Dornier Medilas H Solvo
Litotripsi için Mobil Holmium Lazer

Litotripside Mükemmellik

Dornier Medilas H Solvo
Taş Tedavisinde Yenilik
Yenilikçi yer tipi 30 Watt'lık Medilas H Solvo,
kanıtlanmış 2,1 µm dalga boyuyla Dornier‘in gelecek
nesil holmium lazeridir. Bu sistem, kimyasal tutarlılık
ve sertliğe bakılmaksızın taşların yok edilmesinin yanı
sıra Androlojide belirli yumuşak doku müdahaleleri
için de idealdir. Geniş enerji ve frekans ayarı aralıkları,
kullanıcının, tedavi stratejisini, hızlı ve kaba
fragmentasyondan taşın tamamen pulverizasyonuna
kadar ayarlamasına izin verir.
30 Watt maksimum güç ile, mesane veya böbrekteki
daha büyük taşlar da etkili biçimde tedavi edilir.
Yeşil renkteki nişan alma ışını, yeni üç anahtarlı ayak pedalı
ve akıllık fiber tanıma sistemiyle Dornier Medilas H
Solvo, ürolojik ameliyathanede ideal bir yardımcıdır.

Dornier Mirası
Dornier MedTech, üriner taşlar için minimal
invazif tedavi yöntemini sunan ilk üretici
olmasına ek olarak holmium lazer teknolojisinde
neredeyse 20 yıla varan tecrübesiyle, taş
tedavileri spektrumunun tamamını kapsar.

Her Türlü Ayar için İdeal
Sınıfındaki yerden en çok tasarruf sağlayan cihaz olan yer tipi
Medilas H Solvo, tekerlekler üzerine monte edilmiştir, standart
bir prize takılır, özel su veya diğer malzemelere ihtiyaç duymaz
ve gerektiğinde zahmetsizce yeri değiştirilerek herhangi bir
ameliyathaneye alınabilir. Normal ameliyathane ortamında hiçbir
ısınma süresi gerektirmeyen sistem, açıldıktan sonra hemen
kullanılabilir.

Litotripside Mükemmellik

Kullanıcı Dostu Tasarım
İş akışını optimize eden Medilas H Solvo’nun yüksek
çözünürlüklü dokunmatik ekranı, geniş, renkli,
grafiksel kullanıcı arayüzüyle sezgisel çalışma sağlar.
Kullanıcı tanımlı protokol ayarları kaydedilebilir ve
gerektiğinde kolaylıkla erişilebilir.
Yeşil nişan alma ışınıyla artırılmış endoskopik
görünürlük ve kontrast, problemsiz cerrahi
prosedürlere imkan tanır. Buna ek olarak, cihazın
arkasında bulunan akıllı aksesuar bölmesi, lazer
aksesuarlarının depolanması için tasarlanmıştır.

Kablolu veya kablosuz modelde mevcut yeni üç anahtarlı ayak pedalı, cerrahın
Dornier Medilas H Solvo’yu steril alandan kullanmasına izin vererek, lazer
parametrelerini değiştirmek için ek personel ihtiyacını ortadan kaldırır.
Artırılmış esneklik aynı zamanda, operatörün, lazerin bekleme ve
hazır modları veya parametreleri arasındaki kolaylıkla geçiş
yaparken, prosedüre konsantre olmasını sağlar. Ayak pedalı, kolay
temizliğe izin veren, neredeyse kusursuz bir tasarıma sahip,
paslanmaz bir malzemeden yapılmıştır.

Akıllı İletim Sistemi
Akıllı fiber tanıma sistemi içeren Dornier Medilas H Solvo,
kullanıcıya, bağlı fiber hakkında anlık bilgi sağlar. Sistemin
güvenilirliğini artıran Dornier’in yüksek kaliteli holmium
fiberleri, etkili taş tedavisinde kilit faktörlerden biridir ve
kuvars halka tasarım fiber teknolojisi, bakım gerektiren patlama
kalkanı gereksinimlerini ortadan kaldırır. Çeşitli fiber göbek
çaplarında mevcut Dornier holmium fiberler, hem tek
kullanımlık hem de yeniden kullanılabilir modellerde
sunulmaktadır.

Dornier Medilas H Solvo'nun Avantajları
• 30 Watt güç yeni uygulama alanı sağlar
• Üç anahtarlı ayak pedalı eller serbest iş akışına izin verir
• İdeal, yerden tasarruf sağlayan tasarım
• Isınma süresinin ortadan kaldırılmasıyla hızlı kurulum
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