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Вступ.

Компанія "Медікалазер" уже понад 11 років є лідером із виробництва, продажу й обслуговування
лазерних апаратів, а також складної косметологічної техніки на українському ринку.
Наша продукція відзначена нагородами "Бренд року 2018", "Бренд року 2019", "Фаворит успіху 2019".
Компанія сертифікована за системами управління якістю ISO 9001:2014 та ISO 13485:2016. За роки роботи
в мене накопичилося чимало навчальних і технічних матеріалів, якими я охоче ділюся з усіма покупцями
нашої техніки, щоб експлуатація апаратів проходила без поломок і з високим прибутком для власників.
Щоб ознайомити широке коло потенційних покупців і популяризувати лазерні апарати в салонах краси,
компанія "Медікалазер" підготувала й опублікувала багато статей у професійній пресі. Деякі з цих статей
про проведення процедур з лазерною технікою та косметологічними апаратами ввійшли в цю книгу, тож
читачу не доведеться шукати матеріали в різних номерах журналів. Також варто зазначити, що в цьому
збірнику я публікую повні статті, а в періодичних виданнях вони були скорочені.
Крім того, я вирішив розширити тематику опублікованих матеріалів і додав у книгу ще й технічні статті
про будову лазерних апаратів. Адже як показала практика компанії, фахівцям-косметологам завжди
цікаво побачити, а що ж усередині того апарата, який придбали для салону краси або клініки. Тому книга
містить чимало фотографій, і читач зможе побувати на "екскурсії" всередині нашої техніки.
Сподіваюся, що книга отримає позитивну оцінку у фахівців індустрії краси та стане помічником у роботі
косметологів.
З повагою, Денис Тихорук.
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Будова косметологічного ЕЛОС-апарата.
Продовжуючи цикл статей про будову косметологічних апаратів, розгляньмо будову такого
популярного в салонах краси виду обладнання, як ЕЛОС-апарати. ЕЛОС-апарати – це складні
електронні прилади, які здійснюють косметологічну дію на шкіру потужними імпульсами світла
та струмом радіочастоти (RF). Вони застосовуються для епіляції волосся (від світлого пушкового
до темного), усунення судинних дефектів шкіри, зменшення пігментації шкіри, а також для
омолодження шкіри на різних ділянках тіла й інших косметологічних процедур.
Розгляньмо будову ЕЛОС-апарата на основі комбінованого апарата Happy-Light, який поєднує
можливості ЕЛОС-впливу та можливості окремого впливу RF – струмом радіочастоти, який також
використовують для впливу на шкіру під час косметологічних процедур. Але в цій статті ми не
розповідатимемо про RF-модуль, а опишемо його роботу й будову в наступних статтях.
Розглянута модель ЕЛОС-апарата відноситься до моделей, які вже добре себе зарекомендували й
протягом тривалого періоду без проблем працюють у салонах краси.
Отож, з яких основних вузлів і важливих деталей складається апарат?
1. Корпус апарата.

Фото 1. Корпус апарата.
Вид зі сторони передньої панелі.

Фото 2. Корпус апарата.
Вид зі сторони задньої панелі.
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Корпус апарата виконує захисні й естетичні функції. У цій моделі корпус має плавні лінії без гострих кутів.
Передня панель корпусу (фото 1) цілком мінімалістична, усі основні технічні вузли винесено на задню
панель. Такий дизайн корпусу легко вписується в будь-який інтер'єр кабінету косметолога, а також
спрощує догляд і очищення корпусу від забруднень.
На задній панелі (фото 2) розташовані гнізда для маніпул, вентиляційні отвори, модуль підключення
маніпул, отвори для кулерів та інші елементи.
2. Шасі та рама апарата.
Шасі апарата надійне (фото 3) і дає змогу легко пересувати досить важкий апарат у межах одного
приміщення або між кабінетами в клініці чи салоні краси. Колеса мають фіксатори, що запобігають
мимовільному переміщенню.
Рама апарата (фото 4) зібрана з міцних металевих деталей, вона легко витримує суттєву вагу вузлів і
деталей апарата, щоб механічні навантаження не передавалися на легкий пластиковий корпус.

Фото 3. Шасі апарата з фіксаторами.

Фото 4. Міцна металева рама апарата,
на якій у три яруси розташовані важкі
вузли та деталі.

3. Блок живлення.
Апарат має потужний комбінований блок живлення (фото 5), який забезпечує роботу енергоємних
модулів апарата – системи охолодження, системи формування імпульсів для ксенонових ламп, системи
формування RF-імпульсів і системи керування апаратом.
Як показують проведені нами, як виробником, випробування, такий блок живлення дозволяє апарату
працювати стабільно навіть у разі підвищення рівня напруги в електромережі до 250 В. Природно, що
така напруга не є нормою, тому краще уникати тривалих перевантажень енергосистеми апарата.
4. Система охолодження.
Система охолодження (фото 6) забезпечує відведення тепла, яке вивільняється в маніпулах під час
роботи потужних ксенонових ламп. У цьому апараті водяна система охолодження потужна й
розрахована на тривалу роботу апарата протягом дня.
Система складається з бака для охолоджувальної рідини, насоса, радіатора, кулерів, водопровідних
трубок. Слід зазначити, що в цьому апараті відсутній водяний фільтр, що спрощує технічне
обслуговування.
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Отвори кулерів і вентиляційні отвори розташовані на задній панелі корпусу апарата доволі високо, щоб
мінімізувати потрапляння пилу в корпус під час роботи кулерів.

Фото 5. Блок живлення
(відзначений на фото зеленою рамкою).

Фото 6. Система охолодження апарата.
Бак для дистильованої води (1), датчик потоку води (2),
насос (3), радіатор і кулери системи охолодження (4). Усі
частини системи з'єднуються водопровідними патрубками.

5. RF-модуль.
RF-модуль (фото 7) дає змогу формувати імпульси струму радіочастоти, які впливають на шкіру під час
процедур у поєднанні зі світловими імпульсами. При цьому RF-модулем керує головний процесор
апарата таким чином, щоб подача RF-імпульсу поєднувалася зі світловим імпульсом за особливою
тимчасовою схемою. Якщо ця тимчасова схема порушується, ефективність проведених процедур може
знижуватися. Як правило, точні тимчасові характеристики поєднання світлових та RF-імпульсів є
важливою відмінністю якісної косметологічної техніки.
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Фото 7. Плата RF-модуля.
6. Система подачі енергії для формування світлового імпульсу.
Система подачі енергії для формування світлового імпульсу в цій моделі апарата – потужна та надійна.
Щоб забезпечити високу якість процедур в апараті, застосовуються потужні котушки індуктивності (фото
8) і конденсатори великої ємності (фото 9), що дає можливість подавати на ксенонові лампи
маніпуляційні електричні імпульси із суворо витриманими характеристиками.
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Фото 8. Потужна котушка для формування
Фото 9. Система потужних конденсаторів.
однорідних імпульсів електричного струму.
Подачу імпульсів енергії на маніпули контролює та регулює плата керування імпульсами й реле
перемикання (фото 10).
7. Дисплей і процесорний модуль керування.
Загальне керування апаратом здійснюється за допомогою центрального процесора, розташованого на
центральній платі керування (фото 11А), розміщеній під дисплеєм (фото 11). За допомогою центрального
процесора реалізуються всі функції апарата й виконуються програми зі встановленого набору
програмного забезпечення.
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Фото 10. Плата керування імпульсами (праворуч) і реле перемикання (ліворуч) подачі енергії на
маніпули – на ксенонові лампи.

Фото 11. Великий сенсорний
Фото 11А. Центральна плата керування з процесором.
дисплей апарата, під яким розташована
центральна плата керування з процесором.
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8. Блок підключення маніпул.
Модуль підключення маніпул – важливий пристрій апарата (фото 12). Цей модуль забезпечує надійне
з'єднання електричних ланцюгів апарата й комунікацій охолоджувальної системи апарата та маніпул.
Модулі можуть мати вертикальне та горизонтальне компонування вузлів (фото 13).

Фото 12. Модуль підключення маніпул
із вертикальним компонуванням вузлів.

Фото 13. Модуль підключення маніпул
із горизонтальним компонуванням.

9. Маніпули.
Маніпули – це пристрої (фото 14), за допомогою яких здійснюють безпосередній вплив на тіло клієнта
під час процедур. Основні вузли маніпули: металева капсула (фото 15) із ксеноновою лампою (фото 17);
сапфіровий кристал (фото 15), через який випромінювання лампи передається на шкіру та через який
відводиться тепло під час роботи ламп; лічильник імпульсів (фото 16).

Фото 15. Маніпула без корпусу.
Видно металеву капсулу (2) зі світлопровідним
сапфіровим кристалом (1) з поляризаційним покриттям.

Фото 14. Загальний вигляд маніпул, розташованих у тримачах корпусу апарата.
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У маніпулу подається вода для охолодження ламп, підводиться потужний струм для роботи ксенонових
ламп і струм радіочастоти (RF) для створення синергетичного ефекту впливу під час процедур.
Маніпули мають довгі з'єднувальні рукави, щоб у разі заднього підключенні маніпул довжини рукавів
вистачало для комфортної роботи косметолога з клієнтом.

Фото 12. Модуль підключення маніпул
з вертикальним компонуванням вузлів.

Фото 16. Маніпула в розібраному стані.

Фото 17. Ксенонові лампи.

Видно лічильник імпульсів, 1) , який полегшує
роботу косметолога та покращує контроль за
кількістю імпульсів під час процедур.

Ліворуч - лампа, яка відпрацювала свій ресурс.
Праворуч - нова лампа.

Загальний огляд конструкції ЕЛОС-апарата завершено. У наступних статтях ми розглянемо будову інших
косметологічних апаратів.
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Підбір лазерів для видалення перманентного макіяжу та
рекомендації щодо проведення процедур.
Перманентний макіяж – доволі популярна в салонах краси процедура. Однак не завжди результат
цієї процедури влаштовує клієнта. Або з часом смаки клієнта змінюються, і тоді потрібно
відкоригувати або видалити перманентний макіяж. Для видалення перманентного макіяжу існує
кілька методів, але найприйнятнішим є видалення барвників зі шкіри за допомогою лазерного
апарата.
З огляду на те, що все більше косметологів, майстрів перманентного макіяжу та майстрів тату
включають у перелік своїх послуг видалення перманентного макіяжу, розгляньмо деякі
особливості вибору апарата й проведення процедур.
Для видалення татуювань і перманентного макіяжу застосовується кілька типів лазерних апаратів із
різними елементами, що генерують лазерне випромінювання. Умовно кажучи, це можуть бути апарати з
александритовими, рубіновими або гранатовими (ітрій-алюмінієві гранати з легуванням неодимом)
генераторами випромінювання.
В Україні найпоширенішими є апарати з ітрій-алюмінієвими гранатами. Вони недорогі, надійні та доволі
прості в експлуатації. Їх спрощено називають неодимовими лазерами.

1. Будова лазера для видалення перманентного макіяжу та його ключові
характеристики.
Основні переваги неодимового лазера для видалення татуювань і перманентного макіяжу:
1. Проникнення випромінювання на глибину до 5 мм, завдяки чому можна видаляти татуювання та
перманентний макіяж, пігмент яких залягає глибоко.
2. Ефективне видалення татуювань із пігментами різних кольорів.
3. Відсутність серйозного пошкодження шкіри й негативних ефектів у разі дотримання правил
проведення процедур.
4. Відносна безболісність процедури.
Розгляньмо загальну будову лазера на прикладі моделі "Медікалазер" Nano-Light 50 (фото1), яка дуже
популярна й чудово працює в багатьох салонах краси

Фото 1. Зовнішній вигляд
зібраного апарата.

Фото 2. Приклад аркуша конструкторського рішення
з кресленням частини апарата "Медікалазер" Nano-Light 50.
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Цю модель було розроблено (фото 2) з урахуванням технічних вимог, необхідних українським
споживачам; у ній застосовано високоякісні компоненти. Утім ціна апарата встановлена з урахуванням
українських економічних реалій, вона доступна для більшості підприємств індустрії краси. Демонстрація
внутрішньої будови апарата в статті для майстрів перманентного макіяжу може здатися зайвою, однак:
по-перше, добрий фахівець повинен знати свій інструмент-лазер; по-друге, демонстрація компонентів
лазера роз’яснює запитання про те, чому вартість лазерів відносно висока.
На фото 3 бачимо:
- корпус апарата (4) виготовлений із міцного пластику й має плавні лінії, які гарантують безпеку в разі
зіткнення з апаратом або у випадку його падіння;
- міцну металеву раму (2), яка приймає на себе навантаження всіх компонентів апарата й дозволяє
доволі безпечно транспортувати апарат;
- процесор керування апаратом на платі дисплея (1) , яка дуже нагадує плату звичайного планшета й дає
змогу керувати апаратом;
- плату керування імпульсами з процесором і потужними польовими транзисторами (5), завдяки їй
можна формувати імпульси потрібної тривалості й частоти;
- конденсатори великої ємності (3), що накопичують енергію для подальшого генерування потужних
електричних імпульсів, які, у свою чергу, перетворюються в лазерне випромінювання в маніпулі
апарата.

Фото 3. Будова апарата.
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На фото 3А показано різновид плати дисплея апарата, на якій добре видно процесор.

Фото 3А. Різновид плати
дисплея апарата.

Фото 3Б. Різновид високовольтної плати розпалу
ксенонової лампи.

На фото 4 бачимо розташування вузлів апарата з іншого боку корпусу.
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Фото 4. Будова апарата.
На фото 4 бачимо:
- кнопку екстреного вимкнення апарата (6), як елемент системи безпеки, після натискання якої апарат
знеструмлюється в екстрених ситуаціях;
- модуль підключення маніпули (7), за допомогою якого маніпулу підключають до основного блоку
апарата;
- насос системи охолодження (9) і патрубки системи охолодження (8), через які циркулює дистильована
вода, охолоджуючи елементи в маніпулі, що нагріваються;
- бак охолоджувальної рідини (10), у якому зберігається основний обсяг дистильованої води в апараті;
- індикатор рівня води (11), який показує, рівень води в баку та дає змогу визначити, чи не потрібно
долити води;
- радіатор і кулер системи охолодження (12), які охолоджують воду, що циркулює в апараті.
На фото 5 (13) і фото 3Б бачимо високовольтні плати, які створюють високу напругу, необхідну для
роботи ксенонової лампи, розташованої в маніпулі.

