
Banbrytande dubbla våglängder (CO2 
+ 1540 nm). 

DUOGLIDE – framstående inom estetisk medicin och  gynekologi

Revolutionerande synergi



Nyckelprinciper
Genom att kombinera två våglängder (CO2 10600 nm och 1540 nm) möjliggör 
DUOGLIDE maximal effektivitet vid dermatologisk eller gynekologisk behandling. 
DEKA har mer än 30 års erfarenhet av branschen – och har tack vare denna kunnighet och expertis 
kunnat ta fram ett nytt system, och en ny serie tillbehör, med förbättrad ergonomi och högre 
prestanda.

Den perfekta kombinationen av våglängder, den exklusiva PSD-teknologin och de nya ergonomiska 
skannrarna – som passar utmärkt för underlivsbehandling – gör DUOGLIDE till ett extremt avancerat 
och verkansfullt system för såväl gynekologi som dermatologi.

DUOGLIDE-systemet bearbetar bara vävnaden en gång vilket stimulerar kollagenproduktionen och 
minimerar återhämtningstiden – helt perfekt för behandling av känsliga områden som t.ex. hals, 
dekolletage eller runt ögonen.

DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN

CO2 + 1540 nm: idealkombinationen för 
verkliga resultat

Snabbare återhämtning
Synergin hos de två våglängderna ger djup och jämn stimulans. 
Detta snabbar upp cellernas omsättning och läkning – vilket verkligen 
påskyndar återhämtningsprocessen efter behandling.

Fastare hud
Varje individuellt DOT-område bestrålas sekventiellt, vilket 
möjliggör en särskild synergi som ger fastare och tydligare 
tonad vävnad. 

Flexibilitet vid bestrålning
Emissionssekvensen kan ställas in och moduleras utifrån 
önskad applikation och användning. CO2 + 1540 nm ökar 
krympningseffekten, medan kombinationen 1540 nm + 
CO2 innebär en högre värmeeffekt vilket lämpar sig bäst 
för stimulering av vävnad. Passar utmärkt vid behandling av 
exempelvis rynkor eller slapp hud.



DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN

En helt ny epok av laserterapi
DEKA:s ständigt pågående forskning kring maximering av verkansgrad, komfort och användarsäkerhet har 
lett fram till valet av två våglängder: en ablativ (co2) och en termisk (1540 nm).

De nya miniatyriserade skanningssystemen nyttjar våglängden på 1540 nm – vilken i sin tur har utvecklats 
specifikt för att kunna användas tillsammans med CO2-lasern. Varje individuellt DOT-område skapas 
genom sekventiell strålning som synergiskt förstärker effekterna hos de respektive våglängderna. 

Resultatet blir minskad energiåtgång som inte påverkar effektiviteten – men med minimerad 
återhämtningstid. Den förstärkta termiska verkanseffekten ger även snabb behandling av vaginal slapphet 
och ger en 360 graders verkan på slidkanalens ytor.

Djupare termisk verkan
Synergin hos de samverkande våglängderna genererar icke-koagulerande värme runt 
hela skanningsområdet och når långt ner i huden – något som inte är möjligt med enbart 
ablativa laserkällor. Den termiska effekten når ett djup som maximerar stimulansen av 
vävnad och ger på så sätt en ännu effektivare behandling med kortare återhämtning.
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TEKNIKEN BAKOM 

Maximal effektivitet, precision 
och total kontroll
PSD – Pulse Shape Design-teknologi
PSD-tekniken gör det möjligt att välja mellan ett flertal olika pulsformer – S-puls, D-puls, H-puls, U-puls 
eller CW – vilket i sin tur låter dig ställa in lämplig förångnings- och värmenivå. Genom att växla mellan 
olika impulslägen på ett och samma behandlingsområde kan man variera ablationen och stimulansen, för 
att på så sätt möta olika kliniska behov.

SmartStack 
De fem olika SmartStack-
nivåerna ger god kontroll 
över förångningsdjupet. I 
takt med att SmartStack-
nivån höjs uppstår en gradvis 
ökning av krympningseffekten. 
Behandlingen blir effektivare och 
säkrare och återhämtningstiden 
kortare.
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D-Pulse: Pulsformen för 
slemhinnorna i underlivet

Den exklusiva pulsformen D-Pulse 
har designats av DEKA specifikt för 

behandling av underlivets slemhinnor, 
vilket säkerställer maximal verkan.

