
Laser diodowy 1470 nm 
do zabiegów EVLT

Zmniejszone odczucia bólowe
Zabieg ambulatoryjny w ramach chirurgii jednodniowej
Szybki powrót pacjenta do aktywności

Swing 1470 nm 



MEDICAL DEVICES MANUFACTURER

   

EVLT przy użyciu Swing 1470 nm 

Endowaskularne usuwanie niewydolnych pni żylnych.

Nowoczesna metoda leczenia endowaskularnego pozwala na 
zamknięcie światła żyły odpiszczelowej bez potrzeby wykony-
wania krosektomii. Do wnętrza niewydolnej żyły wprowadzany 
jest światłowód doprowadzający wiązkę laserową do miejsca 
zabiegu. Dostarczona energia promieniowania powoduje 
szybkie obkurczenie i zamknięcie niewydolnej żyły. Niepodwa-
żalną zaletą tej metody jest mała inwazyjność, pozwalająca 
pacjentowi na swobodne poruszanie się bezpośrednio po 
zabiegu. Doskonałe efekty terapeutyczne oraz minimalne 
odczucia bólowe uzyskujemy dzięki wysokiej absorpcji światła 
1470 nm w wodzie (40 razy lepsza niż fala 980 nm i 160 razy 
lepsza niż fala 1064 nm).

Dlaczego EVLT?
Metoda EVLT jest szybsza, mniej inwazyjna i skuteczniejsza niż 
metody klasyczne. Pacjenci po wewnątrzżylnych zabiegach 
laserowych bardzo szybko wracają do normalnej aktywności. 
Według badań przeprowadzonych na grupie 1000 pacjentów* 
technika EVLT jest bardzo skuteczna. Pozytywne wyniki, bez 
żadnych skutków ubocznych, takich jak pigmentacja skóry, 
można było zaobserwować u wszystkich pacjentów. Zabieg 
można wykonać nawet wtedy, gdy pacjent zażywa leki 
przeciwzakrzepowe lub cierpi na niewydolność krążeniową.

Korzyści dla pacjenta

  Minimalna bolesność
  Krótki czas zabiegu
  Bezpieczeństwo zabiegu
  Jednodniowa procedura
  Szybki powrót do aktywności

Korzyści dla lekarza

  Niskie ryzyko powikłań
  Minimalne krwawienie
  Krótki czas zabiegu
  Brak wpływu na sąsiadujące tkanki

* Phlebology. 2014 Feb;29(1):30-6. Endovenous laser ablation of varicose 
perforating veins with the 1470-nm diode laser using the radial fibre slim.
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Dlaczego SWING 1470?
Intuicyjny, dotykowy wyświetlacz 7’’
Wbudowane programy ułatwiające pracę
Możliwość edycji programów i zapisywania 
własnych ustawień
Sygnalizowanie ruchu światłowodu dla 
lepszej kontroli
Możliwość wyboru wyglądu interface’u 
(jasny lub ciemny)



Swing 1470 nm w zabiegach EVLT

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe
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PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

Specyfikacja lasera

Pierwszy polski laser półprzewodnikowy

 

 

 

 

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)

Laser Swing 1470 nm jest „złotym standardem” w EVLT dla 
głównych żył pniowych. Wysoka absorpcja promieniowania 
o długości fali 1470 nm w wodzie, ogranicza oddziaływanie 
wiązki jedynie do obszaru zamykanej żyły, bez ingerencji 
w otaczające tkanki. Laser diodowy Swing 1470 nm może 
być z powodzeniem wykorzystywany w zabiegach wewnątrzżyl-
nego leczenia żyły odpiszczelowej, żyły odstrzałkowej oraz 
perforatorów u pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną.

Główne zalety fali o długości 1470 nm:

  Zmniejszone odczucia bólowe podczas procedury
  Zminimalizowane ryzyko perforacji żyły i jej karbonizacji
  Minimalne ryzyko powikłań
  Szybki powrót pacjenta do aktywności

Światłowód radialny 360° 

Procedurę EVLT należy prowadzić stosując włókna typu 
radial fiber (świecące pierścieniowo). Udowodniono 
bowiem, że zabiegi z użyciem  światłowodów radialnych 
cechuje zdecydowanie większe bezpieczeństwo, a także 
pozytywny wpływ na rekonwalescencję pacjenta. Światło-
wód wprowadzamy do niewydolnej żyły przy pomocy 
zestawu do wprowadzania (6F).

Pompa nasiękowa Nouvag DP30

  Intuicyjna i wygodna obsługa
  Płynna i precyzyjna regulacja wydajności infiltracji do 12,5l/h
  Maksymalne ciśnienie 1.5 bar
  Łatwe i szybkie czyszczenie urządzenia dzięki 
  gładkiej obudowie

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.
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SWING 1470 nm 
Optymalne pochłanianie promieniowania we krwi



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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