


Med VISIA Medical Hudscanner kan du ta högupplösta 
bilder från olika vinklar och utföra en mycket grundlig 
analys av dina patienters hudstruktur. Programmet ger en 
objektiv uppskattning av en patients hud och hur den ser 
ut in i minsta detalj. Programmet analyserar flera av 
hudens egenskaper och föreslår också vilken typ av 
hudvård och behandlingar kunden rekommenderas att 
göra.

Visia presenterar en sammanställning av 6 olika 
egenskaper: 

• Rynkor, Fläckar, Porer, Textur, Porphyriner
(Områden med bakterier), Pigmentförändringar

Med VISIA Dermascanner har du nu möjlighet att analysera alltifrån 
hudstruktur till rynkor och pigmentförändringar. Programmet använder sig av 
komplicerade beräkningsalgoritmer för att räkna ut ett procentuellt värde hos 
varje egenskap där 100 % är optimalt. Detta värde kan sedan jämföras från 
gång till gång och man kan på så sätt mäta förbättringen i hudkvalité för 
patienten vid varje enskilt tillfälle.

Programmet ger en ovärderlig hjälp i att kunna presentera förändringar som 
skett efter eventuella behandlingar och optimal hudvård. 
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Med VISIA DERMASCANNER  kan du visualisera följande egenskaper :

1.Synliga fläckar (eventuella hudförändringar som utslag, ärr, åldersfläckar eller andra
hudförändringar).
2.Rynkor (effekter av åldrande, mestadels runt ögonen, munnen och i pannan).
3.Textur (blå prickar visar fördjupningar, och gula prickar visar upphöjningar).
4.Porer
5.UV fläckar (epidermala/ytliga solfläckar på huden och i de djupare hudlagren).
6.Bruna fläckar (hypopigmentering/pigmentförlust och lokal hyperpigmentering, melasma
och leverfläckar / nevus).
7.Röda partier (kärlförändringar, Rosacea, förändingar p.g.a. inflammation med mera)
8.Porphyrin (En kroppsegen bakterie som finns i porer och som kan orsaka svullnad).VISIA HUD SKANNER
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HUDANALYS PÅ EN ANNAN NIVÅ

VISIA Dermascanner visualiserar patientens 

hudkvalité och tillhandahåller ett 

revolutionerande verktyg för terapeuten att 

kunna sälja in lämplig hudvård och behandlingar.



visia skin analyzer Parameter
Name VISIA-CR Facial Imaging Booth

Camera Digital Japan Canon camera

Light Xenon flash based lighting

Headrest Headrest is adjustable vertically in three positions

Headrest and chin-cup Adjustable: Left 37°, Center 0°, Right 37°

Multi-spectral filtering 
combinations

Tunable broad spectrum daylight,UV fluorescence,Parallel 
polarized,Cross polarized

Max resolutions 21 Megapixel resolution (Canon 6D)

Illumination(RGB) 8,800 LUX

USB 2.0 Port

Computer Winsdom system
Power 100-240V AC / 50-60 Hz / 2A
Size 58cm*55cm*73cm
Gross weight 47kg
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