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Dalton Medical
Sinds 2001 is Dalton Medical leverancier van medische
en esthetische innovatieve technologieën en producten
in Nederland, België en Luxemburg.
Onze productlijn richt zich op Dermatologen,
Plastisch Chirurgen, Esthetisch Artsen, Gynaecologen,
Huidtherapeuten en Schoonheidsspecialisten. De
productlijn biedt oplossingen voor ontharen, skin
rejuvenation, skin tightening, vetreductie en body
contouring, vaginale laxiteit, lifting, rimpels, volume
herstel, , laser resurfacing en veel meer...
Door het uitgebreide aanbod biedt Dalton Medical
klanten het gemak om bij één partner de oplossingen
te vinden voor alle medisch esthetische vraagstukken.
Wij streven ernaar om een serieuze partner voor onze
klanten te zijn. Ons motto: “Samen succesvol” betekent
dan ook dat we meer bieden dan alleen de beste
apparatuur en producten.
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Dalton biedt meer
Dalton brengt innovatie!
Wij hebben in het verleden al veel innovatieve producten geïntroduceerd
en zullen dit blijven doen! Door veel aanwezig te zijn op internationale congressen
en het enorme netwerk binnen de internationale medische industrie ontdekken
wij al heel vroeg interessante nieuwe producten en technologieën.

Hulp bij financiële vraagstukken.

Technische support.

Wij bieden ondersteuning bij

Dalton Medical heeft een eigen

businessplannen, kosten/baten analyses,

technische dienst met zeer ervaren

etc. Dit kan door eventueel huuropties

lasertechnici die u snel en efficiënt

te bespreken of lease mogelijkheden

kunnen helpen. Wij bieden specifieke

aan te bieden in samenwerking met

onderhouds- en full-service contracten

Dalton Lease.

aan om de continuïteit van het gebruik
van uw apparatuur te waarborgen.

Klinische support.

De ervaren lasertechnici zijn getraind

Uw succes is ons succes! Daarom biedt

door de producenten en gecertificeerd

Dalton Medical uitgebreide klinische

om technisch onderhoud en reparaties uit

ondersteuning aan. Onze klinische

te voeren op uw apparatuur.

specialisten geven doorlopend trainingen
en support om u zo succesvol mogelijk

Deze brochure geeft u een overzicht

te laten zijn. Her-trainingen, workshops,

van een aantal specifieke technologieën

updates en usermeetings vallen hier

voor de plastische chirurgie, esthetische

ook onder.

geneeskunde, dermatologie, huidtherapie
en schoonheidsspecialist.

Marketing support.
Dalton Medical kan ondersteunen

Mocht u interesse hebben neem dan

met marketing ideeën en materialen

gerust contact op en vraag naar meer

(patiëntenbrochures, posters en andere

specifieke informatie of maak een

materialen). Indien gevraagd kunnen

afspraak met een van onze medewerkers.

we ook support geven in het creëren

Neem ook gerust een kijkje op onze

van nieuw materiaal.

website www.daltonmedical.nl
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Candela Medical

™

Candela Medical is wereldwijd een toonaangevend
bedrijf met een uitgebreid productportfolio en
wetenschappelijke expertise.
Candela Medical heeft het opmerkelijke vermogen om
de nieuwste technologieën op esthetisch gebied
te innoveren.
Kijk voor meer info op www.candelamedical.com
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GentleLase Pro-U
Indicatie	Permanente haarreductie, gepigmenteerde
laesies

De GentleLase Pro-U is de krachtigste ontharingslaser ter wereld met
een vermogen van bijna 17.000 watt. Met de instelbare pulsduur (3ms300 ms) kunt u zeer dunne, medium en dikke haren efficiënt behandelen.
Het systeem beschikt over verschillende spotsizes en samen met de 2Hz
pulsfrequentie is de GentleLase Pro-U bijzonder snel. De DCD™ (Dynamic
Cooling Device™) zorgt voor maximale comfort en veiligheid van de
patiënt. De GentleLase Pro-U is veelzijdig en naast ontharen geschikt
voor het behandelen van pigment laesies, vaatjes en rimpeltjes.

GentleYag Pro-U
Indicatie	Permanente haarreductie voor donkere huidtype,
huidverbetering rejuvenation, vasculaire laesies.

De GentleYag Pro-U is de nieuwste generatie Long pulsed Nd:YAG
Laser met een variabele instelling van de pulsduur (0.250 -100 ms),
een energielevel tot 520 J/cm² en verschillende spotgroottes. Dankzij
deze kenmerken is het mogelijk om snel en veilig vasculaire laesies
en ongewenste haargroei te behandelen. De huid wordt optimaal
beschermd door de gepatenteerde DCD™ Dynamic Cooling Device™.
Dankzij de DCD™ kan er met hogere intensiteit gewerkt worden
waardoor de behandelingen efficiënter en minder pijnlijk zijn.
De GentleLase Pro-U en GentleYag Pro-U kunnen worden geüpgraded met een Nd:YAG of
Alexandriet module tot een GentleMax Pro waarmee een breder spectrum van ontharing en
andere klinische aandoeningen, zoals vasculaire laesies en pigment, kunnen worden behandeld.
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GentleMax Pro
Indicatie

Permanente haarreductie, gepigmenteerde laesies,
vasculaire laesies, huidverbetering/rejuvenation.