Фото 5. Високовольтна плата.
На фото 6 бачимо маніпулу.
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Фото 6. Будова маніпули.
Маніпула (фото 6) складається з:
- пластикового корпусу (19);
- міцної металевої рами (14), до якої кріпляться компоненти маніпули;
- металевої капсули (15), у якій розташована потужна ксенонова лампа (фото 11), гранатовий кристал
(фото 12), керамічна камера відображення, що направляє світло лампи на кристал;
- кнопка запуску живлення на лампу (16);
- патрубки системи охолодження (17), через які в капсулу подається вода для охолодження лампи;
- високовольтні дроти (18), через які в лампу подається висока напруга;
- пристрій відбиття променю (20), який не дає лазерному променю передавати енергію в протилежному
напрямку (фото 9) і захищає корпус.
Крім перелічених частин, у маніпулі розміщений пристрій генерування пілотного променю (фото 7, 21).
Цей промінь дає змогу бачити, куди саме потрапить основний лазерний промінь. Крім того, у маніпулі
розташовані захисні лінзи (фото 8), які захищають маніпулу від засмічення.

Фото 7. Пристрій пілотного
променю.

Фото 9. Пристрій відбиття променю.
Фото 8. Лінзи системи захисту
випромінювальних елементів.
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Фото 10. Насадки для фокусування й

перетворення певної довжини хвилі.

Фото 11. Потужні ксенонові лампи.

Фото 12. Стрижень з ітрій-алюмінієвого граната, легованого неодимом.

Фото 13. Покриття на торцевому кінці
гранатового стрижня – непрозоре дзеркало.
Цей кінець відображає випромінювання,
надсилаючи його назад у кристал, у зону
генерування імпульсу.

Фото 14. Покриття на головному кінці
гранатового стрижня – прозоре дзеркало. Це
покриття легко пропускає весь світловий потік
із кристала.

Останнім компонентом, який завершує опис будови маніпули, є насадки (фото 10), що перетворюють
випромінювання в певну довжину хвилі й концентрують випромінювання в пляму певної площі. На
площі плями величина випромінюваної потужності (щільність випромінювання) досягає такої величини,
яка потрібна для руйнування пігменту фарби тату або перманентного макіяжу.
Така в цілому будова лазерного неодимового апарата.
Хочеться відзначити, що зараз існують неодимові лазери, у яких система генерування лазерного
випромінювання розташована не в маніпулі апарата, а зібрана окремим модулем у його корпусі.
Згенероване лазерне випромінювання доставляється в маніпулу через колінчастий світловод. Така
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конструкція більш надійна, але й дорожча через складність виробництва та налаштування високоякісної
оптики й модуля генерування випромінювання.
Прикладом такого апарата є наша модель неодимового лазера надкороткого імпульсу Pico-Light Brilliant
(фото 14А, 14Б, 14В).
Фото 14А. Загальний вигляд
внутрішньої будови лазера Pico-Light
Brilliant.
У верхній частині видно довгий
модуль, у якому розташований
неодимовий
генератор
випромінювання. У середній частині
розташовані бак охолоджувальної
рідини та великі фільтри системи
охолодження.
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Фото 14Б. Загальний вигляд колінчастого світловода.

Фото 14В. Система лазерного випромінювача та світловод виготовлені в Південній Кореї.

2. Характеристики лазера, які важливі для успішного видалення ПМ.
Розгляньмо, які характеристики апарата важливі для успішного видалення (освітлення) перманентного
макіяжу.
1. Чітко визначена довжина хвилі – важливо для руйнування пігменту певного кольору. Пігменти
певного кольору поглинають енергію саме цієї (еталонної) довжини світлової хвилі, розігріваються і, як
наслідок, руйнуються.
Якщо довжина хвилі відрізняється від еталонної, то поглинання енергії може не відбутися, а пігмент не
руйнуватиметься.
Нижче наведено довжину хвиль, за якої руйнуються різні колірні пігменти:
- 1064 нм – темні кольори й холодні відтінки;
- 532 нм (досягається за допомогою насадки) – кольорові й теплі.
Барвники з пігментами таких кольорів, як червоний, бірюзовий і зелений, видаляти складніше, ніж інші,
утім вони все ж руйнуються, але через більшу кількість процедур і за умови дотримання протоколу
процедури.
Слід зазначити, що якщо ви бачите насадки, розраховані на іншу довжину хвиль, такі насадки можуть
бути призначені для інших процедур. А якщо врахувати, що лазери стрімко розвиваються, то цілком
імовірно, що з моменту підготовки цієї статті можуть уже з'явитися технічні новації у вигляді насадок, які
матимуть якісь нові позначення, що відрізняються від позначень на фотографіях насадок тут.
2.
Потужність випромінювання – важливо для дуже швидкого розігріву й руйнування пігменту з
мінімальним впливом на навколишні тканини. Якщо потужність випромінювання, яка потрапляє на
частку фарби татуажу або татуювання певного кольору (певного кольору пігменту) буде недостатньою,
то за дуже короткий час впливу лазерного імпульсу барвник просто не нагріється до потрібної
температури.
Для процедур важливо, щоб була можливість регулювати в апараті потужність імпульсу у великих
межах, щоб працювати на різних типах шкіри та за різної глибини залягання барвника, а також мати
загальний запас потужності випромінювача, якої вистачить навіть після тривалої експлуатації апарата й
природного зниження потужності випромінювання через знос ксенонової лампи.
3.
Коротка тривалість імпульсу – важлива для розігрівання пігменту без значного нагрівання
навколишніх тканин. Справа в тому, що тканини шкіри, які оточують фарбу тату або ПМ, поглинають
випромінювання лазерного променю в дуже незначній кількості (оскільки мають інший колір, ніж
пігмент у фарбі), а тому вони не розігріваються. Але сам пігмент фарби розігрівається під впливом
випромінювання до дуже високих температур за короткий час. Наслідком цього розігрівання є різні
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фотоакустичні ефекти, які можуть травмувати тканини шкіри, а також перенесення теплової енергії від
пігменту на навколишні тканини, що також розігріває тканини. Отож, що коротша тривалість імпульсу
лазера, то менший негативний вплив від фотоакустичних ефектів і перенесення тепла для навколишніх
тканин. Саме тому для видалення (освітлення) татуювань можна застосовувати лазери з довшими
імпульсами, оскільки татуювання наносять на менш ніжні тканини. А для видалення перманентного
макіяжу бажано застосовувати лазери з якомога коротшим імпульсом, оскільки перманентний макіяж
наносять на ніжніші тканини, до яких бажано застосовувати якомога менш травматичний вплив.
4.
Розмір плями впливу випромінювання на шкірі – площа плями) важливий для правильної
концентрації та рівномірного розподілу світлової енергії певної потужності на ділянці впливу. Як
правило, у кожного апарата є власний стандартний розмір плями лазерного променю (його можна
умовно визначати за діаметром плями). Якщо з якихось причин розмір цієї плями змінюється, то
потужність випромінювання на шкірі теж змінюється. Наприклад, якщо пляма зменшиться, то потужність
випромінювання на цій площі зросте. Якщо розмір плями збільшиться, то потужність на площі розсіється
– зменшиться на одиниці площі. Дуже часто, працюючи на потужних апаратах із великою тривалістю
імпульсу, косметологи спеціально відводять маніпулу далі від тіла клієнта, щоб збільшити площу плями
та зменшити потужність (щільність енергії) на цій ділянці, хоча технічно це не зовсім правильна техніка.

Фото 15. Умовний приклад величини плями (діаметра плями).
Приклад А – стандартний розмір плями, щільність випромінювання на площі плями вища, вплив на
пігмент сильніший. Приклад Б – розмір плями збільшено шляхом віддалення маніпули від шкіри.
Щільність випромінювання на шкірі знизилася, випромінювання розподілилося на більшій площі, вплив
на пігмент слабший або взагалі відсутній.
5.
Потужність системи охолодження – важлива для надійного охолодження випромінювальних
елементів апарата з урахуванням кількості процедур на день і часу перерв між процедурами. Надійна та
потужна система охолодження збільшує загальний термін експлуатації апарата, а також дає можливість
проводити процедуру з великою потужністю без перерви, яка могла б знадобитися для охолодження
апарата з охолоджувальною системою малої потужності.

3. Лазери, рекомендовані для видалення татуювань і перманентного макіяжу.
3.1. Недорогі лазери для видалення татуювань.
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Недорогі неодимові лазери (фото 16) переважно рекомендовані для видалення татуювань і проведення
процедур досвідченими косметологами. Видалення перманентного макіяжу такими лазерами може
бути значно менш комфортним, ніж лазерами вищого рівня, саме тому видаляти ПМ недорогим
лазером можуть фахівці високої кваліфікації.
Через що ж ціна на недорогі лазери знижена та як це впливає на процедури видалення перманентного
макіяжу?
1.
У ньому відсутній пристрій пілотного променю, тому під час видалення дрібних деталей ПМ
важче "націлитися", щоб потрапити лазерним променем у потрібну точку. Через це фахівець може не
потрапити в потрібні точки, кілька разів потрапити на вже оброблену точку ПМ або обробляти
випромінюванням ділянки шкіри взагалі без фарби.
2.
Велика встановлена потужність випромінювання, яка потрібна для видалення татуювань, але
може бути надмірна в разі роботі в зонах перманентного макіяжу.
3.
Мають довші імпульси, які здійснюють такий вплив на тканини шкіри, який цілком прийнятний
для видалення татуювань, але може бути надлишковим у зонах перманентного макіяжу.
4.
Більш спрощені програми керування, які не дозволяють управляти потужністю випромінювання в
широких межах для її зниження.
5.
Менший дисплей, а інтерфейс програмного забезпечення спрощений, що може бути не дуже
зручно для фахівців низької кваліфікації.
6.
Малопотужна система охолодження, розрахована на невелику кількість процедур на день і
невелику тривалість однієї процедури.

Фото 16. Модель Nano-Light 10 - відмінний недорогий лазер для видалення татуювань і проведення
інших процедур.
Але він менш зручний для видалення перманентного макіяжу.
3.2. Лазери середнього цінового діапазону для видалення татуювань і перманентного макіяжу. Ці
лазери (фото 17 і 18) уже повністю технічно готові для створення оптимальних умов для проведення
всього спектру можливих процедур. Якщо недорогі моделі спеціально спрощують для зниження ціни, то
лазери середнього цінового діапазону комплектують усіма необхідними пристроями, вони мають чудові
характеристики.
Переваги лазерів середнього цінового діапазону:
1. Мають пристрій пілотного променю, що дає змогу працювати на зонах татуювань або перманентного
макіяжу з дрібними деталями.
2. Випромінюють короткі імпульси, які здійснюють малий вплив на тканини.
3. Передбачають можливість регулювати потужність випромінювання в широкому діапазоні.
4. У конструкціях цих апаратів застосовуються лампи та кристали вищої якості.
5. Установлено покращене програмне забезпечення, завдяки якому можна легко керувати апаратом.
6. Великі дисплеї та зручний інтерфейс керування.
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7. Потужна система охолодження.

Фото 17. Модель Nano-Light 50
лазер середнього цінового діапазону.

Фото 18. Модель Nano-Light 60 - лазер середнього
цінового діапазону.

3.3. Апарати преміум-рівня для всіх видів послуг у салоні.
Апарати преміум-рівня (фото 19) розраховані на тривалу експлуатацію та високоякісне проведення
всього спектру процедур, які можна здійснювати за допомогою неодимових лазерів.
Переваги апаратів преміум-рівня:
1. Мають пристрій пілотного променю.
2. Мають високу потужність випромінювання, яка регулюється в широких межах від мінімальних до
максимальних значень.
3. Довжина імпульсів перебуває в пікосекундному діапазоні – це ультра-короткі імпульси, за яких
здійснюється мінімальний вплив на тканини під час процедур видалення перманентного макіяжу.
4. У деяких моделях можна під час процедури змінювати величину (розмір) плями променю в межах від
2 до 10 мм без відведення маніпули від тіла клієнта. Це відбувається шляхом обертання
регулювального кільця просто на маніпулі. 5. Мають додаткові насадки для інших процедур.
6. У конструкції апаратів встановлено дуже якісні компоненти, зокрема, можуть застосовуватися
випромінювальні модулі, які сховані в корпусі апарата, а не в маніпулі. Це дає змогу посилити
охолодження випромінювачів, зменшити ризик їх пошкодження. Передача випромінювання до
маніпул може відбуватися через оптоволоконні світловоди.
7. Установлено покращене програмне забезпечення, завдяки якому можна легко керувати апаратом.
8. Великі дисплеї та зручний інтерфейс керування.
9. Потужна система охолодження, розрахована на тривалу безперебійну роботу.
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Фото 19. Моделі Pico-Light 10 і Pico-Light Brilliant – потужні
неодимові лазери преміум-рівня.
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4. Порушення технічного, методичного й організаційного характеру під час експлуатації
апаратів і проведення процедур. Рекомендації для їх усунення.
У разі дотримання всіх правил процедури видалення перманентного макіяжу й татуювань за допомогою
лазерів теоретично мають мінімальну можливість негативних або побічних ефектів, проте на практиці
негативні прояви все ж трапляються.
Розгляньмо їх на прикладах фотографій 20-25. Деякі фрагменти фотографій узяті як приклади з відкритих
джерел в Інтернеті.
До негативних проявів можна віднести:
- набряки;
- синці;
- опіки;
- рубці;
- видиму непередбачувану зміну кольору пігменту;
- відсутність руйнування пігменту – відсутність результату процедури.
Як правило, негативні прояви тимчасові й за умови правильного догляду за обробленою лазером
ділянкою шкіри повністю проходять або зникають.

