Q15 Ultra Power

Plus

Krachtig,
krachtiger,
krachtigst ... en
veelzijdig
DE MEEST KRACHTIGE EN VEELZIJDIGE DIODELASER

Voor de ontharingsprofessional

Q 15 ULTRA POWER
De krachtigste power diode laser met Yag laser

Krachtig, krachtiger... krachtigst EN veelzijdig: De Medioq Q15 ultra power diode ICE laser
triple wave gecombineerd met de krachtige Q-switch Yaglaser voor tatoeage verwijdering.
Deze diodelaser gecombineer met Yaglaser kopstuk geschikt voor ontharing en tatoeage
verwijder klinieken werkt op basis van drie 1400 watt krachtige diode golflengten met een
machine power van 3500 watt en is hiermee de krachtigste diodelaser in zijn soort en
behoort tot de Power diode lasers. De lasers zijn ontworpen voor haarreductie en
ongewenste tatoeages op het gezicht en lichaam, maar het apparaat is veelzijdig met een Qswitch yaglaser voor nog meer behandelmogelijkheden. De Medioq Q15 Ultra power Plus
werkt efficiënt, geeft nauwelijks ongemak voor uw cliënt en zorgt altijd voor een superieur
resultaat op het gebied van Qen tatoeage verwijderen, carbon peelingen en kalknagel
behandelingen.
Ultra power
De krachtige Medioq Q15 ultra power Plus ICE diode laser heeft een 3 golflengten output van 1400 watt
op een oppervlak van maar liefst 15mmx30 mm bij een machine input power van 3500 watt en behoort
hiermee tot de Powerlasers. De 14 duitse laserbars maakt de Q15 15% krachtiger dan de Q10, 40%
krachtiger dan de Medioq Q4 en 2 tot 2,5 keer zo krachtig als menig ander diodelaser apparaat. Dit
betekent dat de energie die uit het handstuk komt krachtig genoeg is om met een klein aantal
behandelingen de haargroei met 90% te reduceren. Deze krachtige laser laat andere lasers met vaak
niet meer dan 600-720 watt of goedkope lasers met slechts iets hogere machine power dan output
power ver achter zich, maar ook krachtige lasers met een kleiner oppervlak van de laser output. Wat
betekent dit? Sneller resultaat bij uw klanten, wat resulteert in meer zones die uw klanten willen en
betere mond op mond reclame.
Wij adviseren 3 wave toestellen te gebruiken met een output van 1000 watt tot 1400 watt. Bij deze
output energie hoort een machine power van minimaal 2800-3500 watt (minimaal het dubbele
machine power) zodat de machine de krachtige laser aankan. Hieronder is de energiebundel niet
krachtig genoeg voor effectieve ontharing bij iedereen en hierboven is er een aanzienlijk grotere kans op
huidschade en is het koelsysteem vaak niet krachtig genoeg om langdurig voldoende koeling te kunnen
bieden. Daarnaast is het het oppervlak van de laser belangrijk, hoe kleiner het oppervlak, hoe langer een
behandeling duurt. Hoe groter, hoe minder krachtig... met uitzondering van de powerlasers, deze zijn
met een groot oppervlak nog steeds ongelofelijk krachtig.

Q 15 ULTRA POWER
De krachtigste en veelzijdige laser
3 ultrawave /triple wave
3 ultrawave /triple wave

