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Fototerapi – Görünür Işık
RED BEAM pro cihazı için tipik endikasyonlar:
•	Aktinik	keratoz	&	Bazal	hücreli	karsinom,	bir	ışık	duyarlılaştırıcı	ile	(Fotodinamik	Terapi)

Diğer uygulamalar:
•	Fotodinamik	cilt	canlandırma	(RED	BEAM	pro)
•	Işık	duyarlaştırıcı	ile	Akne	tedavisi	(RED	BEAM	pro)
•	Tamamlayıcı	tedavi,	lazer	veya	PRP	tedavileri	ile	(RED	BEAM	pro)

Fototerapi – UV Işık
UVB dar-bant için tipik endikasyonlar:
•	Psoriyazis	
•	Vitiligo
•	Vitamin-D	eksikliği	
•	Pruritus

UVA için tipik endikasyonlar:
•	Atopik	dermatit
•	Psoriyazis,	bir	ışık	duyarlılaştırıcı	ile	(PUVA	=	Psoralen	+UVA)

Ürün Odağı
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Sistem gereksinimleri

• Microsoft Windows© XP veya daha 

yeni

• 32-Bit veya 64-Bit Donanım ve 

Yazılım

• En az 15MB boş disk alanı

• CPU min. 1GHz

• 1GB RAM veya daha fazla

• En azından .NET Framework 3.5 

(Win XP SP1 ve SP2 ek olarak MS- 

Installer3.1 gerektirirler)

• Ağ ve iletişim opsiyonları için: Ağ 

arayüz kartı (min. 10MBit),ses kartı

SKINdex Yazılımı
Arttırılmış tedavi güvenliği için, ve bel-
gelendirme önlemlerinin bir parçası 
olarak, terapi verilerinin izlenebilirliği 
şarttır. SKINdex yazılımı veri alımı, te-
rapi planlama ve uygulamayı tek bir 
sistemde birleştirir. Bu şekilde akış ba-
sitleştirilebilir ve sürecin güvenilirliği 
artar. Ayrıca, terapi özelliklerinin ma-
nuel seçimi için bir yazılım sihirbazı da 
mevcuttur. Bireysel terapiler veya tüm 
tedavi planları neredeyse her endikas-
yon ve fototerapi sistemi için kolaylıkla 
yaratılabilir. İki adede kadar MEDlight 
N-LINEpro tüm beden fototerapi kabini 
ağ bağlantısı ile tek bir bilgisayar  üze-
rinden kontrol edilebilir. Terapi sırasın-

da hasta ile teması kaybetmemek için, 
kamera gözetimi, interkom ve bir alarm 
fonksiyonu de N-LINE pro için mevcut-
tur. Dolayısı ile, bir karşılık izleme ve 
iletişim arayüzü de SKINdex yazılımı-
nın entegre bir parçasıdır. Kolaylık ve 
güvenliğin yanı sıra, SKINdex yazılımı 
yüksek bir esneklik derecesi ile tanımla-
nır. Veritabanı ve hatta yazılım sihirbazı 
bireysel ihtiyaçları karşılayacak şekil-
de konfigüre edilebilir. Uygulanan HL7 
arayüzü sayesinde, mevcut veritabanı 
sistemleri ile veri alışverişi sağlanmak-
tadır. Aynı zamanda hasta kayıtlarını 
PDF belgeleri olarak düzenlemek de 
mümkündür.
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N-LINEpro
Teknolojinin Geldiği Son Nokta
MEDlight, insan vücuduna tam adapte 
olabilen ve böylelikle de ışımayı tüm 
vücuda eşit şekilde uygulamayı sağ-
layan kendine özgü, oval biçimli, tüm 
vücut taraması N-LINEpro kabini geliş-
tirmiştir. Bu sayede en iyi güç dağılımı 
sağlanmakta ve kısmi de olsa aşırı doz 
uygulamasını önlenmektedir. 

Bireysel ihtiyaçları karşılayabilmek ve 
daha kısa terapi seansları sağlayabil-
mek için MEDlight N-LINEpro genel iti-
bariyle 40 UVB (311 nm dar bant) ile 
veya 40 PUVA tüplerle donatılmıştır. 
Buna alternatif olarak kabin 20 UVB ve 
20 PUVA tüplerin kombinasyonu ile de 
donatılabilmektedir. 