De GentleMax Pro combineert het beste van twee verschillende
Candela™ systemen in één: de GentleYag Pro-U (1064nm) en de
GentleLase Pro-U (755nm).
De GentleMax Pro is geschikt voor permanente
haarreductie van alle huidtypes, vasculaire laesies in
het gelaat, maar ook de diepere gelegen besenreisen,
gepigmenteerde laesies en als laatste huidverjonging.
De GentleMax Pro maakt tevens gebruik van het
bekende DCD™ koelingssysteem, luchtkoeling is
ook mogelijk.

9

Het systeem voor
tatoeageverwijdering
Multi wavelengths
Hoogste peak power
Kortste pulsen
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PicoWay
Indicatie

Gepigmenteerde laesies, Tatoeages & Skin Rejuvenation.

PicoWay, het complete Picoseconde laserplatform met 3 golflengtes
- 532 nm, 785 nm en 1064 nm - om alle kleuren en type tatoeages te
behandelen, waaronder ook moeilijk verwijderbare tatoeages, en zowel
epidermale als dermale pigmentvlekken met het zoom-handstuk.
PicoWay is een uitzonderlijk innovatieve multi wavelength
picoseconde laser van Syneron-Candela®, het meest vertrouwde
lasermerk ter wereld. PicoWay maakt het verwijderen van multigekleurde tatoeages, moeilijk verwijderbare tatoeages en
goedaardige pigmentlaesies van elk huidtype mogelijk.
PicoWay’s unieke werkingsmechanisme is gebaseerd op het leveren
van ultra-korte picoseconde pulsen van energie aan het weefsel.
Deze uitbarstingen van energie hebben een foto-mechanische impact
die de tatoeage inkt of pigmentkorrels in zeer kleine deeltjes breekt.
PicoWay heeft de hoogste peakpower en de kortste pulsduur
van elke picoseconde laser voor superieure werkzaamheid, veiligheid
en comfort. De gepatenteerde PicoWay technologie geeft de meest
pure foto-mechanische interactie die er bestaat om de tatoeage
inkt en pigmentlaesies zo effectief mogelijk te behandelen, zonder
thermische effecten.
Resolve handstukken voor de PicoWay, Multi Wavelength Picosecond
Fractional: 532 nm & 1064 nm voor Skin Rejuvenation
en Gepigmenteerde Laesies.
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CO2RE Aesthetics & CO2RE Intima
Indicatie	Traditionele resurfacing, gefractioneerde
resurfacing, (acne)littekens, rimpels, klassiek
verwijderen van verheven laesies en chirurgische
ingrepen, vaginale laxiteit.
De Candela CO2RE Aesthetics is een gefractioneerde CO2 laser
waarmee gefractioneerde alsook klassieke skin resurfacing
kunnen worden uitgevoerd. Met haar speciale Ring/Dot
technologie is de CO2RE laser in staat om zeer effectief,
fijne tot medium rimpeltjes, verouderde huid, gepigmenteerde
laesies en littekens te behandelen.
De CO2RE maakt het mogelijk om de oppervlakkige huid, de middelste
en diep dermale huidlagen efficiënt te behandelen. Uniek is de Fusion
mode waarbij gelijktijdig de oppervlakkige en diepe lagen worden
behandeld met precieze controle van de intensiteit, patroon en diepte
van de ablatie. De CO2RE is de enige CO2 laser in de markt die deze
optie heeft.
CO2RE Intima voor vaginale behandelingen. De CO2RE Intima biedt
oplossingen voor intieme medisch-esthetische procedures voor
vrouwen. Deze behandelingen zijn zowel intern als extern gemakkelijk
en in slechts 15-20 minuten uit te voeren.
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Vbeam Perfecta
Indicatie	Vasculaire laesies, gepigmenteerde laesies en
huidverjonging.
De Candela™ Vbeam is een Pulsed Dye Laser en is
wereldwijd “De Gouden Standaard” voor vasculaire laesies,
huidverjonging, littekens verwijderen en goedaardige
gepigmenteerde laesies. De Vbeam kan het allemaal!
De Vbeam heeft een geavanceerde micro-puls technologie
zodat de laser in staat is om PWS (Port Wine Stains) en
ook teleangiëctasieën, rosacea en diffuse roodheid zeer
effectief te behandelen. De diverse handstukken met
specifieke spotgroottes en het gepatenteerde DCD™,
Dynamic Cooling Device™, maken de Vbeam zeer patiënten gebruiksvriendelijk.

