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Гольмiевuй лазер Dorпier Medilas Н Solvo 35

Пропонуемо Вам гольмiевий (Ho:YAG) хiрургiчний лазер Dоrпiеr

I\4edilas Solvo Н 35 (35 Вт, 2 100 нм) виробника Dornier MledTech

GmЬН (Нiмеччина).
Лазер Medilas Solvo Н35 розроблено спецiальЕо для дроблення

KaMeHiB та ендоурологii. Лазер мас широкий спектр застосувань в

урологii. Конкременти повнiстю дробляться незалежно вiд

щiльностi та хiмiчного складу. При ендоскопiчному застосуваннi

можливий доступ до KaMeHiB на Bcix можливих дiлянках. Широкий

дiапазон piBHiB енергii i частоти дозволяе користувачевi вибиРати

рiзнi варiанти лiкування: швидка та груба фрагментацiя чи

розлрiбнення каменю в Itил. Лазер Medilas solvo н35 пересувасться на колесах i

вмика€ться у стандартну розетку i не вимагае пiдводу води.

ПристрiЙ оснащений шiстьма спецiальними режимами використання, TQMy вiдповiд,;i

параметри лiкування не потрiбно пiдбирати вручну.

Шiсmь режuлttв лtкува

- режим фрагментацiт (Fragmenting Mode): швидкий i ефективний для руйнування великих

або тверлих KaMeHiB в нирках або сечоводi.

- режиМ дроблення в пиЛ (Dusting Mode): повне руйнування дрiбних i середнiх KaMeHiB

шляхом с,гворення частинок, досить Лрiбних, щоб проходити природним шляхом,

усуваючи необхiднiсть в добуваннi фрагментiв.
- режим о/lиночного iмпульсу: точна i контрольована енергiя, що доставлясться тiльки в

rrотрiбнУ область каменк), шtО робить його iдеальним для невеликих KaMeHi,B,

розташованих в зонах пiдвиLценоI,о ризику.
- розширений режим (Advanced Mode): спецiально розроблена форма лазерного iмпульсу

зменшу€ ретропульсiю (вiдскакування) рухомих KaMeHiB або осколкiв.

- режим м'яких тканин: тривалiсть iмпульсу, енергiя i частота оптимiзованi для рiЗання i

коагуляцii м'яких тканин (стриктур i пухлин у сечовивiдних шляхах).

- стандар],ний режим: доступний широкий дiапазон ручного регулювання параметрiв.

jlазером Mcdilas
трьома педалями,

рук).

Solvo Н35 можно зручно управляти бездротовою ножною педаллю з

яка дозволяс змiнювати Bci ocHoBHi параметри апарату в режимi <без

"^"Ф



lLATAillteý

об,lас m i Bl l коDu сmання :

- контактrrа лазерна лiтотрипсiя

- стриктури

Or, нов н i хч Du к m ер uсmuкu :

. гольмiевий iмпульсний твердотiльний лазер (Но: YAG)
о довжиI]а хвилi 2 100 нм (2.1 рm)
. енергiя iмrrульсу 200-3500 мДж,
. макс. потужltiсть 35 Втпри 3500 мДж, l0 Гц
. тривалiсr,ь iмпульсу S 500 мкс
о частота rмrrульсiв: одиноtI}{ий iмпульс, 3 Гц - 25 Гц
. пi:rотний лазер - 0 - З90 мкВт; 520 TrM

о екран: ве.ltикий кольоровий сенсорний iнтуТтивно зрозумiлий екран панелi управлiння
. наявнiсr,ь б сгrецiалiзованих режимiв для урологii та iH, областей

. IIротокОJlювання: iндикацiЯ використОвуваних параметрiв: кiлькiсть iмпульсiв, енергiя,

частота, тиll t]олокна
о система охолодження: замкнутий повiтряно-водяний контур

. iнтелек,гуаJIьна система розпiзнавання волокна

. система rrсрелачi лазерноl,о випромiнювання: свiтлопроводи SMA

. гti.ltотний лазер - 0 - 1,0 MI}r,; 532 мкм

. ножний llсремикач: трехrlелальних ножний перемикач дJIя управлiння лазером

(бездротовlIй або lrровiднилi )

. DVl-роз'€]чl для зовнiшньоt,tl MoHiTopa

. достуIl корлtс],увача з РlN-кодом лостуtlу

. просторий вiдсiк для akcecyapiB

. /{ругий дисплей (додатковий аксесуар)

. електроживлення: 208-240 В, однофазний, 50 Гц

. габарити (Ш х Г х В): 45 хбЗ,5 х ll2 см

. маса: 67 кг



комплект поставки:

- установка лазерна медична Medilas Solvo Н35

- бездротова пед.lJIь (з трьома перемикачами)
- свiтловоди багаторазовi 270 мкм (без обмеження кiлькостi використань)

- свiтловоди багаторазовi 400 мкм (без обмеження кiлькостi використань)

- свiтловоди багаторазовi 600 мкм (без обмеження кiлькостi використань)

- сервiсний rлабiр для свiтловодiв (200-600 мкм, ножицi, зачисники)
- захиснi окуляри вiл лазерrlого випромiнювання

BapTicTb: 3 З00 000,00 грн

Гарантiя: l2 мiсяцiв

/]оставка,га монтаж об;lаднання, навчання персоналу включене.

-Щиректор
ТОВ кIЛАТАНМЕД)

1шт
l к-т
3шт
3шт
3шт
1 к-т
3шт

А.В. Барiнов

LятА}lмýý


