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LASERY I AKCESORIA DLA PEDIATRII

Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1106M- Doris Mini

635nm – 150mW

Laser terapeutyczny CTL 1106M - Doris Mini, generuje promieniowanie 

o długości fali 635nm i mocy 150mW. Jest wyposażony w graficzny 

wyświetlacz kolorowy, wykonany w najnowszej technologii touch TFT. 

Nasz diodowy laser terapeutyczny Doris Mini - jest przenośnym i porę-

cznym aparatem najnowszej, trzeciej generacji. Jest szeroko stoso-

wany w pediatrii. Przydatny jest w terapii niskoenergetycznej tj. zabiegi 

przeciwzapalne, przeciwbólowe. Znajduje też szerokie zastosowanie w 

stomatologii. Pozwala leczyć ponad 150 schorzeń i przypadków 

stomatologicznych. Jego moc promieniowania - 150mW i długość fali 

635nm pozwalają także na laseroterapię antybakteryjną metodą PAD.

Laser Chirurgiczny CO  2 

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

Laser CTL 1401 - Azuryt - generuje promieniowanie o długości fali 

10600nm i mocy maksymalnej 30W. Jest wyposażony w graficzny 

wyświetlacz kolorowy, wykonany w najnowszej technologii touch TFT 

i 7-mio zwierciadlany układ prowadzenia wiązki lub falowód. Nasz laser 

gazowy CO  jest najdelikatniejszym ze znanych laserów do skute-2

cznego, bezkontaktowego, bezkrwawego i precyzyjnego wykonywania 

zabiegów cięcia, odparowania i koagulacji miękkich tkanek z czystym 

polem operacyjnym. Przeznaczony do resekcji zmian na narządach 

miąższowych, usuwania zmian notowotworowych, zmian skórnych 

i w zabiegach na błonie śluzowej oraz wielu innych.

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

VER: A1.1-16.PS-PL.15s-43.PEDREF: CTL 1106M_0635-.150.15s.TT.43.PED
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Koagulator Fotonowy  
CTL 3803 - Azuryt IRK

(700-1000)nm – 150W

Koagulator fotonowy Azuryt IRK CTL 3803 pozwala na precyzyjne 

zaprojektowanie głębokości koagulacji. Do zalet urządzenia należy 

możliwość realizacji zabiegów w warunkach ambulatoryjnych. 

Oferujemy szeroki wybór aplikatorów o różnych kształtach i długo-

ściach, co gwarantuje różnorodność zastosowań. Obsługa urządzenia 

przez lekarza jest niezwykle prosta, wystarczy jedynie nacisnąć przy-

cisk w rękojeści zabiegowej po uprzednim zaprogramowaniu czasu 

naświetlania. Stosowany jest w pediatrii m.in do leczenia naczyniaków, 

brodawek, kurzajek, tamowania krwawienia po wycięciu migdałków

 i wiele innych.

Diodowy Laser Chirurgiczny 
 CTL 1105MX - Doris Pro
940nm - 10W + 635nm – 5mW

Laser CTL 1105MX - Doris Pro - generuje promieniowanie 

o długości fali 940nm, mocy 10W  i niezwykle dużej gęstości mocy 
4 2promienowania na tkance 10 W/cm . Laser nasz jest urządzeniem 

zaprojektowanym dla szerokiej gamy zastosowań pediatrycznych. 

Bardzo cienki elastyczny światłowód o średnicy 0,15mm pozwala przy 

niedużej mocy promieniowania - uzyskiwać parametry promieniowania 

umożliwiając przeprowadzanie zabiegów chirurgii otwartej – zabiegi 

w otwartym polu operacyjnym m.in. skóra: naczyniaki krwionośne, 

zrogowacenia, kłykciny, brodawki; proktologia: guzki krwawnicze, 

polipy, przetoki; choroby pępka: ziarniniaki, torbiele; płuca: resekcje 

klinowe i płatowe, zmiany urazowe; jama brzuszna: guzy i torbiele 

wątroby, śledziony, trzustki; kończyny: guzy tkanek miękkich, 

naczyniaki limfatyczne i krwionośne.

I NEONATOLOGII

VER: D1.8-16.PS-PL.22b-56.PEDREF: CTL 1105MX-0940-10.0-0635-.005.22b.TT.56.PED

VER: X1.8-16.PS.PEDREF: CTL 3803__-700-1000-150.PED


