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LASERY i AKCESORIA dla  
medycyny, stomatologii i medycyny weterynaryjnej

CTL - Innowacyjne Technologie Laserowe: dla medycyny, przemysłu i nauki od 1991 roku !
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List od Pracowników CTL

Szanowni Państwo,

CTL–Centrum Techniki Laserowej–LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o. jest polską firmą 
zarejestrowaną w 1991 roku. Firma zajmuje się konstrukcją, badaniami i produkcją laserów i 
urządzeń laserowych dla zastosowań medycznych, technologicznych, pomiarowych i 
edukacyjnych. Produkuje ponad trzydzieści różnych modeli laserów medycznych, w większości 
opatentowanych. Mamy trzydzieści dwa projekty wynalazcze na nasze wyroby. Firma realizuje też 
indywidualne projekty na specjalne zamówienia klientów krajowych i zagranicznych. Od 25-ch lat 
CTL prowadzi kursy szkoleniowe dla lekarzy i inżynierów dotyczące szerokiego zakresu możli-
wości zastosowań światła laserowego. W okresie od 1991 do 2016 roku na Kursach Szkolenio-
wych w CTL przeszkolono ponad 16.000 lekarzy i fizjoterapeutów oraz wielu inżynierów i technolo-
gów z przemysłu.

CTL współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi: Uniwersytetami Medycznymi, Politechnika 
oraz instutami naukowo-badawzymi, krajowymi i zagranicznymi. W rozwiązywaniu trudnych,  
nowatorskich zadań projektowych i badawczych zatrudnia - oprócz swoich etatowych 
pracowników - także wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych. Urządzenia CTL są 
produkowane zgodnie z międzynarodowymi i europejskimi standardami produkcji i 
bezpieczeństwa. Od roku 2000 firma posiada certyfikat zarządzania przez jakość ISO 9001:2008 
oraz ISO 13485:2012 dla wyrobów medycznych. Urządzenia laserowe CTL mają certyfikaty CE 
dopuszczenia do stosowania wydane przez zagraniczne instytucje certyfikujące. Nasz laser 
chirurgiczny CO  posiada też certyfikat Amerykańskiej Agencji Leków i Żywności FDA.2

W strategii rozwoju firmy jakość, nowoczesność i niezawodność produktów są priorytetem 
zarówno dla nas pracowników jak i kierownictwa firmy. Strategicznymi filarami rozwoju przedsię-
biorstwa są głównie nowoczesne i innowacyjne lasery dla medycyny i technologii przemysłowych.

CTL sprzedaje swoje produkty zarówno w kraju jak i zagranicą. Lasery dla medycyny 
eksportujemy do ponad 20-tu krajów w tym do USA i takich odległych krajów jak Togo i Nepal. 
Głównymi odbiorcami laserów medycznych oferowanych przez nas są kliniki, szpitale i prywatne 
gabinety medyczne. Aktualnie posiadamy blisko 30 własnych konstrukcji laserów dla medycyny i 6 
wersji laserów przemysłowych.

Kilkanaście naszych produktów zostało wyróżnionych na krajowych i międzynarodowych 
targach i wystawach w tym 3-y Grand Prix m.in za: "Laser chirurgiczny na dwutlenku węgla CO ". 2

Nagroda Złoty Laur Innowacyjności za projekt: "Tabletka laserowa - zestaw innowacyjnych laserów 
terapeutyczno-zabiegowych trzeciej generacji - wraz z procedurami dawkowania i podręcznikami 
w ponad 600 schorzeniach". Nasza firma została także wyróżniona tytułem Lidera 
Przedsiębiorczości 1999, Mistrzem Techniki NOT za 3 kolejne lata za: "Zestaw laserów do 
diagnostyki i terapii nowo-tworów metodą fotodynamiczną (PDT), "Laserową turbinę dentystyczną 
do bezbolesnego i bezkontaktowego leczenia próchnicy zębów", "Niebieski i zielony" laser 
diodowy", "Lasery medyczne do bezinwazyjnego lub małoinwazyjnego leczenia przerostu 
gruczołu krokowego" oraz "okulistyczny fotokoagulator nowej generacji", "Laserowy zestaw 
terapeutyczny wspomagany polem magnetycznym i falą ultradżwiękową". Otrzymaliśmy również 
nagrodę: "Jakość roku 2011 w kategorii produkt za: "Lasery medyczne nowej generacji" i wiele 
innych prestiżowych nagród i dyplomów.

