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TECHNOLOGIE “MADE IN GERMANY”

INTELIGENTNÍ. KOMPAKTNÍ. SILNÝ.



NABÍZÍ ŘADU UNIKÁTNÍCH VLASTNOSTÍ

 VÝKON A RYCHLOST

Dvakrát rychlejší než konkurenční přístroje*

Typická doba ošetření: 
• 1 — 3 s pro ložisko vitiliga 
• 2 — 7 s pro ložisko psoriázy

 PRECIZNOST

Vedení paprsku k lézím pomocí adaptérů ze safírového skla

Výhoda: Perfektní přehled léčené oblasti

 UNIVERZÁLNOST

Léčba několika dermatologických onemocnění  
jedním přístrojem (např. psoriáza, vitiligo,  
atopická dermatitida)

K tomu další estetické indikace (např. strie)

Na přání adaptéry pro intraorální léčbu (např. lichen planus)

 RENTABILITA

Spolehlivá a kvalitní německá technologie

Žádný spotřební materiál

Léčba psoriázy přístrojem ExSys 308  
je v ČR hrazena zdravotní pojišťovnou**

 KOMPAKTNÍ ROZMĚRY

30 cm × 30 cm × 25 cm

Snadno přenosný

  * verze 100 mW/cm2 
 ** kód 44285 — Fokusovaná fototerapie chronické lokalizované psoriázy monochromatickým excimerovým světlem



MONOCHROMATICKÝ, VÝKONNÝ A SELEKTIVNÍ

Monochromatický 

Excimerové systémy mají stejné emisní spektrum jako excimerové lasery:  
monochromatické UVB světlo vlnové délky 308 nm.

Řada klinických studií prokázala, že excimerové systémy poskytují stejný terapeutický 
efekt jako excimerové lasery při mnohonásobně nižších nákladech na provoz.

Výkonný

Společnost GME vyvinula unikátní technologii excimerového pulzního světla  
EPL® Excimer Pulsed Light.

EPL® ExSys 308 je dvakrát výkonnější* než většina excimerových lamp.

Jeho rychlost ošetření odpovídá rychlosti excimerového laseru.

Selektivní

Cílená fototerapie je podstatně účinnější, než konvenční kabinová UVB terapie:

• lze aplikovat vysoké (super-erytemogenní) dávky energie  
 → zvýšení účinnosti a dosažení rychlejší odezvy

• expozice pouze postižených oblastí  
 → minimální vedlejší účinky

308

Vlnová délka, nm

  * verze 100 mW/cm2



INDIKACE

ATOPICKÁ  
DERMATITIDA:

PSORIÁZA:

VITILIGO:

ALOPECIA  
AREATA:

před po 4. sezení

po 2. sezení

po 17. sezení

před

před

po 20. sezenípřed

Autorská práva Dr N Raboobee FFDerm (SA)



Velmi nízké provozní náklady

Žádný jednorázový nebo spotřební materiál

Zdroj světla s velmi dlouhou životností

Žádné omezení počtu ošetření během záruční doby

GRANE s.r.o. 
Václavská 145 
760 01 Zlín

Tel.:  +420 731 409 954 
 +420 603 414 047

E-mail: info@grane.cz 
www.grane.cz

German Medical Engineering 
zastoupení pro Českou republiku a Slovensko
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PŘENOSNÝ. PROFITUJÍCÍ. SPOLEHLIVÝ.

Zdroj světla EPL® Excimer Pulsed Light
Vlnová délka 308 nm
Max. dávka energie 6 000 mJ/cm²
Hustota energie 50 nebo 100 mW/cm² podle verze
Max. ozařovaná plocha 17,5 cm² (50 mm × 35 mm)
Délka pulzu 1 s — 120 s
Rozměry (v × š × h) 25 cm × 30 cm × 30 cm
Hmotnost 12 kg
Indikace Vitiligo

Psoriáza
Alopecia areata
Atopická dermatitida
Mycosis fungoides
Lichen planus

TECHNICKÉ INFORMACE

SPECIFIKACE
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