أكسيهيس ( ) EXILIS

إيُحوا تجعذاتكى شكلا

لبم

بؼذ

ياهو أكسهيس
ْٕ أحذد طشٚمت غٛش صشاحٛت يخصصت نخخفٛض طبماث انذٌْٕ انضائذة ٔ حضذٚذ انٕصّ.
كيف يؤثر
 بشكم فؼال ٚشكم صًٛغ إَٔع األصساو
 نخشكٛم األياكٍ انصؼبت فٗ انضسى ٔ حخفٛض حضى انطبمت انذُْٛت ُٚسخخذو نزنك أحذد رٕساث






انخمُٛت.
نخكٌٕ انُخٛضت أفضم يٍ خالل ححس ٍٛيشَٔت ٔ شكم انبششة.
ٚمهم يٍ انخضؼذاث ٔ ٚضذد انٕصّ.
ٚسخخذو طشق ٔٔسائم انشٚادة ٔاإلبخكاس انخٗ حضًٍ انٕصٕل انٗ َخائش خاسلت.
انضٓاص انحذٚذ ٔ رٔ انكفائت انؼانٛت ٚضًٍ أػهٗ دسصاث انساليت نهًشٚض ٔ انًؼانش.

إعادة تشكيم شكم انجسى بئستخذاو تقُيت انطاقت انًزدوجت
أكسهٛس ْٕ حمُٛت صذٚذة نإلسخؼًال فٗ يضال طب انخضًٛم
أكسهٛس ٚساػذ ػهٗ انخخهص يٍ انذٌْٕ انضائذة بفضم رالد ػًهٛاث فشٚذة
اإلخخشاق  -----انفصم  ------اإلخًاد

لبم انضهست انؼالصٛت

اإلختراق
يضًٕػت انطالت ػانٛت انخشدد ٔ انًٕصاث فٕق
انصٕحٛت حسٓم
اإلخخشاق انسٓم نهًٕصاث انٗ األَسضت ٔ انخٗ
كاَج لبم رنك يمأيت.
أكسهٛس ٚشكض ػهٗ انطبماث انًؼشفت ٔ األكزش
ػًما ً نطبماث انذٍْ .انخبشٚذ انًاليس ٚسٓم
حبشٚذ سطح انبششة ٔ حُظٛى دسصت حشاسحٓا ْٔزا
ٚؤدٖ انٗ حًاٚت يُاطك انضهذ انحساست.






أكسهٛس صٓاص خاسق نطبماث انضهذ ٚشسم صشػاث يحذٔدة يٍ انًٕصاث فٕق انصٕحٛت ٔ انطالت
انحشاسٚت انٗ األَسضت.
أكسهٛس ٚصم انٗ َخائش سائؼت بسبب يضًٕػت انخأرٛش انحشكٗ نهًٕصاث ٔ انخحفٛض انًخضٌ نكم
خهٛت.
أكسهٛس ٚساػذ ػهٗ انخمٕٚت انكبٛشة ٔبٓزا ٚسشع ٔبشكم فؼال فٗ حشكٛم انًُاطك انًؼمذة.
أكسهٛس ٚسخخذو ػُاصش حًاٚت خاسلت.

لبم انضهست انؼالصٛت

اإلخًاد
انطالت راث انخشدداث انؼانٛت حخسبب بخأرٛش حشاس٘.
ٔانزٖ ٚحفض انُشاط اإلٚضٚ ٔ ٙسشع ػًهٛت ححهم
انذٌْٕ فٗ األَسضت انذُْٛت انًٕضؼٛت – ٚحذد
حخهخم نًحخٕٖ انخالٚا انذُْٛت ٔ حصغٛش حضًٓا.

انفصم
َخٛضت ْزِ انؼًهٛت حكٌٕ بخخهخم انشكم انذُْٗ ٔ انهٛفٗ
بٕاسطت انًٕصاث فٕق انصٕحٛت انحشكٛت ,انخٗ حؤد٘
انٗ ححهم انشكم انحاي ٙنهخالٚا انذُْٛت انٗ ٔحذاث
يُفشدة .يزم ْزِ انخالٚا انًخؼشضت حؼخبش بشكم يخبادل
يُؼضنت ٔ سٓهت نفؼانٛت انؼًهٛت.

انتجذيذ – تجذيذ انوجه
CRT technology – COLLAGEN REFILL TECHNOLOGY

تقُيت إستكًال األنياف ( انكوالجيٍ)

 حضذٚذ االنٛاف انزاحٛت بٕاسطت انخمُٛت راث انبشاءة اإلخخشاع – انخأرٛش انًشكض نهطالت انًضدٔصت

 ححسٍ يهحٕظ نُٕػٛت انبششة ,حمهٛم انخضؼذاث
 انؼُاٚت انًُاسبت نضًٛغ إَاع ٔانٕاٌ انبششة
انجرعت انًراقبت نهطاقت