Zespół pracowników
CTL - Centrum Techniki Laserowej-
 - LASERINSTRUMENTS Sp. z o. o.
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RAZEM do dalszych 
SUKCESÓW!

KROKI MILOWE W ROZWOJU LASERÓW CTL OD 1991 ROKU

2013 - Nagroda “Złoty Laur Innowacyjności” za projekt: Tabletka laserowa - zestaw innowacyjnych     
           laserów terapeutyczno-zabiegowych trzeciej generacji 

2016 - Diodowy Laser Terapeutyczny - Doris Pro Trio   
           CTL 1105MX, 635nm - 150mW i 780nm - 1000mW i 810nm - 3W 
           Laserowy Skaner Terapeutyczny - Odys Trio
           CTL 1106TS, 635nm - 150mW i 780nm - 1000mW i 810nm - 3W
           Laser terapeutyczny dużej mocy - Doris Pro - CTL 1105MX, 810nm - 5W

1991 - Rejestracja firmy. Pierwszy w Polsce laser terapeutyczny, 904nm - 30W, CTL 1202

1992 - Pierwszy w Polsce laser terapeutyczny dla akupunktury CTL 1103A

1993 - Laser terapeutyczny 670nm - 35mW, Doris, CTL 1106M i Aparaty do magnetoterapii 
           CTL 1109-1 i CTL 1109-2

1994 - Pierwszy w świecie laser diodowy dla fizjoterapii o dużej mocy 820nm - 400mW

1995 - Pierwszy w świecie dwusondowy, dwufalowy laser terapeutyczny CTL 1106MD
            Aplikator skanerowy CTL 1202S,

1996 - Diodowy laser fizjoterapeutyczny dwusondowy, dwufalowy: fala impulsowa 
           i fala ciągła 904nm - 50W i 670nm - 50mW, CTL 1202RX

1997 - Konstrukcja, badania i produkcja pierwszego w świecie lasera trzyfalowego, CTL 1202RX

1998 - Laser terapeutyczny CTL 1106MX zintegrowany z własnym, oryginalnym 
           aplikatorem skanerowym CTL 2386

1999 - Certyfikaty CE na lasery terapeutyczne i aparaty do elektroterapii i sonoterapii. 
           Początek eksportu laserów CTL do Korei Płn, Indii, ...

2000 - Konstrukcja, homologacja i produkcja pierwszego w świecie lasera terapeutycznego 
           do niechirurgicznego leczenia BPH gruczołu krokowego

2001 - Nagroda MISTRZ TECHNIKI 2001 za Laser do nieinwazyjnego lub małoinwazyjnego 
           leczenia przerostu gruczołu krokowego

2002 - Nagroda MISTRZ TECHNIKI 2002 za Laserowy zestaw terapeutyczny wspomagany 
           polem magnetycznym i falą ultradźwiękową

2003 - Pierwszy laser terapeutyczny dużej mocy 810nm - 1,5W, CTL 1105MX, Doris Pro Micro  

2009 - 2012 - Prace nad nowym wzornictwem wszystkich wyrobów medycznych CTL 
           oraz nad najnowszą technologią ich wyposażenia

2011 - Laser terapeutyczny dużej mocy - Doris Pro Micro, CTL 1105MX, 810nm - 1,5W

DŁUGOŚCI FAL LASERÓW CTL NA TLE DŁUGOŚCI FAL EMITOWANYCH PRZEZ SŁOŃCE
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LASERY I AKCESORIA DLA DERMATOLOGII 

