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Przezskórna laserowa dekompresja 
dysku - procedura PLDD

Zalety PLDD

Wskazania

Długość fali 1470 nm

PLDD wraz z IDET (Intradiscal Electrothermal Therapy) 
i krioablacją nerwów są uznawane za minimalnie inwazyjne 
procedury leczenia bólu korzeniowego kręgosłupa.

Zabiegi PLDD wykonywane są w znieczuleniu miejscowym. 
Pod kontrolą RTG (ramię C) wprowadza się do dysku kaniulę 
ze światłowodem. Podając kontrast oceniamy strukturę dysku 
oraz położenie kaniuli. Emisja promieniowania laserowego 
powoduje dekompresję dysku i zmniejszenie ciśnienia śróddys-
kowego. Odparowaniu ulega niewielka ilość jądra miażdżystego.

Metoda ta minimalizuje ryzyko uszkodzenia worka oponowego, 
korzeni rdzeniowych czy samego rdzenia. PLDD nie powoduje 
wzmocnienia pierścienia włóknistego, jest zabiegiem naprawczym 
– zmniejsza objętość dysku a co za tym idzie redukuje ciśnienie 
w jego wnętrzu.

•  Procedura jednodniowa (obserwacja do 4 h po zabiegu)
•  Procedura wykonywana w znieczuleniu miejscowym
•  Minimalna inwazyjność – brak uszkodzenia otaczających
    tkanek
•  Wysoka skuteczność zabiegów i krótki czas rehabilitacji
•  Możliwość powtarzania procedury

•  Zwyrodnieniowa choroba dysku
•  Wypukliny dysku
•  Ściśnięty nerw (ucisk korzenia nerwu)
•  Rwa kulszowa

Światło lasera SWING 1470 nm charakteryzuje się wysoką absorbcją 
w wodzie tkankowej - 40x lepszą niż laser 980 nm i 60x lepszą 
niż lasery Nd:YAG 1064 nm.

Procedury PLDD są najskuteczniejsze, gdy laser pracuje w trybie 
ciągłym z użyciem niewielkiej mocy lub w trybie impulsowym 
(1.2ms), które znacznie zmniejszają skutki uboczne jak karboniza-
cja tkanki, martwica czy szybki i duży wzrost objętości gazów 
podczas odparowania jądra miażdżystego. 

Wskazaniami do laserowej dekompresji dysku są wypukliny dysku 
bez rozerwania pierścienia włóknistego i bez znaczącego obniżenia 
wysokości przestrzeni międzykręgowej. Najlepsze wyniki uzyskuje 
się, gdy wypuklina nie przekracza 6 mm.

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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Polski laser SWING 1470 nm

Laser przyjazny użytkownikowi

Przewagi SWING 1470 nm 

2274

 
 

• 4 specjalistyczne tryby pracy do wyboru

• Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów

   zabiegowych

• Rozbudowane funkcji bezpieczeństwa

• Pełne zastosowanie dostępnego zakresu mocy

• Intuicyjny panel dotykowy z czarnym lub białym interfejsem

   

Laser diodowy SWING METRUM CRYOFLEX to laser chirurgiczny 
dużej mocy, wyprodukowany w Polsce. Wszystkie systemy 
i komponenty w urządzeniu są starannie dobierane i monitoro-
wane przez  wyspecjalizowany zespół R&D.

Laser SWING jest sterowany za pomocą ekranu dotykowego 
o wysokiej rozdzielczości, doskonałej jakości kolorów 
i szerokim polu widzenia, co zapewnia operatorowi łatwość 
obsługi. Na urządzeniu można zapisać indywidualne ustawienia 
użytkownika, co pozwala na szybki i łatwy dobór spersonalizo-
wanych parametrów zabiegu.

Oprogramowanie oferuje cztery różne tryby pracy: impulsowy, 
ciągły, quasi-ciągły i flebologiczny.
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PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

Akcesoria do zabiegu PLDD

Akcesoria do zastosowania z laserem SWING 1470 nm 
w zabiegach chirurgii kręgosłupa

Procedurę PLDD wykonywać należy przy użyciu lasera SWING 
1470nm oraz dedykowanych akcesoriów wysokiej jakości jak 
włókna laserowe czy kaniule zabiegowe. Połączenie tych 
elementów zapewnia optymalną wydajność oraz precyzyjne 
działanie.

Wszystkie materiały eksploatacyjne są podwójnie sterylne, 
pełen zestaw obejmuje::
• włókno laserowe 400 μm
• złącze 8F typu „Y”
• igła wprowadzająca (kaniula) 18G/15 cm i 20G/15 cm



    

PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

Specyfikacja

Klasa lasera:                    

Długość fali:   

Średnica światłowodu:   

Moc wyjściowa:                    

Wymiary:                    

2274

SWING 1470 nm

Waga:                    

Metrum Cryoflex, Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego 

2274

400 µm, 600 µm

1470 nm

15 W

4

43/46/20 cm

13 kg

WIDZIALNE I NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE 
LASEROWE. UNIKAĆ EKSPOZYCJI OCZU I SKÓRY 

NA PROMIENIOWANIE BEZPOŚREDNIE 
LUB ROZPROSZONE

URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 4

zgodnie z EN 60825-1:2014
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