisét stimulálja.

“A Petit Lady kezelés a hüvelymegereszkedés 
hatásos terápiája, mely a fototermikus 
hatásnak köszönhetően azonnali zsugorodást 
okoz, ezáltal azonnali kollagenézist és kollagén 
újrarendeződést eredményez, mellyel javul a 
hüvely állapota.”

Min Seok Lee, M.D.
nőgyógyász, KSGPS elnök  
(Koreai Nőgyógyászati Plasztikai Sebészeti Társaság)

HÜVELYFAL SZÖVETTANA

A nyálkahártya felszíne sűrűbb, tömörebb és 
nagyobb a cellularitása, kevesebb keratinnal. 
A lamina propria sokkal tömörebb kötőszöveti 
elrendeződést mutat. Ezen megállapítások 
összessége utal a hüvely szűkülésére és a 
hüvelyfal megerősödésére.

Elastica van Giesen szövetfestés x 100, kor: 38

Dr. Min Seok Lee nőgyógyász, Sophie-Marceau Women's Clinic, Dél-Korea hozzájárulásával

PETIT LADYTM: TÖBBFÉLE KEZELÉSI LEHETŐSÉG

Kitágult, megereszkedett hüvelycsatorna szűkítése
Vulvovaginális rejuvenáció  

» Szülés utáni hüvelyváltozások
» Atrófiás vaginitis
» Hüvelymegereszkedés
» Külső nemiszerv és hüvelyrés szűkítése
» A teljes hüvely szűkítése
» Szexuális öröm fokozása
» Stresszinkontinencia
» Hüvelyszárazság, égő érzés
» Pigmentált vulva
» Stria
» Egyéb esztétikai eljárás

Első lépés: többszörös mikroimpulzus
Második lépés (opcionális): 1000 ms 
hosszú impulzus

Abláció & hőeffektus

előtte

Mély hőeffektus

két hónappal kezelés után

Petit 360° kezelőfej

Petit 90° kezelőfej

Frakcionált kezelőfej

1 ~ 7 m
m

 Zoom
 kezelőfej

Shining Peel kezelőfej 

* a Petit kezelőfejek szabadalmaztatottak

Arany bevonatú tükröző felület 

Páciensbarát kezelés, 5 kezelőfej több nőgyógyászati és dermo-esztétikai indikációban.

Esztétikai nőgyógyászati

Dermo-esztétikai

Opcionális



MIÉRT AZ ACTION II?

Lézer típus Er:YAG 2940 nm 

Működési mód
Normál
Hosszú impulzusú
Frakcionált

A sugár profilja Négyszög

Impulzus szélessége Normál mód:  250 µs
Hosszú impulzusú mód: max. 1000 ms 

Kezelőfej

Petit
360°

90°

Frakcionált 12 mmØ, 9x9 mm

Zoom (opcionális) 1 ~ 7 mmØ

Shining peel (opcionális) 14 mmØ 

A kezelőfej automatikus felismerése Igen

Impulzus ismétlődési sebessége Egyszeres, 1, 2, 5 és 10 Hz

Felhasználói felület 8" LCD / Érintőkijelző

Memória “Shining Peel” & 8 pont

Segédfény Dióda 655 nm (Red), 1 mW,  állítható fényerő

Méretek (mm) / kar nélkül 872 (magas) x 656 (mély) x 295 (széles)

BERENDEZÉS SPECIFIKÁCIÓ* 

• Nagy precizitású kezelés, speciálisan tervezett tartozékokkal

• Különböző nőgyógyászati indikációk és esztétikai kezelési lehetőségek

• Gyengéd, gyors, alacsony rizikófaktorú, nagy biztonságú  
kezelés, gyors felépüléssel és minimális lábadozási idővel,  
mely vonzó a páciensek számára 

• Bizonyított hatás
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