Фото 20. Набряк.

Фото 21. Синець.

Фото 22. Опік.

Фото 23. Рубці.

Фото 24. Видима зміна кольору пігменту.

Фото 25. Відсутність результату видалення.
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Причинами перелічених негативних проявів здебільшого є якраз технічні, методичні й організаційні
порушення, яких допускаються косметологи під час проведення процедур і обслуговування апарата, а не
конструктивні недоліки самих апаратів або технології, яку використовують у них.
Розгляньмо 11 груп порушень під час експлуатації лазерного апарата й рекомендації, які можуть істотно
знизити ризик виникнення негативних проявів або навіть звести його до нуля.
Група порушень 1. Придбання дешевої моделі апарата, яка не розрахована на роботу в ситуаціях, що
виникають у салоні краси або не найкраще підходить для окремих процедур.
1. Недорогий апарат із великою тривалістю імпульсу дають для роботи персоналу із невеликим досвідом
або низькою кваліфікацією для проведення процедур видалення перманентного макіяжу.
Результат: опіки, синці, набряки в клієнтів, відсутність результатів.
2. Придбання апарата без пілотного променю.
Результат: повторні потрапляння променю лазера на вже оброблені ділянки ПМ.
3. Придбання апарата, що не призначений для великої кількості процедур на день.
Результат: перегрів і поломки апарата, погіршення якості процедур.
Рекомендація: потрібно купувати апарат того класу, який буде зручний для експлуатації косметологами
різного рівня підготовки.
Група порушень 2. Неправильна експлуатація, унаслідок якої погіршуються характеристики лазера.
1.
Використання недистильованої води (фото 26) у системі охолодження апарата. Це порушення
виникає через те, що багато власників вважають, що будь-яка очищена вода може мати характеристики
дистильованої. Але це не так. Відповідно до ДСТУ, норма кристалічного осаду для дистильованої води до 5 мг/л. А в питній, мінеральній і очищеній воді цей залишковий кристалічний осад має більші
значення. Тому всі ці види води не підходять для заливання в апарати.
Результат: засмічення апарата кристалічним осадом, зниження потужності випромінювання, швидше
зношення ламп, труднощі в налаштуванні апарата під час процедур на необхідну потужність, погані
результати процедур.
Рекомендація: використовувати аптечну дистильовану воду.
2.
Порушення графіка заміни води в апараті, застій води в апараті, що не працює. Ці порушення
призводять до того, що вода в незамкнутому охолоджувальному контурі апарата насичується
бактеріальними забрудненнями (фото 27), які засмічують систему охолодження й можуть узагалі
вивести апарат із ладу.
Результат: вихід із ладу фільтрів, вихід із ладу всієї системи охолодження, руйнування ламп і
випромінювальних стрижнів.
Рекомендації: замінювати воду чітко за графіком відповідно до рекомендацій виробника. Як правило –
це 1 раз на місяць (через кожних 30 днів із моменту заливу води). У ситуаціях, коли протягом певного
періоду часу використання апарата не планується, потрібно зливати воду з апарата й консервувати його.
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Фото 26. Очищена вода не підходить для
лазерних апаратів.

Фото 27. Слизові забруднення в баку
охолоджувальної системи апарата, що виникли
через порушення термінів заміни води.

3.
Відхилення в напрузі електромережі. Апарати розраховані на роботу за напруги 220-240 В.
Підвищена напруга (фото 28) і різкі стрибки напруги в мережі можуть мати негативний вплив на роботу
апаратів. Дуже часто, якщо салон розташований у великому торговому центрі, то в разі одночасного
ввімкнення великої кількості споживачів із великою споживаною потужністю можуть відбуватися
регулярні та значні стрибки напруги.
Рекомендація: установити реле захисту мережі, дисплей якого вказує поточну величину напруги. У разі
перевищення граничного рівня напруги потрібно провести переговори з енергопостачальною
організацією щодо вживання заходів для унормування значення напруги.
Фото 28. Постійна підвищена напруга в
мережі - 250 вольт.
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Фото 29. Нормальна температура в
приміщенні з лазером.

Фото 30. Підвищена температура в
приміщенні з лазером

4.
Перегрівання апарата через високу температуру в приміщенні. Система охолодження лазера
вимагає певної температури в приміщенні, щоб забезпечити правильний теплообмін між радіатором
системи охолодження й повітрям у приміщенні. Як правило, виробники визначають температуру в
приміщенні для лазера в межах 18-22 градусів Цельсія (фото 29). Проте через те, що під час процедур
деяким клієнтам може бути холодно, косметологи піднімають температуру в кабінетах до значень, що
значно перевищують ці показники (фото 30). У разі підвищеної температури система охолодження
апарата починає працювати з перевантаженням, через що апарат може зламатися.
Варто зазначити, що знижена температура в приміщенні (нижче 18 градусів Цельсія) також не дуже
добре впливає на апарат – апарат може не вмикатися в робочий режим, оскільки датчики температури
фіксують відхилення.
Рекомендації: установити в кабінеті кондиціонер, придбати електроковдру або кушетку з
електропідігрівом для локального обігріву клієнтів під час процедур.
5.
Брудні та зіпсовані лінзи маніпули апарата чи насадок. Лінзи маніпули та насадок вимагають
дбайливого й обережного догляду та зберігання. Лінзи потрібно очищати лише м'якими матеріалами,
наприклад ватними спонжами. Очищення потрібно проводити регулярно й суворо відповідно до
вказівок до апарата. Але якщо очищення проводити нерегулярно, наприклад під час проведення
процедури карбонового пілінгу, коли на лінзах осідають частинки карбону, або жорсткими матеріалами,
то покриття лінз може прогоріти під впливом лазерного променю або стертися (фото 31).
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Результат: гірша якість полірування та покриття лінз призводить до погіршення результатів процедур або
навіть до поломки маніпули.
Рекомендації: регулярно очищати поверхню лінз лише м'якими матеріалами.

Фото 31. Зіпсована лінза маніпули –
Фото 32. Значна запиленість радіатора – стерте покриття.
шар пилу має щільність тонкого войлоку.
Поруч видно темні частинки сажі від
карбонового гелю.
6.
Технічне обслуговування (ТО), яке не провели чи провели невчасно, через що далі настає
руйнуванням ламп і випромінювального стрижня. ТО є нормою для складної техніки. Під час ТО
проводиться очищення елементів системи охолодження й генерування лазерного випромінювання,
перевірка роботи електронних компонентів та інші роботи. За підсумками ТО власнику лазера дають
рекомендації щодо того, що потрібно виправити в експлуатації лазера, щоб правильно використовувати
й обслуговувати його.
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Фото 33. Накопичення пилу на радіаторі лазера у великій кількості через те, що лазер
не доставили на ТО.
Якщо ТО не провели за планом, але при цьому лазер експлуатують з якимось помилками, то наслідки
помилок накопичуються (фото 32 і 33). У кращому випадку це погіршить роботу лазера, а в гіршому –
лазер просто зламається.
До найнеприємніших і дорогих поломок можна віднести вихід із ладу лампи в маніпулі (фото 34) і
руйнування гранатового стрижня (фото 35), які відбуваються через постійне перегрівання апарата.

Фото 34. Перегорання лампи в маніпулі лазера.

Фото 35. Накопичення тріщин у гранатовому стрижні та його остаточне руйнування.
При цьому характеристики лазерного випромінювання погіршуються ще до повного руйнування стрижня
через тріщини, які в ньому накопичуються: знижується потужність і змінюється форма плями, що
призводить до істотного погіршення якості проведених процедур.
Рекомендація. Проводити ТО в точно встановлені терміни.
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Група порушень 3. Застосування неоригінальних насадок і їх неправильне використання.
1.
Придбання та використання неоригінальних насадок через довіру до інформації з Інтернету
про "дешеві правильні насадки". Через бажання заощадити деякі власники апаратів купують не
оригінальні засоби для апарата від виробника, а будь-які недорогі вироби, які рекламуються в Інтернеті.
При цьому такі вироби з візуально привабливим виглядом можуть мати нижчу якість: лінзи в них можуть
бути виготовлені з низькоякісного скла; можуть не мати поляризаційного або відображувального
покриття; фокусна відстань лінз може відрізнятися від фокусної відстані лінз оригінальних насадок;
насадки можуть створювати довжину світлових хвиль, що не відповідає довжині хвиль, потрібних для
руйнування пігменту.
Усі перелічені відхилення погіршують результати процедур.
Рекомендація. Купувати оригінальні насадки для апарата від виробника.
2.
Помилкове з'єднання кількох насадок разом. Таке порушення відбувається, коли косметолог із
якихось причин просто порушує технічні вимоги. Можливо, це трапляється, коли намагаються отримати
якусь "унікальну" довжину хвилі за рахунок з'єднання насадок. Однак таке з'єднання не лише не
забезпечує унікальної довжини, але й веде до пошкодження лінз, а також може призвести й до
пошкодження покриття на гранатовому стрижні.
Рекомендація. Не з'єднувати насадки разом, використовувати їх суворо відповідно до технічної
документації лазера.

Фото 36. Неправильне з'єднання трьох насадок разом.
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Таке "тріо" жодним чином не покращує результати процедур, а навпаки погіршує їх і
призводить до поломки насадок.
Група порушень 4. Порушення методики проведення процедури видалення ПМ.
1. Велика відстань між шкірою та маніпулою лазера під час процедури.
Під час процедури між маніпулою або насадкою та шкірою має бути певна відстань (фото 37). Цю
відстань визначає виробник. Однак якщо косметолог недосвідчений, то може через незнання надмірно
віддаляти маніпулу від тіла й отримувати гірші результати процедур (фото 38). Хоча ця стаття присвячена
видаленню перманентного макіяжу, варто зазначити, що бувають випадки, коли неодимовим лазером
проводять процедуру карбонового пілінгу, при цьому віддаляючи маніпулу від шкіри клієнта до 30
сантиметрів, замість установлених 2-4 см.
Рекомендація. Пройти навчання щодо роботи на конкретній моделі лазера й не порушувати вказівки,
викладені в методичних рекомендаціях із проведення процедур.

Фото 37. Правильно вибрана відстань
від маніпули до шкіри.

Фото 38. Неправильно збільшена відстань від
маніпули до тіла.

2. "Стрільба від плеча або від стегна" – навмисне значне віддалення маніпули від шкіри, що
застосовується для розфокусування променю.
Це порушення виникає тоді, коли замість вибору лазера з коротким імпульсом і можливістю
регулювання параметрів його роботи в широких діапазонах, купують лазер початкового рівня (хоча в
продавця він може коштувати й недешево). У таких моделях немає можливості знизити потужність
випромінювання програмно до потрібного рівня, через що ймовірно можна завдати опіків чи отримати
інші негативні прояви під час процедур. Тому, щоб зменшити потужність випромінювання на площі
плями на тілі, маніпулу лазера свідомо відводять далеко від шкіри – розфокусовують промінь,
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збільшують розмір плями, і потужність на одиницю площі знижується. Імовірність опіків або синців
також зменшується, але падає й ефективність процедури.
потрапити
в
по

Фото 39. "Стрільба від стегна". Видалення
маніпули з притисканням до стегна, щоб
запобігти тремтінню маніпули та спробувати
потрапити променем у потрібну точку. Як
правило, при цьому прийомі дуже складно

Фото 40. "Стрільба від плеча". При цьому
намагаються зафіксувати маніпулу, щоб вона
не тремтіла, а промінь не переміщався,
притискаючи маніпулу до плеча чи щоки.
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потрапити в потрібну точку або визначити
потужність випромінювання розширеній плямі на шкірі.
Але при цьому неможливо зрозуміти, якою буде точна потужність випромінювання на шкірі. Крім того,
променем можна просто не потрапити на потрібні ділянки татуювання або ПМ (фото 41). Таким чином, у
разі примусового віддалення маніпули від тіла результати процедур гарантовано погіршуються.

Фото 41. Результат "стрільби" з далекої відстані – потрапляння
променем не в зону видалення перманентного макіяжу.
Якщо демонструючи роботу лазера, продавець застосовує прийом "стрільби від плеча або стегна" – це
привід задуматися про відмову від покупки такої моделі.
Рекомендації. Купувати моделі апаратів з оптимальними характеристиками й комплектацією
відповідно до рівня підготовки косметолога. Не порушуйте вказівки методичних рекомендацій під час
проведення процедур.
Група порушень 5. Проведення процедури із завищенням рекомендованих параметрів.
1. Робота на необґрунтовано великій потужності з надмірно високою частотою генерування імпульсів.
Деякі недосвідчені косметологи вважають, що барвник татуювання або ПМ можна вивести зі шкіри
швидше, якщо підвищити потужність лазерного випромінювання під час процедури або збільшити
частоту імпульсів. Це помилкова думка, яка призводить до того, що через надмірну потужність або
необґрунтовано велику частоту імпульсів під час нагрівання фарби в шкірі також надмірно нагріваються
й тканини, у яких є фарба. Через це з’являються опіки (фото 43) та інші негативні прояви. Крім того,
фарба може різко змінити колір. Тому під час виведення татуювань або ПМ не має бути жодних
надмірних значень чи поспіху.
Рекомендація. Під час процедур установлювати на апараті ті величини потужності й частоту імпульсів,
які не ведуть до надмірної потужності випромінювання лазера. Не варто намагатися працювати на
підвищених параметрах.

Фото 42. Імовірний результат обробки лазером
зони ПМ з явною зміною кольору фарби
під впливом лазерного променю.

Фото 43. Імовірний результат обробки
татуювання лазером кілька разів у ході однієї
процедури або ж у разі роботи на підвищеній
потужності.

