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Гольмiсвий (Но: YАG) лазер Dоrпiеr Medilas Н Solvo 35

dля конmакmноi' лазерноi' лimоmрuпсii' mа енdоуролоzii'

Пропонусмо Вашiй увазi гольмiевий (Ho:YAG) хiрургiчний лазер Dоrпiеr Medilas Solvo н з5

потужнiстю 35 Вr i довжиною хвилi 2 l00 нм нiмецького виробника Dоrпiеr MedTech GmЬН.

[нновацiйна пiдлогова система Medilas Solvo Н35 потужнiстю 35

Ватт е гольмiевим лазером нового поколiння. Гольмiсвий лазер

Dоrпiеr Medilas Н Solvo 35 розроблено спецiально для дроблення

KoHKpeMeHTiB та малоiнвазивноi хiрургii в урологiТ. Завдяки своiй

збiльшенiй потужностi у З5 Вт iдовжинi хвилi система мае широкий

спектр застосувань в урологiТ, Незалежно вiд щiльностi i хiмiчного

складу сечовi конкременти повнiстю лробляться завдяки висоl:iй

потужностi. При ендоскопiчному застосуваннi завдяки наявностi

гнучких свiтловодiв забезпечуеться доступ до KaMeHiB на Bcix

можливих дiлянках. Широкий дiапазон нzrлаштувань piBHiB енергiТ i

частоти дозволяс користувачевi регулювати стратегiю лiкування:

вiд швидкоТ i грубоi фрагментацiТ до повного роздрiбнення каменю

в пил. Найкомпактнiший в свосму класi лазер Medilas Solvo Н35

пересуваеться на колесах i пiдключаеться через стандартну розетку
i не вимагас Hi водопiдготовки, Hi iнших додаткових процедур.

Пристрiй оснащений шiстьма спецiальними режимами
застосування, якi можна вибирати вiдповiдно ло ситуачii лiкуванlя.

тому вiдповiлнi 1,Iараметри лiкування не по,грiбно пiлбирати вручну.

Шiсть спецiалiзованих режимiв лiкування:
. Режим фрагментаrtiТ (Fragmenting Mode): швилкий i ефективний для руйнування великих або твердих

KaMeHiB в нирках або сечоводi.
. Режим дроблеFIня в пил (Dusting Mode): повне руйнування лрiбних i серелнiх KaMeHiB шляхом

створення частинок, досить Лрiбних, щоб проходити природним шляхом, усуваючи необхiднiсть в

добуваннi фрагментiв.
. Режим одиночноI,о iмпульсу: точна i контрольована енергiя, що доставля€ться тiльки в потрiбну

область каменю, шдо робить його iдеальним для невеликих KaMeHiB, розташованих в зонах пiдвищеного

ризику.
. Розширений режим (дdчапсеd Mode): спецiально розроблена форма лазерного iмпульсу зменшуе

ретропульсiю (вiдскакування) рухомих KaMeHiB або осколкiв. Це ефективно скорочуе час лiкування

завдяки меншому перенастроюва}tню енлоскопа або лазерного волокна i меншому використанню

iHcTpyMeHTiB д.ltя фiксаuii.
. Режим м'яких.гканин: тривалiсгь iмпульсу, енергiя iчастота оптимiзованi для рiзання iкоагуляuii

м'яких тканин (стриктур i пухлин у сечовttвiдних шляхах).
. Стандартний режим: доступний ш-rирокий дiапазон ручного регулювання параметрiв.
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Medrlas Solvo tlЗ_5 мас ще бi;lьшlе функчiй, що пiдвищують безпеку та ергономiку. Наприклад, лазером

Medilas Solvo Н35 можно зручно управляти бездротовим ножним перемикачем з трьома педалями,

який дозволяе змiнювати Bci ocHoBHi параметри апарату в режимi <без рук>.

Областi застосування:

- контактна ла,}срна "rtiтотри псiя

- сl,риктури

OcHoBHi технiчнi характеристики :

. гольмiсвий (Ilo: YАG) iмttу:tьсtlий r,вер:tот,iльний Jlазер

. довжина хви.;ti 2 l00 нм (2.1 рm)

. енергiя iмпульсу 200-3500 мДж,

. макс. потужнiсть 35 Вт при З500 мДж, 10 Гц

. тривалiсr,ь iмпульсу < 500 мкс

. частота iмпу.l1ьglз; одиночний iмпульс, 3 Гц - 25 Гц

. пi.ltотний лазср - 0 - 390 мкВт; 520 нм (зе.lrений)

. екран: великий кольоровий сенсорний iнтуТтивно зрозумiлий екран панелi управлiння

. наявнiсть б спецiалiзованих режимiв для урологiТ та iH. областей

. протоколювагIня: iндикацiя використовуваних параметрiв: кiлькiсть iмпульсiв, енергiя, частота, тип

волокна
. система охолодження: замкнутий повi,тряно-водяний контур
. iн,гелектуаJI bl l а с исl ема ро,зt t i зtl atlal I FIя во,покtlа
. система гtере.,lа.l i Jlазерного ви llpoMiHKtBaH ня : свiтлопроводи SMA
. пi:rотний лазср - 0 - 1,0 мВт; 532 мкм
. ножний перемикач: трехпедальних ножний перемикач для управлiння лазером (бездротовий або

провiлний)
. DVI-роз'см для зовнiшнього MoHiTopa
. доступ к()рис1 yBalla з РГN-ко,i(ом j{ocTytly

о просторе вiл.ti.tснtlя для aKcecyapiB
. l[ругий дисплей (лодатковий аксесуар)
. електроживлення: 208-240 В, однофазний, 50 Гц
. габарити (Ш х I'x В): 45 х бЗ,5 х 112 см
. маса: 67 кг
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Комплект пос,l,авки:

- установка лазерна медична Medilas Solvo Н35
- безлротова педаль (з трьома перемикачами)
- свiтловоди бага,горазовi 270 мкм (без обмеження кiлькостi використань)
- свiтловоди багаторазовi 400 мкм (без обмеження кiлькостi використань)
- свiтловоди багаторазовi 600 мкм (без обмеження кiлькостi використань)
- сервiсний набiр для свiтловодiв (200-600 мкм, ножицi, зачисники)
- захиснi окуляри вiд лазерного випромiнювання

BapTicTb KoMtIJleKTy гоlrьмiсвtlго хiрургiчного лазера Dоrпiеr Medilas
3 200 000.00 грн i вк;rючас в себе доставку, установку, навчання
обслуговування на 12 мiсяцiв.
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Н Solvo 35 становить
персоналу, гарантiйне
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