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Aισθητική

Ανάλυση & Διάγνωση Δέρματος

Περίπου το 80% των γυναικών δεν έχουν 
σωστή και ρεαλιστική άποψη για τον τύπο 
και την κατάσταση του δέρματός τους. 

Το δέρμα μας αποτελείται από διαφο-
ρετικές στιβάδες (στρώματα). Το μόνο 
στρώμα που μπορούμε να δούμε με το 
ανθρώπινο μάτι είναι το εξωτερικό 
(Επιδερμίδα). Πολύ συχνά το κλειδί για 
ένα υγιές δέρμα προστατευμένο από 
τα σημάδια του χρόνου βρίσκεται στα 
πιο βαθιά στρώματα του δερματικού 
ιστού.  è
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Aισθητική

Το επαναστατικό σύστημα OBSERV® 520 της Ολλανδικής 
εταιρείας SYLTON® diagnostic systems, είναι ένα διαγνω-
στικό απεικονιστικό σύστημα το οποίο αναδεικνύει τη γενι-

κότερη κατάσταση του δέρματος και πιο συγκεκριμένα την κατά-
σταση των βαθύτερων δερματικών στρωμάτων, που είναι αόρατα 
με το γυμνό μάτι. 

Με τη βοήθεια iPad, σας υποστηρίζει στο να διαγιγνώσκετε με 
ακρίβεια τους διαφόρους τύπους δέρματος, καθώς και τα δερ-
ματικά προβλήματα είτε αυτά βρίσκονται στην επιφάνεια του 
δέρματος είτε κρύβονται στα βαθύτερα στρώματα του δερματικού 
ιστού. 
Η πατενταρισμένη τεχνολογία του OBSERV® 520 είναι βασι-
σμένη στον φωτισμό και τον φθορισμό διαφορετικών ειδών 
φωτός του δέρματος του προσώπου. Εντός 3 λεπτών έχουμε μία 
πολύ καθαρή εικόνα της κατάστασης του δέρματος και μπορούμε 
πλέον να λάβουμε την ενδεδειγμένη φροντίδα για τις συγκεκριμέ-
νες ανάγκες που τελικά παρουσιάζει το δέρμα, με τον πιο εμπερι-
στατωμένο, αντικειμενικό και πειστικό τρόπο.
Το διαγνωστικό σύστημα απεικόνισης OBSERV® 520 στηρίζεται 
στην αρχή του φθορισμού (fluorescence technology). Διαθέτει 
αποκλειστική τεχνολογία που αποκαλύπτει τον φθορισμό του δέρ-
ματος με τη βοήθεια μιας χαμηλής δόσης ακτίνων UV. Η ένταση 
της UV ακτινοβολίας είναι τόσο μικρή που είναι απόλυτα ασφαλής 
και ακίνδυνη και αναλογεί μόνο σε ένα μικρό μέρος του φυσικού 
ηλιακού φωτός στο οποίο ούτως ή άλλως εκτίθεστε καθημερινά.
Το σύστημα OBSERV® 520 έχει τη δυνατότητα 6 διαφορετικών 
φίλτρων δερματικής ανάλυσης / απεικόνισης για την αξιολό-
γηση των δερματικών βλαβών του προσώπου ως εξής:
• Φως ημέρας - Daylight mode
• Φωτισμός Woods - Simulated Wood’s light mode
• Υπεριώδες Φως (UV) - True UV mode
•  Παράλληλο Πολωμένο Φως - Parallel polarization mode
•  Διασταυρούμενο Πολωμένο Φως - Cross-polarization mode
• Σύνθετη Ανάλυση - Complexion analysis

Το OBSERV® 520: 
α) συνδέεται ασύρματα με iPad, 
β)  κρατάει πλήρες database των πελατών σας, 
γ)  σας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνετε τα πριν 

+ μετά αποτελέσματα των θεραπειών και να 
τα αποστείλετε απευθείας στο email των ασθε-
νών σας. 

Το διαγνωστικό σύστημα δερματικής απεικόνισης 
OBSERV® 520 σας επιτρέπει:
•  να διαγνώσετε ακόμη πιο σωστά ποικίλες δερ-

ματικές καταστάσεις  (Ξηροδερμία, Μελαγχρω-
ματικές Βλάβες & Δυσχρωμίες, Φραγμένους 
πόρους, Δερματικούς Ερεθισμούς & Φλεγμονές, 
Ακμή, Μέλασμα κ.ά.) με τη βοήθεια του ειδικού 
οδηγού (εγχειρίδιο ανάλυσης και διάγνωσης 
δέρματος) που παρέχεται μαζί με το σύστημα.

•  να αυξήσετε τον αριθμό των θεραπειών που 
παρέχετε

• να προσελκύσετε περισσότερους πελάτες
•  να απεικονίσετε με σαφήνεια το δέρμα τους και 

να τους δείξετε την πρόοδο που παρουσιάζουν
•  να διαφοροποιηθείτε υποστηρίζοντας περαιτέ-

ρω την εξειδίκευση και τον επαγγελματισμό σας
•  να αναπτύξετε πιο αποτελεσματικά πρωτόκολ-

λα θεραπείας, στηριζόμενοι στην εκάστοτε δερ-
ματική ανάλυση.  zx

Συγκριτικές αναφορές

Συνεδρία αυτοματοποιημένης φωτογράφισης

Κοινοποίηση 
φωτογραφιών

Σημειώσεις 
της εκάστοτε 
συνεδρίας

Ασύρματη 
εκτύπωση

Ασύρματος έλεγχος του συστήματος OBSERV® 520

Ενσωματωμένη 
βάση δεδομένων
των ασθενών

Απεικόνιση 
full face




