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Laser Chirurgiczny CO2

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

Nasz laser chirurgiczny Azuryt stosowany jest do bezkontaktowych, 

wysoce precyzyjnych, bezkrwawych zabiegów chirurgicznych z czy-

stym polem operacyjnym. Można nim wykonywać precyzyjne cięcie, 

odparowywanie, koagulacje. Zabiegi chirurgiczne są minimalnie 

inwazyjne, prawie bezbolesne, nie wymagają szycia oraz zapewniają 

minimalny obrzęk. Przykłady zastosowań w medycynie weterynaryjnej 

to m.in. laserowa mikrochirurgia (mikrochirurgia krtani, ucha, nosa, 

usuwanie migdałków, plastyka dziąseł,), usuwanie zmian nowotworo-

wych (polipy, bliznowce rak płaskonabłonkowy, guzy komórek), zmiany 

na narządach płciowych (masektomia, amputacja prącia), schorzenia 

stomatologiczne (zmiany przerostowe na dziąśle, nadżerki) 

Diodowy Laser Terapuytyczny 
CTL 1106MX – Doris Duo 

820nm – 600mW i 660nm – 600mW (9x40mW)

Diodowy laser terapeutyczny - Doris Duo - CTL 1106MX jest 

urządzeniem zaprojektowanym do działania w szerokim zakresie 

zastosowań w medycynie weterynaryjnej. Sonda punktowa zalecana jest 

do leczenia nawet głęboko zlokalizowanych schorzeń, sonda powierzch-

niowa, wielodiodowa została zaprojektowana szczególnie do leczenia 

rozległych zmian chorobowych. Obie sondy mogą być używane jedno-

cześnie co umożliwia synergię ich oddziaływań. Urządzenie generuje 

promieniowanie ciągłe lub modulowane. Znajduje zastosowanie m.in. 

w stanach zapalnych, schorzeniach dermatologicznych, schorzeniach 

stomatologicznych, dysfunkcji narządów ruchu.

LASERY I AKCESORIA DLA MEDYCYNY 

Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL1106M - Doris Micro

635nm - 150mW

Laser CTL1106M generuje promieniowanie o długości fali 635nm i 

mocy 150mW. Nasz diodowy laser terapeutyczny Doris Micro jest 

rezultatem szybkiego rozwoju terapii laserowej w zabiegach 

weterynaryjnych. Laser Doris Mini - jest przenośnym i poręcznym 

aparatem najnowszej, trzeciej generacji. Dzięki temu może być łatwo 

stosowany w każdych warunkach i okolicznościach.

VER: B2.2-16.PS-PL.27g-56.VETREF: CTL 1106MX-0820-.600 i 0660-.600(9x40).27gTT.56.VET

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

VER: X1.5-16.BT.VETREF: CTL 1101__-0630-.050.VET    
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Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1106MX - Doris

820nm – 600mW

Diodowy laser terapeutyczny - Doris - CTL 1106MX to urządzenie 

przeznaczone do nieinwazyjnego, niefarmaceutycznego leczenia wielu 

schorzeń ginekologicznych w medycynie weterynaryjnej. Zabiegi 

wykonywane tym laserem są bardzo efektywne i komfortowe dla pacje-

ntów. Moc promieniowania regulowana do 600mW zapewnia skute-

czną i szybką terapię, która jest aseptyczna, atermiczna, pozbawiona 

skutków ubocznych. Szczególnie polecany jest w leczeniu: przewle-

kłego zapalenia przydatków i jajników, owrzodzeń, stanów zapalnych 

cewki moczowej, sromu, pęcherza i pochwy, schorzeń dermatologi-

cznych: egzemy, świąd, przetoki, ropnie, odleżyny, oparzenia.

Koagulator Fotonowy 
CTL 3803 - Azuryt IRK

(700- 1000) nm – 150W

Koagulator fotonowy Azuryt IRK CTL 3803 jest najnowocześniejszym 

urządzeniem do fotokoagulacji. Głębokość martwicy tkanki jest 

dokładnie kontrolowana przez dobór czasu trwania impulsu. Do zalet 

urządzenia należy możliwość realizacji zabiegów w warunkach 

ambulatoryjnych. Koagulator wyposażony jest w szeroki wybór 

aplikatorów umożliwiających zabiegi ginekologiczne i proktologiczne. 

Oferujemy szeroki wybór aplikatorów o różnych kształtach i długo-

ściach, co gwarantuje różnorodność zastosowań. W weterynarii szcze-

gólnienie przydatny jest do tamowania krwawienia, usuwania zmian no-

towotworowych, leczenia przerostów, polipów i wiele innych.

Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL1101 - Doris Nano

635nm - 50mW

Laser Terapeutyczny Doris Nano jest najnowszym osiągnięciem w dzie-

dzinie przemysłu laserowego. Jest to super silny i super precyzyjny 

laser podobnie jak inne produkty tej serii z tym, że cała jego konstrukcja 

mieści się w dłoni. Czyni go to najlepszym rozwiązaniem dla nowocze-

snego gabinetu lekarskiego.

WETERYNARNEJ

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

VER: A1.9-16.PS-PL.15s-43.WETREF: CTL 1106MX-0820-.600.15s.TT.43

VER: X1.2-16.BT.WETREF: CTL 1101-0635-.050


