درباره پالتینیوم  2021بیشتر بدانید!
از جمله وسایل پزشکی مورد نیاز در اکثر کلینیکها مربوط به دستگاههای لیزر مو است .اینگونه

دستگاهها با توجه به نیاز مردم به حذف موهای زائد بدن روز به روز در حال پیشرفت کردن هستند و
هر بار خبر تازهای از این دستگاهها منتشر میشود که نشان از اهمیت پاکسازی پوست میدهد.
عالوه بر این ،جدای از بین بردن موهای زائد ،ممکن است در برخی از پوستها به علل مختلف

ضایعات مختلفی بوجود آمده باشد که بر طرف کردن آن فقط توسط دستگاههای لیزر شدنی باشد.
همانطور که گفتیم انواع و اقسام دستگاه برای لیزر مو تولید شده است که تولیدات اخیر از کارآیی
بهتری برخوردار هستند .یکی از این دستگاهها که به تازگی منتشر شده است ،دستگاه فوق پیشرفتهی
لیزر پالتینیوم نام دارد .ما در این مقاله قصد معرفی این دستگاه را داریم و میخواهیم نشان دهیم

چرا بیشتر افراد به استفاده از این دستگاه برای حذف موهای زائد روی آوردهاند.

طرز کار کلی دستگاههای لیزر
روش کار لیزرها ،تابیدن انرژی به ریشه یا فولیکول مو است .استفاده از اینگونه دستگاهها به دلیل
حذف دائمی موها انجام میشود لذا باید انرژی دستگاه لیزر به طور مستقیم و با قدرت زیاد به ریشه
مو تابانده شود .حال با توجه به قدرت دستگاه و استفاده از طول موجهای بکارگیری شده در آن،

میتوان دربارهی کیفیت پاکسازی پوست اظهار نظر کرد.
دقت داشته باشید که دستگاههای فوق پیشرفتهی حال حاضر ،مانند دستگاه لیزر پالتینیوم به دلیل
دقت و ظرافتی که دارند ،به هیچ عنوان به بافتهای کناری فولیکول یا پوست آسیبی وارد نمیکنند و

مستقیماً ریشه مو را هدف قرار میدهند که این مزیت خیال افراد ،خصوصاً خانمها را در استفاده از
این گونه دستگاهها راحت کرده است .با این توضیحات به سراغ معرفی دستگاه لیزر پالتینیوم

خواهیم رفت.

لیزر پالتینیوم محبوبترین و جدیدترین دستگاه لیزر
همانطور که عرض کردیم این دستگاه با ویژگیهای تازهای منتشر شده است که هر کدام از آنها

موفقیت علم پزشکی را نشان میدهد .از آنجایی که کیفیت و سالمت پوست هر فرد از اهمیت زیادی

کامال مطابق با سالیق افراد
برایش برخوردار است ،میتوان گفت که پیشرفت اینگونه از دستگاهها
ً
پیش میرود .یکی از ویژگیهایی که در دستگاه لیزر پالتینیوم قرار داده شده است ،سیستم خنک

کنندگی آن است که با نام  TECشناخته میشود .حتماً میدانید که در حین انجام لیزر ،اشعه یا نور به

پوست برخورد خواهد کرد و احتمال افزایش گرما که میتواند منجر به سوزاندن پوست شود ،وجود
دارد که با بکارگیری از این سیستم خنک کننده ،نگرانی از این بابت بسیار کاهش یافته است.
یکی دیگر از ویژگیهای فوق العاده لیزر پالتینیوم این است که در قسمت هندپیس آن ،سه طول موج
قرار داده شده است که دست متخصصان را برای استفاده از هر یک از آنها به صورت مجزا و یا حتی

ترکیبی باز نگه داشته است .این ویژگی به متخصصان کمک خواهد کرد تا بافتهای مختلف پوست را

با هر یک از این طول موجها مورد هدف قرار داده تا کیفیت کار بهبود یابد.
گفتنی است که طول موجهای این دستگاه لیزر به ترتیب :الکس ،دایود و ان دی یگ نام دارد که هر
کدام از آنها اندازههای مختلفی دارند که به ترتیب عبارتند از 755 :نانومتر 808 ،نانومتر و 1064
نانومتر.