Diodowy Laser Terapeutyczny 
 CTL 1106MX - Doris Trio

820nm - 600mW i 660nm - 300mW (9x40mW) + 780nm - 300mW (8x40mW)

Laser Doris Trio - CTL1106MX o najwyższej jakości i niezawodności 

oraz najnowocześniejszej technologii. Został skonstruowany i spra-

wdzony przez zespół doświadczonych inżynierów i lekarzy specjalistów 

terapii laserowej w wielu dziedzinach medycyny. To urządzenie do 

efektywnych, przezskórnych, bezinwazyjnych zabiegów biostymula-

cyjnych. Wyjątkowo duża moc promieniowania umożliwia dużą wy-

godę, szybszą, dokładniejszą i bardziej skuteczną laseroterapię 

niskoenergetyczną.

Diodowy Laser Terapeutyczny 
 CTL 1106MX - Doris Multidiode i Multiprobe

660nm – 5400mW (6x9x100mW)

Doris Multiprobe i Multidiode  to innowacyjne urządzenie zaprojektowane 

przez CTL. Przeznaczone jest do całkowicie bezbolesnego i nieinwa-

zyjnego zabiegu redukcji tkanki tłuszczowej. Światło laserowe stymuluje 

błony komórek tłuszczowych, zmieniając ich przepuszczalność. Komórki 

tracą okrągły kształt, a wewnątrzkomórkowy tłuszcz jest zwolniony. 

Proces redukcji tkanki tłuszczowej stopniowo przechodzi przez naturalne 

procesy metaboliczne w organizmie, bez szkodliwych efektów fizjolo-

gicznych. Urządzenie zapewnia sukces i bezpieczeństwo w zabiegach 

utraty wagi ciała, wymodelowania sylwetki, redukcji cellulitu.

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 lasera Doris Multiodiode 9 jest jego sonda zabiegowa zwana po-

wierzchniową zbudowana z wielu diod skierowanych w miejsce zabiegu 

dla zwiększonej skuteczności. Doris Multidiode 9 zapewnia nie-inwazyjne 

i całkowicie bezbolesne zabiegi m.in. w leczeniu ran, dermatoz 

naczyniowych, stanów zapalnych skóry i jej przydatków. Przyspiesza 

gojenie się skóry i jej regeneracji po zabiegach dermatologii estetycznej.

VER: A2.5-16.PS-PL.27g-56.DERREF: CTL1106MX-0660-.300(9x40).27g.TT.56.DER

VER: B3.1-16.PS-PL.23b-56.DERREF: CTL 1106MX-0660-5.40(6x9x100).23b.TT.56.DER

VER: B2.6-16.PS-PL.27g-56.DERREF: CTL 1106MX-0820-.600 i 0660-.300(9x40) i 0780-.300(8x40).27g.TT.56.DER
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CTL 2421-00

Laser Chirurgiczny Erbium:YAG 
CTL 1601 - Azuryt Plus Frax
2940nm - 15W + 635nm – 5mW

Laser YAG:Er został specjalnie opracowany, aby zaoferować lekarzom 

nowe możliwości zabiegowe w dermatologii i medycynie estetycznej. 

Umożliwia efektywne usuwanie naskórka i skóry właściwej z mikrochi-

rurgiczną precyzją. Dlatego jest to idealne narzędzie do usuwania 

powierzchniowych zmian chorobowych skóry i dermabrazji. Laser 

YAG:Er usuwa i tnie tkankę z chirurgiczną precyzją na zasadzie 

“warstwa po warstwie” całkowicie unikając martwicy, co przyczynia się 

do szybkiego i niepozostawiającego blizn gojenia. W tkance następuje 

szybki proces absorpcji zwany ablacją bez oddziaływania termicznego 

na otaczające tkanki.

