Diodový laser SWING 1,5 µm
Nastavitelný do 40 W

Na základě požadavků na využití diodových laserů pro endoskopii, laparoskopii a robotickou chirurgii byl
vyvynut diodový laser Swing - 1,5 µm, který umožňuje účinnější a bezpečnější postupy.

Využití Swing 1,5 µm







EVLT
Laserová lipolýza
Laryngologie
Gynekologie
Hrudní chirurgie
Chirurgie páteřey

Biofyzikální charakteristiky
Diodový laser o vlnové délce paprsku 1,5 um je z důvodu širokého rozsahu výkonu (12-20-40W) a možností
využití speciálních typů optických vláken (200-400-600-800 µm) ideální volbou pro minimálně invazivní
výkony.
SWING je určen pro všechny chirurgické zákroky zahrnující vaporizaci, vyříznutí, ablaci, řez, zástavu krvácení a
koagulaci měkkých tkání.
Laserový paprsek o vlnové délce 1,5 µm má malou absorpcí v melaninu a hemoglobinu při průchodu kůží a
vysokou absorpci ve vodě a tuku pro selektivní fototermolýzu.
Vlnová délka laserového paprsku 1,5 µm je absorbována buněčnou vodou 40krát lépe než u laserů o vlnové
délce 810/980 nm a 80 krát lépe než vlnová délka Nd: YAG laseru 1064 nm.
Vyšší účinnost diodového laserového systému o vlnové délce 1470 µm umožňuje snížit vyzařovanou energii v
porovnání se srovnatelnými klinickými výsledky vysoce výkonných laserů o různých vlnových délkách.
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Průměr sondy

200 µm

Displej
Výstupní výkon

200 µm nebo 400 µm

dotykového barevný displej
12 WattŮ

20 WattŮ

40 Wattů

Systém chlazení

Thermoelektrické chlazení (Peltierův modul)

Zacílení paprsku

635 nm: nastavitelná

Spojka sondy

SMA 905

RFID vlákno
Režim léčby

Ano / Ne
CW, pulzní, QCW

CW, pulzní, QCW

Doba zapnutí

od 200µs (0,2ms)

Doba vypnutí

od 200µs (0,2ms)

Počet impulsů v pracovím intervalu
Rozměry
Hmotnost
Hlavní oblast využití

katalogové číslo

CW, pulzní, QCW

1-100
42/38/19 (cm)

42/38/19 (cm)

42/38/19 (cm)

13 kg

15 kg

16 kg
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ENDOSKOPICKÁ a LAPAROSKOPICKÁ CHIRURGIE
GYNEKOGIE
HRUDNÍ CHIRURGIE
FLEBOLOGIE
NEUROGHIRURGIE
PROKTOLOGIE

R70 - 020 SW

R70 - 023 SW

R70 - 024 SW (400 µm)
R70 - 021 SW (200 µm)
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