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BTL zdravotnická technika, a. s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 002 411
fax: +420 235 361 392
mobil:  +420 777 759 204 – Ing. Ondřej Sojka
 +420 773 920 299 – Pavel Janata
 +420 775 873 010  – Ing. Aleš Wiedeman (region Praha) 
 
obchod@btl.cz
www.exilite.cz 
www.btl.cz

BTL Slovakia, s.r.o.
Pri Rajčianke 37, Žilina 010 01
tel.: +421 41 5625 988
fax: +421 41 5625 989
mobil: +421 903 555 302

btl@btl.sk
www.btl.sk

Všechna práva vyhrazena. Ačkoli bylo vyvinuto veškeré úsilí, aby informace zde uvedené byly aktuální, nepřebíráme 
odpovědnost za jakékoli chybné či neodpovídající údaje obsažené v tomto katalogu. U produktů a technických údajů 
uvedených v tomto katalogu může docházet ke změnám bez předchozího upozornění.

 dokonalý systém obdélníkových pulzů

 ergonomický aplikátor s vyměnitelnými optickými filtry

 vyměnitelné xenonové výbojky

 dvojitý systém filtrace odstraňující nežádoucí ultrafialové světlo

 a vysoké hodnoty infračerveného světla 

 efektivní energie až 66 J

 aktivní chlazení spotu až –10° C

 bezkonkurenčně nejnižší náklady na provoz díky výměnným

 xenonovým výbojkám 

 nejrychlejší pulzní režim na trhu

EXILITE                             
INTENZIVNÍ PULZNÍ SVĚTLO     
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JEDNODUCHOST APLIKACE
EXILITE systém disponuje intuitivním ovládáním s dotykovým displejem. 
Obsluha jednoduše vymění filtr jediným pohybem. Chlazení krystalu 
zaručuje maximální komfort klienta. Odlehčený aplikátor je vyvinut ve 
spolupráci s terapeuty.

FOTORECYKLACE
Vynikajících výsledků dosahuje EXILITE především díky principu 
takzvané fotorecyklace. Tato technologie je založena na zpětném odrazu 
rozptýlených paprsků ve zlaté kavitě.

JEDNODUCHÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Intuitivní softwarové rozhraní umožňuje ukládat terapeutické hodnoty pro 
každého pacienta, což spoří čas potřebný na provedení terapie a umožňuje 
tak provést více terapií za stejný časový úsek.

VYSOKÁ FREKVENCE OPAKOVÁNÍ PULZŮ
Rychlejší terapie je benefitem jak pro pacienta, tak pro obsluhu přístroje. 
Frekvence opakování pulzů je nastavitelná až na 3 Hz, takže i větší tělesné 
plochy jako například záda, nebo nohy mohou být ošetřeny do 20-ti minut.

INTELIGENTNÍ MULTIPULZNÍ REŽIM
Multipulzní režim umožňuje šetrnější přenos energie do pokožky a tím 
dosažení skvělého efektu i u pacientů s menším rozdílem pigmentace  
v cílové tkání. Mezi jednotlivými pulzy multipulzu dochází k teplotní  
relaxaci epidermis, čímž se zvyšuje celkové množství energie, kterou 
můžeme sekvenčně dopravit do cílové tkáně. Multipulzní režim zvyšuje 
efekt terapie a současně snižuje riziko vedlejších účinků jakým je například 
zarudnutí pokožky.

EXILITE 
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BTL POSTLIGHT™

EFEKT FOTOMODULACE
Monochromatické pulzní LED světlo pozitivně  
stimiluje produkci kolagenu v tkáni a tím urychluje 
hojení pokožky a vyhlazuje vrásky. Díky parametrům 
terapie je ošetření jednoduché a rychlé.

 trvalá epilace 
 odstranění žilek
 fotoomlazení
 odstranění pigmentací
 léčba akné 
 šetrnější terapie zákazníků s tmavší pokožkou

INDIKACE

Jakékoliv ošetření intenzivním pulzním světlem je vždy provázeno mírným 
zarudnutím pokožky. EXILITE nabízí podporu hojení po terapii s využitím principu 
netepelného účinku LED modulovaného světla. Tato vědecky ověřená metoda 
podporuje hojení a urychluje vstřebávání nežádoucího zarudnutí. Skvělých účinků 
aplikátoru lze využít i samostatně při omlazování pokožky a vyhlazování vrásek. 

VYMĚNITELNÉ FILTRY
Díky snadné výměně filtrů není nutné měnit celé aplikátory.
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DISTRIBUCE SVĚTELNÉ ENERGIE 
NA KRYSTALU EXILITE
Systém obdélníkových pulzů zaručuje 
rovnoměrné rozložení energie na ploše 
krystalu. Právě rovnoměrné rozložení 
energie je klíčové pro účinky terapií. 

Průnik světla krystalem EXILITE IPL

Průnik světla běžným krystalem IPL Průnik světla běžným krystalem IPL

SROVNÁNÍ 

Chlazení krystalu až –10°C

Chlazení aplikátoru vodní okruh

Délka pulzu 1 – 15 ms

Pauza mezi pulzy 5 – 60 ms

Frekvence opakování pulzu až 3 Hz

Energie pulzu až 66 J

Expert ano

Multipulz ano

Krystal 8 mm×40 mm, safír

Aplikátor 1

Filtry 480, 530, 560, 640, 690 nm

FILTRACE SVĚTELNÉHO SPEKTRA
Všechny filtry jsou laboratorně testovány!

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nový ergonomický design aplikátoru zjednodušuje provádění terapií. V porovnání  
s ostatními IPL systémy na trhu EXILITE posouvá hranici výsledků o třídu výše. 

EXILITE IPL Konkurenční IPL systém

NOVÉ TERMOELEKTRICKÉ CHLAZENÍ KRYSTALU
Polovodičový chladící prvek zvětšuje rozdíl teplot povrchových a podpovrchových 
struktur tkáně a tím dělá terapii šetrnější k pokožce. Speciální safírový krystal  
s unikátními fyzikálními vlastnostmi umožňuje nastavit vysoké hodnoty chlazení.

ENERGIE V KRÁTKÉM ČASE
Díky rychlosti výboje EXILITE nedochází ke zvýšené difuzi tepla do okolních tkání 
a terapie je tak mnohem cílenější.
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Před Po čtyřech ošetřeních

Před Po jednom ošetření

Před Po 8-mi ošetřeních

VÝSLEDKY OŠETŘENÍ 
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