Profound
Indicatie

Huidverbetering, rejuvenation, huidverjonging en rimpels

Profound is het eerste apparaat met temperatuurgecontroleerde
radiofrequentie dat klinisch en wetenschappelijk is bewezen en
direct energie afgeeft aan de diepe dermis om neo-elastogenese,
neocollagenese en hyaluronzuurdepositie te stimuleren.
De Profound levert fractionele RF-energie aan de onderhuidse laag
waardoor ook het vetweefsel en de septae kunnen worden behandeld.
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Nordlys
Indicatie

IPL: Permanente haarreductie, vasculaire laesies,
gepigmenteerde laesies, acne, photo rejuvenation en
rimpelreductie.

	
Nd:YAG: Dieper gelegen vaatjes, besenreisen en
onychomycose (schimmelnagels).
Frax1550: Niet-ablatieve skin resurfacing, striae, acne
littekens, melasma chirurgische littekens, fijne lijntjes en
rimpels.
Het meest moderne platform ooit gemaakt voor Laser en IPL
behandelingen. De elegante Nordlys combineert een ergonomische
Nd:YAG laser, non-ablatieve Frax 1550 en 6 unieke IPL handstukken
en ondersteunt hiermee een breed scala van toepassingen op
dermatologisch en esthetisch gebied.
De Nordlys is dé ultieme keus voor de behandeling van vasculaire- en
pigmentlaesies en rejuvenation. Met de extreem korte pulsen kunnen
nog meer behandelingen worden uitgevoerd, zoals extreem dunne
teleangiëctasiën en (rest) wijnvlekken.
De Nordlys werkt volgens het pay-per-shot principe waarbij u een dongel
koopt met flitstegoed. U hoeft geen nieuw handstuk of lamp te kopen.
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Sirius
Indicatie	Permanente haarreductie, vasculaire laesies, pigment,
acne, photo rejuvenation en rimpelreductie.
De Sirius is het snelste en meest effectieve IPL systeem voor ontharen,
pigmentvlekken, diffuse roodheid en skin rejuvenation. Met zijn hoge
snelheid en superieure technologie duren behandeltijden korter,
terwijl effectiviteit van de behandelingen toeneemt.
Met de Sirius selecteert u eenvoudig de behandeling, huidtype en
haardikte van de patiënt en het systeem kiest automatisch de juiste
instellingen, inclusief het energielevel en de pulsduur. De Clinical
Intelligence zorgt voor veilige en effetieve behandelingen
en vermindert het risico op bijwerkingen.
De Sirius werkt volgens het pay-per-shot principe.
In plaats van een nieuw handstuk koopt u een dongel
(credit-usb stick) met flitstegoed, welke weer kan worden
opgewaardeerd. U hoeft geen nieuw handstuk of lamp te
kopen.
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Frax Pro
Indicatie		
Littekens, Rejuvenation & Striae.
De Frax Pro is een klein en lichtgewicht non-ablatief fractional laser
systeem voor het behandelen van littekens, rejuvenation en striae. Door
zijn lichte gewicht, touchscreen en clinical intelligence is de Frax Pro een
comfortabel en effectief systeem.
De bekende en vertrouwde Clinical Intelligence Interface zorgt voor
effectieve behandelingen en vermindert het risico op bijwerkingen. U
selecteert eenvoudig de behandeling, huidtype en mate van bruining
van de patiënt en de Frax Pro kiest automatisch de juiste instellingen
alsook het energielevel en de pulsduur. Met de unieke technologie
kunnen pulstijd en energie onafhankelijk van elkaar worden ingesteld,
waardoor zowel de breedte als de diepte van de thermische schade te
regelen is. Dit, samen met de gepatenteerde SoftCool™, zorgt ervoor
dat u uw patiënt meer comfort kunt geven tijdens en na de behandeling.
Met het gebruik van de Frax Pro in combinatie met het Frax 1550
handstuk heeft u de volledige controle over thermische effecten en
vermindert u het risico op bijwerkingen. De unieke Frax 1550 met
magnetische bewegingsroller zorgt voor een gelijkmatige verdeling
van de energie over het behandelgebied en zorgt zo voor een uniform
resultaat.
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Fotona

™

Fotona is een toonaangevend medisch laser bedrijf
die bekend staat om zijn innovatieve systemen voor
toepassingen in de chirurgie, dermatologie, esthetiek,
gynaecologie en tandheelkunde.
Gevestigd in de Verenigde Staten en Europa, met
diverse kantoren, streven zij naar voortdurende
perfectie om aan de behoefte van de markt te kunnen
voldoen.
Kijk voor meer info op www.fotona.com
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StarWalker
Indicatie	Huidverbetering/rejuvenation, littekens, permanente
haarreductie, pigment, onychomycose (schimmelnagels)
tatoeages, vasculaire laesies, wratten..
De Q-switched StarWalker, een veelzijdig en multifunctioneel platform
systeem, combineert vier golflengtes en 14 laser behandelopties voor een
breed scala aan toepassingen. De OPTOflextm articulated arm is speciaal
ontworpen om op een efficiënte manier te behandelen. De StarWalker
is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: StarWalker QX en StarWalker
MaQX.
StarWalker QX het standaard Q-Switched StarWalker model
met de golflengtes 532 nm, 1064 nm, 650 nm

