دستگاه لیزر تیتانیوم از جمله دستگاههای بروز و محبوب در زمینه پاکسازی پوست است که مورد تأیید مراکز
بهداشتی معتبر در جهان بوده و ویژگی اصلی این دستگاه از بین بردن موهای بدن برای همیشه است .حال اگر
میخواهید از دستگاه لیزر تیتانیوم بیشتر بدانید و از مزیتها و عوارض احتمالی آن بر روی پوست باخبر شوید،
توصیه میکنیم که حتماً این مطلب را مطالعه کنید.

دستگاه از بین برندهی مو لیزر تیتانیوم 2021
تا به این لحظه دستگاههای لیزر زیادی تولید شدهاند که هیچکدام از آنها چه از لحاظ کیفیت ساخت و چه از
لحاظ کارآیی به گرد پای لیزر تیتانیوم نمیرسند .این صحبت ،نه تنها یک ادعا ،بلکه یک واقعیت است و بر
اساس آزمایشات صورت گرفته بر روی پوست هزاران نفر گزارش شده است.

دستگاه لیزر تیتانیوم مناسب برای آقایان و خانم ها
از ابتدائیترین ویژگیهای این لیزر وجود هندپیسهای بسیار قدرتمند در آن است که به خوبی میتوانند کار
موزدائی را انجام دهند .در واقع هر یک از هندپیسهای موجود در دستگاه تیتانیوم وظایف بخصوصی دارند
که البته با مدیریت پزشک معالج میتوانند به صورت ترکیبی نیز مورد استفاده قرار بگیرند .این هندپیسها با
بکارگیری طول موجهای قوی به ریشه مو حمله میکنند و سبب از بین رفتن دائمی موهای زائد میشوند.

شاید برایتان سوال پیش آمده باشد که چه فرقی میان دستگاههای لیزر تک هندپیس با دو هندپیس تیتانیوم
وجود دارد .در پاسخ به این سوال باید عرض کنیم که دستگاههای لیزر مو مانند تیتانیوم که از دو هندپیس
برای رفع موهای زائد بهره میبرند طول عمر بیشتری خواهند داشت و همچنین تا سالها میتوانند کیفیت
عملکرد خود را حفظ کنند .در نظر داشته باشید که استفادهی طوالنی مدت از دستگاههای لیزر یکی از
خواستههای بحق مراکز پوست و مو است.

ناگفته نماند که در دستگاه لیزر تیتانیوم از طول موجهای قدرتمندی نیز استفاده میشود .در واقع هر یک از این
طول موجها برای قسمت های بخصوصی از بدن کاربرد دارند .یعنی برای حذف موهای زائد پشت لب یا ابرو از
طول موج الکس استفاده میشود و برای قسمتهای دیگر بدن ،بنا به نیاز از طول موجهایی مانند دایود و ان
دی یاگ بهره گرفته میشود.

مدت زمان حذف موهای زائد با استفاده از دستگاه لیزر
تیتانیوم  2021اصلی
به طور کلی هدف از ایجاد دستگاههای لیزر ،عالوه بر کیفیت کار و حذف دائمی موها ،مدت زمان کوتاه آن برای
انجام کار در نظر گرفته شده است .البته مدت زمان پاکسازی پوست با استفاده از دستگاه تیتانیوم به جنس و
رنگ پوست افراد نیز بستگی دارد .در واقع هر چه پوست متقاضی لیزر تیرهتر باشد احتمال زمانبر بودن
پاکسازی پوست نیز وجود خواهد داشت با این حال استفاده کنندگان از این لیزر بابت تلف شدن وقتشان
برای حذف موهای بدن گلهای نداشتند و این یعنی هندپیسهای موجود در این دستگاه به خوبی کار خود را
انجام میدهند .در نظر داشته باشید که دستگاه تیتانیوم عالوه بر مدت زمان کوتاه برای پاکسازی پوست به
هیچ عنوان آسیبی به بافتهای مختلف پوست نخواهد زد ،در واقع سرعت عمل مناسب لیزر تیتانیوم باعث
نشده است که به بافتهای مجاور پوست آسیب وارد کند.

بهترین مزیت استفاده از دستگاه لیزر تیتانیوم
یکی از قابلیتهایی که دستگاه لیزر تیتانیوم را به بهترین نوع دستگاه حذف موهای زائد تبدیل کرده است،
قابلیت خنک نگه داشتن پوست در هنگام از بین بردن موهای زائد است .حتماً خودتان میتوانید حدس بزنید
که اگر قطعههای خنک کننده مانند چیلر در این دستگاه لیزر وجود نداشت ،چه بر سر بیمار بعد از انجام لیزر
میآمد .درست است! سوختگی ،درد و التهاب فقط بخشی از عوارض دستگاه لیزر بدون قطعه خنک کننده است
که خوشبختانه در دستگاه تیتانیوم این مورد به خوبی رعایت شده است و کمتر بیماری بعد از موزدایی دچار
چنین عارضههایی میشود .گفتنی است که قطعه خنک کنندهی دستگاه تیتانیوم از طرف مراکز معتبر بهداشت
در جهان نمره قبولی گرفته است.

بهترین کارآیی دستگاه لیزر تیتانیوم برای چه مناطقی از بدن
است
در آزمایشی که بر روی مناطق مختلف بدن در بسیاری از افراد انجام شد ،مشخص گردید که دستگاه تیتانیوم به
خوبی میتواند کلیهی قسمتهای بدن را از موهای زائد خالص کند .این آزمایش در بخشهایی مانند پشت
لب ،ابرو ،سینه ،کتف ،دست ،پاها ،شکم و زیر شکم انجام شده بود.