Kullanım Kolaylığı ve 
Hasta Güvenliği
MEDlight  N-LINEpro gelişmiş bir do-
kunmatik ekrana sahiptir. Bu ekran kul-
lanıcıya 3 seçenek sunmaktadır:

- Direkt dozaj girişi

- Süre girişi

- Terapi adımlarını programlama

Lambaların yoğunluğunun mevcut du-
rumu belirlenmiş olup,  kabinin yetkisiz 
kişilerce kullanımını engellemek için bir 
PIN / Şifre koyulabilmektedir. İstenilen 
her anda “yardım” ekranına girilebil-
mektedir. Sezgisel menü gezinim ope-
ratörü adım adım yönlendirmektedir. 

N-LINEpro ‘nun tasarımında hastaların 
güvenliği adına sayısız etken değer-
lendirilmiştir. Örnek verilecek olursa; 
tüplerin ön kısmına güvenlik kaplaması 
yerleştirilmiştir ve hastanın kapıyı aç-
maya ihtiyacı olduğu durumlarda kabini 
derhal kapatan elektrikli kapı kontağı 
konmuştur. 

İlk Bakışta Sağladığı Avantajlar:
• 40 adet alçak basınçlı UV tüpü kısa 

maruziyet sürelerine olanak verir

• Tüplerin arttırılmış uzun ömrü için 
elektronik starterler

• Daha iyi verimlilik için yüksek saflıkta 
alüminyumdan mamul reflektörler

• 4 adet UV sensörü ile dozimetri

• Düzgün ışınlanma mesafeleri için oval 
kabin şekli

• Şiddetli aşırı dozları önlemek için doz 
sınırları

• Yetkisi kullanımı engellemek için PIN 
kodu girişi

• Emniyet kapı kontağı

• UV tüplerin önünde akrilik kapaklar

• Düşük-gürültülü havalandırma sistemi

• Sezgisel işletim

• Modern dokunmatik ekran

• Küçük ayak izi

• Kontrol penceresi

İsteğe bağlı,Opsiyonel özellikler:
•	Ağ bağlantısı üzerinden uzaktan kont-

rol,

•	Kamera üzerinden gözlemleme,

•	 Interkom ile hasta iletişimi

•	Tedavi ve hasta kayıtları için HL7 veri 
tabanı

Oval Kesit
1. Oval yapısı ile özel tasarımı hasta ve 
UV tüpleri arasında çepeçevre eşit bir 
boşluk sağlar. Bu nedenle, N-LINEpro 
diğer kabinler ile karşılaştırıldığında, en 
homojen ışık dağılımını sunar.

2. Oval tasarım 48 adede kadar tüp 
bulunduran konvansiyonel kabinler ile 
aynı ışınımı sağlamak için, yalnızca 40 
UV tüpü gerektirir. Bu işlem ve izleme 
maliyetlerini düşürür (daha düşük güç 
tüketimi / değiştirilmesi gereken daha 
az UV tüpü).
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N-LINEpro

Konvansiyonel Kabin

Omuzlar ve UV tüpler arasındaki mesafe 
göğüs ve sırt bölümünden daha yakındır.        
Bu alanlarda aşırı doz ile sonuçlanabilir       
(sıcak noktalar)

Ön, arka ve omuzlar için eşit mesafe 



Sayfa 6

N-LINEpro
Kabin Üstüne Monteli Sensörler
Kabinin üstünde yer alan dört sensör (her kabin modülü için bir adet)UV tüpleri 
ile aynı görüş hattında olacak bir açı ile konumlandırılmıştır. Bu yerleşim tüplerin 
genel ışınımının ölçülmesini sağlar ve, diğer sensör düzenlerinde sıklıkla yaşanan, 
bir hastanın mevcut olmasının sonucu ortaya çıkan –gölgelenme-etkileşimlere daha 
az yatkındır. 

