Chirurgiczny laser diodowy
do przetoki okołoodbytniczej
i ablacji torbieli pilonidalnych

SWING 15 15 W - 1470 nm
Brak ryzyka uszkodzenia otaczających tkanek
Jednorodna ablacja tkanek
Zmniejszony ból
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PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

Ablacja przetoki okołoodbytniczej

Technika chirurgiczna przetoki

Laserowe leczenie przetoki odbytniczej to małoinwazyjny
i skuteczny zabieg. Wykonuje się go zwykle w znieczuleniu
miejscowym lub lekkiej sedacji. Włókno laserowe wprowadzane jest od zewnętrznego otworu przetoki do otworu wewnętrznego. Gdy włókno laserowe dotrze do wewnętrznego
otworu, jest powoli wysuwane z jednoczesną emisją promieniowania. To powoduje zamknięcie światła przetoki.

Krok 1
Włókno laserowe wprowadzane jest
w zewnętrzny otwór przetoki.

Cysta pilonidalna
Ablacja torbieli pilonidalnej to leczenie zmian, które zwykle
znajdują się w pobliżu kości ogonowej. Zabieg charakteryzuje
się dużą skutecznością, mniejszą liczbą powikłań i wysoką
satysfakcją pacjenta. Procedura pozwala na szybki powrót
do normalnej aktywności i znaczne skrócenie czasu gojenia.

Procedury Laserowe – Korzyści

Krok 2
Następuje emisja promieniowania laserowego
podczas której włókno jest powoli wysuwane.
Powoduje to zwężenie światła przetoki.

Korzyści

BEZ KRWAWIENIA

BEZ SZYCIA

BEZ BÓLU

SZYBKA
PROCEDURA

KRÓTKI CZAS
REKONWALESCENCJI

NISKIE
RYZYKO
KOMPLIKACJI

Niewielkie lub brak nacięcia
Brak konieczności szycia
Bezbolesne zabiegi
Brak ryzyka uszkodzenia błony śluzowej,
zwieracza lub otaczających tkanek
Wykonywane w warunkach ambulatoryjnych,
wizyta jednodniowa
Krótki czas regeneracji, szybki powrót
do normalnej aktywności
Niskie ryzyko powikłań
Leczenie bez użycia gumek, zszywek, nici
Możliwość powtórzenia zabiegu
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SWING 15
Optymalny stopień wchłaniania wody w tkankach
z jednoczesnym oddziaływaniem na wodę i krew.
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Poznaj SWING 15
Pierwszy Polski laser półprzewodnikowy.
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).
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Source: 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.

Włókno radialne 360°
Ablacja przetoki okołoodbytniczej oraz cysty pilonidalnej
wykonywać należy przy użyciu lasera SWING 15 oraz
dedykowanych akcesoriów wysokiej jakości jak laserowe
włókna radialne (pierścieniowa emisja promieniowania
laserowego), kaniule czy anoskop laserowy. Połączenie tych
elementów zapewnia optymalną wydajność oraz precyzyjne
działanie.
Laserowy anoskop proktologiczny
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 lub innych zmian do
laserowej ablacji.
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Specyﬁkacja
Długość fali: 1470 nm
Średnica rdzenia włókna: 400 µm, 600 µm
Max. moc wyjściowa: 15 W
Wymiary: 43/46/20,3 cm
Waga: 13 kg
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