SmartPulse (SP) HighPulse (HP)

SmartTrack är 
algoritmen som 
utvecklats för att 
optimera skanning 
och minska lokal 
temperaturökning.

Spridd modalitet ger en jämn skanning av ett 
specifikt, avgränsat område. De skannade 
bilderna görs gradvis otydligare i utkanterna, 
vilket förebygger överlappande DOT-ytor. Det 
öppnar i sin tur upp för ökad jämnhet mellan 
den skannade ytan och hudtexturen.

Smart 
skanningsmodalitet

DEKAPulse (DP)
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SmartTrack

Intuitivt användargränssnitt 
(15,6-tums rullande touch screen-display)

Teleassistans

Miniatyriserade 
skanningssystem

Multimediadatabas

RF CO2-laserkälla

PSD-teknologi



Därför ska du välja DUOGLIDE 
för dermatologi:

Multidisciplinaritet och flexibilitet
DUOGLIDE förfogar över ett flertal skanningssystem som 
breddar antalet möjliga användningsområden för tekniken.

Total kontroll och 
maximal effektivitet
Effektivitet och säkerhet på en nivå som 
tidigare varit helt ouppnåelig – tack vare 
laserkällans exklusiva PSD-teknologi och 
SMARTSTACK-funktion.

Våglängdernas vinnande synergi
Genom att kombinera två våglängder förstärks stimulansen av 
vävnad exponentiellt. 

• Kortare återhämtningstid.

• Maximerade resultat genom exklusiv och avancerade tekniska lösningar
 (PSD and SmartStack).

• Kompromisslös mångsidighet.

• Maximal verkan tack vare den dubbla våglängdens speciella 
sekventiella emission.

Styrkan i DUOGLIDE:

• Enorm flexibilitet vid parameterinställningar.

• Maximal kontroll och precision vid användning.

• Stort antal användningsområden, tack vare ett komplett utbud av 
miniatyriserade skanningssystem och mikroskannrar.

• Över tio års erfarenhet av tillverkning av CO2-lasrar.



DUOGLIDE:s nya skanningssystem har optimala dimensioner och förenklad 
anslutning – allt för att på bästa sätt underlätta användningen.

En komplett uppsättning 
med skanningssystem 

µ-Scan DOT 
Ett skanningssystem designat för bästa möjliga 
ergonomi. Anpassningsbar skanningsstorlek och 
form.

µ-Scar 3 
Skanningssystem framtaget för bearbetning av djupa 
ärr. Systemets mindre spotstorlek ger djupare effekt 
med minskad energi och minimerar därmed risken för 
hyper- och hypopigmentering efter behandling.

Derma Scan
Skanningssystem som tillsammans med handtagen 
med fyra- eller sjutumsfokus ger snabba och 
tredimensionella ablationer.

µ-

µ-



Kliniska resultat
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Användarna har 
ordet:

 Jag har använt CO2-lasersystem sedan studietiden på mitten av 1990-talet, då jag 
fascinerades av denna laserkälla – och jag har noggrant följt med i utvecklingen sedan 
dess. De här maskinernas pulsmodalitet och kontrollerade skanning innebär att de har 
en stor mångfald när det kommer till användning, och idag är de dessutom förstärkta 
av en ny verkansmekanism där 1540 nm-våglängden ökar den djupa och homogena 
värmestimulansen. De två våglängderna – den ena termisk, den andra med sin ablativa 
komponent – främjar cellomsättningen och minimerar återhämtningstiden.”

 
- Prof. Paolo Bonan, läkare/dermatolog.
ESLD Key Officer, EADV Laser Task Force.
Adjungerad professor vid universitetet i Siena.
Huvudansvarig för Laser Cutaneous Cosmetic & 
Plastic Surgery Unit vid Villa Donatello Clinic.
Florens, Italien.

 Jag använder DUOGLIDE-lasersystemet (CO2 och 1540 nm) och min upplevelse är att det 
är säkert och extremt enkelt att använda och hantera. Dessutom är en oerhört intressant 
och stimulerande aspekt den påtagliga synergieffekten som uppstår när de två våglängderna 
används mer eller mindre på en och samma gång. Det här ger förbättrade resultat vid 
behandling av olika slags ärr, men också vid hudföryngring på olika delar av kroppen.”