Havalandırma
Sıcak havanın yükseldiği fiziksel olarak 
kanıtlanmıştır. Bu nedenle, birsoğutma 
fanının hava akışı çoğunlukla bu yönde 
hareket eder. Ancak bu fototerapi 
kabinleri için ideal değildir, zira yerdeki 
toz kabinin içine emilir. Ardından toz UV 
tüplerine yapışır ve böylelikle ışınımı 
azaltır. Bu sorunun üstesinden gelmek 
için, N-LINEpro soğutma fanları üstten 
aşağıya hava akışı sağlamak üzere, 
aksi yönde monte edilmiştir. Soğutma 
sisteminin boyutlandırılması aynı 
zamanda kabin içerisindeki sıcaklığın 
rahat bir düzeyde kalmasını sağlar. 
Bu nedenle, ek bir hasta fanı gerekli 
değildir. Havalandırma sistemi gürültü 
düzeyini mümkün olduğunca düşük 
tutmak için, özel olarak düşük gürültülü 
fanlar ile teçhiz edilmiştir.

Akrilik Kapaklar
N-LINEpro UV tüplerinin önünde akrilik 
kapaklar ile teçhiz edilmiştir.

Bunlar hasta için basit bir ızgaraya göre 
çok daha yüksek bir koruma derecesi 
sağlar. Akrilik kapaklar temizlik amaçları 
ile kolayca çıkartılabilmelerini sağlayan, 
kolay açılır mandallar ile donatılmıştır.

UV Tüp Düzenlemesi
Psoriyazisten mustarip olan hastalarda, sıklıkla kaval kemikleri bölgesi özellikle 
etkilenmektedir. Bu nedenle, kapı ve arka paneldeki UV tüpleri bu alana mümkün 
olduğunca fazla enerji sağlamak üzere, aşağıya doğru bir kavisle düzenlenmiştir.
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Sağlam ve Dayanıklı Konstrüksiyon
Galvanize ve toz boyalı çelik saçtan 
yapılmıştır. 

Dokunmatik Ekran
Çok kolay ve sezgisel işletme. Yetkisiz 
kullanımı önlemek için opsiyonel PIN 
girişi.

Elektronik Starterler
Özel elektronik starterler sayesinde 
UV tüplerinin büyük ölçüde arttırılmış 
hizmet ömrü.

Güvenlik Kapı Kontağı
Kapı açılır ise, tedavi duraklatılmakta ve 
lambalar kapatılmaktadır. 

Çıkartılabilir Taban Plakası
Kabin altında da kolay temizliğe olanak 
verir.

Hasta Güvenliği
Büyük, sağlam hasta tutamakları. 
Kontrol penceresi. UV tüplerinin 
önünde akrilik kapaklar.

Opsiyonel
• SKINdex yazılımı ile birlikte, ağ üze-

rinden uzaktan çalıştırma. 

• Kamera ile gözetim

• İnterkom sistemi 

• Hemşire çağrı sistemi

TEKNİK VERİLER:
Güç Kaynağı : 400 V, 50 Hz
Güç Tüketimi : 4900 VA
Ölçüler (GxDxY) : 121 x 114 x 214 cm 
  (Genişlik, derinlik, yükseklik) 
Ağırlık : 330 Kg.
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TEKNİK VERİLER:
Güç Kaynağı : 400 V, 50 Hz
Güç Tüketimi : 4900 VA
Ölçüler (GxDxY) : 121 x 114 x 214 cm 
  (Genişlik, derinlik, yükseklik) 
Ağırlık : 330 Kg.
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N-LINE
Profesyonel tüm beden terapi için 
giriş düzeyi model 
Hastanın cildi üzerinde düzgün ışık da-

ğılımı bu tüm beden ışınlamanın en 

önemli yönlerinden biridir. Bu nedenle, 

giriş seviyesi model N-LINE için de, ta-

sarım açısından herhangi bir ödün ve-

rilmemiştir. N-LINEpro için zaten kanıt-

lanmış olduğu gibi, N-LINE da düzgün 

ışınlanma mesafelerini sağlamak için 

aynı optimize geometriye sahiptir.

