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Diodowy Laser Chirurgiczny 
 CTL 1105MX - Doris Pro Mini

940nm – 3W + 635nm - 5mW

Laser CTL 1105MX - Doris Pro Mini, generuje promieniowanie o dłu-

gości fali 940nm i mocy 3W i niezwykle dużej gęstości mocy 

promieniowania na tkance. Laser nasz jest urządzeniem zaproje-

ktowanym dla szerokiej gamy zastosowań okulistycznych. Bardzo 

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

mocy promieniowania - uzyskiwać parametry promieniowania 

umożliwiając przeprowadzanie zabiegów mikrochirurgicznych. Typowe 

zabiegi jakie możemy nim wykonywać to: neowaskularyzacja siatkó-

wkowa, koagulacja naczyń wrastających w rogówkę, przeztwardó-

wkowa fotokoagulacja ciała rzęskowego, ogniskowe zapalenie naczy-

niówki i wiele innych.

Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1106M- Doris Mini

635nm – 150mW

Laser CTL1106M generuje promieniowanie o długości fali 635nm 

i mocy 150mW. Nasz diodowy laser terapeutyczny Doris Mini jest 

rezultatem szybkiego rozwoju terapii laserowej w zabiegach medy-

cznych. Laser Doris Mini jest przenośnym i poręcznym aparatem 

najnowszej, trzeciej generacji. Dzięki temu może być łatwo stosowany 

zarówno w gabinecie, jak również podczas wizyt domowych u pacje-

ntów. To urządzenie przeznaczone jest m.in. do leczenia gruczołu 

łzowego w zespole suchego oka, nerwobólu nerwu rójdzielnego, 

obrzęku rogówki, oparzenia i owrzodzenia rogówki, ran i stanów poope-

racyjnych na gałce ocznej, zapalenia ciała szklistego, rogówki, spo-

jówek oraz twardówki.

LASERY I AKCESORIA DLA OKULISTYKI

VER: A1.1-16.PS-PL.15s-43.OPTREF: CTL 1106M_0635-.150.15s.TT.43.OPT

VER: D1.3-16.PS-PL.22b-56.OPTREF: CTL 1105MX-0940-3.00 + 0635-.005.22b.TT.56.OPT
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Laser Chirurgiczny CO  2

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

Azuryt  CTL to laser chirurgiczny przeznaczony do bezkontaktowego 

cięcia, odparowywania i koagulacji tkanek miękkich. Promieniowanie 

lasera CO  jest silnie absorbowane przez wodę tkankową. Absorpcja 2

promieniowania nie zależy od koloru tkanki a efekt termiczny 

w minimalnym stopniu przenosi się na tkanki otaczające. Ze względu na 

właściwości koagulacyjne promieniowania względem drobnych naczyń 

limfatycznych ryzyko wznowy nowotworowej w przypadku operowania 

guzów złośliwych jest znacznie zredukowane. W okulistyce wykorzy-

stywany głównie do zabiegów na skórze wokół oczu i powiek, koagulacji 

naczyniaków, mikrochirurgii kępek żołtych, nablłoniaków, brodawek, 

gruczolaków  potowyh i łojowych.

Diodowy Laser Chirurgiczny  
CTL 1551 - Doris Pro Green

532nm - 3W + 635nm - 5mW

To nowoczesne, małogabarytowe urządzenie medyczne wybiórczo 

oddziaływające na hemoglobinę i melaninę. Przy swoich niewielkich 

gabarytach laser jest niezwykle wydajny i precyzyjny. Rękojeści 

zabiegowe umożliwiające regulowanie średnicy, regulowany czas 

trwania impulsów oraz czas przerwy między nimi sprawiają, że laser jest 

idealnie zaprojektowany aby dopasować rozmiar i czas termicznej 

reakcji docelowych tkanek. Szczególnie przydatny do: fotokoagulacji 

siatkówki, leczenia retinopatii i makulopatii cukrzycowej, ogniskowego 

zapalenia naczyniówki, zakrzepów żyły środkowej siatkówki i jej gałęzi.

VER: D1.1-16.PS-PL.22b-56.OPTREF: CTL 1551-0532-3.00 + 0635-.005.22b.TT.56.OPT

VER: F2.3-16.PS-PL.23b-56.OPTREF: CTL 1401__-10600-30.0 + 0635-.005.23br.TT.56.OPT


