
LAMPROBE – URZĄDZENIE DO ZAMYKANIA NACZYNEK KRWIONOŚNYCH, USUWANIA 

WŁÓKNIAKÓW I BRODAWEK 

 

LAMPROBE to amerykański aparat umożliwiający wykonywanie bezinwazyjnych zabiegów 

mikrochirurgii zmian skórnych.  

 

Zabiegi wykonywane aparatem LAMPROBE umożliwiają:  

 zamykanie naczynek krwionośnych, małe teleangiektazje (tzw. pajęczynki)  

 zamykanie Spider Naevi – naczyniaka gwiaździstego (tzw. znamię pająkowate)  

 zamykanie naczyniaka wiśniowego (plamki Campbell de Morgana)  

 usuwanie włókniaków, brodawek płaskich  

 usuwanie prosaków, kaszaków  

 osuszanie ropnych krostek trądzikowych  

 

LAMPROBE - PRECYZJA I SKUTECZNOŚĆ  

Radiotermoliza zmian skórnych opracowana przez kanadyjskiego specjalistę podbiła rynek USA i innych 

krajów świata. Ten sukces zapewniło firmie zastosowanie technologii wysokiej skuteczności i 

bezpieczeństwa.  

Nowoczesne i zaawansowane technologicznie urządzenie LAMPROBE, wykorzystując oddziaływanie fal 

radiowych, wykonuje zabiegi, które skutecznie zamykają naczynka krwionośne oraz usuwają 

nieprawidłowości dermatologiczne.  

Dzięki oddziaływaniu fal radiowych zabiegi wykonywane są całkowicie bezinwazyjnie (nie wymagają 

wkłuwania igły).  

Wykorzystanie fal radiowych zapewnia wysoką precyzję zabiegu, a dzięki pełnej kontroli i regulacji 

emisji metoda gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa.  

Zabieg trwa krótko i nie wymaga stosowania znieczulenia.  

W przeciwieństwie do standardowych metod (laser lub ciekły azot), które działają na większą 

powierzchnię skóry, zabiegi wykonywane aparatem LAMPROBE:  

 oddziałują punktowo na naczynko lub zmianę dermatologiczną (nie naruszając otaczających 

naczyń i tkanek)  

 zapewniają Klientom komfort  

 gwarantują szybsze gojenie  

 

Metoda została zatwierdzona przez FDA, a aparat LAMPROBE posiada certyfikat CE.  

 

 

 



ZALETY LAMPROBE  

 

Zaawansowana technologia gwarantuje:  

 wysoką skuteczność  

 szybkie efekty - w większości przypadków efekty są widoczne natychmiast, w wielu 

przypadkach wystarczy zaledwie 1 zabieg  

 krótki czas zabiegu (od 2-5 sekund)  

 precyzję i wysoki poziom bezpieczeństwa (nie uszkadzamy naczyń wokół miejsca zabiegowego)  

 pełną kontrolę intensywności impulsów  

 bezinwazyjność zabiegów – bez konieczności wkłuwania igły  

 minimum dyskomfortu (zabieg nie wymaga stosowania znieczulenia)  

 łatwą obsługę aparatu  

 

NA CZYM POLEGA ZABIEG ?  

Zabieg polega na przyłożeniu elektrody do zmiany lub popękanego naczynka. Energia przewodzona 

przez elektrodę igłową przyciąga płyny na powierzchnię skóry lub w obrębie jej nieregularności.  

W momencie przepływu energii następuje efekt termokoagulacji (np. naczynka) lub termolizy - 

odparowania nieregularności skóry (np. ropnych krostek trądzikowych). Bardzo istotną zaletą 

wyróżniającą Lamprobe od innych urządzeń jest fakt, że elektrody nie stają się gorące, tak więc nie 

dochodzi do poparzenia skóry.  

Aparat działa precyzyjnie w miejscu przyłożenia elektrody, a efekty widoczne są w większości 

przypadków natychmiast.  

 

LAMPROBE W TWOIM GABINECIE  

Radiotermoliza zmian skórnych otwiera nowe możliwości dla gabinetu kosmetycznego i medycyny 

estetycznej. Bezinwazyjne zabiegi mogą wykonywać zarówno kosmetyczki jak i lekarze przeszkoleni 

przez autoryzowanych instruktorów Abacosun.  

Ta innowacyjna technologia doskonale sprawdza się i zastępuje przestarzałe już metody chirurgiczne 

czy też ciekły azot 


