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w ginekologii

SWING
FLAMING



PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

Laser CO2 FLAMING

Podczas większości zabiegów chirurgicznych (laseroterapia, 
fotokoagulacja, elektrokoagulacja, waporyzacja) powstaje 
dym o przykrym zapachu zawierający materiał aktywny 
biologicznie, który powoduje skażenie gabinetu. W takim 
dymie mogą znajdować się genomy wirusowe (np. HPV, HCV) 
stwarzające zagrożenie jatrogenną infekcją dróg oddechowych 
pacjentów i personelu zabiegowego.

Ewakuatory dymu MV-1000 cechuje bardzo niski koszt 
eksploatacji w porównaniu z ogólnie dostępnymi modelami. 
Ewakuator posiada wielowarstwowy filtr o dużej powierzchni, 
umożliwiający długi czas pracy – nawet do 2 tysięcy godzin. 
Zalecany jest w zabiegach z użyciem laserów, diatermii 
elektrochirurgicznych, diatermii RF, nożyultradźwiękowych itp.

Najnowsza wersja lasera CO2 FLAMING jest niezwykle zaawan-
sowanym technicznie urządzeniem, idealnym do zabiegów 
z zakresu chirurgii ginekologicznej. Urządzenie oferuje trzy tryby 
pracy: tryb pracy ciągłej CW, tryb pracy impulsowej PM oraz 
niezbędny w ginekologii tryb UltraPuls. Polega on na uzyskaniu 
bardzo krótkich impulsów o wysokiej mocy szczytowej – co 
umożliwia ablację zmian z minimalną strefą uszkodzenia 
termicznego tkanki – w rezultacie uzyskiwany jest bardzo 
delikatny, niepozostawiający blizn, tryb pracy. 

Laser jest przystosowany do współpracy z kolposkopem oraz 
mikromanipulatorem, co umożliwia pracę z mikrochirurgiczną 
precyzją.

Zastosowania lasera CO2 FLAMING:
• Waporyzacja:
      - ektopia gruczołowa i endometrialna szyjki macicy
      - leukoplakia szyjki macicy, pochwy i sromu
      - neoplazja śródnabłonkowa szyjki macicy (CIN) 
        i pochwy (VIN)
      - kłykciny kończyste szyjki macicy, pochwy, sromu,
        odbytu
      - mięczak zakaźny sromu
      - przewlekłe zapaleni dermatozy sromu 
      - koagulacja naczyniaków
• Wycięcie zmian: 
      - polip szyjki macicy, pochwy, skórno-włóknisty sromu
      - brodawki płciowe 
• Remodelowanie blizn i rozstępów

Wyposażenie dodatkowe - ewakuator dymu zabiegowego

Typ lasera
Długość fali
Struktura trybu
Moc dostarczana do tkanki
Moc szczytowa ULTRAPULSE
Czas poj. impulsu ULTRAPULSE
Tryby pracy lasera
Pobór mocy
Wymiary
Waga
 

zamknięta ceramiczna głowica lasera CO2
10 600nm
TEM00
0,5 - 30 Wat
800 Wat
regulowany od 100 do 500µs [0.1-0.5ms]
Ciągły, Impulsowy, UltraPuls
<500VA
34/46/106 [cm]
35kg
 

Specyfikacja techniczna:

CE 0197

CE



Laser półprzewodnikowy SWING

Najlepsze urządzenia do ginekologii

Laser SWING 1.5µm, opracowany przez METRUM CRYOFLEX 
w programie Innowacyjnych Technologii UE, jest najbardziej 
zaawansowanym technicznie a jednocześnie uniwersalnym 
narzędziem tego typu na rynku. 

Wyjątkową cechą lasera SWING jest unikalna kombinacja 
parametrów: wysokiej mocy urządzenia, optymalnej ze względu 
na penetrację w uwodnionej tkance długości fali 1,5 µm 
oraz możliwości podłączenia resterylizowalnych, giętkich 
światłowodów o średnicach nawet 400 µm. Jest idealnym 
wyborem dla minimalnie inwazyjnych procedur chirurgicznych. 
Może być wykorzystywany w zabiegach histeroskopowych, 
laparoskopowych oraz z użyciem fiberoskopu.

Laser diodowy SWING zapewnia lepszą hemostazę tkanki 
w porównaniu z laserem CO2. Dzięki dostępności szeregu 
akcesoriów możliwe jest prowadzenie zabiegów techniką 
kontaktową. Włókno działa wyłącznie w miejscu kontaktu 
z tkanką, co ogranicza efekt termiczny jedynie do operowanej 
okolicy (głębokość waporyzacji wynosi 0,5 mm). 

Szeroki wybór kaniul prowadzących włókno światłowodowe 
pozwala uniknąć stosowania mikromanipulatora, niezbędnego 
w zabiegach z użyciem lasera CO2.

Zastosowania lasera SWING w chirurgii endoskopowej 
i otwartej:

• Histeroskopia i laparoskopia
      - Ablacja (odwarstwienie) endometrium
      - Wycięcie endometriozy
      - Cystektomia
      - Miomektomia
      - Wycięcie polipów
• Chirurgia otwarta
      - koagulacja naczyniaków

PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

    

   

Długość fali
Min. średnica włókna
Wyświetlacz
Moc lasera
Wiązka pilotująca
Złącze światłowodowe
Tryby pracy
Czas Implsu Ton
Czas przerwy Toff
Wymiary
Waga

1470 nm 
400 µm lub 600 µm
kolorowy wyświetlacz
15 Wat
635 nm, regulowana
SMA 905
Ciągły, Quasi-Ciągły, Impulsowy
od 200µs (0,2ms)
od 200µs (0,2ms)
43/43/20 (cm)
13 kg

Specyfikacja techniczna:

Zalety stosowania laserów FLAMING i SWING w ginekologii: 

• precyzja – małe pole działania (plamka), płytka 
   i kontrolowana głębokość penetracji
• bezpieczeństwo – brak krwawienia i strupów przy 
   zamykaniu naczyń krwionośnych i limfatycznych 
   (możliwość leczenia pacjentów ze skłonnościami 
   do krwotoków)
• sterylność 
• mała bolesność zabiegu
• uniwersalność - jedno narzędzie do cięcia, koagulacji 
   i odparowywania 
• skrócenie czasu gojenia 

  CE 2247



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
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PL
02
1/
20
19
/B
B


