
 

 

 
 
 
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 
 
srdečně Vás zveme na workshop s plastickým chirurgem MUDr. Martinem Skálou. 
 
dne 18.3.2023 od 10:00 hodin v hotelu Krystal, Praha. 
V případě že se nemůžete dostavit osobně, je možnost připojit se online přes aplikaci Zoom 
kliknutím na zde uvedený odkaz:  
https://us06web.zoom.us/j/88608656728?pwd=YXpMZU9NY3JsOFlYZHpUdHNXTHRDZ
z09 
Heslo na připojení je: 918695 
 
Připojení na online worshop bude od 10:30 
 
Představíme Vám novinku v oblasti neinvazní plastické chirurgie - přístroj Plexr 
Pro, společnosti EMD MEDICAL SOLUTION - IT s.r.o., který v praxi vykazuje skvělé 
výsledky a je tedy zárukou vysoké spokojenosti klientů. 
 

 

 

Plexr je přístroj, který je možné použít na většinu zákroků v rámci neablativní chirurgie.  
Tento přístroj spojuje technologii klasického laseru, radiochirurgického skalpelu a laseru s 
přenosem volných elektronů (felc),  s pulsním světlem a rádiovou frekvencí, s využitím 
čtvrtého elementu - PLAZMY. Ošetřená tkáň „SUBLIMUJE" a brání tak přenosu nežádoucího 
tepla do okolní tkáně a podkožní vrstvy. 



  

 

VÝHODY přístroje Plexr Pro: 

 

 

• funkční princip: plazma tři zcela bezdrátové, praktické a efektivní nástroje, s 
rozdílným nastavením úrovně výkonu 

• konstantní výdej elektrické energie 

• pacient je chráněn před elektrickým proudem (není uzemněno) 

• inovativní nabíjecí systém, s automatickou kontrolou úrovně dobití baterie 

• baterie nejnovější generace, s dlouhou životností a led indikátorem úrovně dobití 

• přenosná nabíječka baterie 

• exkluzivní a neustále se vyvíjející metodologie  

 

VYUŽITÍ Plexru: 

• blefaroplastika 
• lifting vrchních a spodních víček 
• odstranění drobných útvarů na kůži - pih, bradavic 
• ošetření akné 
• odstranění vrásek okolo očí 
• emangioma, seborrheické cysty 
• xantelasma 
• výrazové linie - čárový kód 
• minilifting 
• korekce jizev po akné 



• lifting krku a dekoltu 

Neablativní zákroky prováděné přístrojem Plexr  nabízí z hlediska možných rizik i nákladů na 
zákrok mnohem příznivější výsledky. Těšit se můžete i na praktické ukázky práce 
s přístrojem Plexr. 
 
Pokud budete mít zájem, prosím  potvrďte svou účast do 15.3.2023 
info@emd-medicalsolution.cz nebo na telefon 722 670 342.  
 
Cena workshopu za osobní účast: 700kč včetně DPH 
Platbu můžete uskutečnit převodem na účet: 623766002/5500 
 
Těšíme se na Vás na adrese: 
ÚJOP Praha - Hotel Krystal, Univerzita Karlova, ul. José Martího 2/407, 162 00 Praha 6 – 
Veleslavín 
 
S úctou, 
 

       Eva  
       jednatelka společnosti 
       EMD - Medical Solution IT s. r. o. 
       Výhradní dovozce neinvazních přístrojů řady nové generace PLEXR 
 
       Tel.: +420 722 670 342 
       E-mail: info@emd-medicalsolution.cz 

                                                            EMD-Medicalsolution.cz 
 
 


