

РЕВОЛЮЦИОНЕН ИЗКУСТВЕН ИТЕЛЕКТ
• Революционният изкуствен интелект, непрекъснато анализира,
проследява и контролира позицията, ъгъла, размера и
ориентацията на всеки космен фоликул, а при движение на
пациента се настройва спрямо него
• Екстракцията е контролирана и оптимизирана от изкуствения
интелект, така че селекцията на коса от донора да е
равномерна, за да можете да осигурите на Вашите пациенти
съвършени, естествено изглеждащи резултати
• Освен това, ARTAS се развива след всяка процедура, като
анализира екстракциите от всеки пациент, за да научава нови
начини за непрестанно подобряване и осъвършенстване

СТЕРЕОСКОПИЧНА СИСТЕМА С
КАМЕРИ С ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ
• Благодарение на резолюцията от 44-микрона, ARTAS iX може
точно да визуализира и анализира характеристиките на
космените фоликули с честота 60 пъти в секунда
• IТехнологията на роботизираната ръка, използва
изображенията и информацията за да извлече прецизно
космените фоликули под оптималния ъгъл

ПОСЛЕДЕН МОДЕЛ, НАЙ-ВИСОК КЛАС
МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
• Роботизираната ръка се движи по седем оси, осигурявайки висока
мобилност и ефективни движения с 0.1 mm-ова прецизност

• Proprietary Ultra Punch with multi-faceted tip and
controlled variable coring speed algorithm efficiently
dissects with less potential trauma to follicular structure
and yields robust grafts
• Подбрете Вашата ефективност и спестете място, благодарение
на компактния ергономичен дизайн

ИНТУИТИВЕН ТЪЧСКРИЙН ИНТЕРФЕЙС

• Интуитивен, удобен, графичен интерфейс с
възможност за връзка с интернет
• 3-измерното предварително планиране, позволява на
терапевта да се запознае със зоната за третиране и избере
най-подходящия подход

• Патентована, съвършена, одобрена от FDA система

ПРЕДИМСТВА
ЗА ТЕРАПЕВТА
•

ПОСТОЯННО РАЗВИВАЩА СЕ,
НАЙ-НАПРЕДНАЛА ТЕХНОЛОГИЯ

•

ПОСТОЯННО РАСТЯЩ ИНТЕРЕС
КЪМ АПАРАТА И ПРОЦЕДУРАТА

•

ВИСОКИ ПРИХОДИ

•

ПРЕЦИЗНИ И ЕФЕКТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

•

ЕРГОНОМИЧЕН ДИЗАЙН

ЗА ПА ЦИЕНТА
• ЕСТЕСТВЕН ЕФЕКТ
• БЕЗ ЛИНЕАЛНИ БЕЛЕЗИ
• БЕЗОПАСЕН ЗА ДОНОРА
• МИНИМАЛЕН ДИСКОМФОРТ
• БЪРЗ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ПЕРИОД

ПРОЦЕДУРА С ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

огромен линеален белег

СЛЕД ПРОЦЕДУРА С Artas
без линеални белези

УНИКАЛНИ ПРЕДИМСТВА
1. ЕКСТРАКЦИЯ
Екстракцията е
контролирана и постоянно
оптимизираща се от
изкуствения интелект

2. ЗАЩИТА
Изкуственият интелект
избира оптималните места
при репициента, за да защити
съществуващата коса

3.ПРИСАЖДАНЕ
Изкуственият интелект се
развива, в процес на работа и
увеличава ефикасността на
процедурите