انطالت انًخضايُت نهُبض حسًح بذلت انضشػت نهخسخ ٍٛانسطحٙ
حمُٛت إصدٔاس انُبض ٚضًٍ الصٗ انفؼانٛت
بانًماس َت يغ انخمُٛاث انًخٕاصذة ٚؼًم صٓاص أكسهٛس بفؼانٛت ػانٛت ٔ بضشػت طالت صغٛشة.
صهست ػالصٛت سشٚؼت ٔ يًخؼت
حأرٛش يشئ ٙبؼذ انضهست األٔنٗ

يبذاء عًم تقُيت إستكًال االنياف األنياف
 انطالت انحشاسٚت راث انخشدساث األشؼاػٛت حؤرش ػهٗ األَسضت انهٛفٛت انخٗ نذٓٚا شكم حهضَٔٗ







رالرٗ.
انحشاسة انًؤرشة حخسبب فٗ فصم ْزِ األَسضت
انًٕصاث فٕق انصٕحٛت بشكم يٛكاَٛك ٙحؤرش ػهٗ األَسضت انهٛفٛت انحانٛت.
ػُذيا حًسخخذو ْاحاٌ انطالخاٌ َحصم ػهٗ أػهٗ فؼانٛت.
ف ٗ َطاق ػًهٛت انًُٕ انطبٛؼٛت حمٕو انخالٚا انهٛفٛت انضذٚذة بئَخاس أَسضت نٛفٛت صذٚذة.
ػهٗ انبششة حخكٌٕ أنٛاف صذٚذة.

انُتائج
 انضهذ ٚكٌٕ َاػى ٔ لٕ٘
 فؼانٛت انخضذٚذ – إخخفاء انخضاػٛذ حٕل انفى ٔ انؼ ٔ ٌٕٛف ٙانضبٓت ٔ انشلبت
 حضذد انبششة َخٛضت إَخاس االنٛاف
9
EFC – ENERGY FLOW CONTROL SYSTEM
َظاو انتحكى و تحذيذ سرياٌ انذهوٌ
بشَايش َظاو انخحكى ٔ ححذٚذ سشٚاٌ انذٌْٕ ٚشالب سشٚاٌ انطالت ٔ بشكم آنٚ ٙحذ يٍ دسصاحٓا انؼهٛا.
ْزِ انؼًهٛت يؼشٔفت بانمًت انًسطحت ( '  ) ' Flat topأٔ  / Spectrum energy profilingانخًُٛظ
انسطح ٙألطٛاف انطالت ْٔزا ٚؼخبش ػُصش يًخاص نهؼالس بانًٕصاث ػانٛت انخشدد بٕاسطت أكسهٛس .أكسهٛس
ٚضًٍ حٕصٚغ انطالت انًخُاسك ٔ ٚساػذ ػهٗ انحصٕل ػهٗ ػالس فؼال ٔسشٚغ ٔ آيٍ.
األَظًت األخشٖ
أكسهٛس
انٕلج
2
انكزافت انسطحٛت نهطالت انكٓشبائٛت  /سى

َتائج رائعت

لبم انضهست انؼالصٛت

بؼذ اسبغ صهساث ػالصٛت

لبم انضهست انؼالصٛت

لبم انضهست انؼالصٛت

انُتائج :
 حخفٛع حضى انذٍْ
 حمٕٚت انبششة
 حخفٛع انفشغاث انذُْٛت
 ححس ٍٛشكم انبششة
انُتائج :





حخفٛع انخضؼذاث
حمٕٚت انبششة ٔ فؼانٛت ضذ انكبش
انبششة ٚكٌٕ شكهٓا شبابٛت ٔ َاػًت
صٚادة إَخاس األنهٛاف

حى إخخباسِ ػًهٛا ً

بؼذ اسبغ صهساث ػالصٛت

بؼذ اسبغ صهساث ػالصٛت

َطاو انهٛضس  PREVAS – 3D volume screeningأرُاء خفض انحضى

 يذػٕو بانبحذ طٕٚم األيذ
 الٓٚذد بأ٘ ضشس أل٘ يٍ األػضاء انذاخهٛت – ُيزبج بئخخباساث انكًٛٛاء انحٕٚٛت.
 حى إخخباسِ ػًهٛا ً  ٔ -كزنك فٗ انًؼًم

ػهى األَسضت – يمطغ نهُسٛش انضاو

فحص انًٕصاث فٕق انصٕحٛت بؼذ انضهست األٔنٗ
طبمت انذٍْ  1,67سُخًٛخش

رضى انعًيم يضًوَت
 ػالس بذٌٔ آالو – بذٌٔ إسخخذاو يخذساث
 حغٛش يهحٕظ بؼذ أٔل صهست ػالس
 ػذو انحاصت انٗ انُماْت

يمطغ حشاس٘ بؼذ صهست انؼالس

فحص انًٕصاث فٕق انصٕحٛت بؼذ انضهست انشابؼت
طبمت انذٍْ  1,11سُخًٛخش







صهست ػالس سشٚؼت صذا ً
َخائش ٔاضحت ٔ يماست
َخائش يزْهت بؼذ اسبغ صهساث ػالس
حأرٛش ػذة صهساث ٚخٕصع بشكم يخُاسك
حم نهضسى ٔ انٕصّ

