
 

   

 
 

 

 

Ewolucja w dziedzinie 
permanentnego progresywnego 
usuwania włosów 



 

Ewolucja w dziedzinie 
permanentnego progresywnego 
usuwania włosów 
 
 Badania Mantis zaowocowały aparatem TRISOM, pierwszym 
urządzeniem laserowym dysponującym trzema długościami 
fal, zdolnym do pracy jednocześnie na trzech różnych 
głębokościach, gwarantując w ten sposób potrójną 
skuteczność. 
 
Dzięki synergii trzech długości fal TRISOM jest w stanie 
pracować na wielu zróżnicowanych typach skóry i włosów. 
  
Wiązka światła lasera aleksandrytowego, diodowego 
i ND:YAG emitowana równocześnie w jednym impulsie 
odziaływuje na różne struktury włosa w tym samym czasie: 
mieszek włosowy, opuszkę włosa i brodawkę. 
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Działa na trzech różnych głębokościach: 
 
Zespół diod obejmuje 6 elementów składających się na 
3 różne długości fal, które działają symultanicznie. 
 
TRISOM działa na trzech różnych głębokościach: 
 
760 nm 
(długość fali lasera aleksandrytowego) 
 
808 nm 
(długość fali lasera diodowego) 
 
1064 nm 
(długość fali lasera ND:YAG) 

Laser diodowy: Od zawsze używany do usuwania włosów, 
dociera głęboko, zarówno do mieszka, jak i cebulki.  
W stopniu „umiarkowanym” wchłania melaninę i dlatego 
jest skuteczny i bezpieczny dla wszystkich fototypów. 

Laser aleksandrytowy: oddziałuje na różne rodzaje 
i kolory włosów dzięki zdolności absorpcji energii  
chromoforów melaniny. 
Jego „powierzchowna” długość fali (najkrótsza z trzech) 
oddziałuje na mieszek włosowy (wybrzuszenie mieszka, gdzie 
znajdują sie komórki macierzyste).  Idealnie nadaje się do 
zabiegu na różnych typach skóry i włosów, a zwłaszcza jasnej 
skóry i cienkich włosów. 

ND:YAG: Fale tego lasera docierają najgłębiej, aż do 
brodawki włosa. Niska absorpcja melaniny sprawia, że 
idealnie nadaje się do zabiegów na skórze ciemnej 
i opalonej. 

Technologia  
wielofalowa 

 



 
 

Trisom Medical Laser jest całkowicie 
bezpieczny dla otaczających tkanek 
 
Dzięki światłowodowi ciekłokrystalicznemu wydajność lasera TRISOM jest o 90% wyższa, niż 
innych laserów. Bezpieczeństwo zapewnia równomierna dystrybucja energii, minimalne rozproszenie 
i maksymalna koncentracja światła wokół mieszków włosowych, a zastosowane natężenie światła 
pozwala na poprawę skuteczności. 

Nowy układ chłodzenia 
 
Głowica Fibra Cool HP jest bardzo skuteczna dzięki wyjątkowemu 
systemowi ogniw Peltiera. Technologia ta gwarantuje stałe chłodzenie 
i wysoki poziom komfortu, nawet w najbardziej wrażliwych miejscach 
ciała. Układ chłodzenia wykorzystuje wodę destylowaną. 

Oprogramowanie kontroluje 
temperaturę i mierzy przepływ 
wody, dzięki czemu możliwe jest 
zapobieganie najczęstszym 
usterkom, które występują w mniej 
rozwiniętych systemach laserowych. 

Pojemność cieplna lasera została 
wzmocniona przez system 
aktywnego ochładzania ACS, 
zapewniający praktycznie 
nieograniczony czas zabiegu 
 i zwiększający wydajność cieplną 
całego systemu laserowego. 



 

Światłowód ciekłokrystaliczny 

Maksymalna powierzchnia chłodzenia 
Powierzchnia kontaktowa - nie mniejsza niż 20 mm 
kw. pozwala na większą powierzchnię chłodzenia, co 
przekłada się na wyższy komfort zabiegu. 

Wskaźnik laserowy 
Umożliwia szybszą identyfikację obszaru zabiegu. 

Lekka głowica 
Głowica jest praktyczna i wygodna. Dzięki 
wprowadzeniu technologii Fibra Cool HP, głowica jest 
najlżejsza na rynku*, a jednocześnie redukcji uległy 
koszty naprawy i konserwacji. 
* dla laserów diodowych o dużej mocy. 

Cykl życia 
Długi cykl życia diody. 

Innowacja, technologia  
i ekskluzywny design 
 w połączeniu z unikatowym 
laserem! 



 
 

3 W 1 
Dzięki symultanicznej pracy 3 różnych 
długości fal oddziałuje na docelowe, 
różnorodne struktury skóry. 

WSZECHSTRONNY 
Nadaje się do wszystkich fototypów,  
również do skóry opalonej. 
 

ELASTYCZNY 
2 tryby pracy: 
podstawowy i profesjonalny. 

LEKKI 
Najlżejsza rękojeść wśród laserowych 
diodowych. 

INTUICYJNY 
Prosty i czytelny interfejs. 

SZYBKI 
Możliwość wykorzystania częstotliwości 
do 12 Hz. 



 

Zdalna pomoc 
techniczna 
 
Mantis zapewnia zdalną, stałą i skuteczną pomoc 
techniczną dla wszystkich swoich urządzeń za 
pośrednictwem połączenia internetowego. 
 

Nasze wyniki to Twoje sukcesy! 
 
Klinicznie przetestowana skuteczność na powierzchniach ciała i twarzy. 
Po kilku sesjach widoczne: 
 
• spowolnienie wzrostu włosów 
• redukcja całkowitej liczby włosów 
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Laser 
Trisom 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Monitor 
Kolorowy ekran dotykowy LCD 10.4" 

Długość fal 
760 – 808 - 1064 nm 

Plamka laserowa 
Ø15 mm 

Nominalna odległość aplikacji 
16 mm 

Gęstość energii 
3 ~ 110 J 

Częstotliwość impulsów 
1 ~ 12 Hz 

Czas trwania impulsu 
5 - 300 ms 

Rozbieżność wiązki 
(α) 0.5 

Zasilanie elektryczne - model 230V/50Hz 
AC 230V ~ 50 Hz 

Moc 230 V/50 Hz 
900 VA 

Zasilanie elektryczne - model 110V/60Hz 
AC 110V ~ 60 HZ 

Moc 110 V/60 Hz 
1200 VA 

Specyfikacja elektryczna 
Klasa: TYP I: BF 

Wymiary 
60 x 60 x 130 cm 

Masa netto 
60 kg 

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 

Mantis Srl 
Via Artigianale Croce,  13 
42035  Castelnovo ne’ Monti (RE) - Italy 
Tel. +39 0522 612080 
Faks +39 0522 729796 
info@mantisitalia.it 
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