
 
Syneron เปิดตวั “PicoWay” 
เครือ่งเลเซอรล์บรอยสกัและรักษาความผดิปกตขิองเม็ดสนีวัตกรรมใหมล่า่สดุ  

 
เวยแ์ลนด,์ แมสซาชเูซตส-์-8 ต.ค.--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

  

เปิดตวันวตักรรมใหม ่ณ การประชมุสมาคมโรคผวิหนังและกามโรคแหง่ยโุรป*   
  

Syneron Medical Ltd. (NASDAQ:ELOS) 
บรษัิทชัน้น าผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยเ์พือ่ความงาม ประกาศเปิดตัว PicoWay(TM) 

เครือ่งเลเซอรแ์บบ picosecond รุ่นใหมล่า่สดุ ณ การประชมุสมาคมโรคผวิหนังและกามโรคแหง่ยโุรป 

(EADV Congress) ครัง้ที ่23 ซึง่จัดขึน้ทีก่รุงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ระหวา่งวนัที ่8-12 
ตลุาคม 2557 ทัง้นี ้PicoWay เป็นเครือ่งเลเซอรแ์บบสองชว่งคลืน่สดุล ้าสมัย โดยมคีวามยาวคลืน่ 532 

นาโนเมตร และ 1064 นาโนเมตร และใชเ้ทคโนโลยลีขิสทิธิข์อง PicoWay เพือ่ท าใหเ้กดิคลืน่ในระดบั 
picosecond ส าหรับใชรั้กษาความผดิปกตขิองเม็ดสแีละลบรอยสกั 

ซึง่รวมถงึรอยสกัถาวรทีล่บออกไดย้าก เครือ่ง PicoWay จะเปิดตวัในตลาดทั่วโลกในชว่งเดอืนตลุาคม 

2557 และจะเปิดตัวในสหรัฐอเมรกิาในชว่งครึง่แรกของปี 2558  
 

      (โลโก:้ http://photos.prnewswire.com/prnh/20120528/535447 ) 
 

 รับชมขา่วในรูปแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี:่ 
 http://www.multivu.com/players/English/72762556-syneron-launch-picoway-

picosecond/   

  
PicoWay 

ผสานสดุยอดพลงัและความกวา้งของชว่งคลืน่ทีส่ัน้ทีส่ดุในบรรดาเครือ่งเลเซอรเ์พือ่ความงามทีม่อียูใ่นตล
าดปัจจบุนั 

ความล ้าหนา้ทางเทคโนโลยทีัง้สองไดก้อ่ใหเ้กดิปฏกิริยิาทีท่ าใหก้ารลบหมกึของรอยสกัหรอืการรักษาคว

ามผดิปกตขิองเม็ดสเีป็นไปอย่างปลอดภัยและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ นอกจากนี ้เครือ่ง PicoWay 
ยังสามารถใชร้่วมกบัเครือ่ง Candela(TM) ทีน่่าเชือ่ถอืและผา่นการรับรองแลว้ 

ท าใหม้ั่นใจไดถ้งึประสทิธภิาพขัน้สดุยอดดว้ยตน้ทนุการเป็นเจา้ของต า่  
  

PicoWay ผา่นการรับรองมาตรฐาน CE Mark 
และก าลงัอยูร่ะหวา่งการขอใบอนุญาตจากองคก์ารอาหารและยาสหรัฐ (FDA) โดย Syneron คาดวา่ 

PicoWay จะไดรั้บการรับรองจาก FDA ภายในสิน้ปี 2557 

  
“หลงัจากทีไ่ดล้งทนุไปกับการวจิัยและพัฒนา PicoWay มานานหลายปี ในทีส่ดุ Syneron 

ก็ไดน้ าเสนอเครือ่งเลเซอรแ์บบ picosecond ทีล่ ้าหนา้ทีส่ดุดว้ยความภาคภมูใิจ 
เทคโนโลยอีนัล ้าสมัยนี้ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มั่นของ Syneron 

ในการพัฒนาอปุกรณ์เพือ่ความงามใหม่ๆ  

ซึง่จะชว่ยใหแ้พทยส์ามารถท าการรักษาผูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ” อามทิ เมอรดิอร ์ซอีโีอของ 
Syneron กลา่ว “เราขอเชญิชวนใหแ้พทยท์กุทา่นมาเยีย่มชมบธูของเรา (#18) 

