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Rynek us³ug medycyny estetycznej jest jednym z najdynamiczniej

ZALETY ROZWI¥ZANIA:

rozwijaj¹cych siê sektorów przemys³u na œwiecie. Szczególnie
popularne staj¹ siê zabiegi niskoinwazyjne. Wed³ug American
Society for Aesthetic Plastic Surgery, w Stanach Zjednoczonych
w 2010 r. przeprowadzono 11,6 mln zabiegów niskoinwazyjnych,
o szacunkowej wartoœci 10,1 mld dolarów. Bior¹c pod uwagê
zmianê struktury demograficznej ludnoœci w krajach rozwijaj¹cych

System dokonuje analizy i automatycznie wyzwala kolejne dawki
promieniowania w optymalnie najlepiej pasuj¹ce i przylegaj¹ce do
siebie obszary skóry. System wed³ug wynalazku charakteryzuje siê
nastêpuj¹cymi zaletami:
umo¿liwia

bezpoœrednie

œledzenie

obszarów

skóry

poddawanych zabiegowi;

siê i rozwiniêtych, trend wzrostu popularnoœci zabiegów z zakresu

zapewnia optymalny rozk³ad zadawania kolejnych dawek

niskoinwazyjnej medycyny estetycznej bêdzie jeszcze bardziej

promieniowania;

zyskiwa³ na dynamice. Wiêkszoœæ tego typu zabiegów jest

pozwala

wykonywana za pomoc¹ laserów ablacyjnych lub nieablacyjnych,

promieniowania,

laserów frakcyjnych i fal radiowych. Dobór parametrów oraz

nieobjêtych terapi¹;

ustawieñ tych urz¹dzeñ jest realizowany przez personel w sposób

podaje informacje dŸwiêkowe lub œwietlne o przesuniêciu

manualny. Zabiegi polegaj¹ na sekwencyjnym przyk³adaniu

g³owicy lasera w najlepiej przylegaj¹cy do poprzedniego

g³owicy urz¹dzenia do skóry i oddzia³ywaniu nim na obszarze
obejmuj¹cym od kilku do kilkudziesiêciu minimetrów kwadratowych. W obszarze tym, w zale¿noœci od z³o¿onoœci algorytmu, typu
oraz mocy zabiegu, skóra otrzymuje okreœlon¹ dawkê promien-

unikaæ

nak³adania
umo¿liwia

siê

kolejnych

omijanie

dawek

obszarów

skóry

obszar skóry;
zapewnia w pe³ni automatyczne wyzwalanie kolejnych dawek
promieniowania z chwil¹ przesuniêcia g³owicy lasera;
umo¿liwia

zapamiêtywanie

z pacjentów

kolejnych

w

bazie

obszarów

danych

skóry

ka¿dego

poddawanych

iowania. Operator przesuwa g³owicê w kolejne miejsca, staraj¹c

terapii, indywidualnego doboru mocy i ustawieñ lasera;

siê w ten sposób pokryæ w pe³ni obszar zabiegowy. Poniewa¿

umo¿liwia wykorzystywanie systemu do dowolnego typu

zabieg trwa kilka minut, a czas reakcji skóry jest stosunkowo

lasera stosowanego w zakresie medycyny estetycznej skóry;

powolny, kolejne obszary s¹siaduj¹ce s¹ wybierane nieprecyzy-

pozwala na wyeliminowanie obarczonego du¿ym ryzykiem

jnie. Operator nie dysponuje ¿adnymi dodatkowymi informacjami

b³êdu œledzenia i zapamiêtywania przez operatora.

pozwalaj¹cymi stwierdziæ, czy okreœlony obszar skóry ju¿ otrzyma³

Produkt

dawkê promieniowania czy te¿ nie. Konsekwencj¹ tego jest

potwierdzaj¹ce jego przydatnoœæ i skutecznoœæ, co potwierdza

nak³adanie siê obszarów (podwójnych, potrójnych dawek) b¹dŸ

przeszed³

testy

techniczne

oraz

informatyczne

jego gotowoœæ do wdro¿enia na rynku.

niezamierzone omijanie niektórych obszarów skóry.

NOWE PODEJŒCIE
PROBLEMU

DO
OCHRONA PATENTOWA

Celem twórców niniejszego wynalazku by³o opracowanie systemu
pozwalaj¹cego na analizowanie obszaru skóry poddawanego

Rozwi¹zanie zosta³o zg³oszone w Urzêdzie Patentowym RP jako

zabiegowi i sterowanie wyzwalaniem pracy lasera na podstawie

wynalazek w dniu 20.04.2012 r., pod numerem P.398896

zebranych informacji. Umo¿liwia to system wspomagaj¹cy

z wnioskiem o udzielenie patentu.

wykonywanie ma³oinwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny
estetycznej, zawieraj¹cy g³owicê laserow¹, w której umieszczona
jest miniaturowa kamera pracuj¹ca w œwietle widzialnym,
po³¹czona za poœrednictwem przewodów z analizuj¹cym obraz
skóry i wyposa¿onym w oprogramowanie mikroprocesorem, który
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steruje laserem wyzwalaj¹c kolejne dawki promieniowania.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

DANE KONTAKTOWE
Biuro Wspó³pracy z Gospodark¹

medycyna estetyczna (przychodnie, szpitale);
kosmetyka (gabinety, do u¿ytku domowego).
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