
 ویژگی های دستگاه لیزر پالتینوم پالس

تاثیر مستقیم لیزر روی فولیکول مو  از ویژگی های شگفت انگیز دستگاه لیزر پالتینوم پالس می توان به
صدمه نمیزند و مستقیم با فولیکول مو در ارتباط است و باعث  اشاره کرد، این دستگاه به پوست افراد

  .خواهد شد نتیجه از بین رفتن آن ضعیف شدن و در

برای تمام بدن مناسب است. سرعت پرتاپ لیزر نوری در این  این دستگاه بازدهی مناسبی دارد و
 ساعت و نیم زمان می1حدود  2021است و لیزر کل بدن با دستگاه پالتینوم پالس  دستگاه لیزر سریع

موها را مشاهده  شهبرد. بالفاصله بعد از استفاده لیزر روی بدن مراجعان می توانید سست شدن ری
 !کنید، برای این کار فقط کافی است از یک موچین کمک بگیرید

  

 !درباره پالتینیوم پالس بیشتر بدانید

توانید می اید که تا چه مدتسازی پوست را دارید، حتمًا به این موضوع فکر کردهپاک زمانی که قصد
اید و بعد از چند روز خاصی نرسیده یتیجهاز شر موهای زائد بدن در امان باشید. احتمااًل هم به ن

های قدیمی دیگر کارآیی مناسبی برای راحت استفاده از روش اید. در واقعمجددًا دست به تیغ شده
سطح  ها با فولیکول مو کاری نداشته و فقطگونه روشزائد را ندارند، چرا که این شدن از دست موهای

های فوق آمدن دستگاه ما با پیشرفت تکنولوژی و روی کارکنند اپوست را از موهای زائد پاک می
 .های لیزر استمنظورمان استفاده از دستگاه !سازی پوست آسان شده است. بلهپیشرفته کار پاک

 که در بازار فروش قرار دارد، دستگاه لیزر پالتینیوم پالس است که از های لیزریاز انواع دستگاه
موهای زائد بدن  یتواند کلیه. این دستگاه در عرض چند دقیقه میمحبوبیت بیشتری برخوردار است

تبدیل شده است. در کنار این موضوع،  ی عطف این دستگاهرا حذف کند و سرعت العمل آن، به نقطه
دیگر مواردی است که استفاده از این دستگاه را بیش از پیش  سازی پوست ازماندگاری باال بعد از پاک

 .کرده است

پالتینیوم پالس برای حذف  ل حاضر در ایران در اکثر مراکز پزشکی پوست و مو از دستگاه لیزرحا در
های پوستی این دستگاه در بهبود بعضی بیماری شود. البته ناگفته نماند کهموهای زائد استفاده می

د، تان ضایعات پوستی ناخوشایندی داشته باشیدر سطح پوست نیز نقش دارد. به طور مثال اگر
دستگاه لیزر  ی این مقاله به بررسی بیشترتوان آن را درمان کرد. در ادامهدستگاه می ی اینبوسیله

دارید با اطمینان خاطر بیشتری اقدام  پردازیم تا اگر قصد خرید این دستگاه راپالتینیوم پالس می
 .کنید



 2021های دستگاه لیزر پالتینیوم پالس تعداد طول موج

حذف و از بین بردن  تواند در جهتری بسته به تکنولوژی که در آن بکار رفته است، میدستگاه لیز هر
ای ها از اهمیت ویژهگونه دستگاهدر این موهای زائد به کار گرفته شود. یکی از مواردی که وجود آن

ده است که برای آن در هنگام طراحی و ساخت، در نظر گرفته ش هاییبرخوردار است، تعداد طول موج
صورت  توانند هم بهطول موج گنجانده شده که هر کدام از آنها می 3دستگاه لیزر مو  است. در این

 .کاماًل مجزا و هم به صورت ترکیبی استفاده شوند

 های مختلف مو در نظر گرفته شده است. لذاها برای جنس و طیفاز این طول موج در واقع هر کدام
پالس برای هر مدل مو و  اشت که استفاده از دستگاه لیزر پالتینیومتوان اذعان دبا قاطعیت تمام می

نانومترهای مختلف در این دستگاه قرار داده  طول موج با 3رنگ پوست مناسب است چرا که این 
 .اندشده

 2021انواع تکنولوژی در دستگاه لیزر پالتینیوم پالس 
قرار داده شده  درتمندی در این دستگاه لیزرهای بسیار قکه در باال اشاره کردیم، طول موج همانطور