&

585 nm voor het behandelen van tatoeages en
pigment laesies.
StarWalker MaQX is de meest geavanceerde
en het best presterende StarWalker model
met vier golflengtes 532 nm, 1064 nm, 650
nm & 585 nm en een grote variatie aan
handstukken en pulsduren waardoor er
nog meer behandelopties ontstaan. Het
systeem is uitermate geschikt voor het

behandelen

van onder andere tatoeages, pigment- en

vasculaire

laesies,

peeling.

rejuvenation,

toning

en

carbon
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TimeWalker™
Indicatie

Huidverbetering/rejuvenation, non-invasieve facelifting,
rimpelreductie.

De TimeWalker™ is een unieke laser combinatie voor non-invasieve
facelifting behandelingen met Er:YAG en Nd:YAG. Met de TimeWalker™
kunnen diverse procedures worden uitgevoerd, waaronder rejuvenation,
ooglifting en vollere lippen.
Fotona4D™ voor rejuvenation van het gelaat. De Fotona4D™ is een
procedure die in 4 stappen op 4 verschillende diepteniveau’s wordt
uitgevoerd. De gehele procedure wordt d.m.v. moderne technieken
begeleid om kwaliteit en veiligheid te garanderen.
1. Intraorale versteviging middels Er:YAG met de SMOOTH™ techniek
waarbij de mucosa aan de binnenzijde van de mond behandeld
wordt.
2. Huidverjonging met de Nd:YAG en FRAC3 techniek waarbij
de dermis non-invasief gefractioneerd behandeld wordt en
nieuwvorming van collageen gestimuleerd wordt.
3. Huidversteviging met de Nd:YAG met de PIANO techniek
waarbij een algehele verhitting van de diepere huidlagen
gecreëerd wordt. Dit zorgt voor een versteviging van de huid.
4. Peeling met de Er:YAG waarbij een oppervlakkige tot diepere
peeling van de bovenste huidlaag gegeven wordt.
SmoothEye™
SmoothEye™

voor

ooglifting

procedure

wordt

zonder
de

operatie.

huidelasticiteit,

Met

de

algehele

structuur en het volume verbeterd. Een snelle, niet-invasieve
behandeling die zorgt voor versteviging en nieuwvorming van
collageen. Het is een veilige en nauwkeurige procedure met weinig
tot geen hersteltijd.
LipLase™ voor vollere lippen zonder injectables. Collageen wordt
gestimuleerd wat een strakker en voller effect geeft zonder
hersteltijd.
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SP Dynamis
Indicatie

Acne (littekens), huidversteviging/tightening, littekens,
permanente haarreductie, pigment, onychomycose 			
(schimmelnagels), vasculaire laesies, wratten.

De SP Dynamis van Fotona is een zeer multifunctioneel
systeem en ontworpen om veel belangrijke esthetische
behandelingen uit te voeren.
In het hart van de SP Dynamis Pro vindt u twee
complementaire golflengtes.
De 1064nm Nd:YAG laser is verantwoordelijk voor de diepste
penetratie en de 2940 nm Er:YAG is, met zijn hoge water
absorptie ideaal voor het verwijderen van imperfecties aan het
oppervlak, voor een zichtbaar mooi en langdurig resultaat.
De Er:YAG is een ablatieve laser en de zeer unieke en
gepatendeerde SMOOTH® Mode van de Dynamis maakt nonablatieve behandelingen met Er:YAG ook mogelijk.
Kortom: De SP Dynamis is HET systeem voor huidverbetering
EN verstrakking voor zowel Face als Body behandelingen,
zonder downtime.
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StarFormer® TightWave®
Indicatie

Body Contouring

De StarFormer® TightWave® is een apparaat voor Tesla-magnetische stimulatie met
hoge intensiteit (HITS™), waarmee spieren zonder inspanning kunnen worden versterkt,
verstrakt en verstevigd.
De StarFormer® TightWave®-behandeling maakt gebruik van de niet-invasieve HITS™technologie om spierweefsels selectief aan te pakken en verschillende delen van het
lichaam te versterken, strakker te maken en te verstevigen:
•

Bilspieren

•

Buik

•

Hamstringgebied

•

Armen

•

Rugspieren

De werking
Magnetische pulsen dringen door tot in de spierlagen waardoor deze automatisch
samentrekken. Met StarFormer® TightWave® kunnen spiercellen moeiteloos worden
opgebouwd zonder vrijwillige spiercontracties, zoals bij traditionele krachttraining. Het
eindresultaat is een verhoogde spierkracht.
Alle voordelen van de StarFormer® TightWave®
•