İlk Bakışta Sağladığı Avantajlar:

• 28 alçak basınçlı UV tüpleri 
sayesinde daha kısa maruz kalma 
süresi,

• Tüplerin uzun ömürlü olmasını 
sağlayan elektronik starterler,

• Daha iyi verim almayı sağlayan 
yüksek saflıkta alüminyumdan 
yapılma reflektörler,

• 4 UV sensörlü dozimetre

• Düzenli ve eşit ışınım dağılımı 
sağlayan oval şekilli kabin,

• Ciddi aşırı dozajlamayı önleyen doz 
sınırlaması,

• Emniyet kapağı kontağı

• Yetkisiz kullanımı engelleyen PIN 
(Şifre) girişi,

• Güvenli kapı teması şalteri,

• UV tüplerinin ön kısmında akrilik 
kaplama,

• Düşük-sesli havalandırma sistemi,

• Küçük kaplama alanı,

• Kontrol penceresi

Bireysel gereksinimlere göre,MEDlight 
N-LINE 28 adet UVB tüpü (311 dar-bant) 
veya 28 adet UVA tüp ile teçhiz edilebi-
lir. Her iki tip tüp ile, 14 / 14 oranında, 
bir kombine versiyon da mümkündür.

Ayrıca, sensörler açısından hiçbir ödün 
verilmemiştir, böylelikleN-LINE da UV 
yoğunluğunun gerçek-zamanlı ölçümü 
için dört adet sensör ile teçhiz edilmiştir.

Kontrolcü bir elde tutulur mahfaza içine 
yerleştirilmiştir ve sistemin sezgisel işletil-
mesi için tüm temel fonksiyonları sunar.

N-LINEpro / N-LINE karşılaştırması

Özellikler N-LINEpro N-LINE

Tüp adedi 40 28

Elektronik starter  
4 sensör ile dozimeti  
Kontrol penceresi  
Dokunmatik ekrandan kolay kullanım 
Yetkisiz kullanımı önlemek için PIN kodu 
Ağ üzerinden uzaktan kumanda* 
Kamera gözetimi* 
İnterkom* 
Terapi verilerinin veritabanı entegrasyonu* 

* opsiyonel



Sayfa 10

N-LINEt
Kullanımda Güvenli ve Güvenilir
N-LINEt eller ve ayakların ayrı olarak te-
davisine olanak verir.Üst ve alt tarafları 
için bireysel olarak bir doz ayarlanabilir. 
Bu dört lamba grubunun tamamı birey-
sel olarak UV sensörler ile izlenir.

Dizler ve alt bacakların tedavisi için, her 
iki ayak paneli düşey olarak da hizala-
nabilir. Tabanların ve alt bacakların te-
davisi farklı ışınım mesafelerine neden 
olduğundan, bu nedenle en alt modül 
bir tilt sensörü ile teçhiz edilmiştir. Bu 
sensör yardımı ile, söz konusu modül 
pozisyonu otomatik olarak algılanacak 
ve maruziyet süresinin hesaplanmasın-
da kullanılacaktır.

Bu tür konvansiyonel cihazların aksine, 
N-LINEt modülleri yalnızca basit bir açık 
çerçeve konstrüksiyona monteli değil-
dir. N-LINEt’in temel olarak kapalı tasa-
rımı hastalar ve kullanıcılar açısından, 
saçılan radyasyon nedeni ile gereksiz 
UV maruziyetine karşı ciddi derecede 
daha iyi bir koruma sunar.

Ergonomik Tedavi Pozisyonu
İki el kutusu ergonomik olarak konum-
landırılmıştır, daha doğal ve rahat bir 
oturma pozisyonuna olanak verirler. Bu 
hastanın tedavi için kambur bir şekilde 
oturmasının gerekmemesi anlamına 
gelir. Böylelikle, terapi sırt için daha 
nazik ve hasta için daha az yorucu ola-
caktır. 

Optimize Lamba Düzenlemesi
N-LINEt toplam 36 UV tüpü ile teçhiz 
edilmiştir (her bir ayak modülü için 12 
adet, ve her bir el kutusu için 6 adet). 
Her bir ayak modülünde tek bir uzun 
tüpler sırası yerine, birbiri ile yan yana 
iki sıra daha küçük tüp kullanılarak, 
tüplerin konfigürasyonu ayakların mak-
simum UV enerjisi için her bir küçük 
tüpün ortasına konumlandırılması an-
lamına gelir.
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N-LINEt lamba düzenlemesi Konvansiyonel lamba düzenlemesi
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OCTAderm
Sınıfındaki Çoğu Özellikler
• Gerçek sensör güdümlü dozimetri ile teçhiz edilmiştir – en hassas doz uygu-

lamaları için

• Anahtar ile kilitlenerek kontrole  alınabilir – yetkisiz kullanımı önlemek için

• Otomatik tedavi tekrarlamalarının önden ayarlanabilir – her tarafın (ön, sol, 
arka, sağ) maruziyeti için dört adede kadar tekrarlama ayarlanabilir. Bu ne-
denle, tedavi süresinin önemli olmadığı, ancak alan veya bütçenin bir kabin 
için yeterli olmadığı durumlarda, ünite tüm vücut tedavisi için uygun bir çö-
züm sunar.