2. Проведення процедури з навмисним потраплянням променю в одну точку кілька разів.
Деякі недосвідчені косметологи вважають, що якщо потрапити лазерним променем в одну зону
татуювання або ПМ кілька разів під час однієї процедури, то наслідком буде швидше руйнування фарби,
розташованої в більшому діапазоні глибини. Але це хибна думка. Справа в тому, що за один раз під
впливом лазерного променю руйнуються лише частинки фарби, що розташовані у верхньому шарі
татуювання або ПМ, і з'являється фрост – побіління шкіри від термічного впливу. І частинки зруйнованої
фарби, і фрост не пропускають лазерний промінь до фарби в глибших шарах, що запобігає ефективному
впливу. Потрібен час, щоб вивести ці зруйновані частинки зі шкіри й відновити її, після чого нижні шари
фарби відкриваються, і їх можна обробити протягом наступної процедури. Так поступово й пошарово
відбувається руйнування фарби на всю глибину її залягання в шкірі.
Якщо намагатися потрапити лазерним променем в одну точку кілька разів впродовж однієї процедури,
навколишні тканини надмірно нагріваються, і можуть виникати опіки, синці й інші негативні прояви
(фото 42).
Рекомендація. Не поспішати з виведенням татуювання, фарба якого розташована глибоко та в різних
шарах шкіри. Не намагатися обробляти лазером одну ділянку шкіри кілька разів за одну процедуру.
Група порушень 6. Помилкове визначення особливостей шкіри клієнта.
Щоб провести процедуру видалення татуажу або ПМ якісно, необхідно враховувати особливості шкіри
клієнта (фото 44-48). Шкіра може бути:
- тонка;
- чутлива;
- схильна до куперозу;
- з рубцями;

- з багаторазовим нанесенням татуажу в одну зону.

Фото 44. Шкіра тонка.

Фото 45. Шкіра
Фото 46. Шкіра, схильна до куперозу.
чутлива.
Якщо початківець або недосвідчений косметолог неправильно визначить стан шкіри клієнта, то
підвищується ризик виникнення негативних проявів після або під час процедур. Шкіру, яка має
недоліки, потрібно обробляти уважніше й обережніше.

Фото 47. Шкіра з рубцями.

Фото 48. Шкіра з багаторазовим нанесенням
татуажу в одну зону.

Рекомендації. Косметологам – підвищувати кваліфікацію. Ретельніше проводити огляд шкіри клієнта.
Проводити пробні процедури зі зниженими параметрами випромінювання.
Група порушень 7. Неповне врахування характеристик ПМ під час підготовки до процедури
видалення.
Під час видалення ПМ або татуювання досвідчений фахівець завжди намагається якомога точніше
визначити та врахувати характеристики самого татуювання або ПМ (фото 49-53). Однак якщо фахівець
не дуже досвідчений або в поспіху поставився до діагностики стану татуювання недбало, то цілком
можливі негативні прояви.
Необхідно пам'ятати наведене нижче.
1. Можливо, ПМ було зроблено специфічними барвниками (наприклад, суміш органічних і неорганічних
барвників), тоді під час його видалення може з’явитись ефект "зелених брів" або темних контурів
навколо губ.

2. Пігмент у ПМ може залягати глибоко, тому його буде важче видалити.
3. Буває ПМ із розподілом у великому діапазоні глибини з перекриттям колірних шарів (через нанесення
ПМ на одне місце кілька разів різними барвниками), який також видаляють упродовж більшої
кількості процедур та із застосуванням різних насадок для різних кольорів пігментів.

Фото 49. Перманентний
Фото 50. Перманентний
Фото 51. ПМ із розподілом у
макіяж зі специфічними
макіяж із великою
великому діапазоні глибини з
глибиною залягання пігменту. перекриттям колірних шарів. барвниками.
4. Буває ПМ із неправильним способом внесення пігменту в шкіру, коли виникли рубці через
застосування на обличчі татуювальних, а не татуажних приладів чи або мікроблейдингу.
5. ПМ може бути з невеликим терміном витримки – нанесений менше, ніж за 2 місяці до дня
передбачуваного видалення, що підвищує ризик травмування шкіри під час процедури. У такому разі
варто відмовитися від процедури видалення й зачекати потрібний час.

Фото 52. ПМ із неправильним способом внесення Фото 53. Татуювання з малим
пігменту в шкіру.
терміном витримки після нанесення.
Під час його видалення виникли
пошкодження шкіри.

6. Буває ПМ, який раніше видаляли хімічними засобами (ремувером) і який був зроблений менше, ніж 2
місяці до дня передбачуваного лазерного видалення.
Рекомендації. Видаляти ПМ за більшу кількість процедур. Попереджати клієнта про необхідність
більшої кількості процедур. Проводити попередню пробу на малій ділянці тату або ПМ. Наприклад, під
час видалення ПМ на губах можна обережно зробити пробу в кутику рота, а в разі видалення на бровах
– на кінчику брови. Попередити клієнта про можливі негативні прояви. Відмовити клієнту від
процедури, якщо наявні протипоказання.
Група порушень 8. Зменшення термінів між проведенням процедур.

Якщо через бажання клієнта видалити татуювання або ПМ якомога швидше косметолог скоротить
терміни між процедури, це підвищує ризик виникнення негативних проявів, оскільки шкіра може не
встигати відновлюватися, а частинки фарби, зруйнованої під час попередньої процедури, не
встигатимуть виводитися.

Фото 54. Приклад вигляду травмованої шкіри.
Таке травмування могло виникнути через те, що чергову процедуру видалення провели зі скороченням
терміну перерви після попередньої процедури.
Тому виникає ризик надмірного травмування шкіри (фото 54).
Рекомендація. Дотримуватися методичних рекомендацій під час проведення процедур і не
скорочувати терміни між ними.
Група порушень 9. Відсутність збору анамнезу та порушення процедури оформлення документів.
На початку прийому клієнта косметолог повинен:
- опитати клієнта;
- зібрати анамнез;
- заповнити картку клієнта (фото 55-56);
- отримати від клієнта підпис на бланку інформованої згоди (фото 55).
Якщо проігнорувати будь-які дії з цього переліку, цілком можливі як прямі негативні прояви відразу під
час процедури, так і відтерміновані.

Фото 55. Зразок лицевої сторони картки клієнта й бланк інформованої згоди.
Основні помилки:
- клієнта не опитують;
- картку клієнта не заповнюють;
- клієнт не підписує бланк інформованої згоди;
- після процедури документи не розміщують в архіві або спеціально відведеному для зберігання місці.

Фото 56. Зворотна сторона бланка картки клієнта з опитувальником.
Рекомендація. Не порушувати порядок опитування клієнта й порядок заповнення документів. Зберігати
документи в спеціально відведеному місці, захищеному від доступу сторонніх осіб.

Група порушень 10. Відсутність належної підготовки клієнта перед процедурою.
Під час підготовки клієнта до процедури косметолог повинен дати йому рекомендації щодо підготовки,
а також врахувати випадки, коли не можна призначати процедуру. Та на практиці косметологипочатківці роблять помилки й не інформують клієнта про необхідні дії під час підготовки або
призначають процедури у випадках, коли їх не можна робити.
Основні помилки косметологів.
1. Забувають порекомендувати приймати антигістамінні препарати перед процедурами, коли є прямі
показання до прийому.
2. Помилково призначають видалення ПМ за наявності філерів, установлених менше місяця тому (фото
58).
3. Забувають дати рекомендацію не фарбувати брови фарбою або хною (фото 57).

Фото 57. Пофарбовані брови.
Фото 58. Губи без філерів і губи зі встановленими філерами.
4. Забувають дати рекомендацію не засмагати.
5. Забувають дати рекомендацію уникати хімічних пілінгів.
6. Забувають дати рекомендацію не скрабувати шкіру.
Рекомендація. Можна виготовити стандартний бланк із рекомендаціями для клієнтів, який
видаватимуть клієнту перед процедурами.
Група порушень 11. Відсутність правильного догляду після процедури.
Догляд за шкірою після процедури можна умовно назвати продовженням процедури. Правильний
догляд сприяє швидкому відновленню функцій шкіри, покращує виведення частинок фарби.
Однак косметолог може забути дати рекомендації з догляду після процедури або клієнт їх порушує:
1. Не мочити 1 добу після процедури й не допускати потрапляння гарячої води (під час душу) на
оброблене лазером татуювання або ПМ принаймні 3-4 дні. Не відвідувати сауну 6-14 днів.
2. Не чесати, не масажувати зону видалення принаймні 3-4 дні після процедури.
3. Обмежити заняття спортом на 4-14 днів, залежно від розміру обробленого татуювання.
4. Не засмагати принаймні 14 днів. На відкриті ділянки тіла наносити захисні засоби з SPF.
5. Не використовувати спиртовмісні засоби для обробки поверхні шкіри, на якій проводили видалення.
6. Протирати оброблену лазером поверхню шкіри Хлоргексидином, починаючи з другої доби.
7. Наносити на місце обробки лазером препарати Пантестин або Бепантен, Солкосерил або інші
призначені препарати.
8. За потреби приймати призначені антигістамінні препарати.
9. Не наносити новий татуаж і татуювання протягом принаймні 2-2,5 місяців із моменту попереднього
видалення лазером.
Рекомендація. Інформувати клієнтів у повному обсязі. Можна виготовити стандартний бланк із
рекомендаціями для клієнтів, який видаватимуть клієнту перед процедурами.

Ось ми й розглянули всі основні питання цієї статті. Сподіваюся, що інформація буде корисна
косметологам, дозволить покращити якість процедур і загальну якість обслуговування клієнтів у клініках
та салонах краси.

Внутрішній світ косметологічного лазера.
Усе більше салонів краси купують косметологічні лазерні апарати для проведення різних процедур.
Та й для багатьох приватних кабінетів лазер виходить із розряду дорогої екзотики та стає
цілком звичним інструментом, що полегшує роботу косметолога.
Проте не всі фахівці, навіть ті, що мають лазерний апарат у своєму косметологічному кабінеті,
знають, з яких частин складається лазер, які має характеристики та що вони означають або на
що впливають під час експлуатації лазера. Тому розгляньмо загальну будову лазера на прикладі
діодного апарата й опишемо ключові характеристики або не завжди очевидні особливості його
компонентів, які важливо розуміти як під час придбання лазера, так і під час його експлуатації.
1. Корпус апарата – це його "одяг". Корпус (фото 1) виконує захисні й естетичні функції. Корпус повинен
бути:
міцним, але водночас він має деформуватися й руйнуватися в разі падіння апарату, щоб
прийняти на себе динамічні навантаження та завдяки своєму руйнуванню вберегти від поломки
внутрішні вузли апарата;
електрично безпечним, щоб за жодних обставин не допустити ураження струмом косметолога
або клієнта навіть в разі пролиття на апарат рідини, яка може протекти в отвори корпусу;
світлобезпечним, щоб випадково випущений у напрямку апарату лазерний промінь не відбився
від корпусу й не потрапив в око людини або на екран будь-якого пристрою, адже це призведе до
травми ока чи пошкодження пристрою (прогорання екранів пристроїв або матриць відеопристроїв);
механічно безпечним, щоб у разі падіння або випадкового торкання апарата косметологом не
завдати йому травми.

Фото 1. Корпус апарата
Саме тому корпуси роблять із пластику, вони мають округлені ребра й кути, а всі отвори в них
розташовані в таких місцях, звідки пролита на апарат рідина має мінімальні шанси потрапити на
електричні компоненти. Виробники апаратів з доброю репутацією рідко застосовують на корпусах
поліровані металеві та світловідбиваючі частини або накладки.

Фото 2. Опрацювання в кресленні ліній корпусу апарата конструктором.
Як показує статистика компанії "Медікалазер", практично у всіх випадках падіння апаратів у наших
клієнтів корпус брав на себе всі навантаження, тріскав, але інші вузли залишалися непошкодженими, а
апарати працездатними – їх вмикали відразу після падіння. Відновлення корпусів на нашому
виробництві коштувало від 500 до 1000 гривень, що дуже мало порівняно з вартістю відновлення інших
вузлів лазерного апарата.
Корпус апарата і його лакофарбове покриття повинні бути гладкими та стійкими до процедур миття й
очищення. Тому корпус роблять із плавними лініями, з мінімальною кількістю таких заглиблень, у яких
може накопичуватися якесь забруднення. Крім того, саме через необхідність дотримуватися санітарногігієнічних вимог корпуси апаратів виготовляють у білих або світлих тонах, на яких відразу видно
забруднення. Чорні або темні кольори погано підходять для косметологічних апаратів.
Корпус апарата повинен бути естетично привабливим і вписуватися в різні інтер'єри. Хочеться
відзначити, що розробка моделі корпусу апарата і його подальше виробництво – складне завдання, яке
виконують не так багато виробників або заводів. Тому багато виробників апаратів воліють купувати в
одного заводу-виробника корпусів майже однакові корпуси (форм-фактор), які мають незначні візуальні
відмінності. Або ж замовляють у заводу-виробника аналог якогось корпусу, але з адаптацією під себе –

на основі індивідуального конструкторського рішення (фото 2). Але в ході подальшого виробництва
апарата ці візуально схожі корпуси наповнюються вже істотно різними за якістю компонентами. Тому
під час покупки схожих зовні апаратів у різних виробників не варто думати, що це той самий апарат.
2.
Рама апарата – це його "скелет". Рама (фото 3) утримує всі внутрішні вузли та компоненти. Рама
повинна бути міцною й легкою, щоб витримати вагу деталей, яка в деяких апаратах може сягати 120
кілограмів! Для багатьох апаратів, які зовні схожі, відмінності починаються вже на рівні рами, яка
виготовляється значно легшою, ніж корпус. У кожного виробника рама в кожній моделі апарату може
бути індивідуальна.