- Dr. Giuseppe Scarcella, läkare/dermatolog.
Verona, Italien.
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Därför ska du välja DUOGLIDE 
för gynekologi:

Unik mångsidighet
Den stora bredden av mikroskanningssystem – från kvinnlig 
intimbehandling, koloskopi och gynekologi till dermatologi – gör DUOGLIDE 
GYN perfekt för vårdinrättningar och -aktörer med varierande specialitet.

Maximal effektivitet och 
reducerad återhämtningstid
Våglängden på 1540 nm förstärker CO2-laserns 
terapeutiska effekter och förbättrar dess kapacitet 
till kollagenproducerande och termisk stimulering.

Kunnande inom CO2-laser – och expertis med 
MonaLisa Touch®
DEKA har i årtionden varit pionjärer inom CO2-laser. Detta, i kombination 
med den mycket framgångsrika MonaLisa Touch-behandlingen (den enda 
vetenskapligt förankrade laserbehandlingen för kvinnlig underlivsvård), 
innebär hög säkerhet och mycket god verkansgrad vid samtliga av DEKA:s 
gynekologiska behandlingar.

• Förbättrad vävnadsstimulans tack vare den dubbla våglängdens speciella 
sekventiella emission. 

•  Överlägsen effektivtet vid intimbehandling av kvinnor.

• Maximerade resultat genom exklusiva och avancerade tekniska lösningar 
   (PSD och SmartStack).

• Extrem flexibilitet och maximal anpassningsbarhet – utifrån individuella behov.

• Stort antal användningsområden, tack vare ett komplett utbud av mikroskannrar.

• Över tio års erfarenhet av tillverkning av CO2-lasrar. 

Styrkan i DUOGLIDE:



Ett nytt tillbehör – som kombinerar skanningssystem och mikrohandtag 
– som möjliggör bästa möjliga kolposkopiska mikrokirurgi. 
Det här kompakta systemet är kompatibelt med alla kolposkopier. 
Instrumentets funktioner gör det till en guldstandard för extremt 
precisa, säkra, repeterbara och snabba behandlingar.

ENKEL ATT KONTROLLERA
Det exklusiva microswitch-styrdonets fem funktioner:
•  Rotering (snabb eller steg-för-steg).
•  Skanningsstorlek.
•  Scan-ON/Scan-OFF.
•  Modifierbar skanningsform.
•  Genom att trycka ned styrdonet kan man enkelt öppna set up-
menyn och centrera laserstrålen på fyra axlar.
 
Med Easy Control kan användaren enkelt hantera systemets 
olika funktioner utan att behöva avbryta kolposkopin.

ENKEL ATT AVGRÄNSA
•  Mekanisk justering av arbetsytan 
avgränsar laserstrålen på ett precist sätt.

ENKEL ATT KOPPLA IN
•  Snabba kopplingar och 
elektronik.

Ablationsläge i 3D med 

djupkontroll och Fast 

Ablation för snabb verkan.

NYHET!



Enkel att fokusera
•  Zooma in/ut med full HOLO-teknologi (holografisk lins och 
högreflektiva speglar).
•  Singelringssystem för fokusering och möjlighet att spara 
fokalpunkter.
•  Perfekt korrespondens mellan guideljuset och CO2-lasern.

µ-INTEGRERAD 
SKANNING
•  Ultrasnabb laserstråle 
(100 miljondels sekund).
•  Högprecisionsskanningsform, 
för ablation och vävnadskärning.



NYHET!

MONALISA BUTTERFLY: Gör behandlingen säkrare, enkel att utföra och lätt att upprepa.

Monalisa Butterfly är ett nytt robotsystem som synkroniseras med laserstrålningen och de aktuella 
parametrarna. Synkroniseringen förenklar användandet av det införda handtaget men ger framför allt en 
standardiserad behandling.

Med denna innovativa produkt behöver användaren bara välja ut och ställa in relevanta parametrar listade 
i databasen – själva behandlingen genomförs sedan automatiskt och på ett tryggt och konsekvent sätt. 
Monalisa Butterfly är ett revolutionerande instrument som stöttar läkaren när denne ska utföra MonaLisa 
Touch-behandlingen.