هر کدام از طول موجها در دستگاه لیزر پالتینیوم برای چه موهایی
استفاده میشود

موهای بدن هیچ کسی مثل دیگری نیست ،به همین دلیل برای از بین بردن آن نیز ،باید از طول
موجهای مختلف استفاده کرد .یکسری از موها ضخیماند و بعضی از آنها نیز حجم خاصی ندارند و
اصطالحاً نازک هستند .برای مثال اگر برای رفع موهای پشت لب و چانه به کلینیک مراجعه کنید،

اال از طول موج الکس برای حذف آن استفاده شود .این طول موج حجم وسیعی از موهای نازک
احتم ً
را در عین چند دقیقه حذف خواهد کرد.

در کنار این برای ریشه کن کردن موهای دست ،پا و یا ریشها از طول موج دایود بهره گرفته میشود.

این طول موج که در اصطالح ،کالسیک نامیده میشود با قدرت متوسط اما پرتکرار اقدام به حذف

موهای زائد میکند .هدف طول موج دایود نفوذ به عمق فولیکول مو است که به بهترین نحو آن را

انجام میدهد.

برای پاکسازی دیگر مناطق بدن از موهای زائد که شامل نواحی شکمی ،پوست سر و یا حتی بازو

خواهد بود باید از طول موج ان دی یاگ بهره برد .این نواحی از بدن به دلیل داشتن موهای ضخیمتر

به قدرت و نفوذ بیشتری برای حذف شدن نیاز دارند که توسط این طول موج قابل انجام است.
نکتهی قابل توجه این است که افراد با پوست تیره نیز بهتر است که از این طول موج برای حذف
موهای زائد استفاده کنند.

استفاده از لیزر پالتینیوم چه مزایایی خواهد داشت

برای اینکه به خوبی درک کنید که چرا این دستگاه نسبت به دستگاههای مشابه لیزر مو از محبوب
بیشتری برخوردار است ،شما را به مطالعه مزایای آن دعوت میکنیم .هر یک از موارد گفته شده در

ادامهی مقاله ،در کمتر دستگاه لیزری گنجانده شده است.


مجهز به چیلر .چیلر یک دستگاه خنک کننده است که ارتباطی به قطعه خنک کننده اصلی

دستگاه ندارد و به خوبی میتواند در امر خنک کردن پوست به سیستم موسوم به TEC
دستگاه ،کمک کند.


ظرفیت و قدرت بیشتر نسبت به دستگاههای مشابه به جهت نفوذ بهتر.



افزایش قدرت در جذب مالنین مو.



کاهش هوشمندانه و قابل توجه خطر سوختگی پوست.



کامال ایمن برای پزشک و بیمار( .استاندارد سازی بسیار مناسب دستگاه).
ً



از بین برندهی قوی ضایعات پوست که به رنگدانه ارتباط دارند.



از بین برندهی قوی ضایعات عروقی پوست.



دائمی بودن حذف موهای زائد.



افزایش سرعت کالژنسازی.

آیا استفاده از دستگاه لیزر پالتینیوم  2021عوارض دارد
طبیعی است که استفاده از هر وسیلهای برای حذف موهای زائد عوارضی هر چند ناچیز بر روی پوست
ایجاد کند حتی اگر آن وسیله یک ژیلت یا تیغ باشد .بکار گرفتن دستگاه لیزر پالتینیوم هم از این

قاعده مستثنی نیست اما عوارضی که این دستگاه از خود بر جای میگذارد قابل قیاس با دستگاههای

مشابه نخواهد بود .حال این عوارض کدامند؟


افزایش دمای پوست که زیر  10درصد احتمال سوختگی پوست را بهمراه خواهد داشت .این



کبودی بعد از انجام لیزر وجود خواهد داشت اما خیلی زود و با استفاده از کمپرس آب یخ به



خونریزی در حین و یا بعد از لیزر رخ نخواهد داد چرا که این دستگاه با چنین هدفی ساخته

مورد از هر  100بیمار فقط  1بیمار گزارش شده است.
حالت طبیعی باز خواهد گشت.