Veilige, snelle en gemakkelijke spierversterking

•

Niet-invasief

•

Walk-in/walk-out procedure

•

Hoog succespercentage en
patiënttevredenheid

•

Geen voorbereiding nodig

Download de borchure hier voor meer info.
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StarFormer® IntimaWave®
Indicatie

Stress-, aandrangs-, gemengde-, fecale incontinentie, postpartum
revalidatie, bekkenbodemspier revalidatie na een operatie, chronisch
prostatitis, erectistoornissen, slechte bloedsomloop

Wel 80% van de vrouwen hebben na dat zij bevallen last van stress incontinentie waarbij
urineverlies op onaangename momenten voor kan komen. Fotona’s nieuwste innovatie
lost dit probleem op door met hoge intensiteit Tesla magnetische stimulatie (HITS™) de
bekkenbodemspieren snel en gemakkelijk te versterken en te trainen zonder inspanning.
Met de niet-invasieve HITS™ technologie wordt het spierweefsels selectief aangepakt
en de bekkenbodemspieren versterkt, verstrakt en verstevigd voor een doeltreffende
behandeling van urine-incontinentie.
De werking
StarFormer® IntimaWave® kan worden gebruikt om zowel de bekkenbodem- als de
rugspieren te stimuleren en zo alle soorten urine- en ontlastingsincontinentie bij mannen
en vrouwen te behandelen. Tijdens de behandeling blijft de patiënt aangekleed en zit hij
of zij op een comfortabele IntimaWave® stoel met ingebouwde applicators in de zitting
en de rugleuning van de stoel. De applicators in de stoel stimuleren de spiercontractie in
het gehele bekkenbodemgebied, waardoor de spierkracht toeneemt. Het resultaat is een
effectieve vermindering van ongecontroleerde urineverlies.
De IntimaWave®-behandeling is comfortabel en snel en er is geen voorbereiding van de
patiënt nodig. De opgewekte magnetische pulsen gaan door de kleding, huid en botten
van de patiënt heen en bereiken zo anders ontoegankelijk weefsel. De therapie is nietinvasief, pijnloos en heeft geen bekende bijwerkingen.
Alle voordelen van de StarFormer® IntimaWave®
•

Veilige, snelle en gemakkelijke spierversterking

•

Niet-invasief

•

Walk-in/walk-out procedure

•

Hoog succespercentage en patiënttevredenheid

•

Geen voorbereiding nodig

Download de volledige brochure hier voor meer informatie.
Chronische prostatitis
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Lasering
Met trots kunnen wij vertellen dat wij sinds maart 2022 leverancier zijn van de
systemen van Lasering!
Een merk dat bekend staat om haar krachtige en betrouwbare lasersystemen die een
voordelige prijs-kwaliteitverhouding hebben en makkelijk in gebruik zijn
Lasering ontwerpt, produceert en verkoopt wereldwijd kosteneffectieve en
hoogwaardige lasersystemen die gebaseerd zijn op het allernieuwste klinische
onderzoek en de allernieuwste technologie.
Kijk voor meer info op https://daltonmedical.nl/aanbod/lasering/
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Slim Evolution II
Indicatie	Huidverstrakking, huidversteviging, littekens, pigment, rimpels

Slim Evolution II
De Slim Evolution II is het perfecte systeem voor kleine chirurgische ingrepen. Daarnaast is
het een platform dat, door middel van een complete reeks aan aanvullende opties, uit te
breiden is naar een systeem dat past bij uw wensen.
Slim Evolution II + V-Lase
De V-Lase maakt het mogelijk om de CO2 laser te gebruiken voor gynaecologische
toepassingen. De behandeling is gebaseerd op een door de laser geïnduceerde milde,
gecontroleerde verhitting van het vaginale weefsel (niet-ablatief fotothermisch effect),
die de angiogenese, de fibroblastactiviteit en de vorming van nieuw collageen
stimuleert zonder ablatie of overmatige thermische schade. Veel voorkomende
toepassingen zijn het behandelen van vaginale laxiteit, droogheid, atrofie,
bloedingen, terugkerende infecties en urinaire incontinentie.
Slim Evolution II + MiXto Pro
Slim Evolution II CO2 lasersysteem met MiXto Pro scanner
technologie is het meest volledig platform systeem beschikbaar op
de markt voor skin-resurfacing, rimpel en litteken vermindering.
Lasering was het eerste bedrijf ter wereld dat het fractionele
concept toepaste op een CO2 lasersysteem, waarbij micro-spots
niet opeenvolgend over het weefsel worden verdeeld, maar
volgens een “Z”-algoritme. Met dit patroon wordt voorkomen
dat er te veel warmte ontstaat door opeenhoping van energie.
Hierdoor krijgt het weefsel de langst mogelijke tijd om te koelen
tussen de pulsen. Zo wordt het risico van bijwerkingen verlaagd
en het comfort van de patiënt gemaximaliseerd.
Venezia Lift
De Venezia Lift biedt de mogelijkheid om een huidverjongende
behandeling te geven op een niet-ablatieve gefractioneerde
manier. Het resultaat is een korte, effectieve behandeling zonder
lange genezingstijd met een laag risico op bijwerkingen.
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Velure S5
Indicatie	Huidverbetering, rejuvenation, huidverzorging, pigment,
vasculaire aandoeningen, wratten.
De Velure S5 van Lasering is wereldwijd bekend als de gouden standaard
voor het behandelen van vasculaire en gepigmenteerde letsels. Onder
andere omdat zij gebruik maken van de nieuwe generatie LBO-kristal die
het systeem krachtiger en betrouwbaarder maakt dan haar concurrenten.
De Velure S5 is een veelzijdig en doeltreffend systeem voor de behandeling
van onder andere couperose, teleangiëctasieën, angiomen, oppervlakkige
(spat) adertjes, bruine vlekjes, ouderdomsvlekken, wratten, en andere
goedaardige huidverhevenheden, zonder verdoving.
Combinatie met MiXto VX
In de versie met fractionele scanner (Mixto VX) is hij ook zeer geschikt voor
het verwijderen van diffuse teleangiëctasieën, meestal in één tot hooguit
drie behandelingen. Deze golflengte ligt in de absorptiecurve het meest
gunstig aangaande de absorptie van hemoglobine en pigment (weinig
energie nodig voor het behalen van een goed resultaat).
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Versie 1.0

