
Proktologiczny laser diodowy 1470 nm
Zestaw z włóknem strzałkowym do laserowej 
ablacji hemoroidów i przetok okołoodbytniczych

Bez ryzyka uszkodzenia sąsiednich tkanek
Jednorodna ablacja tkanki
Zminimalizowana bolesność
Bez cięcia i szycia

SWING 1470



PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

 

Dlaczego warto

Zalety laserowej plastyki z użyciem lasera SWING 1470 i strzał-
kowego włókna światłowodowego

 

są niewspółmierne do innych 
obecnie stosowanych metod. Stosowanie laserowej techniki 
ablacji jest bardziej przyjazne zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. 

• Zabiegi bezbolesne
• Bez ryzyka uszkodzenia śluzówki i zwieracza
• Niskie ryzyko powikłań
• Redukcja tkanki w poduszkach hemoroidalnych 
• Zabieg ambulatoryjny lub w ramach chirurgii jednodniowej
• Szybki powrót do normalnej aktywności

Korzyści dla lekarza

Korzyści dla pacjenta

• Nie ma potrzeby cięcia
• Zabieg bez użycia gumek, klamer, nici
• Brak potrzeby szycia
• Brak krwawienia
• Niskie ryzyko powikłań
• Możliwość powtarzania zabiegu 

Stopień II Stopień III

Ablacja

Impulsowa emisja energii 
rozpoczynająca ablację 
doprowadza do stopnio-
wego obkurczania się 
hemoroida. 

Wyjście

W efekcie ablacji 
termicznej następuje 
całkowite obkurczenie 
się i cofanie hemoroida. 

Laser umożliwia leczenie chorób hemo-
roidalnych stopnia II, III i IV.

Schemat plastyki laserowej

Specjalnie opracowane 
zakończenie włókna 
światłowodowego 
w kształcie „ołówka” 
pozwala wprowadzić włókno 
w światło hemoroida 
bez jego nacinania.

BEZ KRWI BEZ SZYCIA BEZ BÓLU

SZYBKI POWRÓT
DO AKTYWNOŚCI

NISKIE RYZYKO
POWIKŁAŃ

KRÓTKI
ZABIEG

Laserowa plastyka hemoroidów polega na wprowadzaniu 
specjalnego strzałkowego włókna światłowodowego w okolicę 
splotu hemoroidalnego i jego obliterację światłem lasera 
o długości fali 1470 nm. Podśluzówkowa emisja światła 
wywołuje kurczenie się masy hemoroida, tkanka łączna 
odnawia się „przyklejając” śluzówkę do leżących pod spodem 
tkanek, przez co niweluje ryzyko ponownego wypadania  
guzka. Zabieg doprowadza do rekonstrukcji kolagenu oraz 
przywraca naturalną strukturę anatomiczną. Zabieg wykonuje 
się w warunkach ambulatoryjnym w znieczuleniu miejscowym 
lub w lekkiej sedacji.  

Technika laserowej ablacji hemoroidów (plastyka hemoroidów, 
laserowa obliteracja śródmiąższowa hemoroidów) jest dobrze 
ugruntowaną i skuteczną metodą w leczeniu chorób hemoroidalnych 
II, III i IV stopnia.

W przeciwieństwie do innych stosowanych metod, zabieg laserowej 
plastyki hemoroidów nie wymaga zakładania żadnych obcych 
materiałów, np. gumek, klamer, nici. Nie wymaga też nacinania 
i szycia. Metoda obarczona jest najmniejszym ryzykiem wystąpienia 
zwężeń. Skraca to czas zabiegu i sam okres rekonwalescencji. 
Pacjenci nie są narażeni na ból pooperacyjny i mogą szybciej 
powrócić do normalnej aktywności.  

Laserowa ablacja

Jak to działa?

Przewaga lasera nad innymi metodami
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Poznaj SWING 1470 nm

Pierwszy polski laser półprzewodnikowy

Światłowód strzałkowy 

 

 

Laserowy anoskop proktologiczny

 

 

Szczególną cechą światłowodu strzałkowego jest istotne 
ograniczenie emisji energii promieniowania w przód 
w przeciwieństwie do włókien prostych (bare fiber). Energia 
dostarczana z końcówki światłowodu strzałkowego gwarantuje 
jednorodną ablację tkanki bez jej przenikania poza planowany 
obszar terapeutyczny. Konstrukcja światłowodu umożliwia jego 
bezurazowe wprowadzanie w poduszkę hemoroidu obniżając 
ryzyko perforacji i uszkodzenia. 

Żródła: G. M. Hale, M. R. Querry, "Optical constants of water in the 200 nm to 200 µm wavelength region," Appl. 
Opt.,12, 555-563 (1973). Scott Prahl, https://omlc.org/spectra/hemoglobin/, Oregon State of Technology, USA.

SWING emituje promieniowanie o długości fali 1470 nm. 
Jest to długość fali, która ma wysoki stopień absorpcji w wodzie 
tkankowej z jednoczesnym oddziaływaniem na krew. 
Ta bio-fizyczna właściwość fali użytej w laserze SWING sprawia, 
że strefa ablacji jest płytka i kontrolowana, co przekłada się na 
brak ryzyka uszkodzenia tkanek sąsiednich, np. zwieracza, przy 
jednoczesnym bardzo dobrym odziaływaniu na krew (brak 
ryzyka krwawień). Te cechy sprawiają, że laser SWING jest 
bezpieczniejszą i tańszą w eksploatacji alternatywą dla laserów 
bliskiej podczerwieni (810 nm-980 nm, Nd:YAG 1064 nm) 
i dalekiej podczerwieni (CO  10600 nm).   

Anoskop posiada specjalnie zaprojektowane „skrzydełka” 
ułatwiające wprowadzenie lub zmianę jego położenia bez 
ryzyka uszkodzenia tkanki. Anoskop ma średnicę 34 mm 
i 90 mm długości. Jest ścięty skośnie z anatomicznym wycięciem 
na ekspozycję guzków krwawniczych do laserowej ablacji.

Specyfikacja lasera

Średnica światłowodu: 400 µm, 600 µm

Moc wyjściowa: 12 W (Swing 12), 15 W (Swing 15)

20 W (Swing 20)

Wielkość: 45/38/19 cm

Waga: 12 kg (Swing 12, 15), 15 kg (Swing 20)

SWING 1470 nm 
Optymalne pochłanianie promieniowania we krwi
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METRUM CRYOFLEX

Produkcja / Manufacture
ul. Zielna 29
05-082 Blizne Łaszczyńskiego 

Zarząd / Headoffice
ul. Kolejowa 16A
05-092 Łomianki

Tel:  +48 22 33 13 750
        +48 22 33 13 830
Fax: +48 22 33 13 766

biuro@metrum.com.pl
recepcja@metrum.com.pl
www.metrum.com.pl
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