(360° single-use)(23 mm diameter)

(16 mm diameter)

Bästa möjliga anpassning
Välj bland olika typer av sonder designade för att möta varierande kliniska eller anatomiska behov.

En komplett uppsättning 
med skanningssystem
DUOGLIDE:s nya skanningssystem har optimala dimensioner och förenklad anslutning – 
allt för att på bästa sätt underlätta användningen.

Skanningssystem framtaget för behandling av urogenital syndrom som uppstår i samband med 
klimakteriet. Genom att bestråla slidväggen med fraktionerad CO2-laser stimuleras återväxten av vävnad. 
Resultatet saknar motstycke och skanningssystemet kan användas tillsammans med olika typer av sonder 
och behandlingsredskap – vilket gör att utrustningen kan möta så gott som varje tänkbart behov.

(vulvcovaginal applicator)

(360° autoclavable)



Tekniska specifikationer
DUOGLIDE - rekommenderad konfiguration för gynekologisk användning 

CO2-LASER 

Lasertyp: CO2 RF - PSD®

Våglängd: 10, 6 µm

Laserstrålningsläge: TEM00

Pulslägen: CW – SP – DP – HP – UP

Handtagens genomsnittliga 
energiförbrukning: 0, 1 – 60 W max

IR LASER

Våglängd: 1540 nm

Styrka: Från 2 W till 10 W 

ALLMÄNNA FUNKTIONER

Intern databas: Innehåller över 100 fabriksinstallerade protokoll, möjliga att uppgradera med USB. 
Möjlighet finns att lagra ett obegränsat antal skräddarsydda protokoll.

Kontrollpanel: LCD-touch screen i färg

Mått och vikt: 137 (H) x 42 (L) x 54 (D) cm – 70 kg

DUOGLIDE – rekommenderade konfigurationer för dermatologisk och estetisk 
medicin

CO2-LASER 

Lasertyp: CO2 RF - PSD®

Våglängd: 10, 6 µm

Laserstrålningsläge: TEM00

Pulslägen: CW – SP – DP – HP – UP

Handtagens genomsnittliga 
energiförbrukning: 0, 1 – 60 W max

IR LASER

Våglängd: 1540 nm

Laserstrålningsläge: Flera valbara lägen

Styrka: 10 W 

ALLMÄNNA FUNKTIONER

Intern databas: Innehåller över 100 fabriksinstallerade protokoll, möjliga att uppgradera med USB. 
Möjlighet finns att lagra ett obegränsat antal skräddarsydda protokoll.

Kontrollpanel: LCD-touch screen i färg

Tillbehör: μ-Scan DOT, μ-Scar 3, Derma Scan samt ett stort utbud av handtag

Mått och vikt: 137 (H) x 42 (L) x 54 (D) cm – 70 kg

VARNING - Synlig och osynlig laserstrålning. 
Undvik ögon- och hudkontakt med direkt eller spridd strålning. 
Produkt i laserklass 4. 

Denna broschyr är inte avsedd för den amerikanska marknaden. 0123



Följ oss på

www.dekalaser.com 

Återförsäljarens stämpel

  DEKA M.E.L.A. s.r.l. 
Via Baldanzese,17 - 50041 Calenzano (FI) - Italy
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

DEKA Innate Ability
DEKA – en del av El.En. group – är ett världsledande företag inom design och tillverkning av laser och ljusbaserad medicinsk utrustning. Företagets produkter 
finns tillgängliga på fler än 80 marknader – detta tack vare ett omfattande internationellt nätverk av distributörer och lokala kontor i Italien, Frankrike, Japan 
och USA. 30 år av erfarenhet och forskning har gjort DEKA till en förstklassig, erkänd aktör inom sina områden. Produkternas och företagets kvalitet, innovation 
och framstående teknik har gett DEKA en unik och framträdande position på den globala arenan. DEKA:s lasrar tillverkas i enlighet med specifikationerna som 
stipuleras i direkt 93/42/EEC, och kvalitetssäkringen sker enligt standarderna ISO 9001 och ISO 13485.

DEKA M.E.L.A. s.r.l. Alla rättigheter förbehållna, kopiering förbjuden. Företaget kan komma att helt oannonserat och/eller med kort varsel ändra vissa av 
ovanstående specifikationer, i syfte att förbättra produkterna. Dokumentet är endast avsett att läsas av medicinsk personal. 


