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Комерuiйна пропозицiя
Гольмiевий (Но: YАG) лазер Dоrпiеr Medilas Solvo Н35

Найменування

областi
застосування:
- контактна
лазерна
лiтотрипсiя
- стриктури

Iнновацiйна
система Medilas
Solvo Н35
потужнiстю 35
Ватт е

гольмiсвим
лазером нового
поколiння.
гольмiсвий

лазер Г)<эпriеr Medilas [l Solvo розроблений
спецizulьно лля дроблення KoHKpeMeHTiB та

мzulоiнвазивгrоТ хiрургiТ в урологri. Завдяки своiй
збiльrшснiй потужностi J5 Вт та довжинi хвилi
систсма ма€ широкий ctteKTp застосувань в

уролtlгii. Незалежно вiд щiльностi ,га хiмiчного
скJIаду сечовi конкременти повнiстю
подрiбнюються завдяки високiй потужностi.
При ендоскопiчному застосуваннi завдяки
гнучким свiтловодам забезпечусться доступ до
KaMeHiB на Bcix можливих дiлянках. Широкий
дiапазон налаштувань piBHiB енергiТ та частоти

дозволяс користувачевi регулювати стратегiю
лiкування вiд швидкоI та грубоi фрагментацii до
повного подрiбнення каменю.
П'ять спецiалiзованих режимiв лiкування:
. Режl.tм фрагментаuiТ (Fгаgmепtiпg Mode):
швидкий i ефективний лля руйнування крупного
або r,всрдого камiння в нирках або сечоводi без

залllutкiв пилу.
. Режt.tм лроблення в ttи:t (Dustirrg Mode): Повне

руйнування лрiбних i cepeltHix KaMeHiB шJlяхом
створення часток, llоста,гIiьо лрiбних, шоб
ЛРОХOДИl'И ПРИРОJI,Н И М t]1.IlЯxolvl, УСУВаЮЧ И

необхiднiсть вилучення фрагментiв,
. Режим одиночного iмпульсу: точна та
коIIтрольована енергiя. що доставJIясться тiльки в

потрiбну область каменю, що робить його
особ",tиво т,ним лля невеликого камlння
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розтаLUованого в зонах пlдвищеного ризику.
о Розширений режим (Advanced Mode):

спецiально розроблена форма лtверного iмпульсу
зменшус ретропульсiю рухомого камiння або

ocKo:rKiB. I_I.e ефективно скорочуе час лiкування
завдяки меншому rIеренастроюванню ендоскопа
або лазерного волокна та меншому
використанню iHcTpyMeHTiB для фiксачii.
. Режим м'яких тканин: тривалiсть iмпульсу,
енергiя та частота tlптимiзованi для рiзання та

коаI,уляtliТ м'яких тканин (стриктур та пухлин у
сечовивiдних шляхах).
OcHoBHi технiчнi характеристики :

. гольмiсвий (Но: YAG) iмпульсний
твердотiльний лазер
. довжина хвилi 2 100 нм (2.1 рm)
. Енергiя iмпульсу 200-3500 мЩж,
. макс. потужнiсть 35 Вт при 3500 мЩж, l0 Гч
. тривалiсть iмпульсу < 500 мкс
. частота iмпульсiв: одиночний iмпульс, 3 -25
iмп./сек
. пiлотний лазер - 0 - 390 мкВт; 520 нм (зелений)
о екран: великий кольоровий сенсорний
iнтуiтивно зрозумiлий екран панелi керування
. наявнiсть 5 спецiалiзованих режимiв для

уролоr,iТ та iнших областей
. про,гоколювання: iндикаrtiя параметрiв, ЩО

використовуються: кiльк icTb i мпульсiв, енергiя,

частота. тип волокна
. сис,l,ема охолодження: замкнутий тtовiтряно-
водяний контур
. iнтелектуальна система розпiзнавання волокна.
систсма перелачi лазерноI,о випромiнювання:
свiт;rоводи SMA
. пiлотний лазер - 0 - 1,0 мВт; 532 мкм

| 
. ножний перемикач: трипедirльнии ножнии

| персмикач для керування лазером (бездротовий

або дротовий)
. DVI-роз'см для зовнiшнього MoHiTopa
. !оступ користувача за РIN-колом доступу
. Просторс вiддiлсння лля aKcecyapiB
. .Щругий дисплей (додатковий аксесуар)
. електроживлення: 208_240 В, однОфаЗНИЙ, 50 ГЦ
.l,абарltти (III х Г х В): 'l5 х 63,5 х ll2 см
. Bat,a: 67 Kt,
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