در نظر داشته باشید که در گذشته در دستگاههای لیزر قبلی چنین قابلیتهایی وجود نداشت و تنها
پس پاکسازی آن بر میآمد قسمتهایی از بدن بود که موهای نازکی داشت .اما با
قسمتهایی که لیزر؛ از ِ
پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن دستگاه لیزر تیتانیوم این مشکالت تا حد چشمگیری رفع شد.

چرا باید از دستگاه لیزر تیتانیوم اصلی استفاده کرد
–فوایدی که استفاده از لیزر تیتانیوم دارد در هیچ کدام از ابزارهای سنتی پاکسازی پوست و یا حتی دیگر
دستگاههای لیزر وجود ندارد .با توجه به اینکه این دستگاه مستقیماً به فولیکول مو حمله میبرد و سبب خشک
شدن آن میشود ،آسیبی به دیگر قسمتهای بدن وارد نمیکند و این مزیت برای متقاضیان از اهمیت زیادی
برخوردار است.

مزایای دستگاه لیزر تیتانیوم
–عالوه بر اینکه دستگاه لیزر تیتانیوم به خوبی میتواند عمل پاکسازی پوست را از موهای زائد انجام دهد ،در
رفع ضایعات پوستی نیز موثر است .در واقع اگر بنا به هر دلیلی بر روی پوست خود ضایعات پوستی یا عروقی
داشتید ،میتوانید روی دستگاه تیتانیوم حساب باز کنید .البته توصیه میکنیم قبل از هر چیزی با پزشک پوست
و مو هماهنگ کنید تا اگر روشهای بهتری برای درمان چنین مشکالتی وجود دارد ،همان را تجویز کند.

–از دیگر مزیتهای استفاده از لیزر تیتانیوم بدون درد بودن آن هنگام موزدایی است .این دستگاه توسط
کامال پیشرفته و البته تأیید شده تولید شده است که برعکس دیگر دستگاههای رفع موهای زائد
تکنولوژیهای
ً
مو هیچگونه دردی را متوجه بیمار نخواهد کرد.

موارد احتیاطی در استفاده از دستگاه لیزر تیتانیوم
همانطور که گفتیم دستگاه تیتانیوم دارای مزیتهای بسیاری است .با این حال ممکن است بنا به دالیل
مختلفی مانند حساسیت پوستی افراد ،بیماری پیش زمینهای و مسائلی از این دست بعد از انجام لیزر مو؛ فرد
دچار عوارضی هر چند کم شود .ما در ادامه به این عوارض میپردازیم تا در صورت بروز آنها بتوانید مدیریت
درستی داشته باشید .هر چند باز هم اعالم میکنیم که طبق آزمایشات صورت گرفته استفاده از دستگاه تیتانیوم

اصال همین امر باعث محبوب آن برای استفاده در کلینکها شده است .با
دارای کمترین عوارض بوده است و
ً
این حال:

–سوختگی پوست .اگر چه این دستگاه دارای قطعه خنک کننده است و اجازه سوختگی پوست را در هنگام کار
نمیدهد اما با توجه به نازک بودن یا حساسیتهای پوست در افراد مختلف ممکن است با درصدهای پایین
چنین اتفاقی رخ دهد .در صورتی که چنین چیزی مشاهده کردید به پزشک معالج خود خبر دهید تا با استفاده
از تجربه خود راهکاری سریع رفع سوختگی پوست را ارائه دهد.

–چین و چروک پوست .احتمال بوجود آمدن چنین عارضهای  1در  1000است .با این حال از پزشک خود
بخواهید مواد ایمنی را قبل از شروع کار رعایت کند تا دچار چنین عارضهای نشوید .به شما نیز توصیه میکنیم
قبل از انجام عمل لیزر از مواد آرایشی در محل لیزر استفاده نکنید.

–تورم و التهاب پوست .ممکن است به دلیل زمانبر بودن حذف موهای زائد حداقل تا چند ساعت دچار تورم
یا التهاب پوست شوید .برای رفع این مشکل میتوانید از کمپرس آب یخ استفاده کنید .ضمناً توصیه میکنیم
که از خوردن داروهای ضد التهابی در این مورد پرهیز نمایید.

خرید دستگاه لیزر تیتانیوم 2021
احتماال بر آن شدید که این دستگاه را تهیه کنید ،اما
با توجه به فوایدی که از دستگاه لیزر تیتانیوم گفته شد
ً
شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که از چه منبع معتبری میتوانید چنین دستگاهی را خریداری نمایید.
در نظر بگیرید که در ایران شرکتهای معتبر کمی در این زمینه فعالیت میکنند که خدمات پس از فروش آنها
نیز در حد ایدهآل باشد .ما میتوانیم تیم تخصصی طاهر تاج مادر را معرفی کنیم چرا که این تیم متخصص
سال هاست در این زمینه مشغول به فعالیت است و نه تنها مراکز پوست و مو در تهران ،بلکه مراکز مختلف در
شهرستانها را نیز پشتیبانی میکند.

دستگاه تیتانیوم که از جدیدترین نوع لیزر مو است با قیمتهای مناسب در شرکت طاهر تاج مادر به فروش
میرسد که برای استعالم قیمت میتوانید با شماره تماسهای موجود در سایت رسمی این شرکت با مشاوران
این تیم در ارتباط باشید.

از مزیتهای خرید از این شرکت میتوان به قیمت مناسب دستگاههای لیزر موهای زائد و همچنین گارانتی
یکساله این دستگاه ها اشاره کرد .همچنین در نظر داشته باشید که کلیه محصوالتی که این شرکت برای فروش
قرار داده است که شامل دستگاههای الغری نیز میشود ،خدمات پس از فروش  10ساله است که این موضوع
سبب استقبال کلینیکهای زیادی در سراسر کشور شده است.