توان گفت که سه این حساب می است که هر کدام از آنها از تکنولوژی خاصی برخوردار هستند. با
پالتینیوم پالس وجود دارد که کارآیی منحصربفردی نیز از خود  تکنولوژی فوق پیشرفته در دستگاه لیزر

 :از تکنولوژی عبارتند 3این  .دهندنشان می

 تکنولوژی الکس       ·

های مختلف و جنس رسد، قدرت برداشتن مو براینانومتر می 755این تکنولوژی که امواج آن به  در
طول موج برای موهای روشن و البته  توان گفت که اینهای متفاوت وجود دارد. با این حال میرنگ

 .شودمی کم پشت آن هم در نواحی صورت استفاده

 تکنولوژی دایود       ·

بارزترین مشخصات  رسد که یکی ازنانومتر می 810مورد استفاده در این تکنولوژی به حداقل  امواج
ترین سرعت وارد قدرت بسیار زیاد، با سریع آن نفوذ به عمق فولیکول مو است. این امواج با دارا بودن

 .دهدانجام می سازی آن راپوست شده و عمل پاک

 تکنولوژی یاگ       ·



کنند. چرا که نفوذپذیری  توانند از این تکنولوژی استفادهتری دارند میهای تیرهافرادی که پوست اکثر
قابل تصور است. اثربخشی استفاده از این روش  رسد غیرنانومتر می 1064این امواج که طول آن به 

تری باشند، های تیرهدانهدارای رنگ است، به طوری که هر چه موها های تیره باورنکردنیبرای پوست
 .کار بهتر خواهد بود ینتیجه

 در دستگاه لیزر پالتینیوم پالس چیست؟ SHR تکنولوژی
کند می شود، اولین موردی که به ذهن خطورسازی پوست میکه صحبت از لیزر به جهت پاک زمانی

دارد؟ یا اینکه چقدر احتمال  درد این است که آیا عمل حذف موهای زائد با استفاده از این دستگاه
در پاسخ به این سواالت باید بگوییم که با توجه  بروز عوارض برای پوست در آینده وجود خواهد شد؟

استفاده شده است، متقاضی کمترین درد را احساس  Alma SHR تکنولوژی به اینکه در این دستگاه از
انرژی  شود چرا که بر اساس این تکنولوژی نور وگونه دردی را هم متوجه نچه بسا هیچ خواهد کرد و

تأثیر قرار نخواهد داد به  های کناری آن را تحتفقط و فقط خود را به فولیکول مو رسانده و بافت
 .رسید ترین حد ممکن خواهدهمین دلیل احساس درد به ضعیف

پالتینیوم پالس  لیزردر دستگاه  ICE این موضوع را نیز در نظر بگیرید که وجود تکنولوژی همچنین
شود تا متقاضی یا بیمار بعد از  باعث شده است که در حین انجام کار، سطح پوست خنک نگه داشته

 .سوختگی نداشته باشد گونه احساس درد یا حتیاتمام لیزر هیچ

 چقدر دستگاه لیزر پالتینیوم پالس مطمئن است؟
گرفته است، لذا  ر در جهان مورد تأیید قرارتوجه به اینکه این دستگاه توسط مراکز پزشکی معتب با

استفاده بالمانع است. این دستگاه بدون  توان گفت که دارای استانداردهای پزشکی بوده و برایمی
پردازد و عالئمی از تورم، درد، به حذف موهای زائد می هیچ گونه آسیب رساندن به پوست، فقط

 .دیده نشده استسوختگی بعد از انجام لیزر  افتادگی پوست، و

 استفاده از دستگاه لیزر پالتینیوم پالس در فصول گرم
گرم، بخصوص تابستان  ی این را دارند که آیا استفاده از هر گونه لیزر در فصولاز افراد دغدغه بسیاری

های خاصی برخوردار است و از لیزر از تکنولوژی بالمانع است یا خیر. باید بگوییم با توجه به اینکه این
کند، بکارگیری از آن در هر فصلی اشکال نداشته و به استفاده می های خنک کننده پیشرفتهسیستم

 .آسیبی وارد نخواهد کرد پوست هیچ



سازی با دستگاه لیزر پالتینیوم پالس چقدر هر جلسه پاک
 بر است؟زمان

استفاده از این دستگاه  این سوال به موارد زیادی بستگی دارد که یکی از آنها علت مراجعه برای جواب
اید و یا آیا قصد دارید ضایعات پوستی یا کرده است؛ اینکه برای لیزر موی کدام قسمت از بدن مراجعه