Фото 4. Два блоки живлення в
новій потужній моделі лазера.
Блоки живлення відзначені зеленою рамкою.
Фото 3. Рама лазера нової моделі,
яка готується до випуску.
3.
Шасі – це система для пересування апарата. З надійним шасі апарат можна швидко перевозити з
кабінету в кабінет, а переміщення апарата з поганим шасі може перетворитися в муку для тендітної
жінки-косметолога. Саме наявність шасі є основною ознакою того, чи модель апарата настільна (без
шасі) чи підлогова (із шасі). Як правило, підлогові моделі важчі й потужніші.
У більшості апаратів шасі конструктивно кріпиться саме до рами, оскільки пластиковий корпус не може (і
не повинен) нести навантаження від ваги.
4.
Блок живлення або система роздільних блоків живлення – це система забезпечення апарата
електричною енергією. Можна умовно сказати: що потужніший блок живлення (фото 4), то більшу
потужність лазерного випромінювання може забезпечити апарат і довше працювати без перерви,
оскільки він також матиме охолоджувальну систему великої потужності.
Крім того, що блок живлення постачає апарат енергією для роботи, він також захищає його від
перепадів напруги в електричній мережі. А якісний блок живлення ще й не створює перешкод для
роботи інших приладів. Як дізнатися, чи в апарата якісний блок живлення? Про це свідчить наявність у

виробника (або продавця) "Декларації про відповідність апаратів технічному регламенту безпеки
низьковольтного електричного обладнання" та "Декларації про відповідність технічному регламенту
електромагнітної сумісності обладнання".
Варто зазначити, що потужність блоку живлення в діодному лазері з випромінюванням кількох довжин
хвиль дуже важлива через описані нижче особливості. У маніпулі такого лазера завжди є кілька груп
діодів, які можуть одночасно випромінювати різну довжину хвиль під час процедури.

На кожну групу діодів одночасно подається частина потужності електроживлення (хоча є моделі з
роздільною або послідовною подачею електроенергії, але коштують такі моделі дорого). Якщо
загальний блок живлення має малу потужність, то енергія, яка подається на кожну групу діодів, може
виявитися недостатньою для генерування такої потужності лазерного випромінювання, при якій
відбувається руйнування цибулин волосин під час епіляції. Тоді замість руйнування цибулин
відбуватиметься їх стимуляція, яка може проявитися навіть гіпертрихозом. Тому для надійної епіляції за
допомогою багатохвильових лазерів бажано купувати апарат із потужним блоком живлення.
5.
Система охолодження - це "холодильник" апарата. Система охолодження (фото 5) виконує дві
функції - видалення надлишкового тепла, яке утворюється під час роботи лазерного випромінювача й
охолодження шкіри клієнта під час процедури для зниження неприємних відчуттів і створення
комфорту.
Саме від роботи системи охолодження залежить, як довго лазер може працювати без технологічної
перерви між процедурами та скільки процедур поспіль можна зробити. Залежність тут пряма - потужна
система охолодження забезпечує тривалу роботу. Тому в салон з великим щоденним потоком клієнтів
не варто купувати недорогий лазер із малопотужною системою охолодження.
Система охолодження в апараті, загалом, складається з:
- системи заливання охолоджувальної рідини й регулювання тиску;
- бака з охолоджувальною рідиною (як правило, це дистильована вода);
- насоса, фільтрів і водоводів;
- датчиків тиску й температури;
- радіатора та кулерів (вентиляторів).

Фото 5. Елементи системи охолодження –
насос, бак, фільтр і розташовані нижче
радіатори та кулери.

Фото 6. Будова окремого кондиціонера в
новій моделі лазера.

Система охолодження дуже чутлива до якості води, вона вимагає саме дистильованої, а не просто
очищеної пляшкової води. Якщо змінювати воду в системі нерегулярно або заливати погано очищену
воду, це призведе до бактеріального й кристалічного засмічення системи охолодження й елементів
генерації лазерного випромінювання – заб'ються канали охолодження в лазерних діодах, а діоди
вийдуть із ладу значно раніше, ніж закінчиться їх гарантійний термін.
Як і будь-який холодильник, система охолодження лазерного апарата відводить надмірне тепло через
радіатор у приміщення, у якому встановлено апарат. Якщо температура в приміщенні не відповідає
технічним вимогам (підвищена), то система охолодження не зможе відводити тепло ефективно, і апарат
почне перегріватися. Для більшості апаратів технічними вимогами встановлено, що температура в
приміщенні повинна бути близько 18 градусів Цельсія. Тоді в косметолога виникає дилема: як
забезпечити надійну роботу апарата, якщо за температури +18 градусів Цельсія клієнти мерзнуть і
скаржаться? Рішенням може бути придбання термоковдри або покривала, що зігріває клієнта під час
процедури.
Системи охолодження працює доволі гучно через кулери (вентилятори), які проганяють великий потік
повітря через радіатор. Однак у нових моделях апаратів встановлюється кондиціонер - комплексний
модуль системи охолодження, який зібраний в окремому корпусі та відразу поєднує всі ключові
елементи системи охолодження (фото 6). Така будова полегшує заміну всього пристрою та знижує
шумові ефекти до дуже низького рівня.
6.
Система генерації електричних імпульсів для лазерного випромінювача – це пульсуюче
"серце" лазера. Саме ця система відповідає за створення дуже коротких і потужних імпульсів струму, які
надходять на лазерні діоди, і діоди "вистрілюють" лазерним променем (фото 7). Що коротші й

потужніші імпульси, то більша потужність променю та вища якість процедур епіляції, а відтак менший
травматичний вплив променю на шкіру.

Фото 7. Модуль системи генерації електричних
імпульсів для лазерного випромінювача.

Фото 8. Плата системи керування й обліку з
процесором.
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Довжина імпульсів у сучасних моделях лазерів різниться за діапазонами вимірювання від наносекунд до
пікосекунд. Блок генерації електричних імпульсів має свою окрему повітряну систему охолодження для
потужних електронних елементів - польових транзисторів.
Варто зазначити, що якщо в системі генерації виходить із ладу хоча б один польовий транзистор, під час
ремонту для більшої надійності замінюють усі транзистори – і ті, які вийшли з ладу, і ті, які залишились
умовно робочими. Саме тому вартість ремонту генераторів імпульсу може бути вищою, ніж
передбачається.
7.
Система керування й обліку – це "мозок" лазера. Фактично ця система зберігає у своїй пам'яті
програми керування всіма частинами апарата в різних режимах, через що процесор дає змогу віддавати
команди різним компонентам лазера для їх злагодженої та синхронної роботи під час процедур (фото 8).
У систему керування й обліку стікаються показники від різних датчиків апарата, які вимірюють рівень
охолоджувальної рідини, температури в різних частинах апарата, швидкість протоку охолоджувальної
рідини, частоту, довжину й потужність імпульсів та інші дані.
Деякі із зібраних показників відразу відображаються на дисплеї керування, завдяки чому косметолог
отримує оперативну інформацію про роботу апарата, а інші дані накопичуються в пам'яті, як-от кількість
спалахів в абсолютному значенні та в значенні "загальна кількість умовних одиничних спалахів".
8.
Дисплей та інтерфейс програмного забезпечення – це "обличчя" лазера. З його допомогою
косметолог простим дотиком пальця до кнопок на екрані дисплея встановлює потрібні характеристики
лазерного променю й отримує довідкову інформацію про роботу апарата.
Дисплей (фото 9) має бути надійним і великим для доброго візуального представлення та зручності в
роботі. Програмне забезпечення (ПЗ) має передбачати вибір потрібної мови, якою користувачеві зручно
читати написи й розуміти призначення кнопок і параметрів. Наприклад, практично всі апарати компанії
"Медікалазер" оснащені програмами з нашою власною графічною розробкою інтерфейсу дисплея.

Фото 9. Дисплей і меню.

Фото 10. Маніпула з діодним випромінювачем,
кристалом і металевим наконечником.
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Варто також відзначити певну особливість роботи програмного забезпечення. У ПО лазерних апаратів
може бути вже встановлено програми для роботи з різними фототипами шкіри. У таких програмах
параметри лазерного променю жорстко закріплені, косметолог не змінює їх під час роботи. Але можуть
бути й програми з вільною зміною параметрів, у яких досвідчений косметолог самостійно налаштовує
параметри для роботи з кожним окремим клієнтом.
Про дисплеї варто розповісти ще таку важливу інформацію. Це єдиний пристрій у лазерному апараті,
який можна легко пошкодити потраплянням на його поверхню лазерного променю. Якщо необачно
спрямувати маніпулу на дисплей під час роботи, промінь може спалити світлодіоди в ньому – з'являться
темні плями на екрані, у яких не відображатиметься інформація. Якщо ці плями будуть невеликі, у
цілому дисплей збереже працездатність, але матиме гірший естетичний вигляд. Якщо ж цих плям буде
багато, може знадобитися зміна матриці в дисплеї апарата. У практиці компанії "Медікалазер" були
випадки, коли користувачі пропалювали до 5-6 плям на екрані дисплея.
9. Маніпула та система генерації імпульсного лазерного випромінювання – це і є безпосередній
випромінювач. Саме в маніпулі (фото 10), отримавши електричний імпульс від системи генерації
імпульсів, спеціальні напівпровідникові елементи – лазерні діоди – випускають у відповідь імпульс
лазерного випромінювання.
Лазерні діоди з'єднані між собою по кілька штук у загальний "пакетик" – збірку (фото 10А). Що більше
діодів у збірці, то на більшу площу плями на шкірі клієнта маніпула може послати випромінювання, а
відтак процедура обробки великої площі шкіри клієнта виконується швидше.
Діодні збірки в маніпулі можуть бути розраховані на випромінювання однієї довжини хвилі, тоді лазер
буде монохвильовим. Якщо ж у маніпулі встановлено кілька різних збірок, лазер може випромінювати
кілька довжин хвиль. При цьому, як уже було зазначено вище, на багатохвильові діодні збірки потрібно
подавати одночасне потужне електроживлення або подавати роздільне живлення на діоди кожної
довжини хвилі. Проте такі маніпули з роздільним живленням діодів і самі апарати коштують дорого.

Фото 10А. Діоди в збірці.

Фото 10Б. Підведення патрубків системи
охолодження до діодної збірки.

Діодні збірки бояться двох речей – падіння маніпули, при якому діоди й контакт між ними
пошкоджуються механічно, і перегріву, коли через засмічення водоводів у збірці діодів відбувається
погіршення циркуляції охолоджувальної рідини. Якщо на випадковість падіння маніпули ніяк не можна
вплинути, можна лише дбайливо й обережно поводитися з маніпулою, то з перегрівом маніпули
виробники борються тим, що замість вузьких мікроканалів охолодження діодів роблять макроканали –
канали більшого діаметру (фото 10Б).
Хочеться розповісти ще про одну особливість маніпул. Після діодів у них вставлено спеціальний
прозорий кристал із сапфіра (сапфір – в апаратах виробників із хорошою репутацією, в інших може бути
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скло). Цей кристал (фото 10В і 10г) має високу теплопровідність і міцність. Через нього проходить
лазерне випромінювання на шкіру під час процедур. Кристал вставлено в металеву оправу, яка
торкається безпосередньо шкіри пацієнта. Ця металева оправа забирає тепло зі шкіри, охолоджує шкіру
для комфорту. Охолодження посилюється за допомогою спеціальних електронних компонентів –
елементів Пельтьє. Ці елементи розташовані всередині маніпули й торкаються металевої оправи. Вони
ефективно забирають тепло, створюючи на металевій оправі температуру до -4 градусів Цельсія, хоча
робоча температура буде від +5 до +12 градусів.

Фото 10В. Кристал в оправі.
Фото 10г. Кристал із сапфіра.
Кристал (1). Елемент Пельтьє (2) розташований
між рамою маніпули та пластиковим
притискним елементом.
Діодна збірка (3).
Високовольтні
дроти
(4)
подають
електроживлення на діодну збірку. Патрубки
системи охолодження (5), через які вода
надходить у діодну збірку.

10. Система безпеки захищає косметолога, клієнтів і апарат від різних неприємностей та поломки.
Система безпеки включає:
- датчики, які збирають інформацію;
- програму, яка приймає рішення про електронне блокування апарата чи повідомляє косметологу про
поломки;
- запобіжники та переривники, які механічно вимикають апарат від електроживлення.
До системи безпеки відноситься ключовий замок (фото 11), який блокує увімкнення апарата. Червона
кнопка аварійного вимкнення, яка відповідно до регламентних документів завжди розташована на
передній панелі апарата, призначена для екстреного раптового вимкнення апарата й не
використовується для щоденної роботи.
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На задній панелі апарата встановлено основний автомат переривання електроживлення, який захищає
апарат від перевантажень і короткого замикання.
11. Модуль підключення маніпули. Цей модуль (фото 12) забезпечує надійне з'єднання водоводів і
електричних кабелів між основним блоком апарата й маніпулою. Модуль повинен бути стійким до
механічних навантажень, оскільки він виступає за корпус апарата, і забезпечувати герметичне та
безпечне з'єднання електричних і водних каналів.

Фото 11. Елементи системи безпеки –
переривання та замок з ключами.

Фото 12. Модуль підключення кнопка аварійного
маніпули.

Розміщення модуля кріплення маніпули може бути переднім – на передній панелі апарата, і заднім – на
задній панелі. Перевага кріплення на задній панелі в тому, що модуль більш захищений, і його не можна
випадково зачепити під час процедури, а переднє підключення дає змогу збільшити відстань від
апарата, на якій можна працювати маніпулою.
Ось ми й закінчили загальний огляд будови діодного лазера. Сподіваюся, ця інформація допоможе
власникам лазерів покращити обслуговування апаратів і зробить комунікацію з продавцями техніки та
сервісними центрами більш професійною.
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Будова вакуумно-роликових апаратів для
корекції фігури.
Ця стаття продовжує цикл розповідей про внутрішню будову косметологічних апаратів, які
найбільш поширені в салонах і клініках краси.
Сьогодні ми розглянемо будову вакуумно-роликових апаратів, завдяки яким можна проводити
корекцію фігури й інші популярні серед клієнтів процедури, що покращують і полегшують роботу
косметолога. Ці апарати недорогі, прості в експлуатації, добре себе зарекомендували в роботі,
тому багато салонів воліють купувати їх, щоб полегшити працю косметологів і збільшити
кількість та якість процедур.
Знання про те, з яких основних частин складається апарат і як він працює, дозволяє грамотніше
підбирати апарат для салону краси.
Апарати для корекції фігури компанії "Медікалазер" працюють як описано нижче. У маніпулах апарата
створюється негативний тиск – вакуум, завдяки якому апарат витягує з маніпули повітря. І якщо маніпулу
прикладено до тіла, то в неї втягується шкірно-жирова складка.
Після втягування складки на неї починається вплив:
- роликами маніпули, які обертаються, масажують складку й покращують лімфодренаж;
- струмом радіочастоти (RF), який подається через ролики або електроди маніпули і руйнує жирові
клітини;
- інфрачервоним випромінюванням, яке покращує лімфодренаж і метаболізм у шкірі.
Такий комплексний вплив призводить до руйнування жирової тканини й подальшого видалення
зруйнованих жирових клітин з організму.
Розгляньмо пристрій вакуумно-роликового апарата на прикладі моделі SLIMMING IV (фото 1).
1. Корпус апарата.
Корпус виконує естетичні та захисні функції, а також утримує на собі багато маніпул, які необхідні для
роботи на зонах тіла різної площі.
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Фото 2. Корпус апарата. Усередині видно
знешумлювальне покриття чорного
кольору. Зовні - решітки та вентиляційні
отвори.