• Bireysel doz sınırlarının, müşteri tercihine göre, önden ayarlabilir – bu ne-
denle, azaltılmış doz aşımı riski

• UV tüplerin önünde akrilik kapaklar – cam kırılması durumunda kullanıcıyı 
korumak için

• Entegre ara parçası – optimal tedavi mesafesini sağlamak için §Yüksek saf-
lıkta alüminyum reflektörler – UV tüplerin optimal verimi için

• Üst kapakta gömme cepler – gözlükler, vb. aksesuarların muhafazası için

• Takma sistemli cihaz tabanı – kurulum herhangi bir alet gerektirmez
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RED BEAM pro
Geniş Işınım Alanı & Yüksek Işık 
177 x 120 mm’lik ışınım alanı daha 
büyük lezyonların bile tek bir seansta 
tedavisine olanak verir. Nispeten zayıf 
konvansiyonel LED’ler kullanmak ye-
rine, üniteler en son yüksek güçlü LED 
teknolojisi ile donatılmıştır. 78 adet 
yüksek güçlü LED’in verimliliği odak-
lama optiğinin kullanımı ile daha da 
arttırılmaktadır. RED BEAM pro halen 
topikal PDT için, 110-120 mW/cm² ışı-
nımı ile muhtemelen mevcut olan en 
güçlü LED cihazdır (BLUE BEAM pro ve 
GREEN BEAM pro için yaklaşık 70 mW/
cm²). LED’lerin dengelenmiş düzenlen-
mesi tedavi alanında çok homojen bir 
ışınımını garanti eder. 

Tedavi Sırasında Daha Az Ağrı
PDT tedavisi sırasında, özellikle yüksek 
ışınımlarda, ağrı çoğunlukla bir sorun-
dur. Bu nedenle, BEAM pro SERISI ci-
hazların ışınımı, süregelen bir tedavi sı-
rasında bile, serbestçe ayarlanabilmek-
tedir. Yazılım da özel olarak ağrı azaltma 
amacı ile geliştirilmiş iki farklı mod içer-
mektedir. Softstart modu ile ışınım daha 
önce ayarlanan maksimum değerinin 
%50’sinden %100’üne yavaşça yükselti-
lir. Bu hastanın tedaviye alışmasını daha 
kolaylaştırır. İkinci seçenek ise Atımlı 
moddur, burada ışık spesifik bir frekans-
ta açılıp kapatılmaktadır, bunun ağrıyı 
ciddi şekilde azalttığı kanıtlanmıştır. 

Esnek, Kompakt & Seçkin Tasarım
Gazlı yay destekli yükseklik ayarlama 
ve esnek cihaz kolu neredeyse her arzu 
edilen tedavi pozisyonuna göre kolay 
ayarlamaya olanak verir. Yalnızca 12,5 
kg ağırlık ve 65 cm çapındaki bir ayak izi 
ile, RED BEAM pro sınıfındaki en kom-
pakt tasarımı sunar. Bu cihazın farklı 
tedavi odaları arasında kolaylıkla taşın-
masına olanak vererek, rakip cihazlar-
da, hantallıkları nedeni ile yaşanan örn. 
kapı kasaları gibi yerlere zarar verilme 
riskini ortadan kaldırır. Masif alümin-
yumdan mamul, mat yüzey, finişli göv-
deler rakipsiz bir seçkin görünüm sağlar.
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CUP Cube
Lokalize Tedaviler için İdeal
Konsantre Ultraviyole Terapi (CUP) yak-
laşık 60mW/cm² bir UVB

ışınımı ile, lokalize Psoriyazis (örn. tır-
naklarda Psoriyazis) veya Vitiligo form-
larının tedavisi için idealdir. Yaklaşık 
1,5m uzunluğundaki ve esnek ışık ilet-
keni aynı zamanda başka şekilde erişil-
mesi güç olan tedavi alanlarında (örn. 
orofaringeal bölge, kulak kanalı, genital 
bölge) da uygulamaya olanak verir.