ทา่นจะไดเ้ห็นและสมัผัสกบัพลังถงึขดีสดุและความกวา้งของชว่งคลืน่ทีส่ัน้ทีส่ดุของเครือ่ง PicoWay 
ซึง่ผลการทดลองทางคลนิกิไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้วา่สามารถลบรอยสกัไดห้มดจดยิง่ขึน้ 

และใชเ้วลาในการลบรอยสกัเพยีงไมก่ีค่รัง้” 

  
ดร.ทนีา อลัสเตอร ์

ศาสตราจารยค์ลนิกิดา้นผวิหนังประจ าโรงพยาบาลแหง่มหาวทิยาลยัจอรจ์ทาวน์ 
และเป็นหนึง่ในผูท้ าการทดลองทางคลนิกิของ PicoWay ในศนูยห์ลายแหง่ เผยวา่ " PicoWay 

มคีวามกวา้งของชว่งคลืน่ทีส่ัน้ทีส่ดุในตลาด จงึใชรั้งสนีอ้ยกวา่และใหผ้ลเร็วกวา่เลเซอรแ์บบ Q-switched 
นอกจากนี้ ความยาวคลืน่แบบ Nd:YAG ยังสามารถรักษาผวิหลากหลายประเภทไดอ้ยา่งปลอดภัย 

http://photos.prnewswire.com/prnh/20120528/535447
http://www.multivu.com/players/English/72762556-syneron-launch-picoway-picosecond/
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อกีทัง้ยังชว่ยลดปรมิาณการใชรั้งสแีละลดอาการแสบรอ้นบรเิวณผวิหนังดว้ย ฉันเชือ่วา่ PicoWay 
จะปฏวิัตกิารลบรอยสกัใหก้า้วไปอกีขัน้" 

  
เกีย่วกบั Syneron 

 Syneron Medical Ltd. 

เป็นบรษัิทผลติอปุกรณ์เสรมิความงามชัน้น าของโลกซึง่มผีลติภัณฑห์ลากหลายครอบคลมุและมเีครอืขา่ย
จัดจ าหน่ายทีก่ระจายอยู่ทัว่โลก 

เทคโนโลยขีองบรษัิทชว่ยใหแ้พทยม์วีธิทีีท่นัสมัยในการเสรมิความงามประเภทตา่งๆ อาท ิ
การขจัดไขมันตามสว่นตา่งๆของร่างกาย การขจัดขนตามร่างกาย การลดริว้รอย 

การท าใหผ้วิดอูอ่นเยาวด์ว้ยการก าจัดเสน้เลอืดขอดและความผดิปกตขิองเม็ดส ีรวมถงึการก าจัดสวิ 
เสน้เลอืดขอดบรเิวณขา และเซลลไูลท ์บรษัิทจ าหน่ายผลติภัณฑภ์ายใตแ้บรนดด์งั 3 แบรนด ์ไดแ้ก ่

Syneron, Candela และ CoolTouch 

  
บรษัิทกอ่ตัง้ขึน้ในปี 2543 โดยมสี านักงานใหญ ่ศนูยว์จัิยและพัฒนา 

รวมถงึศนูยก์ลางการผลติในประเทศอสิราเอล 
นอกจากนัน้ยังมศีนูยว์จิัยและพัฒนารวมถงึโรงงานผลติหลายแหง่ในสหรัฐอเมรกิาดว้ย 

บรษัิทท าการตลาดผลติภัณฑแ์ละใหบ้รกิารใน 86 ประเทศทั่วโลกผา่นส านักงานสาขาในอเมรกิาเหนอื 

ฝร่ังเศส เยอรมน ีอติาล ีโปรตเุกส สเปน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลยี จนี ญีปุ่่ น และฮอ่งกง 
รวมทัง้ยังมตีัวแทนจ าหน่ายทัว่โลก 

  
รับชมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.syneron-candela.com 

  
ค าจ ากดัสทิธิค์วามรับผดิชอบของขอ้ความคาดการณ์ลว่งหนา้  

 

 ขา่วประชาสมัพันธฉ์บบันีม้ขีอ้ความคาดการณ์ลว่งหนา้ 
ตามทีม่กีารจ ากัดความในกฎหมายปฏริูปการฟ้องรอ้งคดหีลกัทรัพยส์ว่นบคุคลปี 2538 (U.S. Private 