Laser Chirurgiczny CO  2

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

Laser CO  jest najdelikatniejszym, a przy tym jednym z najefekty-2

wniejszych laserów do skutecznego bezkontaktowego, bezkrwawego 

i superprecyzyjnego, wykonywania zabiegów cięcia, odparowywania 

i koagulacji miękkich tkanek z czystym polem operacyjnym. Gwarantuje 

minimalną strefę martwicy w zdrowej tkance. W konfiguracji z apli-

katorem skanerowym jest niezastąpionym narzędziem do wygładzania 

i odmładzania powierzchni skóry, redukcji zmarszczek, blizn prze-

rostowych.

VER: F2.2-16.PS-PL.23b-56.DER

Diodowy Laser Chirurgiczno - Kosmetyczny 
CTL 1551 - Doris Plus HR

810nm - 600W

Diodowy laser dużej mocy Doris Plus HR - CTL1551 jest coraz 

powszechniej stosowanym w laserowym usuwaniu niechcianego 

owłosienia. Laserowe usuwanie owłosienia wykonywane jest poprzez 

bardzo selektywne ogrzewanie mieszka włosowego. Laser Doris Plus 

HR może być brany pod uwagę jako najlepsze obecnie rozwiązanie 

problemu usuwania owłosienia pod względem efektywności zabiegów, 

komfortu pacjenta i braku skutków ubocznych. Każdy zabieg znacznie 

zmniejsza wzrost włosów bez zauważalnych dolegliwości bólowych.

MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII

VER: D1.5-16.PS-PL.23r-56.DERREF: CTL 1551__-0810-600.23r.TT.56.DER

VER: E1.2-16.PS-PL.23r-56.DERREF: CTL 1401__-1060-30.0 + 0635-.005.23r.TT.56.DER

REF: CTL 1601__-2940-15.0 + 0635-.005.23b.TT.56.DER

MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII
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Diodowy Laser Chirurgiczno-Terapeutyczny
CTL 1105MX - Doris Pro Duo
940nm - 5W i 635nm – 150mW

Laser Doris Pro Duo – to 2 lasery w 1 urządzeniu. Duża, terapeutyczna  

moc promieniowania światła pilotującego pozwala dodatkowo w 

laserze Doris Pro Duo na wykonywanie zabiegów nieiwazyjnych, 

przezskórnych leczenia zmian nowotworowych metodą LITT – Laser 

Induced Thermotherapy, zmian naczyniowych, oraz zabiegów 

terapeutycznych takich jak przyspieszenie procesów gojenia po 

zabiegach mikrochirurgicznych.

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

Laser Doris Pro generuje promieniowanie o długości fali 940nm i o 

mocy 10W. Elastyczny światłowód o średnicy 0,2mm zapewnia bardzo 
2

dużą gęstość mocy promieniowania na tkance równej 104W/cm  co 

pozwala na uzyskanie dobrych parametrów przy użyciu niewielkiej 

dawki energii. Dzięki temu uzyskuje się bardzo precyzyjne usuwanie 

chorej tkanki w procesach wycinania, odparowania i koagulacji. Typowe 

zabiegi jakie możemy nim wykonywać to: nieinwazyjne i w większości 

przypadków nie wymagające znieczulenia zamykanie głębiej 

położonych zmian naczyniowych, np. niebieskich pajączków naczynio-

wych na nogach oraz leczenie naczyniaków, leczenie grzybic paznokci 

oraz wewnątrzżylnie  usuwanie  żylaków podudzia tzw. metoda  EVLT.

Diodowy Laser Frakcyjny
 CTL 1105MX - Doris Pro Frax

1460nm - 5W

Doris Pro Frax to najmniejszy i najnowocześniejszy laser frakcyjny, 

oparty na diodzie laserowej 1460nm. Ta długość fali jest bardzo dobrze 

pochłaniana przez mocno uwodnione tkanki, przez co przy stosunkowo 

małej mocy światła i mniejszym bólu, uzyskuje się lepsze wyniki 

frakcjonowania tkanki niż przy frakcyjnych laserach: CO , Erbium YAG, 2

Erbium glass. Pomaga skutecznie w regeneracji tkanek kolagenowych 

przy mniejszym bólu i mniejszej energii. Jest prosty w obsłudze. 

