
 



Slim Evolution E30 MiXto SX - New Generation 
Špičkový kompaktní operační frakční CO2 laser nové generace pro chirurgii 

a estetické aplikace. 
 

Technické parametry: 
patentovaná technologie s CO2 Mikrospotem 
vlnová délka 10660 nm 
výkon laseru 30W 
 
režim frakční se scannerem (frakční resurfacing) 
režim klasický se scannerem (klasický resurfacing) 
režim operačního laseru 
(dermatochirurgie, plastická chirurgie  ORL, 
gynekologie, VET) 
Patentovaný skener řízený počítačově (random „Z“) 
 
regulovatelná velikost skeneru od 6x6 mm do 20x20mm 
regulovatelná hustota pokrytí skenerem  
(5, 10 ,15, 20, 40%) 
 
způsob emise kontinuální/Pulzní/Superpulzní 
 
spot skeneru 300 micron 
spot skeneru 180 micron  
 
ovládací LCD panel s dotykovým ovládáním 
kloubovité samovyvažovací rameno zaručující  
maximální přesnost zaměření paprsku 
regulovatelný vodící paprsek 
 
 
 

 
 

 Znamenité výsledky: 
 Jizvičky po akné 
 Redukce a odstranění vrásek   
 Hyperpigmentace 
 Okamžité vypnutí pokožky 
 Zlepšení textury pleti  
 Obnova kolagenové produkce 
 Laserová blepharoplastika  

  
 



 
 
Hlavní efekty frakčního laserového resurfacingu  s přístrojem MiXto SX: 
 efekt ablační do hloubky 200-500µ  
 tepelné poškození do hloubky  2- 5 mm s následnou stimulací produkce kolagenu 
 efekt smrštění 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  Před zákrokem                                               Po 4 týdnech                          Před zákrokem                                   Po 4 týdnech 
 
 
Charakteristiky frakčního resurfacingu CO2 laserem Slim Evolution 30 MiXto SX: 
 Ambulantní zákrok bez anestetik 
 Aplikační zóny:  obličej vč. perorbitální zóny, krk, dekolt, ruce 
 Možnost ošetření všech fototypů (vč. V) 
 Minimální pozákrokový diskomfort 
 Již den po zákroku se pacient může vrátit k běžnému životu 
 Za 24 hodin lze aplikovat makeup 
 Ošetření s  dlouhodobým efektem 
    
 

Proč zvolit právě MiXto SX? 
 Nejúčinnější frakční ošetření MiXto SX 
 Technický servis do 24 hodin 
 Odborné zaškolení certifikovaným lektorem 
 Pravidelné upgrady a odborné workshopy 
 Vědecká a technická podpora přímo od výrobce 
 Certifikát CE, FDA, ORDA. KDF 
 Efektivní "SUPERPULSE" pro bezbolestnou a komfortní dermatochirurgii 
 Skener 300 micron pro plošné aplikace 
 Skener 180 micron pro ošetření hlubokých jizviček a rýh 
 Skener s pokrytím 100% pro plastickou chirurgii 
 Chirurgický handpiece pro dermatochirurgii a plastickou chirurgii 
 Minimální bolestivost, maximální efekt ošetření 
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