نشده و تا کنون نیز گزارشی از این باب نداشته است.

آیا حذف موهای زائد توسط دستگاه لیزر پالتینیوم دائمی است
هدف از تولید دستگاه لیزر پالتینیوم حذف سریع و بهینه موهای زائد بدن بوده و در عین حال به

محقق شدن دائمی بودن این حذف نیز فکر شده است .با این حال هنوز علم آنقدر پیشرفت نکرده

است که تکنولوژی حذف دائمی مو در اختیار افراد جامعه قرار بگیرد .البته این بدان معنا نیست که
استفاده از دستگاه لیزر پالتینیوم مانند بکارگیری از دیگر روشهای سنتی حذف موهای زائد است.
توصیه میکنیم که یک بار هم شده از این دستگاه برای پاکسازی پوست خود استفاده کنید تا فرق آن
را با دیگر روشهای حذف موهای زائد مشاهده نمایید .گفتنی است که استفاده از این دستگاه به

صورت سالیانه و فقط برای  2یا  3بار احتیاج خواهد بود .به طور کلی نوع و جنس مو نیز در تعداد
دفعات انجام لیزر موثر خواهد بود.
در مجموع برای جواب به این سوال میتوانیم اذغان کنیم که با توجه به تعداد دفعات ناچیز انجام
عمل لیزر در سال ،شاید بتوان گفت که استفاده از لیزر شما را برای همیشه از شر موهای زائد بدن

خالص خواهد کرد.

اما نکتهی آخر :دستگاه لیزر پالتینیوم با چه قیمتی عرضه میشود و آن را باید از کدام مراکز تهیه کرد
که در انتهای این مقاله به این موضوع مهم میپردازیم.

شرکت طاهر تاج مادر ارائه دهندهی خدمات پوست و مو
طبیعتاً خرید چنین دستگاههای حساسی باید از مراکز معتبر انجام شود .شرکت طاهر تاج مادر که

سالهاست در این زمینه فعالیت میکند یکی از بهترین مراکزی است که میتوانید دستگاه لیزر

پالتینیوم را با قیمت مناسب تهیه کنید .از ویژگیهای خرید از این مجموعه میتوان به ضمانتنامه

استثنایی این دستگاه اشاره کرد .همچنین اگر در هر مرحلهای از کارکرد دستگاه ،مشکلی پیش بیاید
تیم تخصصی طاهر تاج مادر به خوبی میتواند شرایط را بررسی کرده و نسبت به بر طرف کردن

مشکل اقدام کند.

حتی اگر برای کلینیکهای تخصصی نیز قصد تهیه این دستگاه لیزر را دارید ،تیم طاهر تاج مادر

شرایط ویژهای را برای شما عزیزان در نظر گرفته است .ضمناً برای اینکه بتوانید از دیگر محصوالت این
ً
اکثرا در زمینه پوست و مو هستند؛ دیدن کنید ،میتوانید به سایت رسمی شرکت مراجعه
شرکت که
نمایید.

دقت کنید این تیم ،مشاوران خوبی را نیز برای مشورت دادن به شما عزیزان در نظر گرفته است و به
کامال
صورت  24ساعته پاسخگوی سواالت شما خواهند بود ،لذا برای برقراری هر گونه ارتباط تلفنی
ً
رایگان با هر یک از این مشاوران ،از شماره تماسهای موجود در سایت طاهر تاج مادر استفاده کنید.

گفتنی است که در حال حاضر این شرکت یکی از معتبرترین شرکتهای پخش دستگاههای لیزر است
که اعتبار زیادی در بین اکثر کلینیکها حتی در شهرستانها کسب کرده است.