Wat zijn de voordelen van 3 ultra krachtige golflengten en
waarom zijn traditionele diodelasers daarom verleden tijd:
simpel gezegd, de 3 golflengten gecombineerd zorgen voor
verschillende lagen energie wat meerdere typen haar
vernietigd in één enkele shot. Hierdoor hebben uw klanten
sneller en meer resultaat per behandeling vergeleken met
traditionele diodelaser apparatuur.
De Triple UltraWave Diode Laser combineert namelijk de ICEtechnologie samen met 3 golflengten voor het mooiste
resultaat: we beginnen met de Alexandrite 755nm: om licht
en dun haar aan te pakken. Vervolgens de diodelaser 808m:
de meest effectieve golflengte voor donker haar. Als laatste de
ND:YAG laser 1064nm: voor donker en bij donkere
huidtypen.
De ALEX 755nm
De Alexandrite golflengte is een bekende in de wereld van de ontharing. Deze golflengte staat
bekend om zijn effectieve werking bij licht gekleurde en dunne haartjes. Behandelingen met
conventionele Alexandrite lasersystemen zijn echter pijnlijk gebleken. De Triple Wave Diode Laser
biedt hier echter een oplossing voor, zodat bijvoorbeeld ook de oppervlakkige kleine blonde haartjes
op uw bovenlip of rond uw wenkbrauwen veilig, pijnloos en effectief behandeld kunnen worden met
de MagicHead.
De 808nm diodelaser
808 nm golflengte is bekend als diode laser en wordt in de ontharingswereld gezien als de gouden
standaard. Met deze golflengte wordt de haarfollikel diep gepenetreerd. In combinatie met een
hoog gemiddeld vermogen en een hoge pulsfrequentie van 10 pulsen per seconde is een
comfortabele, effectieve en snelle behandeling mogelijk.
De ND:YAG 1064nm
De YAG is een diodelaser die gebaseerd is op de ND:YAG 1064 golflengte. Deze staat bekend om
zijn gematigde melanine absorptie. Hiermee is het uiterst geschikt voor behandeling van de donkere
huid. De YAG laser dringt diep door in de haarfollikel waarmee dieper gelegen haren inclusief
haarzakje kunnen worden aangepakt. Deze 1064 golflengte is hiermee zeer geschikt voor gebieden
als de schaamstreek en oksels. De golflengte zorgt ervoor dat een hogere temperatuur bereikt kan
worden omdat een grotere waterabsorptie wordt gegenereerd. Hiermee verbetert de
laserbehandeling als geheel en wordt de meest effectieve ontharing bereikt.

POWER
EIGENSCHAPPEN
Veilig ontharen met SHR

SHR kenden de meeste mensen al. Deze gepatenteerde techniek is ook weer toegepast in de Triple
Wave Diode Laser. De SHR techniek zorgt enerzijds voor een vrijwel pijnloze behandeling en
anderzijds zorgt het voor een veilige behandeling van uw huid. In SHR-modus levert de Triple Wave
Diode Laser 10 pulsen per seconde op een laag energieniveau waarmee de haarzakjes langzaam
opgewarmd worden; dus geen pijnlijke flitsen meer!
Oudere systemen maken gebruik van pulsen met hoge energie waarmee de huid beschadigd kan
worden. Door de combinatie van SHR en het extreem koelende handstuk kunnen ook donkere
huidtypen veiliger en effectiever dan ooit behandeld worden. Met de Triple Wave Diode Laser kunnen
we zelfs een zomers gebruinde huid zonder problemen behandelen. Andere technieken zoals IPL en
ELOS kunnen dit niet.

Magicheads 2.0

Alleen al voor de magicHeads 2.0 kiezen voor de Medioq diodelasers: Magicheads zijn de
verwisselbare kristallen verlengstuk van het handstuk. De grote Magichead van 15mm x 30mm van
de laserkop is voor het lichaam maar, het tweede Magichead opzetstuk voor het gezicht maar deze is
ook weer eenvoudig en snel te om te toveren naar een precisie laser dankzij het mini opzetstuk voor
neus en oren. Deze 3 opzetstukken zorgen ervoor dat u snel grote zones kunt behandelen maar ook
dat u de lastige maar vaak gewenste kleine zone’s zoals de bovenlip (maar ook de dieper gelegen
haarwortels in de schaamstreek) met de noodzakelijke chirurgische precisie succesvol kunt uitvoeren.

Diode ICE cooling

De Ice techniek in het kopstuk zorgt voor een ijskoude koeling tot maarliefst minus 25 graden
gedurende de behandeling met de Medioq diodelaser. Deze koeling zorgt ervoor dat uw klant
nagenoeg pijnloos de krachtige laserstralen zal absorberen zonder hier enig ongemak van te
ondervinden. Hoe beter de koeling, hoe sterker u kunt behandelen hoe sneller klanten resultaat
zullen boeken.