Operator może kontrolować głębokość wnikania wiązki przy różnych 

zabiegach. Następuje szybka rekonwalescencja po zabiegach.

LASERY I AKCESORIA DLA DERMATOLOGII 

VER: D1.13-16.PS-PL.35b-80.DERREF: CTL 1105MX-1460-5.00.35b.TT.80.DER

VER: D1.8-16.PS-PL.27b-56.DERREF: CTL 1105MX-0940-10.0 + 0635-.005.27b.TT.56.DER

VER: D2.1-16.PS-PL.27b-56.DERREF: CTL 1105MX-0940-5.00 i 0635-.150.27b.TT.56.DER

LASERY I AKCESORIA DLA DERMATOLOGII 
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Diodowy Laser Chirurgiczny 
 CTL 1551 - Doris Plus

980nm lub 1470nm - 15W + 635nm – 5mW

Diodowy laser wysokiej mocy Doris Plus - CTL 1551 jest urządzeniem 

powszechnie stosowanym w małoinwazyjnej chirurgii. Parametry pro-

mieniowania pozwalają na wykonywanie bardzo efektywnych zabiegów 

chirurgicznych metodą kontaktową, bezdotykowej koagulacji i odpa-

rowanie chorej tkanki. Główne zalety jego stosowania jako narzędzia 

chirurgicznego to: natychmiastowa hemostaza podczas tkanki i koagu-

lacji naczyń kapilarnych. Jest szczególnie przydatny do usuwania żyla-

ków podudzi, lipolizy laserowej.

Lampa MultiLED Mini do fototerapii 
CTL1103MX - Doris MultiLED Mini

417nm + 590nm + 635nm 

Lampy MultiLED Mini, to aparaty do fototerapii, wyposażone 
2

w 48 diod LED o obszarze naświetlania 26cm , generują do wyboru 3 

różne długości fali promieniowania 420nm – niebieską do leczenia 

trądziku, eliminacji stanów zapalnych, 590nm - żółtą do ujędrniania 

skóry, 635nm – czerwoną do szybkiego gojenia ran na skórze. 

Charakteryzują się wysoką skutecznością, nieinwazyjną i wygodną 

terapią bez efektów ubocznych, szybkimi i trwałymi efektami 

terapeutycznymi. Charakteryzują się  małymi gabarytami ,eleganckim 

stylem, designem i atrakcyjnymi cenami.

Lampa MultiLED do Fototerapii 
 CTL1106MX - Doris MultiLED Maxi

420nm - 100mW + 590nm - 35mW + 635nm - 80mW

LAMPA MultiLED do fototerapii jest nowatorską propozycją pięciose-

gmentowego panelu diod LED generujących 3 różne długości fali światła: 

niebieską (420nm), żółtą (590nm), czerwoną (635nm) wykorzystywane w 

zależności od rodzaju zabiegu. Lampę cechuje wysoka efektywność, duży 

zakres zastosowań w procedurach kosmetologicznych. Urządzenie jest 

bardzo wygodne w użytkowaniu – 5-ciosegmentowy panel z diodami LED 

można podnosić elektrycznym siłownikiem i ustawiać względem pacjenta 

przegubowymi łącznikami wysięgnika. Niezastąpiona jest w leczeniu 

zmian trądzikowych, trudnogojących się ran i ran pooperacyjnych, 

regeneracji tkanki po zabiegach inwazyjnych. 

MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII

VER: D1.14-16.PS-PL.27b-56.DERREF: CTL 1551__-1470-15.0 + 0635-.005.27b.TT.56.DER

VER: N1-16.PS-PL.23b-56.DERREF: CTL 1106MX-0420-.100-0590-.035+0635-.080.23b.TT.56.DER  

VER: X1.7-16.BT.DERREF: CTL 1103MX-0420-0590-0630.DER
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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
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LASERY I AKCESORIA DLA FIZJOTERAPII

Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1106MX- Doris

780nm – 600mW

Laser CTL 1106MX - Doris generuje promieniowanie laserowe o dłu-

gości fali 780nm i mocy maksymalnej 600mW. Produkowany jest 

w dwóch wersjach obudowy. Nasz najnowszy laser Doris jest rezultatem 

ścisłej współpracy naszych inżynierów z lekarzami i fizjoterapeutami. 

Jest przenośnym i poręcznym aparatem najnowszej generacji o naj-

wyższej niezawodności i skuteczności realizowanych zabiegów. 

Terapia laserowa daje unikalną szansę leczenia około 300 schorzeń 

i przypadków. Przykłady zastosowań terapeutycznych to m.in. choroby 

zwyrodnieniowe stawów, schorzenia zwyrodnieniowe kręgosłupa, 

stany zapalne, urazy.

Diodowy Laser Terapeutyczny 
CTL 1106MX - Doris Duo

780nm – 300mW i 660nm – 300mW (9 x 40mW)

Doris Duo wyposażony jest w dwie sondy zabiegowe: punktową i powie-

rzchniową. Sonda punktowa generuje promieniowanie 780nm o mocy 

300mW. Taki dobór parametrów aplikacyjnych – sondy i aplikatora – 

zapewnia bezpieczny, nieinwazyjny charakter terapii laserowej. Druga 

sonda zabiegowa nazywana powierzchniową, generuje promie-

niowanie o długości fali 660nm i mocy 300mW. Laser ten jest niezwykle 

przydatny i bardzo skuteczny do terapii rozległych przypadków jak 

oparzenia, odleżyny, bóle pleców i wiele innych. Dzięki wyposażeniu 

w dwie sondy zabiegowe (punktową i powierzchniową) działa 2x 

szybciej.

Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1106 - Physio Laser

780nm - 600mW i 820nm - 600mW

Physio Laser generuje promieniowanie o długości fali 780nm 

i 820nm i mocy regulowanej do 600mW. Diodowy laser terapeutyczny 

CTL 1106 posiada dwie sondy punktowe dzięki czemu działa 2x 

szybciej, a chora tkanka może być naświetlana z dwóch stron jedno-

cześnie. Pozwala łatwo, bezboleśnie i skutecznie zrealizować 

laseroterapię nieskoenergetyczną w ponad 300 schorzeniach i przy-

padkach. Szczególnie jest polecany do zabiegów m. in. w fizjoterapii, 

traumatologii, rehabilitacji, geriatrii. Przykładowe zastosowania to: 

zespół Osgood-Schlattera, zespół mięśnia nadgrzebieniowego, 

neuralgia międzyżebrowa, pochewki ścięgna Achillesa i  inne.

VER: A1.3-16.PS-PL.15s.-43.PHYREF:  CTL 1106MX-0780-.600.15s.TT.43.PHY

VER: E2.4-16.PS-PL.27g-56.PHYREF: CTL 1106MX-0780-.300 i 0660-.300(9x40).27g.TT.56.PHY

VER: B1.2-16.PS-PL.27g-56.PHYREF: CTL 1106__-0780-.600 i 0820-.600.27g.TT.56.PHY
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Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1105MX - Doris Pro Duo

810nm - 5000mW + 635nm - 150mW

Doris Pro Duo generuje promieniowanie o długości fali 810nm – 

5000mW i 635nm - 150mW. Wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz 

LCD. Laser Doris Pro Duo jest urządzeniem zaprojektowanym dla 

bardzo szerokiej gamy zastosowań fizjoterapeutycznych, między 

innymi w medycynie sportowej, reumatologii, traumatologii. Laser CTL 

1105MX przeznaczony dla specjalistów fizjoterapeutów, daje możli-

wość poprawienia efektywności terapii z nieinwazyjną biostymulacją 

dwufalową.