Wij bieden medische
apparatuur voor tal
van behandelingen.
Dalton Medical
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Zimmer

™

Met trots introduceert Dalton Medical dit jaar twee systemen van Zimmer als exclusieve
distributeur in Nederland. Zimmer produceert medische producten van Duitse degelijkheid
met meer dan 50 jaar ervaring. Sinds 1969 zetten zij zich dagelijks in – met een schat aan
ideeën, passie en strikt wetenschappelijke methoden – om te vernieuwen in takken zoals
revalidatie, esthetiek en andere specialisaties.
Als resultaat hebben zij twee uitstekende systemen ontworpen – namelijk de Z Lipo en
de Z Wave – die huidverstrakking en de lichaamscontouren op een nietinvasieve manier
optimaal kunnen behandelen.
Klik hier voor meer info!
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Cryo 7
Koude lucht is de perfecte methode om de huid te koelen in laser- en IPLtoepassingen of injecties van welke aard dan ook. De koude-luchteenheden
verminderen de pijn en voorkomen thermische schade aan de huid in laseren IPL-toepassingen.
Zimmer is een marktleider in het ontwikkelen van kwalitatieve en
betrouwbare koelingssystemen. En met de Cryo 7 als hun nieuwste
koelingssysteem verheffen ze opnieuw de gouden standaard! Verhoog
de kwaliteit van uw behandelingen met hun nieuwste, meest ontwikkelde
koelingssysteem, de Cryo 7.
Meer informatie hierover is te vinden op pagina 40.
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Z Lipo
Indicatie

Vetverwijdering

Met het zeer innovatieve Cryolipolyse™ – Z Lipo systeem – is het mogelijk
om vetophopingen op een gerichte, permanente en niet-invasieve
manier te behandelen. Bij deze procedure worden de vetafzettingen
over een langere periode afgekoeld tot een gecontroleerd en veilig
temperatuurbereik. Een essentieel aspect voor het succes en de
veiligheid van deze behandeling is te danken aan de nauwkeurigheid
van de gekozen temperatuur.
Cryolipolyse™
De precieze koude behandeling veroorzaakt apoptose van de vetcellen,
wat leidt tot de vernietiging hiervan. De volledige afbraak en verwijdering
van de vetcellen op een natuurlijke manier via het lymfesysteem is na
ongeveer 10 – 12 weken voltooid. Aangezien het omringende weefsel
niet reageert op een koude toepassing in vergelijking met vetweefsel,
wordt de behandeling beschouwd als een veilige en milde procedure.
Behandelingsgebieden
•

Buik

•

Dijen (binnen & buiten)

•

Heupen

•

Bovenarmen

•

Taille

•

Billen

•

Rug

•

Onderkin

•

Mannenborsten

Nog beter resultaat met Z Wave Pro
Met de combinatie van Z Lipo en Z Wave Pro (Cryolipolyse™
en Shockwave) bieden wij de perfecte combinatiebehandeling
voor een aanzienlijk betere vetreductie.
Bekijk alle voordelen hier.
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Z Wave
Indicatie

Cellulitis, huidverstrakking, lymfedrainage, body contouring,

huidversteviging, littekens, striae
Behandeling van huidverstrakking en lichaamscontouren wordt in de
moderne praktijk steeds belangrijker. De Z Wave Pro is daarvoor het ideale
systeem. Deze wordt gebruikt als een “stand-alone” (autonoom) radiale
shockwave toepassing of in combinatie met andere, meestal vet reducerende,
behandelingen. Bij de “stand-alone” hantering ligt de focus in het algemeen op
het verbeteren van de huidstructuur en bindweefsel. Typische toepassingen zijn
cellulitis, verzwakking van de bindweefsel (bovenarm, onderbuik enz.) en striae.
Shockwave
Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het gebruik
van shockwave een positief effect heeft op de collageen structuur,
de huid en het bindweefsel. Het verbetert de huidcirculatie en het
metabolisme van de vetcellen. Het stimuleert de vorming van
collageen vezels, de huid wordt elastischer en na slechts enkele
behandelingen is de stevigheid van de huid zichtbaar.
Alle voordelen van de Z Wave op een rij
•

Niet-invasieve behandeling

•

Geen “downtime”

•

Het is een pijnloze toepassing.