Фото 1. Апарат у зібраному стані.
Маніпули розташовані в тримачах.

Усередині корпусу на стінках є знешумлювальне покриття (фото 2), яке знижує рівень вібрацій і шуму від
роботи вакуумного насоса. Це забезпечує більший комфорт під час процедур.
На корпусі розташовані кріплення для маніпул (фото 1). Варто зазначити, що апарат не можна
переміщувати, застосовуючи силу до тримачів маніпул – можуть виникати тріщини в місцях кріплення
тримачів до корпусу.
У корпусі є багато решіток і отворів для створення природної вентиляції й охолодження апарата під час
роботи. На відміну від лазерних апаратів, де сильно нагріваються світловипромінювальні елементи, у
вакуумно-роликових апаратах немає сильних джерел тепла, тому й примусове охолодження не
потрібне. Вакуумно-роликові апарати практично не залежать від температури приміщення, у якому їх
установлено, тому в приміщенні можна налаштовувати такий температурний режим, який комфортний
для клієнтів.
Варто зазначити, що високі корпуси вакуумно-роликових апаратів мають плавні лінії, вони зроблені з
пластику, який тріскає в разі сильних ударів. Такі лінії та крихкість пластику є запобіжними заходами для
гарантування безпеки косметологів і клієнтів косметологічних кабінетів, щоб у разі падінні апарата або
зіткнення з ним не постраждала людина.
2. Рама та шасі.
Рама апарата (фото 3) утримує вагу всіх його компонентів. Добре спроектована рама дає змогу зручно
розмістити вузли апарата таким чином, щоб їх за потреби було легко ремонтувати й замінювати. Рама
виконана з легкого, але міцного металевого профілю. Найважчі вузли апарата розташовані в основі рами
– на міцній металевій пластині, щоб центр ваги апарата був унизу, а сам апарат не перекинувся під час
переміщення.
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Фото 4. Шасі (колеса). Блок живлення для електроніки
апарата.
Блок живлення закритий захисним кожухом із перфорацією для
забезпечення природного охолодження.
Фото 3. Рама апарата – міцний
металевий каркас – вкрита
чорним захисним покриттям.
Шасі апарата (фото 4, колеса) дозволяють легко переміщувати важкий апарат приміщенням або
перевозити його з одного приміщення в інше. Шасі мають бути надійними та мати тривалий термін
експлуатації.
3. Блоки живлення.
В апараті встановлено 2 окремих блоки живлення. Один блок живлення забезпечує енергією
електроніку апарата (фото 4) і систему створення струму радіочастоти (RF), а другий блок живлення
подає енергію для системи керування вакуумом у маніпулах. Компресор, що створює вакуум, не вимагає
окремого блоку живлення й працює безпосередньо від мережі 220 В.
Наявність саме двох блоків живлення покращує роботу електроніки й забезпечує дотримання норм
електротехнічної безпеки під час роботи блоку генерування струму радіочастоти – не виникає
радіоперешкод, які можуть заважати роботі інших приладів і пристроїв. Якщо конкретна модель
вакуумно-роликового апарата чи вся лінійка апаратів пройшла перевірку безпеки, на них обов'язково
видається Декларація про відповідність технічному регламенту електромагнітної сумісності обладнання.
4. Система створення вакууму.
Система створення вакууму апарата дозволяє створювати вакуум усередині робочої камери маніпули
(порожнина всередині маніпули) шляхом швидкого відкачування повітря з цієї камери.
Потужний насос (фото 6) – центральний вузол системи. Він швидко відкачує повітря (створює негативний
тиск), щоб маніпула могла швидко захоплювати (втягувати) і відпускати шкірні та жирові складки. Якщо
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мотор буде малопотужний, процес захоплення та втягування складки буде тривалим, що розтягне час
процедури. Насос установлено на спеціальні прокладки з пружного матеріалу, які гасять вібрації та
знижують рівень шуму від робочого насоса.

Фото 5. Загальний вигляд системи керування
вакуумом. Прозорі міцні повітропроводи йдуть
від фільтрів до клапанів.

Фото 6. Високоякісний насос, що створює
вакуум. Смужки з матеріалу жовтого кольору –
спеціальні прокладки для зниження рівня
вібрацій під час роботи насоса.

Повітря з маніпул відкачується через прозорі пластикові трубки-повітропроводи (фото 5). Трубки гнучкі,
але дуже міцні та тверді, щоб їх не сплющило тиском зовнішнього повітря, оскільки всередині трубки
знижений тиск. Трубки настільки міцні, що їх практично неможливо стиснути навіть пальцями,
докладаючи значних зусиль.
Система клапанів (фото 8) забезпечує виконання двох функцій:
- перемикання відкачування повітря з тієї чи іншої маніпули;
- швидке регулювання ступеня розрідження повітря в маніпулі під час різних процедур.
Під час закриття клапани керування вакуумом дозволяють створювати в маніпулі вакуум, а в разі
відкриття – швидко впускати повітря в маніпулу для вивільнення шкірної складки з маніпули.
Система фільтрації повітря (фото 7) захищає насос, клапани та трубки від засмічення. Без фільтрів все
швидко вийшло б із ладу через всмоктування в систему апарата волосся, епітеліальних клітин, масла й
інших забруднень із тіла клієнта під час відкачування повітря з маніпул. У цьому апараті встановлено 5
фільтрів: 4 основних і 1 загальний (його видно на фото 8). Фільтри дуже швидко замінюються, до них
забезпечено легкий доступ зовні корпусу апарата.

51

Фото 7. Система фільтрації
повітря.
Чотири фільтри розташовані
в металевих колбах,
кришки яких легко
відкручуються, і фільтр
можна змінити.

Фото 8. Система клапанів
для керування вакуумом.
Чорні клапани кріпляться до
золотистих латунних трубок.
Блискуча кругла "баночка" корпус п'ятого фільтра.

6. Система генерування електричних імпульсів радіочастоти (RF).
Система генерування імпульсів створює струм високої частоти (струм радіочастоти). Частота струму така,
що під час проходження через жирові відкладення цей струм ефективно руйнує жирові клітини. Система
складається з генератора струму (фото 9), плати керування й розподілу струму на маніпули (фото 10), а
також роликових або пластинчастих електродів у маніпулах (фото 15), безпосередньо через які струм
подається на жирові складки, втягнуті в маніпулу вакуумом.
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Фото 9. Блок генератора високочастотних
імпульсів.
Блок захований у білий металевий кожух,
який екранує електромагнітне
випромінювання, що утворюється під час роботи
генератора.
Фото 10. Плата керування струмом радіочастоти (RF).
На платі видно процесори й інші радіоелектронні
компоненти.
Усі елементи системи генерування імпульсів і кабелю, через які подається струм радіочастоти, мають
спеціальне захисне екранування, щоб запобігти створенню випромінювання, яке впливає на інші
прилади й апарати. Як уже було сказано вище, система повинна забезпечувати електромагнітну
сумісність, що підтверджується наявністю відповідних декларацій, які виробнику апаратів видає
незалежний інспекторський орган.
7. Система керування й обліку.
Вакуумно-роликовий апарат цінний саме тими режимами роботи, які закладені в його програмах. Усіма
системами апарата для їх чіткої та синхронної роботи керує система керування й обліку. Саме в пам'яті її
процесорів і компонентів (фото 11) зберігаються програми роботи та відбувається подача команд на всі
інші системи й пристрої.
Система обліку враховує багато показників, які відображає на моніторі під час процедури, і полегшує для
косметолога прийняття рішень щодо того, які саме параметри налаштувати на апараті під час
проведення процедури.
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Фото 11. Плата керування апарата з процесорами.
Електронні компоненти цієї плати містять програми роботи
апарата в різних режимах.

Фото 12. Великий сенсорний дисплей
апарата, що за розміром перевищує
багато планшетів.

8. Дисплей та інтерфейс програмного забезпечення.
У більшості моделей вакуумно-роликових апаратів надійні та великі дисплеї (фото 12) для доброго
візуального представлення інтерфейсу та зручності в роботі косметолога.
Усі написи інтерфейсу легко читати, а великі кнопки меню реагують на легкий дотик пальця фахівця
(фото 13 і 14).
Програмне забезпечення (ПЗ) своє в кожного виробника апаратів, воно враховує технічні особливості
кожної моделі апарата. "Медікалазер" встановлює на свої апарати власне ПЗ, яке враховує вимоги
українських фахівців до налаштувань апарата й зручності використання.
Програмне забезпечення дає змогу косметологу працювати як у стандартних режимах із попередньо
встановленими програмно налаштуваннями, так і у вільних режимах, коли досвідчений косметолог сам
налаштовує параметри роботи апарата під особливості конкретного клієнта.
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Фото 13. Прототип меню апарата Slimming V.

Фото 14. Інтерфейс і меню апарата Slimming IV.

9. Маніпули. Модуль підключення маніпули.
Маніпула – це частина апарата, яка торкається безпосередньо тіла клієнта під час процедури та дає
змогу здійснювати необхідний вплив (фото 15).
Маніпули виготовляються з міцного гладкого пластику, який легко ковзає по шкірі та легко
дезінфікується. Маніпулами можна проводити процедури по тілу, використовуючи спеціальний костюм
або й без нього.
Усередині маніпули встановлено електроди струму радіочастоти, які виготовлені з гіпоалергенного
сплаву. Також усередині маніпули може бути встановлено діоди інфрачервоного випромінювання.

Фото 15. Загальний вигляд трьох маніпул і модуля
підключення маніпули.
У маніпулі видно роликові електроди, через які подається
струм радіочастоти (RF).

Фото 16. Велика маніпула.
Поруч лежить змінна касета з роликовими
електродами. На маніпулі радіочастоти
(RF) апаратом.

Великі маніпули (фото 16) можуть також мати всередині свого корпусу плати (фото 17) з процесорами
керування, а також дисплей і кнопки на корпусі, що дає змогу косметологу керувати всім апаратом під
час процедури просто з маніпули, не відволікаючись від клієнта.
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Фото 17. Дисплей і процесор керування
маніпули, що розташовані безпосередньо
всередині великої маніпули.

Фото 18. Модулі підключення маніпул
на корпусі апарата.

Маніпули підключаються до апарата за допомогою довгих з'єднувальних рукавів, які дозволяють зручно
виконувати процедури на значній відстані від основного блоку апарата.
Маніпули підключаються до апарата через модулі підключення (фото 18), які забезпечують надійне
з'єднання повітроводів і електричних кабелів системи подачі струму радіочастоти, а також кабелів
керування у великій маніпулі.
Модулі виготовлені так, щоб витримувати підвищені механічні навантаження й забезпечувати
герметичність з'єднань. Розміщення модуля кріплення маніпули може бути переднім – на передній
панелі апарата, і заднім – на задній панелі. Перевага кріплення на задній панелі в тому, що модуль
більш захищений, і його не можна випадково зачепити під час процедури, а переднє підключення дає
змогу збільшити відстань від апарата, на якій можна працювати маніпулою.
10. Система безпеки апарата.
Система безпеки захищає апарат від поломок і збоїв у роботі, які можуть погіршити якість процедур.

Фото 19. Ключовий замок.
Він запобігає несанкціонованому використанню
апарата.
Система безпеки включає:
- датчики, які вимірюють різні показники;

Фото 20. Червона кнопка екстреного
переривання живлення.
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- програму, яка приймає рішення про електронне блокування апарата чи повідомляє косметологу про
поломки;
- запобіжники та переривники (клапани), які механічно від’єднують апарат від електроживлення або
автоматично контролюють і регулюють тиск у маніпулах.
До системи безпеки відноситься також ключовий замок (фото 19), який блокує ввімкнення апарата, і
червона кнопка аварійного вимкнення (фото 20), яка відповідно до регламентних документів завжди
розташована на передній панелі апарата й призначена для екстреного раптового вимкнення апарата.
Варто зазначити, що червона кнопка не призначена для ввімкнення й вимкнення апарата під час
щоденної роботи.
На задній панелі апарата встановлені запобіжники електроживлення, які захищають його від
перевантажень і короткого замикання.
Загальний огляд будови вакуумно-роликових апаратів завершено. У наступних статтях розглянемо
будову інших апаратів, які використовують у кабінеті косметолога.
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Будова СО2-лазера.
СО2-лазери названі так за способом отримання лазерного випромінювання. У них випромінювання
генерується газовим середовищем – вуглекислим газом, до якого в певних кількостях можуть
додаватися й інші гази для покращення показників роботи апарата, кращого генерування
лазерного випромінювання.
Якщо говорити про косметологічне та медичне застосування цих апаратів, їх можна
використовувати для процедур у дерматології, гінекології, хірургії, з їх допомогою проводять
високоефективні косметологічні процедури. Ці апарати застосовуються для розв’язання досить
широкого кола проблем. У них велика потужність випромінювання, найбільша глибина
проникнення випромінювання, найдовші хвилі. Це означає, що для роботи на них у медичній сфері
потрібна вища медична освіта, щоб повністю контролювати процес роботи й не завдати шкоди
клієнту або пацієнту через опіки й розсічення тканин.
У цій статті продовжено огляд апаратів, які випускає компанія "Медікалазер".
Лінійка СО2-лазерів MEDICALASER включає кілька моделей апаратів, які відрізняються за габаритами – є
підлогові пересувні й настільні лазери.
У СО2-лазерах MEDICALASER установлено дуже потужний і якісний газовий випромінювач із підвищеним
терміном служби. До них розроблено низку насадок, що робить лазери MEDICALASER універсальними
для проведення багатьох процедур. Насадки можна придбати як у комплекті, так і окремо, завдяки чому
можна зекономити кошти й розширювати діяльність та набір процедур поступово.
Розгляньмо будову СО2-лазера на прикладі пересувної підлогової моделі апарата Pixel Plus (фото 1 і 1а).