Securities Litigation Reform Act of 1995) ซึง่มทีัง้ความเสีย่งและความไมแ่น่นอน 
ขอ้ความคาดการณ์ลว่งหนา้ประกอบดว้ยความคาดหมายในอนาคต แผนการ และความมุง่หวงัของบรษัิท 

อาท ิความส าเร็จทางคลนิกิทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต การไดรั้บใบอนุญาตและการออกผลติภัณฑใ์นอนาคต 

รวมถงึผลประกอบการ ผลก าไร และสว่นแบง่ตลาดตามทีค่าดหวงัไว ้เป็นตน้ 
ขอ้ความทีจ่ัดท าขึน้โดยบรษัิทเป็นไปตามการคาดการณ์ในปัจจบุนัของทมีผูบ้รหิาร 

ดงันัน้จงึมคีวามเสีย่งและความไมแ่น่นอนซึง่อาจท าใหผ้ลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิแตกตา่งไปจากทีค่าดการณ์อย่
างมาก ซึง่ความเสีย่งและความไมแ่น่นอนเหลา่นีป้ระกอบดว้ยสถานการณ์ในตลาด 

การตอบรับผลติภัณฑใ์หมจ่ากตลาด รวมถงึปัจจัยเสีย่งและขอ้ความเตอืนอืน่ๆ 

ดงัทีร่ะบอุยูใ่นเอกสารทีบ่รษัิทยืน่ตอ่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์อาท ิ
ขอ้ความทีร่ะบไุวใ้นรายงานประจ าปี Form 20-F ฉบับลา่สดุของบรษัิท 

และปัจจัยอืน่ๆทีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารที ่Syneron Medical 
ยืน่ตอ่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยเ์ป็นระยะๆ 

รวมถงึปัจจัยอืน่ๆทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิท 
หากปัจจัยใดปัจจัยหนึง่หรอืหลายปัจจัยทีก่ลา่วถงึเป็นจรงิขึน้มา 

หรอืสมมตฐิานทีต่ัง้ไวไ้ดรั้บการพสิจูนว์า่ไมเ่ป็นความจรงิ ผลลพัธ ์ผลการด าเนนิงาน หรอืการบรรลผุลของ 

Syneron Medical Ltd. อาจแตกตา่งอย่างมากจากผลลพัธ ์ผลการด าเนนิงาน 
หรอืการบรรลผุลทีก่ลา่วถงึหรอืกลา่วเป็นนัยในขอ้ความคาดการณ์ลว่งหนา้ นอกจากนี้ 

ผูอ้า่นไมค่วรยดึถอืขอ้ความคาดการณ์ลว่งหนา้มากเกนิไป เพราะเป็นเพยีงมมุมองของ Syneron Medical 
Ltd. ณ วนัทีเ่ผยแพร่เอกสารฉบบันี้เทา่นัน้ 

และบรษัิทไมม่ภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งปรับปรุงขอ้ความคาดการณ์ลว่งหนา้เหลา่นี้ และไม่อนุญาตใหผู้ใ้ดก็ตา

มท าการปรับปรุงเปลีย่นแปลงขอ้ความใดๆทัง้ส ิน้ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม 
  

รับชมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี:่ http://www.syneron-candela.com 
 

 ตดิตอ่: 
แซ็ค คโูบว ์

 The Ruth Group 

 อเีมล: zkubow@theruthgroup.com 
 โทร. +1-646-536-7020 

  
ฮวิโก โกลดแ์มน 

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 

Syneron 

http://www.syneron-candela.com/
http://www.syneron-candela.com/
mailto:zkubow@theruthgroup.com


           อเีมล: Hugo.Goldman@syneron.com  
  

ฝ่ายประชาสมัพันธข์อง Syneron Medical 
           อเีมล: pr@syneron.com  

 

* PicoWay ผา่นการรับรองมาตรฐาน CE Mark 
และก าลงัอยูร่ะหวา่งการขอใบอนุญาตจากองคก์ารอาหารและยาสหรัฐ (FDA) โดย Syneron คาดวา่ 

PicoWay จะไดรั้บการรับรองจาก FDA ภายในสิน้ปี 2557 
 

 


