Partner Polskiego Związku Narciarskiego

Laser ﬂebologiczny
do zabiegu EVLT

TWIST Diode 10 W - 1940 nm
Pierwszy polski laser tulowy:
Brak efektu karbonizacji tkanki na włóknie
Brak ryzyka poparzeń i odbarwień skóry
Wysoka skteczność i bezpieczeństwo zabiegu
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EVLT - Endo Venous Laser Treatment
Medycyna od dziesięcioleci dąży do udoskonalania metod
leczenia, tak aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo
pacjentom, jak i lekarzom. Laserowe usuwanie żylaków
kończyn dolnych to najnowocześniejsza forma leczenia, którą
po raz pierwszy zastosowali chirurdzy z USA w 2002 roku. Od
tego czasu obserwuje się coraz większą popularność tej
metody, wynikającą zarówno z jej ogromnej przewagi nad
innymi technikami, jak również ze zwiększonej świadomości
lekarzy specjalistów.
Główne zalety metody EVLT
Nie wymaga hospitalizacji
Znieczulenie miejscowe
Wysoka skuteczność
Krótki czas zabiegu
Szybki powrót do codziennej aktywności (zwykle 1-2 dni)
Wysokie bezpieczeństwo zabiegu
Bardzo dobry efekt kosmetyczny

EVLT laserem TWIST Diode, 1940 nm
Praktyczne zalety lasera o długości fali 1940 nm wynikają
z wysokiego stopnia absorpcji światła laserowego przez wodę
śródmiąższową w ścianach żył (patrz. wykres). Badania
bioﬁzyczne wskazują wyższość w tym względzie lasera diodowego
o długości fali 1940 nm, który posiada prawie 5 razy wyższą
absorpcję niż laser 1470 nm, 70 razy większą niż laser 1064 nm
1
Nd:YAG i aż 290 razy wyższą niż laser diodowy 980 nm.

TWIST Diode, 1940 nm

Przewaga lasera TWIST Diode

Optymalne pochłanianie
promieniowania w tkance

Efektywne zamknięcie światła żyły przy użyciu mniejszej
dawki energii dostarczanej do żyły (średnio 47 J/cm przy
mocy z zakresu od 4 do 6 W).
Brak efektu karbonizacji tkanki w żyle i krwi na światłowodzie
gwarantujący transfer jednorodnej dawki energii na całej
długości żyły, dzięki czemu, światłowód może być użyty
w zabiegu wykonywanym na obu kończynach, bez potrzeby
usuwania zwęgleń z jego powierzchni lub wymiany na nowy.
Brak ryzyka poparzeń oraz mogących wystąpić związanych
z nimi efektów odbarwień skóry.
Wysoka skuteczność zabiegu sięgająca wg. publikacji
naukowych ponad 95% w pierwszym roku po zabiegu i 91%
po 3 latach od zabiegu.2
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1 Hale GM, Querry MR. Optical constants of water in the 200 nm to 200 μm wavelength region. Appl Opt. 1973;
12(3):555-63. PMid:20125343. http://dx.doi.org/10.1364/AO.12.000555.

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.

2 Medium and long-term outcomes of endovenous treatment of varicose veins with a 1940 nm diode laser: critical
analysis and technical considerations.
Luiz Marcelo Aiello Viarengo, Gabriel Viarengo, Aline Meira Martins, Marília Wechellian Mancini, Luciana Almeida Lopes
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Poznaj laser TWIST Diode 1940 nm
Laser TWIST Diode jest sterowany z poziomu intuicyjnego ekranu
dotykowego o bardzo wysokiej rozdzielczości, jakości koloru oraz
szerokim polu widzenia. Indywidualne ustawienia operatora
mogą̨ być́ zapisywane w pamięci aparatu, umożliwiając szybki
i łatwy wybór parametrów zabiegu.
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W oprogramowaniu lasera TWIST Diode zaimplementowany
został tryb pracy (Flebologia) pozwalający na kontrolę procesu
ablacji żyły poprzez dźwiękowe informowanie operatora
o dostarczeniu do żyły zaprogramowanej dawki energii
(J/cm), określając tym samym tempo wysuwania światłowodu
z leczonego naczynia (sek./cm). Po wygenerowaniu żądanej
dawki energii laser automatycznie sygnalizuje moment
przesunięcia światłowodu. Operator korzystający z tej funkcjonalności może w pełni skoncentrować się na śledzeniu obrazu
USG, bez potrzeby kontroli pracy lasera. W tym wypadku stosowanie dodatkowego wyposażenia
typu „wyciągarka włókna” jest
zbędne, co ogranicza koszty, a także
podnosi jakość i bezpieczeństwo
zabiegu.
Oprogramowanie lasera pozwala
także na emisję energii w trybie
ciągłym CW (continuum), gdzie
operator bazując na obrazie USG
(on-line) wysuwa włókno zgodnie
z widoczną reakcją żyły na emisje
energii.

Specyﬁkacja lasera
Średnica światłowodu: 400 µm, 600 µm
Moc wyjściowa: 10 W
Wielkość: 43/46/20,3 cm
Waga: 13 kg

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe
Światłowód radialny 360°
Zabieg EVLT wykonany kombinacją lasera TWIST Diode, 1940
nm oraz unikalnego światłowodu radialnego, zapewnia
wysoką skuteczność poprzez optymalną koncentrację energii
światła laserowego na ścianie żyły.
Używanie światłowodów radialnych dostarczanych przez
METRUM CRYOFLEX wraz z laserem TWIST Diode daje
gwarancję pełnej kompatybilności zestawu, a tym samym
efektywnego transferu energii w pole zabiegowe. Oznacza
to, że nominalna, deklarowana przez producenta energia
światła laserowego jest równa z tą dostarczaną do tkanki.
Wiele innych laserów i światłowodów wprowadza straty
sięgające nawet 20%, które mogą być przyczyną rekanalizacji żył z powodu nierównomiernej gęstości energii oraz strat
mocy w trakcie wykonywanego zabiegu EVLT.
Pompa nasiękowa DP30
Intuicyjna i wygodna obsługa
Płynna i precyzyjna regulacja wydajności inﬁltracji
do 12,5 l/h
Maksymalne ciśnienie 1.5 bar
Gładka obudowa zapewnia łatwe i szybkie czyszczenie
urządzenia
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