.

Фото 1 і 1а. Зовнішній вигляд СО2-лазера Pixel Plus.
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Оскільки в попередніх статтях ми вже детально розглядали багато вузлів і деталей лазерної та
косметологічної техніки, в описі СО2-лазера зосередьмося на тих вузлах апарата, які за своєю
конструкцією відрізняються від вузлів інших лазерів.
1. Корпус апарата.
Корпус апарата моделі Pixel Plus (фото 2А) виготовлено з міцного пластику, який, утім, у разі падіння
апарата виконує захисну функцію та тріскає, щоб захистити внутрішні модулі апарата від руйнування, а
також вберегти користувача апарата чи клієнта косметологічного кабінету від можливих травм.
Бічні стінки корпусу апарата (фото 2) мають великі за площею отвори, які забезпечують хороший
приплив повітря всередину апарата під час роботи повітряної системи охолодження апарата.
Пластик нижньої частини корпусу пофарбований у темно-сірий колір для зниження забруднюваності й
полегшення догляду за апаратом.

Фото 2. Вид корпусу збоку без
навісних деталей.
2. Рама апарата й шасі.

Фото. 2А. Вид корпусу спереду.

Усі компоненти цього лазерного апарата преміум-класу – високоякісні. Рама не стала винятком, вона
зібрана дуже надійно.
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Рама апарата (фото 3) приймає на себе всі вагові навантаження вузлів і компонентів, а також забезпечує
стійкість лазера за рахунок зміщення центру ваги в нижню половину апарата. Це досягається завдяки
важкій монолітній плиті в нижній частині рами.
Рама виготовлена з високоміцних стрижнів, які вкриті захисним покриттям, що запобігає появі іржі та
створює умови для тривалої експлуатації апарата.
До плити основи рами кріпляться колеса шасі (фото 4). Колеса дозволяють легко пересувати масивний
апарат між приміщеннями або в межах одного кабінету. Щоб запобігти мимовільному руху й падінню
апарата, колеса мають фіксатори.

Фото 3. Рама апарата.

Фото 4. Шасі апарата.

У нижній частині видно товсту масивну плиту основи.
Частини рами приварені для підвищення міцності
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Фото 5. Кілька блоків живлення розташовані на ізолюючій панелі, прикріпленій до рами апарата.
На самому верху - блок керування електричними імпульсами.
3. Блок живлення й система охолодження.
Система електроживлення апарата складається з кількох блоків живлення (фото 5). Блоки живлення в
цьому лазері потужні та розміщені в сітчастих металевих кожухах, які забезпечують зниження рівня
електромагнітного випромінювання до необхідного рівня.
Система охолодження апарата – повітряна. Вона складається з кількох кулерів – вентиляторів, які
охолоджують модуль газового випромінювача й модуль керування електричними імпульсами (фото 5,
верхня частина), які подаються на випромінювач.
4. Дисплей і плата керування.
Як і у всіх апаратів високого рівня, у цій моделі великий сенсорний дисплей (фото 6), під яким
розташована плата керування з процесором, що має програми керування апаратом.
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Фото 6. Зовнішній вигляд дисплея.

Фото 7. Одна зі сторінок інтерфейсу на дисплеї.

Як правило, у СО2-лазерів програмне забезпечення з багатьма налаштуваннями (фото 7), які дозволяють
встановити потрібні параметри для різних процедур.
5. Модуль газового випромінювача.
Модуль газового випромінювача – основний компонент апарата (фото 8).

Фото 8. Модуль газового випромінювача.
Завдяки потужним кулерам і ребрам радіатора на алюмінієвому корпусі тепло, що
утворюється під час роботи лазерного випромінювача, ефективно відводиться.
Як правило, ці модулі не розбирають за межами заводського цеху, оскільки збірка вимагає високої
точності та спеціального обладнання. Тому ми не маємо можливості показати деталі, розміщені
всередині кожуха з алюмінію.
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Фото 9. Модуль газового випромінювача. Вид спереду.
Сам модуль кріпиться до товстої потужної основи, яка утримує всі деталі та не допускає їх зрушень і
деформацій, а це дуже важливо для забезпечення чіткої співвісності лінз апарата й лазерного променю.
Якщо сказати простою мовою, що зрозуміла косметологам, така міцна конструкція модуля газового
випромінювача забезпечує те, що промінь лазера постійно рухається вздовж налаштованого шляху й
нікуди не відхиляється. Усередині металевого кожуха розташована герметична скляна трубка із
сумішшю газів (основним газом є СО – вуглекислий газ). У цю трубку через електроди подається
електрична напруга, яка викликає електричний розряд у трубці. Під час розряду генерується лазерне
випромінювання. Щоб посилити його й випромінювати суворо в налаштованому напрямку, на торцях
трубки встановлено спеціальні дзеркала, які утворюють оптичний резонатор - одне з дзеркал непрозоре
й відображає промені в бік іншого дзеркала, яке зроблено напівпрозорим і через яке лазерний промінь
виходить із модуля газового випромінювача та потрапляє в систему лінз фокусування (фото 11).

Фото 10. Вид ззаду модуля газового випромінювача. Фото 11. Лінзи фокусування променю.
Видно контрольні світлодіоди, клеми підключення
напруги.
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6. Колінчастий світловод і сканер.
Пройшовши крізь систему лінз фокусування, лазерний промінь потрапляє в пристрій колінчастого
світловода (фото 12). Це пристрій, який дозволяє лазерному променю пройти системою трубок і дзеркал
без погіршення якості випромінювання до місця впливу на тілі клієнта чи пацієнта.

Фото 13. Будова
сканера, яким
закінчується конструкція колінчастого світловода
.

Фото 12. Колінчастий світловод.
Колінчастий світловод, як точний пристрій, зібраний із високоякісних алюмінієвих компонентів.
На кінці світловода розташований сканер (фото 13). Сканер – це оптико-механічний пристрій, який керує
лазерним променем для формування умовної фігури, у межах якої розташовуватимуться точки впливу,
на які по черзі спрямовуватиметься лазерний промінь. Наприклад, якщо ми проводимо процедуру
фракційного омолодження шкіри, сканер забезпечить таке розміщення лазерних точок, при якому на
шкірі клієнта утвориться свого роду сітка з точок, яка по контуру буде вписана в квадрат.
У сканері розташовані дзеркала, призми та мікромотори, які керують призмами й дзеркалами. Ця
оптична система дає змогу точно керувати лазерним променем.
8. Насадка.
Завершують опис конструкції апарата насадки. Їх є кілька.
Завдяки насадкам можна якісно проводити різні процедури на різних частинах тіла. Насадки (фото 14 і
15) виготовлені з високоякісних матеріалів, які дозволяють проводити дезінфекцію насадок для
дотримання стерильності.
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Фото 14. Насадка для
гінекологічних процедур.

Фото 15. Насадка, за допомогою якої
можна проводити тонкі маніпуляції.
Насадка збирає (фокусує) лазерне
випромінювання в точку певного діаметру.
Так загальна будова СО-лазера, який застосовується для проведення багатьох процедур.
Хочеться відзначити, що висока вартість цих апаратів обґрунтована як використанням високоякісних
матеріалів, так і особливостями збірки й точного налаштування оптичної системи апарата.
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Поширені причини поломок лазерних
косметологічних апаратів.
Наявність лазерного апарата в хорошому салоні краси або клініці поступово стає нормою для
ринку України. Усе більше косметологів віддають перевагу проведенню процедур за допомогою
цього сучасного й високоефективного обладнання. Проте як і будь-яка інша техніка, лазерні
косметологічні апарати вимагають вмілого й дбайливого поводження. Лише в разі технічно
грамотної експлуатації апарати служитимуть довго та радуватимуть чудовими результатами
процедур.
Як показує сервісна практика компанії "Медікалазер", далеко не всі користувачі лазерних
косметологічних апаратів виконують технічні вимоги, які заявляє виробник, наслідком чого є
поломки апаратів і їх передчасне зношення. Жодні форми навчання, товсті інструкції й інші заходи
не можуть виправити цю ситуацію – завжди є певна кількість користувачів, які ігнорують
технічні норми.
Проте виробники лазерних апаратів докладають усіх зусиль, щоб підвищити технічну
грамотність користувачів і мінімізувати випадки виходу апаратів із ладу з вини користувачів.
Наприклад, компанія "Медікалазер" видала посібник про негарантійні поломки апаратів. Його
поширення серед покупців істотно знизило відсоток поломок апаратів через недбале поводження,
хоча й не зменшило його до нуля. Підводячи підсумки 2018 року, мені хотілося б поділитися деякими
спостереженнями про найпоширеніші причини поломок апаратів, які були спричинені самими
споживачами. Хочеться сподіватися, що цей матеріал допоможе зберегти цінну техніку в салонах
краси та забезпечить її тривалу комерційно вигідну експлуатацію.
Розгляньмо 7 причин найчастіших поломок апаратів, які відбулися з вини користувачів. При цьому
розташуємо їх у порядку зменшення частоти й суттєвості негативних наслідків.
Причина поломок № 1.
Використання в системах охолодження води з характеристиками, відмінними від характеристик
дистильованої води.

Фото 1.1. Осідання кальцієвих відкладень
у патрубку системи охолодження. Ватною
паличкою очищено частину патрубка для
демонстрації величини забруднення.

Фото 1.2. Відкладення осаду в баку
для води лазерного апарата.
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Системи охолодження лазерних апаратів у багатьох моделях використовують дистильовану воду як
охолоджувач. Дистильованою вважається вода, характеристики якої відповідають прийнятому ще в
1974 році ГОСТ 6709-72 "Вода дистильована". Стандартом передбачено, що однією з важливих
характеристик дистильованої води є невелика кількість кристалічного залишку після випаровування.
Його масова концентрація повинна становити не більше 5 мг/дм куб. За такої низької масової
концентрації в каналах системи охолодження не відбувається значного випадання кристалічних осадів,
які засмічують систему охолодження.
Заливання води з іншими характеристиками призводить до випадання осаду та засмічення систем
охолодження. Особливо чутливі до якості води діодні лазери з мікроканальним охолодженням діодної
збірки.
Крім того, деякі власники апаратів додають у воду хімічні речовини, які взагалі не передбачені
виробниками. Наприклад, один із користувачів апарата додавав хлоргексидин. Власник апарата вважав,
що додавання хлоргексидину допоможе запобігти розмноженню мікрофлори. Однак він не врахував,
що такий розчин хлоргексидину може взаємодіяти з металевими частинами апарата й здійснювати на
них негативний вплив.

Причина поломок № 2.
Перегрівання апаратів у разі засмічення системи охолодження.
Засмічення систем охолодження призводить до поступового перегрівання елементів генерування
лазерного або світлового випромінювання, зміни параметрів їх роботи й зрештою поломки. Крім того,
до моменту повного виходу з ладу, неправильна робота генерувальних елементів може призводити до
поступової поломки радіоелектронних елементів на платах керування апарата. Наприклад, можуть
виходити з ладу польові транзистори.
Перегрівання елементів генерування лазерного випромінювання може призводити до руйнування
стрижнів з ітрій-алюмінієвого граната в неодимових лазерах або перегорання діодів у збірках діодних
лазерів.

Фото 2.1. Відкладення кристалічного осаду з неякісної води на лампі, що призвело до
поступового виходу лампи з ладу.
Причина поломок № 3.
Неправильна консервація апаратів без зливання рідини.
Деякі з власників апаратів не використовують апарати протягом певного періоду часу (від 2 і більше
місяців) через ремонт у приміщенні або з інших причин. При цьому власники ігнорують процедуру
консервації апарата – н зливають охолоджувальну рідину (воду) і не поміщають апарат в упаковку для
запобігання запиленню.
Власники не враховують технічну особливість систем охолодження апаратів – вони не герметичні. Крізь
технічні отвори апарата у воду, яка міститься в баку, проникають пил і бактерії, хоч і в дуже незначних
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кількостях. З часом у баку охолодження й водопровідних каналах може почати розмножуватися
мікрофлора, що далі призводить до засмічення системи охолодження.
Фото 3.1. Бактеріальні засмічення в
патрубках
апарата,
який
був
законсервований із порушеннями, не було злито воду.

Причина поломок № 4.
Робота апаратів і їх частин у непередбачених режимах.
До цієї категорії випадків можна віднести:
використання кнопок аварійного вимкнення для щоденного знеструмлення апарата, що веде до
поломки кнопок;
спрямування лазерного променю на екран дисплея керування, що веде до пошкодження
дисплея; - скручування разом кількох насадок для маніпули, що погіршує результати процедур і веде до
прогорання насадок, а також багато інших порушень, які відбуваються через погане засвоєння матеріалу
користувачами апаратів під час навчання.
Порушення режимів роботи не завжди призводять до повного виходу апарата з ладу, якщо вдається їх
швидко виявити та припинити. Усе може обмежитися лише тимчасовим погіршенням якості процедур.
Наприклад, був випадок, коли користувач апарата намагався виконувати процедуру карбонового
пілінгу, скрутивши разом кілька насадок і розташувавши маніпулу так, що від насадки до шкіри пацієнта
була відстань до 25 см. У цьому випадку апарат не зламався, але користувач скаржився на
неефективність процедур.
Фото 4.1. Прогорання
насадки (темна пляма на
склі) через потрапляння
забруднювача на поверхню
й несвоєчасне її очищення.
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Фото 4.2. Пошкодження дисплея
через потрапляння на нього
лазерного променю – три темних
плями.