 بسیار سریعی در کنید. با این حال با توجه به اینکه این دستگاه از روش عروقی بدن را رفع و رجوع
جلسه درمانی را  3تا  2توان به صورت کلی برای هر متقاضی سازی پوست بهره گرفته است، میپاک

تر ممکن است یک جلسه های تیرهپوست پیش بینی کرد. این موضوع را نیز در نظر بگیرید که برای
 .گرفته شود بیشتر از حالت معموِل گفته شده در نظر

لیزر مو را در  جلسه نیز 8سیاری از متخصصین پوست و مو بر اساس نیازتان حتی تا نماند که ب ناگفته
 .گیرند تا نتایج کار فوق العاده از آب دربیایدنظر می

 قبل و بعد از لیزر چه کنیم؟
از آن؛ کار  از پوست تنها چیزی است که باید رعایت شود، چه قبل از انجام لیزر و چه بعد مراقبت
اصالح ریشه مو انجام ندهید یا از  نیست. بعنوان مثال قبل از انجام لیزر به هیچ عنوانای هم پیچیده

از انجام لیزر نیز تا یک هفته حمام نکرده و فقط از  های آنتی بیوتیک استفاده نکنید. بعدقرص
 شاید که احتمالاستفاده نمایید. همچنین اگر با درد یا سوختگی مواجه شده های با کیفیتلوسیون

قبل و بعد از عمل  کنیم که اقداماتنزدیک به صفر است، از کمپرس آب یخ استفاده کنید. توصیه می
 .بهترین نحو از پوست خود محافظت کنید لیزر را از دکتر متخصص خود نیز سوال کرده تا بتوانید به

 توان دستگاه لیزر پالتینیوم پالس را تهیه کرد؟از کجا می
های دستگاه باید توجه کرد که حتمًا به مراکز معتبر مراجعه شود چرا که تهیه این دستگاه برای
شکل و شمایل آن با دستگاه لیزر  کپی و بسیار شبیه با این دستگاه در بازار وجود دارد که فقطهای

 .گونه قطعیتی وجود نداردکارآیی آن هیچ پالتینیوم پالس مشابه هست و در رابطه با

تاج مادر در ارتباط  کنیم که با شرکت معتبر طاهرشتر شما عزیزان، پیشنهاد میاطمینان خاطر بی برای
های لیزر مانند دستگاه لیزر بازاریابی و پخش دستگاه ی بسیار طوالنی درباشید. این شرکت، با سابقه

 تیاست با اکثر مراکز بهداشتی پوست در ارتباط باشد و تأمین وسایل بهداش پالتینیوم پالس توانسته
 .آنان را بر عهده بگیرد



با خیال  کامل و کیفیت بسیار خوب این دستگاه توسط شرکت طاهر تاج مادر تضمین شده و ضمانت
دلیل دیگری برای  های مناسب این شرکتتوانید خرید نمایید. ضمن اینکه قیمتراحت می

 .داشته باشند های پزشکی پوست و مو است که با این شرکت همکاریکلینیک

مراجعه کنید و با  کنیم که به سایت رسمی طاهر تاج مادرهر گونه ارتباط با این شرکت توصیه می ایبر
 .کنید های موجود در آن با مشاوران این تیم هماهنگیشماره تماس

 قیمت دستگاه لیزر پالتینیوم پالس
زمانی که اقدام  عاین دستگاه سبب شده است که بر روی قیمت آن نیز تأثیر بگذارد. در واق محبوبیت

های نجومی مواجه خواهید شد اما قیمت کنید، احساس خواهید کرد که بابه خرید این دستگاه می
پذیر است، خصوصًا اگر این دستگاه را از تیم نیز امکان های منصفانهخرید این دستگاه با قیمت

 درخواست کنید. در حال حاضر و با توجه به نوسانات بسیار شدید دالر برای تخصصی طاهر تاج مادر
شرکت با مشاوران  های موجود در سایت اینهای این دستگاه کافی است که با شمارهآگاهی از قیمت

 .تیم ارتباط بگیرید

 :به طور کلی موارد زیر در قیمت این دستگاه نقش دارند

 های بسیار عالیوجود تکنولوژی 
 کاربری راحت برای متخصصین 
 بدون درد و سوختگی بودن آن 
 کیفیت بدنه 
 طول عمر مناسب 

 


