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LASERY I AKCESORIA DLA CHIRURGII 

Diodowy Laser Chirurgiczny
CTL 1551 - Doris Plus

940nm - 30W + 635nm - 5mW

Doris Plus to najnowocześniejszy laser chirurgiczny przeznaczony do 

wykonywania precyzyjnych, hemostatycznych nacięć, kontrolowanej 

koagulacji oraz odparowywania tkanki. Specjalnie zaprojektowane 

systemy optyczne oraz światłowodowy system transmisji promie-

niowania do tkanki gwarantują unikalny zakres zastosowań w chirurgii 

i onkologii. Szczególnie polecany jest do zabiegów w otwartym polu 

operacyjnym tj. usuwania zmian pourazowych, guzów i torbieli, a także 

usuwania zrogowaceń, kłykcin i brodawek, kostniak kostnawy, 

przezskórna laserowa dekompresja dysku (PLDD).

Diodowy Laser Terapeutyczny 
CTL 1106MX - Doris Trio

820nm – 600mW i 660nm – 300mW (9 x 40mW) + 780nm – 300mW (8 x 40mW) 

Dwusondowy, trzyfalowy laser terapeutyczny wyposażony jest w dwie 

sondy zabiegowe punktową i powierzchniową. Doris Trio - CTL1106MX  

jest urządzeniem zaprojektowanym do działania w szerokim zakresie 

zastosowań, generuje promieniowanie ciągłe pozwalające na 

przeprowadzenie skutecznych i nielekowych zabiegów. Polecany jest 

do laseroterapii ran i blizn pooperacyjnych, krwiaków powstałych po 

zszyciu, a także ran w chorobach metabolicznych spowalniających 

procesy gojenia.

Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1106MX - Doris Multidiode 9

660nm – 300mW (9x40mW)

Wielodiodowy laser terapeutyczny Doris Multidiode 9 to najnowsze 

osiągnięcie w dziedzinie laserów terapeutycznych. Cechą charakterysty-

czną Doris Multidiode jest jego sonda złożona z wielu diod wycelowanych 

w miejsce zabiegu dla zwiększonej skuteczności. Doris Multidiode 

zapewnia nieinwazyjne i całkowicie bezbolesne zabiegi. Jest on idealnym 

wyborem dla nowoczesnych gabinetów lekarskich. Urządzenie to jest 

idealne do laseroterapii ran i blizn pooperacyjncych i poamputacyjnych 

oraz utrzymywaniu się kanałów przetokowych w ranach pooperacyjnych.

VER: A2.1-16.PS-PL.27g-56.SURREF: CTL 1106MX__-0660-.300(9x40).27g.TT.56.SUR

VER: B2.5-16.PS-PL.27g-56.SURREF: CTL 1106MX-0820-.600 i 0660-.300(9x40) + 0780-.300(8x40).27g.TT.56.SUR

VER: A2.1-16.PS-PL.27b-56.SURREF: CTL 1551__-0940-30.0 + 0635-.005.27b.TT.56.SUR
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Koagulator Fotonowy
CTL 3803 - Azuryt IRK
(700 - 1000)nm – 150W

Koagulator fotonowy Azuryt IRK 3803 jest najnowocześniejszym 

urządzeniem do fotokoagulacji. Pozwala na precyzyjne zaprojekto-

wanie głębokości koagulacji. Głębokość martwicy tkanki jest dokładnie 

kontrolowana przez dobór czasu trwania impulsu. Procedura zabie-

gowa jest nieskomplikowana. Do zalet urządzenia należy możliwość 

realizacji zabiegów w warunkach ambulatoryjnych. Obsługa urządzenia 

jest niezwykle prosta i sprowadza się do przyciśnięcia jednego 

przycisku.

Laser Chirurgiczny CO   2

CTL 1401 - Azuryt Duo
 10600nm - 30W + 635nm - 150mW

Laser chirurgiczny CO  Azuryt  Duo - CTL1401 gwarantuje minimalną 2

strefę martwicy w zdrowej tkance przy zabiegach cięcia. Długość fali 

lasera CO  jest całkowicie absorbowana przez wodę. Zogniskowana na 2

tkance ciała powoduje jej odparowywanie przy jednoczesnym zaskle-

pieniu maleńkich naczyń krwionośnych i limfatycznych. Uszczelnia za-

kończenia nerwowe, więc zabiegi są wręcz bezbolesne. Przydatny m.in. 

do: biopsji brodawki sutkowej, usuwania tłuszczaków, torbieli skórzastych i 

łojotokowych, a także do zabiegów terapii niskoenergetycznej.

Diodowy Laser Terapeutyczny
 CTL 1106M - Doris Mini

635nm - 150mW

Diodowy laser niskoenergetyczny Doris Mini CTL1106M jest urządz-

eniem laserowym generującym promieniowanie o długości fali 635nm 

i mocy maksymalnej 150mW. W onkologii może być stosowany jako 

źródło monochromatycznego światła w terapii fotodynamicznej. Jako 

laser terapeutyczny jest również pomocny w łagodzeniu dolegliwości 

indukowanych chemioterapią takich jak ból i stany zapalne błony 

śluzowej oraz do leczenia ran pooperacyjnych i oparzeń po radioterapii 

u pacjentów onkologicznych.

 I ONKOLOGII

VER: E2.2-16.PS-PL.23b-56.SURREF: CTL 1401__-1060-30.0 + 0635-.150.23b.TT.56

VER: X1.8-16.PS.SURREF: CTL 3803__-700-1000-150.SUR

VER: D1.8-16.PS-PL.15s-43.SURREF: CTL 1106M_0635-.150.15s.TT.43.SUR