Причина поломок № 5.
Падіння маніпул апарата.
У маніпулах лазерних апаратів розташовані найчутливіші до ударів компоненти – елементи системи
генерування лазерного випромінювання й елементи оптичної системи. Будь-яке падіння маніпули
призводить до різкого впливу на ці елементи, що може стати причиною виходу цих елементів із ладу,
появи в них відколів або повного руйнування.

Фото 5.1. Зміщення половин корпусу маніпули внаслідок падіння.
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Фото 5.2. Пошкодження лампи внаслідок падіння маніпули - у
ділянці верхнього контакту видно розлом скляної оболонки.
Причина поломок № 6.
Встановлення апаратів у запилених місцях.
Системи охолодження лазерних апаратів мають досить потужні кулери, які продувають повітря крізь
пластини радіаторів. Пластини радіаторів установлені на близькій відстані один від одного. Якщо
встановити апарат у місці, де концентрується пил, своєчасно не проводити прибирання простору за
апаратом, установити настільну модель лазера на підлогу, то потужний потік повітря від кулера втягує
цей пил в апарат, і пил осідає на пластинах радіатора. Пил починає діяти як перешкода на шляху
повітряного потоку та як теплоізолятор. Теплообмін у системі охолодження погіршується, апарат
починає перегріватися. Крім того, у деяких апаратах отвори вентиляційної системи можуть забиватися
більшим сміттям.

Фото 6.2. Радіатор системи охолодження,
вкритий щільним шаром пилу.

Фото 6.1. Перекривання отворів
вентиляційної системи великим сміттям.
72

Причина поломок № 7.
Падіння основного блоку апарата.
Це може здатися парадоксальним, але поломки від падіння основного блоку апарата в багатьох
випадках виявляються значно менш небезпечними за своїми наслідками, ніж падіння маніпул або
застосування неякісної води.

Фото 7.1. Руйнування правої
Фото 7.2. Пошкодження лівої
сторони верхньої кришки апарата.
сторони верхньої кришки апарата.
Наприклад, на фото 7.1. і 7.2. показано наслідки падіння основного блоку апарата D-Las 40. Апарат
доволі важкий і впав просто на верхню кришку – корпус зруйнувався в кількох місцях. Проте всі
внутрішні компоненти, зокрема дисплей керування, залишилися повністю працездатними, а ремонт
передбачав лише реставрацію верхньої кришки за бажанням власника, хоча можна було замінити й усю
кришку.
Наведених вище прикладів за 7-ма групами поломок достатньо, щоб підвищити уважність користувачів
лазерних апаратів під час процедур і обслуговування цього корисного косметологічного обладнання.
Насамкінець, хочеться додати пораду: вчасно проходьте технічне обслуговування обладнання в
сервісних центрах. Своєчасне перше ТО дозволяє виявити наявні порушення експлуатації на тій стадії,
коли становище ще можна виправити й запобігти виникненню та розвитку серйозніших проблем.
Бажаю всім читачам успішного розвитку вашого бізнесу та безперебійної роботи косметологічних
лазерних апаратів.
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Продаж і сервіс лазерних і косметологічних апаратів Medicalaser

10 років визнаної якості!
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Відповіді на 4 поширені запитання під час покупки апаратів.
1. Відповідь на запитання про максимальну кількість імпульсів у діодному лазері та способи їх
підрахунку.
Купуючи діодний лазер "Медікалазер", у документації на апарат або маркетингових матеріалах ви
побачите таку технічну характеристику апарата, як "кількість імпульсів", які може випустити апарат. Як
правило, це велике значення, що вимірюється в мільйонах імпульсів.
Тож ви очікуєте, що ваш апарат у реальних умовах експлуатації досягне цих величин, показавши цю
кількість на своєму лічильнику імпульсів. Але так не відбувається.
Розгляньмо, що це за "кількість імпульсів", як ця характеристика проявляється в роботі вашого апарата й
чи може він реально досягти такої кількості імпульсів.
Кількість імпульсів – це теоретична величина, яка показує, скільки імпульсів може згенерувати маніпула
(її діоди) до виходу з ладу. Фактично, це умовний розрахунковий ресурс маніпули за деяких еталонних
(дуже добрих) умов.

Фото 1. Загальна кількість імпульсів, вироблених
апаратом.

Фото 2. Цифра "27" вказує на кількість
імпульсів, уже вироблених у ході однієї
процедури. Цифра "978" - гранична кількість
імпульсів, запланованих на цю процедуру.

За допомогою теоретичного розрахунку й випробувань апарата "Медікалазер" для підрахунку "кількості
імпульсів" дотримуються такі еталонні умови:
- апарат працює за чітко дотриманих показників напруги в електричній мережі;
- маніпула на випробувальному стенді не піддається ударам та іншому механічному впливу;
- маніпула випромінює всі імпульси лише мінімально однакової тривалості (назвімо такий імпульс
"квантом") і з налаштуванням однакової потужності імпульсу;
- потужність імпульсів плавно падає після генерування певної кількості імпульсів через вироблення
ресурсу діодів;
- в апараті використовується охолоджувальна рідина лише високої якості, щоб діоди не перегрівалися й
не засмічувались охолоджувальні канали в діодних збірках.
Тобто під час реальної експлуатації таких еталонних умов не буде, і досягнути тієї "кількості імпульсів",
що вказана як розрахункова, буде неможливо, оскільки:
- загалом напруга в українській енергосистемі та в локальних системах будинків і офісних центрів
коливається в широких межах і стрибає, що позначається на роботі діодів маніпули – вони втрачають
свій ресурс швидше;
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- під час роботи маніпула зазнає впливу, навіть невеликі, але часті удари під час експлуатації можуть
впливати на контакти між діодами й також призводити до зменшення ресурсу маніпули;
- маніпула випромінює імпульси різної тривалості - від коротких, які можуть за тривалістю дорівнювати
одному "кванту", і до дуже довгих, які за тривалістю рівні кільком квантам;
- у міру зниження потужності імпульсів через вироблення ресурсу діодів цю потужність постійно
підвищують, щоб досягати потрібних результатів процедур, що також призводить до швидшого
зношення діодів;
- в апаратах може застосовуватися не дистильована вода, що призводить до процесів, які значно
пришвидшують зношення діодів.
Тож який висновок можна з цього зробити?
1.
Не варто очікувати, що ваш апарат на лічильнику імпульсів покаже цифри, рівні теоретично
розрахованим і отриманим в еталонних умовах. Показник кількості імпульсів призначений для поділу
апаратів на класи й демонстрації того, що в одних апаратів експлуатаційний ресурс більший, а в інших –
менший. Ця величина допомагає покупцям визначитися, яку групу апаратів краще розглядати для
покупки.
2.
У нових моделях апаратів компанія "Медікалазер" у вигляді експерименту встановлює нове
програмне забезпечення, яке рахує та відображає на лічильниках не поодинокі імпульси, а кількість
"квантів" в одиночних імпульсах. Наприклад, якщо під час процедури ваш апарат випустить 1 імпульс
випромінювання тривалістю, яка близька до тривалості 1 "кванта", апарат порахує 1 імпульс, а лічильник
покаже "1" імпульс. Проте якщо під час процедури апарат випустить 1 імпульс, тривалість якого
дорівнюватиме 3, 4 або 5 "квантам", лічильник апарата покаже 3, 4 або 5 імпульсів відповідно.
Наприклад, у разі тривалості "кванта" в 50 мс, якщо апарат згенерує імпульс у 400 мс, лічильник зарахує
8 імпульсів-квантів. Такий підрахунок "квантами" згенерованих імпульсів більш реалістично відображає
використання ресурсу діодів, і дає змогу оцінити якість роботи апарата на основі вже відпрацьованого
ресурсу.
3.
Як правило, апарати "Медікалазер" мають дуже швидку окупність (за умови грамотної
маркетингової політики салону), а характеристика "кількість імпульсів" особливо не впливає на
економічні показники. Апарати окуповуються вже після досягнення згенерованої кількості імпульсів, що
значно менша за теоретичну межу, відображену в технічній документації на апарат. Тобто для високої
прибутковості апарата важливіші добрий догляд за ним і точне дотримання умов експлуатації.
2. Відповідь про рівень навчання під час покупки лазерного або косметологічного апарата.
Під час покупки лазерного або косметологічного апарата в компанії "Медікалазер" ми обов'язково
проводимо навчання відповідно до "Інструкцій з експлуатації" апаратів, які пройшли перевірку часом і
містять відповідні практично на всі необхідні запитання.
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Фото 3. Інструкція з експлуатації лазера.

Фото 4. Інструкція з експлуатації лазера.

Але під час навчання та після нього можна почути три різних типи відгуків або висловлювань:
- у вас недостатній обсяг навчання;
- ми задоволені навчанням;
- ми все знаємо самі, покажіть нам просто конкретні параметри для процедур.
Чому ж бувають такі діаметрально протилежні відгуки та висловлювання?
Під час навчання наші лікарі-методисти обов'язково розглядають такі питання:
- методи проведення процедур за допомогою апарата, який купується, і характеристики, що
встановлюють у налаштуваннях меню конкретного апарата (або серії апаратів) для якісного проведення
різних процедур;
- правила технічного обслуговування апарата;
- особливості експлуатації апарата.
Саме ці три напрямки в навчанні є обов'язковими, а будь-яка інша інформація – допоміжною.
Усіх косметологів, які проходять у нас навчання можна умовно розділити на три групи: косметологипочатківці без медичної освіти; досвідчені косметологи з доброю косметологічною базою знань, але без
медичної освіти; досвідчені косметологи з медичною освітою.
Отож, для першої групи косметологів наше навчання може здаватися недостатнім, друга й третя групи,
уже маючи теоретичну підготовку, оцінюють навчання як добре, а деякі косметологи з третьої групи, уже
маючи великий практичний досвід експлуатації подібних апаратів, - не потребують особливого
навчання.
Тому хочеться дати такі рекомендації тим, хто проходить у нас навчання:
не варто очікувати на нашому навчанні подачі основ косметології. Навчання під час продажу
апарата націлене лише на вироблення навичок використання конкретного апарата, і саме це, як показує
наш багаторічний досвід продажів, ми робимо добре;
життя наполегливо диктує всім косметологам необхідність постійного підвищення кваліфікації та
періодичної перепідготовки, зовсім не зайвою буде й медична освіта;
навіть досвідченим косметологам не варто думати, що вони знають усе. Варто пройти повний
курс навчання під час покупки апарата або проконсультуватися з нашими лікарями-методистами через
скайп;
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якщо практичний досвід роботи в косметології та теоретичні знання в покупця (користувача)
лазерного або косметологічного апарата незначні, під час покупки свого першого апарата краще віддати
перевагу моделі із середнього цінового діапазону.
3. Відповідь про можливість виходу з ладу обладнання в разі перепаду електричної напруги в мережі.
Лазерні та косметологічні апарати "Медікалазер" розраховані на роботу в діапазоні напруги в
електричній мережі від 220 В до 240 В. Такий діапазон напруги є стандартним для приладів і апаратів на
території України.
Проте в електричних мережах не завжди буває постійна напруга – можливі як тривалі відхилення від
стандартного напруги, так і короткострокові стрибки. Причини таких відхилень і стрибків можуть бути
різними. Наприклад, у великому торговому центрі під час ранкового одночасного ввімкнення великої
кількості споживачів напруга може стрибати або протягом дня в мережі можуть бути періодичні
перепади.
Щоб захистити свою продукцію від перепадів напруги, компанія "Медікалазер" встановлює у свої
апарати потужні й надійні блоки живлення, які витримують навіть підвищені рівні напруги. Наприклад,
на одній із національних виставок, у яких наша компанія брала участь, наше обладнання 3 дні
працювало за напруги в мережі від 247 В до 250 В без жодних наслідків для нього.

Фото 5. Реле захисту мережі.
Покази 247 В - апарати працюють нормально.

Фото 6. Покази 250 В - відхилень
у роботі апаратів немає.

Утім, якщо стрибок напруги буде великим, вийде за зазначені межі, то цілком вірогідний вихід
радіоелектронних компонентів апарата з ладу, як це може трапитися з будь-яким побутовим або
професійним приладом, що розрахований на роботу від мережі з напругою у 220 вольт.
Варто зазначити, що знижена напруга також шкідлива для апаратів, оскільки за зниженої напруги
електроніка апарата починає працювати з відхиленнями, а насос системи охолодження не може
забезпечити прокачування обсягу води, необхідного для охолодження. У практиці нашої компанії були
випадки, коли в салоні краси тривалий період фіксували регулярне щоденне зниження рівня напруги до
170 вольт на 1-2 години.
Тому для захисту апаратів рекомендовано обладнати електричні мережі салону краси або клініки реле
захисту мережі, які перериватимуть подачу напруги в апарати у випадку стрибків, а також
проводитимуть індикацію поточного рівня напруги в мережі.
4. Відповідь про можливість отримання дистильованої води.
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Часто клієнти під час покупки апарата запитують, де брати дистильовану воду. На тему дистильованої
води я писав уже не раз – дистильовану воду можна купувати в аптеках, де випускають воду відповідно
до ДСТУ (фото 7). Також ми в невеликих кількостях виробляємо дистильовану воду в компанії
"Медікалазер". Ще одним джерелом дистильованої води можуть стати побутові дистилятори.

Фото 7. Витяг із ДСТУ "дистильована вода".
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Фото 8. Побутовий дистилятор.

Фото 9. Висновок про відповідність води.
Вода, передана на аналіз, відповідає
нормам ДСТУ для дистильованої води за
показником "масова концентрація залишку
після випаровування" - "сухий залишок".
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Наприклад, ми протестували один із побутових дистиляторів (фото 8. ) і провели аналіз якості отриманої
води. Показник сухого залишку, який за ДСТУ повинен бути меншим, ніж 5 мг/дм 3, а у воді, отриманій із
побутового дистилятора, він був 4,8 мг/дм3 (фото 9.).
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