•

Het is eenvoudig in gebruik.

•

Een duidelijke verandering is al zichtbaar na 2-3 sessies.

•

Het heeft een modern design.

•

Gebruiksvriendelijke touchscreen bediening.

•

Uitgebreid toepassingsmenu met behandelingsaanbevelingen.

•

Nog beter resultaat met de Z Lipo! Bekijk hier de voordelen.
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Mattioli

™

Mattioli Engineering™ is in 1991 opgericht en produceert
unieke microdermabrasie systemen. De Ultrapeel II
systemen worden gezien als de gouden standaard in de
markt en zijn over de hele wereld verkrijgbaar.
In Nederland wordt op de opleiding Huidtherapie
in zowel Utrecht als Den Haag les gegeven met de
Ultrapeel II.
Kijk voor meer info op www.mattioliengineering.com
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Aesthipeel
Het Aesthipeel systeem van Mattioli Engineering wordt
specifiek gebruikt voor oppervlakkige en medium diepe
microdermabrasie, waarbij een volledige controle over de
diepte van de dermabrasie gewaarborgd kan worden.
De Aesthipeel is één van de ontwikkelingen van Mattioli
Engineering in de lijn van esthetische dermabrasie apparatuur.
De Aesthipeel werkt met behulp van een vacuümpomp en
maakt gebruik van gesteriliseerd corundum poeder wat
verpakt is in voor gesteriliseerde flessen.

Ultrapeel II
De Ultrapeel II is de meest innovatieve en technologische geavanceerde
microdermabrasie van Mattioli. De Ultrapeel II
geeft gebruikers de mogelijkheid een scala aan behandelingen aan te bieden.
Deze worden uitgevoerd in een volledig veilige, hygiënische en steriele omgeving
waarbij het risico op kruisbesmetting volledig wordt vermeden met de Ultrapeel
II en met tevreden klantverwachtingen van welke aard dan ook.

Microdermabrasie met de Ultrapeel II kenmerkt zich door:
•

Uniek kristalbesparend systeem

•

Ingebouwd test-systeem

•

Instelbaar vacuüm

•

Instelbare flow van kristallen

•

Uitstekende controle over de dieptewerking

•

Volledig gesloten techniek

•

Veilig voor patiënt en behandelaar, korte hersteltijd

•

Ambulante behandelingen mogelijk
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Het begin
van schoonheid.
Dalton Medical
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TBH

™

TBH is al meer dan 25 jaar expert op het gebied
van filter- en extractietechnologie. Alle systemen
worden ontwikkeld en gebouwd in Duitsland, tevens
hoofdvestiging.
Kijk voor meer info op www.tbh.eu
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TBH BF 10
Rookafzuigsysteem

Bescherm uzelf, uw personeel en uw patiënten met het TBH BF10 extractie en
filtratie systeem. Het systeem is bedoeld voor het evacueren van dampen en rook
die gegenereerd wordt tijdens het verhitten en verdampen van weefsel bij o.a.
laserbehandelingen. De rook wordt van het werkveld weggezogen en vervolgens
gefilterd zodat micro-organisme, rookdeeltjes en geur uit te lucht verwijderd
worden. Het systeem is bestemd voor gebruik in ziekenhuizen, chirurgische centra,
praktijkruimtes van artsen of getrainde professionals.
Voordelen Rookafzuigsysteem
De TBH BF10 heeft een geïntegreerd HEPA filter met 99,95% efficiëntie bij 0,1µ
partikelgroottes. Het systeem is eenvoudig schoon te maken en het wisslen van de
filters kan aan de bovenkant van het systeem en heeft een filter gebruiksindicatie.
Er zijn diverse afzuigkappen beschikbaar. Optimaliseer het gebruiksgemak
met het automatische voetpedaal. Een systeem met een eenvoudig
bedieningspaneel, compact en makkelijk te verplaatsen.
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Cryotherapie
Koude lucht is de perfecte methode om de huid te koelen in laser- en
IPL-toepassingen of injecties van welke aard dan ook. De koudeluchteenheden verminderen de pijn en voorkomen thermische schade
aan de huid in laser- en IPL-toepassingen.
Hoewel cryogene spraykoeling is opgenomen in een groot aantal
therapeutische apparaten, waaronder die voor laserontharing,
behandeling van vasculaire laesies en acne, en niet-ablatieve
fotoverjonging, kiezen velen ervoor om met koudeluchtsystemen te
werken.
In tegenstelling tot andere koelmethoden, kan de huid met een
koudeluchtsysteem voor, tijdens, en na IPL en laserbehandelingen
gekoeld worden, zonder de laserstraal te verstoren.
Dalton Medical biedt twee systemen aan die zijn geselecteerd op
basis van uiteenlopende voordelen.

