
Μαζί σας από το 1990. 
Η πρώτη εταίρια εισαγωγής 
χειρουργικών LASER στην 
Ελλάδα.

Εξειδικευμένος εξοπλισμός 
Παθολογίας Τραχήλου και 
Κολποσκόπισης.

Τεχνολογίες αιχμής.
Συμβουλευτική υπηρεσία.
After Sales Service.

Οταν η ιατρική... συναντά την τεχνολογία!



ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΑ KAPS 

ALPHAMED

SOM 52

Αναλογική ή HD Camera μικρών διαστάσεων
με λογισμικό διαχείρησης εικόνων.

Ειδικό συνδετικό για Canon, Nikon ή Sony DSLR 
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

• Στιβαρή κατασκευή. 
• Τροχήλατο, επιτοίχιο, οροφής. 
• Στήριξη στην γυναικολογική καρέκλα.
• Σύνδεση με LASER CO2.
• Φωτισμός LED υψηλής έντασης.
• Μικροεστίαση στην κεφαλή 40mm.
• Αποχρωματικά οπτικά με τρείς 
   ή πέντε μεγενθύνσεις ή Zoom 1:6.

Διοφθάλμιος σωλήνας κεκλιμμένος 450.

Πλήρως παραμετροποιήσιμο για την κάλυψη κάθε 
ιδιαιτερότητας και ξεχωριστής ανάγκης του σύγχρονου 
γυναικολογικού ιατρείου.



Η οικονομική επιλογή διαγνωστικού κολποσκοπίου.

 www.amed.gr

Δυνατότητα στήριξης σε γυναικολογική καρέκλα.

• Τροχήλατη βάση με κολώνα 
   ρυθμιζόμενου ύψους 
   ή αρθρωτός βραχίονας.
• Φωτισμός LED.
• Πράσινο φίλτρο.
• Μικροεστίαση 15mm.

Τρείς ή πέντε μεγενθύνσεις.

Σύστημα βιντεοσκόπησης μικρών διαστάσεων.

KP 3000 / KP 3000 S



ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Εργαλεία Γερμανικής κατασκευής απο Γερμανικό ατσάλι. Ειδική επίστρωση για χρήση με διαθερμία ή LASER.

Λαβίδες βιοψίας

Διαστολείς τραχήλου

Κολποδιαστολείς

Ξέστρα ενδοτραχήλου Keys punch για βιοψία δέρματος - αιδοίου.

Άγκιστρα Ηλεκτρόδια διαθερμίας



40 Watt / Λογισμικό με προκαθορισμένα πρωτόκολλα.

Εφαρμογές:
• Αντιμετώπιση ουρογεννητικού συνδρόμου εμμηνόπαυσης.
• Χειρουργική μέσω κολποσκοπίου ή με ελεύθερο χέρι.
• Αισθητική δερματολογία και θεραπείες ανάπλασης κόλπου.

Τρόποι εκπομπής:
• Continuous
• Superpulse
• Ultrapulse

Η ειδική χειρολαβή LVR Manual ή LVR Auto μεταφέρει την ενέργεια του CO2 

LASER στον κόλπο, προκαλώντας τη φυσική παραγωγή νέου κολλαγόνου και την 
συστολή των ινών ελαστίνης, με ενυπωσιακά και μακράς διάρκειας αποτελέσματα.

LASER VAGINAL REJUVENATION

Αυτόματη μηχανική κίνηση και 
συνεχόμενη εκπομπή LASER.

Εξωτερικά καλύμματα χειρολαβής μίας 
χρήσης ή μεταλλικά, αποστειρούμενα, 
πολλαπλών χρήσεων.

SMAXEL Fractional CO2 LASER

Χειροκίνητη λειτουργία. Εκπομπή υπό γωνία 90ο⁰ ή 
σε πλήρη κύκλο 360ο⁰ για γρηγορότερη εφαρμογή.

Απαγωγή καπνού για την αποφυγή εισπνοής του 
παραγόμενου καπνού.



Ευβοίας 74, 113 62 Αθήνα.
www.amed.gr, info@amed.gr
210 8842769

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