MAGICHEADS 2.0
Magnetische opzetstukken met een oppervlak van
30mm x 15mm, 15mmx15mm tot een precisie tip... dat
werkt.

ONDERSCHEIDEN
30mm x 15mm

Mega spotsize

Met het grote spotgrote van de Magichead 2.0 van maar liefst 15mm x 30mm weet u zeker dat u de
grote lichaamsdelen snel en efficiënt kunt behandelen.

Onderscheiden in de markt

Het zal u niet onbekend zijn dat er veel verschillende diode laser apparaten beschikbaar zijn op de
markt. Hiervan is het overgrote deel totaal niet effectief en er zijn tegenwoordigs zelfs goedkope
replica toestellen. Maar hoe kunt u zich dan onderscheiden met een goed apparaat? Uw klanten
vinden het belangrijk om behandeld te worden met een apparaat, waarmee optimale resultaten
behaald worden. Daarnaast willen ze behandeld worden door een deskundige laserspecialist. Op
deze punten kunt u zicht onderscheiden met de power diodelaser de Q15 Ultra power Plus. Een
krachtig toestel en inhoudelijk theoretische- en praktische kennis, inzicht in aanvullende technieken
voor een beter resultaat en bewustzijn rondom contra indicaties, kunnen veel waarde toevoegen
voor een klant. Allereerst is het belangrijk om de consumenten de bewezen resultaten te laten zien.
Daarnaast kun je als ontharingsspecialist meerwaarde creëren door de klant jouw expertise over de
techniek en het apparaat te laten zien. Als deskundig behandelaar zijn klanten in goede handen bij
jou en dit moet je laten zien. Uiteraard wil Mediqlasers jou helpen – wij hebben veel
marketingmaterialen beschikbaar, zodat jij die kunt delen met jouw klanten.

Meer behandelingen: breid uw behandelpakket uit

Uniek: maak uw Q15 ultra power Plus nog multifunctioneler. Voeg extra kopstukken toe aan uw Q15
ultra power Plus diodelaser om zo uw behandelpakket uit te breiden.
IPL SHR kopstuk voor huidverbetering, ontharen, acne, vaatafwijkingen: € 3999,- excl. btw.
RF kopstuk voor huidverbetering € 999,- excl btw.

ONDERSCHEIDEN

Tweede kopstuk: Nd Yag laser
voor tatoeage verwijderen

Ongewenste tatoeages en PMU kun je veilig en effectief verwijderen met de grote krachtige QSwitched ND YAG Laser inbegrepen bij uw Q15 ultra power plus. De resultaten van het nieuwste
Q-Switched ND YAG Laser Tattoo Removal System zijn indrukwekkend. Met de verschillende
golflengtes verwijder je elke inktkleur. Door de krachtige lichtintensiteit worden de inktdeeltjes
afgebroken, waardoor de inkt verbleekt en een inktloze huid tevoorschijn komt. De Q15 QSwitched ND YAG Laser van Mediqlaser is daarom de geschikte aanvulling voor in jouw
beautyclinic, tattoo shop of PMU-studio.

Q15 Plus Q-switch Yaglaser

SPECIFICATIES Q15 +
Golflengte
755nm, 808nm, 1064nm
Spotgrote
15*30mm, 15*15mm, 8mm
Frequency
1-10 HZ
Pulse duur
10-400ms
Laser output
1400 Watt diode powerlaser
Q-switch yaglaser outpower 800 Watt
Machine power
3500 Watt
Energie dichtheid
100-209J/cm2 (14 Duitse laserbars)
Sapphire contact cooling.
- 25 ~ 0℃
Levensduur laser
20 miljoen shots diodepowerlaser
2 miljoen shots nD Yaglaser
Koelsysteem
Sapphire Crystal + semi conductor + Lucht & water cooling + TEC
cooling (Thermo electric koeling) koeling tot
minus 25 graden celcius .v.m. de krachtige laser
Medisch CE Goedgekeurd. Ja

Q15 Plus
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