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LASERY I AKCESORIA DLA GINEKOLOGII 

Diodowy Laser Terapeutyczny 
  CTL 1551 - Doris Plus

940nm - 30W + 635nm – 5mW

Laser CTL 1551 generuje promieniowanie o długości fali 940nm i mocy 

30W. Doris Plus CTL 1551 jest najnowocześniejszym urządzeniem do 

mało inwazyjnej, kontrolowanej koagulacji oraz odparowywania tkanek. 

Urządzenie to posiada unikalny zakres zastosowań w zabiegach 

mikrochirurgii nawet w trudno dostępnych miejscach. Wyposażony jest 

w elastyczny, cienki światłowód z szerokim wyborem rękojeści 

zabiegowych. Jest odpowiedni do zabiegów endoskopowych. Jego  

wszechstronność sprawia, że laser ten staje się nieodzownym narzę-

dziem w każdym gabinecie ginekologicznym.

Diodowy Laser Terapeutyczny 
 CTL 1106MX - Doris Duo

820nm – 600mW i 660nm – 600mW(9x70mW)

Laser CTL1106MX - Doris Duo - generuje promieniowanie o długości fali 

820 nm i mocy 600 mW oraz 660 nm i mocy 600mW, wyposażony jest 

w wyświetlacz graficzny. Urządzenie dostępne jest z dwiema sondami 

i dwiema długościami fali. Doris Duo jest to urządzenie najnowszej techno-

logii szeroko stosowane w ginekologii. Sonda pozwala na leczenie foto-

terapią w miękkiej tkance, co sprawia, że urządzenie jest skuteczne 

w zabiegach przezskórnych i nieinwazyjnych. Dzięki wysokiej mocy 

promieniowania i jednoczesnego korzystania z obu sond, leczenie jest  

szybkie i precyzyjne, a także wygodne i efektywne.

Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1106MX - Doris

820nm – 600mW

Diodowy laser terapeutyczny - Doris - CTL 1106MX to urządzenie 

przeznaczone do nieinwazyjnego, niefarmaceutycznego leczenia wielu 

schorzeń ginekologicznych. Zabiegi wykonywane tym laserem są bardzo 

efektywne i komfortowe dla pacjentów. Moc promieniowania regulowana 

jest płynnie z pulpitu sterującego z kolorowym wyświetlaczem od poziomu 

min. do max. 600mW. Zapewnia skuteczną i szybką terapię, która jest 

aseptyczna, atermiczna, pozbawiona skutków ubocznych. Szczególnie 

polecany jest w leczeniu: przewlekłego zapalenia przydatków i jajników, 

owrzodzeń, stanów zapalnych cewki moczowej, sromu, pęcherza i po-

chwy, gruczołu Bartholina, ran po elektrokoagulacji i inne.

VER: A1.9-16.PS-PL.22b-56.GYNREF: CTL 1106MX-0820-.600.22b.TT.56.GYN

VER: B2.2-16.PS-PL.22g-56.GYNREF: CTL 1106MX-0820-.600 i 0660-.600(9x70).27g.TT.56.GYN

VER: D1.7-16.PS-PL.27b-56.GYNREF: CTL 1105MX-0940-5.00 + 0635-.005.27b.TT.56.GYN
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Laser Chirurgiczny CO2

 CTL 1401 - Azuryt
10600nm - 30W + 635nm – 5mW

Model przeznaczony do bezkontaktowych, wysoce precyzyjnych 

zabiegów chirurgicznych, w tym cięcia, odparowywania i koagulacji 

miękkich tkanek z czystym polem operacyjnym. W okolicy zabiegowej 

koaguluje drobne naczynia krwionośne i limfatyczne oraz zakończenia 

nerwowe, przez co zapewnia prawidłową hemostazę, minimalizuje 

obrzęk i ból. Laser CO  może być dodatkowo wyposażony w kolposkop i 2

mikromanipulator, stając się precyzyjnym narzędziem mikrochirurgi-

cznym w ginekologii.

UROLOGII I PROKTOLOGII

Laser Frakcyjno - Chirurgiczny CO2

CTL 1401 - Azuryt Frax
10600nm - 30W + 635nm – 5mW

Laser Chirurgiczny CO  przeznaczony jest  do pracy z ręki lub do pracy 2

z sondami endowaginalnymi i skanerem. Urządzenie zintegrowane 

z sondą endowaginalną i laserem CO  umożliwia realizację zabiegów 2

na szyjce macicy. Dzięki automatycznej głowicy skanującej pozwala na 

precyzyjne wykonanie zabiegu frakcyjnego. Istnieje możliwość sprzę-

żenia zestawu z obiektywem wieloplamkowym, dzięki któremu ścianka 

pochwy zostaje dokładnie naświetlona sektor po sektorze wytwarzając 

na tkance 49 mikrokolumn. Przykłady zastosowań to m.in.: rewita-

lizacja pochwy i krocza, leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu, 

wybielanie warg sromowych i okolic zewnętrznych narządów płciowych.

Laser Chirurgiczny CO2

 CTL 1401 - Azuryt Scope
10600nm - 30W + 635nm – 5mW

Nasz laser chirurgiczny Azuryt jest przeznaczony do bezkontaktowych, 

wysoce precyzyjnych zabiegów chirurgicznych, w tym do cięcia, odpa-

rowywania i koagulacji miękkich tkanek z czystym polem operacyjnym. 

Podczas zabiegu koaguluje drobne naczynia krwionośne i limfatyczne 

zapewniając brak krwawienia. Minimalizuje obrzęk i ból poprzez koagu-

lację zakończeń nerwowych. Podstawowe wyposażenie lasera w sondę 

zabiegową z wymiennymi aplikatorami zwierciadlanymi zapewnia 

możliwość zastosowań chirurgicznych we wszystkich dziedzinach 

medycyny. 

VER: E1.3-16.DC-PL.23b-56.GYNREF: CTL 1401__-1060-30.0 + 0635-.005.23b.TT.56

VER: E1.3-16.DC-PL.23b-56.GYNREF: CTL 1401__-1060-30.0 + 0635-.005.23b.TT.56.GYN

VER: E1.3-16.DC-PL.23b-56.GYNREF: CTL 1401__-1060-30.0 + 0635-.005.23b.TT.56.GYN