Kijk voor meer info op www.mattioliengineering.com
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VicerCryo
VicerCryo is een koelsysteem ontworpen door een ingenieur wie jarenlange ervaring
heeft in verschillende productisectoren. Bovendien heeft hij ervaring in onderzoek
en ontikkeling van medische productie. Dit is terug te zien in de ontwikkeling van de
VicerCryo.
•

De VicerCryo is uitgerust met een HEPA-13 filter dat de lucht 		
tijdens de therapie zuivert van stof, pollen, schimmels, bacteriën, 		
ziektekiemen en virussen.

•

Er kunnen tot aan acht instellingen opgeslagen worden.

•

Door de glazen plaat kan de gebruiker een object op het systeem
plaatsen met een max. gewicht van 5 kg.

•

De VicerCryo is zeer compact en vereist minimaal vloeroppervlak in
zelfs de kleinste klinieken.

•

De watersensor geeft een signaal af wanneer de watertank
geleegd moet worden.

•

Het ontdooien van de verdamper maakt relatief weinig geluid.

Cryo 7
Zimmer is een marktleider in het ontwikkelen van kwalitatieve en betrouwbare
koelingssystemen. En met de Cryo 7 als hun nieuwste koelingssysteem verheffen
ze opnieuw de gouden standaard! Verhoog de kwaliteit van uw behandelingen met
hun nieuwste, meest ontwikkelde koelingssysteem, de Cryo 7.
•

De Cryo 7 is snel en intuïtief. Dankzij het grote, heldere display is
het systeem makkelijk te bedienen.

•

De Cryo 7 is makkelijk in gebruik gezien u het systeem de hele
dag door kunt gebruiken zonder het opnieuw op te hoeven
starten.

•

Door de stand-by modus van de Cryo 7 zijn uw verbruikskosten
lager dan bij de meeste andere koelingssystemen.

•

Talrijke technische vernieuwingen hebben ervoor gezorgd dat de
Cryo 7 nog stiller werkt.

•

De 9 ventilatorsnelheden, de behandelingstijden en de
voorgeprogrammeerde behandelingsprogramma’s zijn snel en
eenvoudig op te zetten.

•

Het luchtfilter is snel en gemakkelijk te vervangen bij vervuiling.

•

Koude lucht tot -30 °C.
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Epionce
Huidverzorgingsproducten
garanderen zichtbaar effect
42

Epionce
Epionce is dé huidverzorgingslijn in het assortiment dan Dalton Medical.
De meeste huidverzorgingsproducten zijn tijdelijke oplossingen die aan
de oppervlakte blijven en geen echt therapeutisch voordeel bieden. De
unieke benadering van Epionce levert een mix van actieve plantaardige
ingrediënten die diep in de huid dringen. Dit zorgt voor een sterkere
en betere barrièrefunctie van de huid die kan helpen bij het bestrijden
van de effecten van veroudering en ziekten, terwijl tegelijkertijd wordt
bijgedragen aan het voorkomen van destructieve ontstekingsfactoren
in de huid.
Epionce is samengesteld om het eigen herstellend vermogen van de huid
te verbeteren door het bestrijden van schadelijke externe factoren en
tegelijkertijd de barrièrefunctie van de huid te herstellen. Het resultaat
is een gladde stralende huid die optimaal werkt. Epionce producten
bestaan o.a. uit een huidverzorgingslijn voor thuisgebruik en diverse
peelings welke zichtbare verbetering geven bij:
	Huidveroudering		

 Pigmentatie

	Acne				

 Psoriasis

	Rosacea				

 Eczeem

Epionce maakt geen gebruik van één enkel hoofdingrediënt. De Epionce
formules combineren een zeer effectief afgiftesysteem met actieve
plantaardige antioxidanten en ontstekingsremmende ingrediënten in
bewezen therapeutische concentraties.
Aan de Epionce producten liggen harde wetenschappelijke studies ten
grondslag. Alle klinische studies van Epionce zijn door internationaal
erkende en onafhankelijke onderzoeksinstituten uitgevoerd en voldoen
aan de hoogste standaard voor klinische studies waarbij het volledige
eindproduct is gebruikt.
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Leveranciers
Candela™ 					www.candelamedical.com
Fotona™ 						www.fotona.com
Lasering					www.lasering-med.com
Zimmer™ 					www.zimmer-aesthetics.de
Mattioli™ 					www.mattioliengineering.com
TBH™ 						www.tbh.eu
Epionce™ 					www.epionce.nl
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