Excimer Lazerlere Düşük Maliyetli 
Alternatif
Görece daha pahalı olan Excimer Lazer-

ler Vitiligonun lokalize formlarının teda-

visinde sıklıkla kullanılmaktadır. Benzer 

iyi tedavi sonuçları bir CUP Cube ile de 

sağlanabilir. Ancak, CUP Cube bir Exci-

mer lazerin maliyetinin yalnızca çok al-

tında bir maliyetle temin edilebilir.
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PSOR Comb, MED-Tester MINI
PSOR Comb: Saçlı  derideki sedef has-
talığı tedavisi için geliştirilmiş efektif 
çözüm.

Tarak Başarı ile, saçlı derideki sedef 
(Psoriasis capitis) ve Saç Kıran olarak 
bilinen Alopecia Areata hastalığı tedavi-
sinde kullanılır.

Ayrıca, Küçük  boyu, hafifliği ve el terapi 
cihazı olduğu için gittiğiniz her yere gö-
türebilirsiniz böylece tedavinizi aksat-
madan bitirebilirsiniz.

Sağlam tasarımı ve güçlü UV tüplerinin 
uzun ömürlülük garantisi vardır.

UV tüpler, tarağın arasına gizlenmiştir 
dolayısıyla Sedefli bölgeye UV enerjisi 
direk uygulanır.

Nemli Saç Derisi UV radyosyonu çok 
daha hızlı emdiği için sonuçlar daha iyi 
olur. (Örneğin Saç yıkandıktan sonra te-
davi yapılabilir.)

Tedavi süresi 3-15dk sürmektedir.

Tarağın parçaları kolaylıkla sökülüp, te-
mizlenebilir.

İlk Bakışta Avantajları:

• Koltukaltı, Tırnaklar, Cilt kırışıklıkları, 
genital/anal bölge,saçlı deri tedavi-
lerde ideal

• Ev terapisi özelliği

• Taşıması kolay

• Çabuk ve kolay temizlik

• Yüksek UV Yoğunluğu ile kısa sureli 
pozlama

MED-Tester MINI: Kullanım kolaylığı 
ve sonuçların değerlendirilmesi, cihazı, 
fototest için vazgeçilmez bir yardımcıya 
çevirir. 
MedTest,  dar bant veya geniş bant 
UVB‘li olarak mevcuttur

Güneşte normalde UV ‘ye maruz kalma-
yan alt ön- kol (dirsekle bilek arası), sırt  
veya kalça,  test için uygun alanlardır. 

Ekspozür (maruz kalma) UV kaynağına 
bağlı olarak dakikalar içinde gerçekleş-
mektedir.  

UV tedavisi için optimum başlangıç dozu, 
fototerapi tedavi protokülü için güvenilir 
ve sağlam bir altyapı oluşturularak 16-24 
saat sonra değerlendirilebilir.  

İnsan cildi,  fotosensitivitesini (ışığa du-
yarlılığını) mevsimsel olarak ve anato-

mik yapısının fizyolojik durumuna göre 
değiştirir. Dolayısıyla bir tedavi planla-
madan önce fotosensitivitenin kontrol 
edilmesi önerilir. 

Doktor MedTest’i kullanırken hastaya 
verilecek maksimum başlangıç dozunu 
doğru bir şekilde ayarlayabilir ve böyle-
ce tedavi sonucunu optimize ederken 
toplam kümülatif dozu azaltmış olur. 

PSOR Comb

MED-Tester MINI
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Fototerapi Sistemlerinin Geliştirilmesinde
Dünyanın En Deneyimli Şirketi

1987 den bu yana Dermatoloji alanında hizmet eden 
Leofarma ile artık Türkiye’de....

1950’lı yıllarda SAALMANN GmbH Adı altında kurulmuş, mülkiyet değişikliği nedeni ile 

2010 yılında adı aşağıdaki şekilde değişmiştir

MEDlight GmbH

Herford, Almanya’da araştırma ve geliştirme ve imalat için kendi departmanları bulunan, 

merkez.Ürünler dünya çapında, yaklaşık 60 farklı ülkede pazarlanmaktadır.