Diodowy Laser Terapeutyczny 
CTL 1105MX – Doris Pro Trio

635nm – 150mW i 780nm – 1W i 810nm - 3W

Laser CTL 1105MX - Doris Pro Trio - generuje trzy długości fali – 635nm, 

780nm i 810nm. Produkowany jest w dwóch wersjach wykonania obudowy, 

a każda z dwóch obudów w dwóch wersjach kolorystycznych. Jest urządze-

niem zaprojektowanym dla wielu schorzeń i przypadków z fizjoterapii i reha-

biltacji. Parametry promieniowania tego lasera umożliwiają przeprowa-

dzenie ponad 100 zabiegów terapii niskoenergetycznej. Jest bardzo 

przydatny w zabiegach przeciwzapalnych, przeciwbólowych przeciwo-

brzękowych 

I REHABILITACJI

Laserowy Skaner Terapeutyczny  
CTL 1106TS  - Odys Trio

635nm - 150mW + 780nm - 1W + 810nm – 3W 

Laser Odys Trio  to niezwykle nowatorski aparat przeznaczony do auto-

matycznego, równoramiennego naświetlania tkanki w płaszczyźnie 

poziomej i pionowej promieniowaniem laserowym emitowanym 

z lasera terapeutycznego. Układ sterowania aplikatora skanerowego 

jest zbudowany w oparciu o wewnętrzny mikrokomputer pozwalający 

na wybór kształtu i rozmiaru powierzchni poddawanej laseroterapii oraz 

prędkości przemieszczenia promieniowania. Dzięki wyposażeniu 

w trzy diodowe źródła promieniowania, terapeutyczny skaner laserowy 

CTL1106TS znajduje szerokie zastosowanie. Zalecamy użycie lasera 

przy leczeniu chorób kręgosłupa.

VER: E1.3-16.PS-PL.22b-56.PHYREF: CTL 1105MX-0810-5.00 + 0635-.150.22b.TT.56.PHY

VER: D2.5-16.PS-PL.27b-56.PHYREF: CTL 1105MX-0635-.150 i 0780-1.00 i 0810-3.00.27b.TT.56.PHY

VER: C3.1-16.PS-EN.23b-56.PHYREF: CTL 1106TS-0635-.150 + 0780-1.00.0810-3.00.23b.TT.56.PHY
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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
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LASERY I AKCESORIA DLA STOMATOLOGII

Diodowy Laser Chirurgiczny  
CTL 1105MX - Doris Pro Duo
940nm - 5W + 635nm - 150mW

 Laser CTL 1105MX - Doris Pro Duo - generuje dwie długości fali – 

940nm i 635nm lub obydwie jednocześnie. Jest urządzeniem 

zaprojektowanym dla ponad 300 procedur zabiegowych w sto-

matologii. Parametry promieniowania tego lasera umożliwiają 

przeprowadzenie kontaktowych zabiegów w mikrochirurgii, endodoncji, 

periodontologii. Druga długość fali 635nm tego lasera umożliwia 

wykonywanie ponad 150 zabiegów terapii niskoenergetycznej. Laser 

CTL 1105MX - Doris Pro Duo - łączy w ten sposób możliwości apli-

kacyjne laserów Doris Pro i Doris Mini. Wielofunkcyjność zabiegów 

zapewniają wymienne aplikatory: światłowodowy elastyczny, socze-

wkowy oraz światłowody sztywny.

Diodowy Laser Mikrochirurgiczny
 CTL 1105MX - Doris Pro Mini

940nm – 3W + 635nm - 5mW

Laser CTL 1105MX - Doris Pro - generuje promieniowanie o długości fali 

940nm, mocy 3W i niezwykle dużej gęstości mocy promieniowania na 
4 2tkance 10 W/cm . Produkowany jest w dwóch wersjach wykonania 

obudowy, a każda z dwóch obudów w dwóch wersjach kolorystycznych. 

Laser nasz jest urządzeniem zaprojektowanym dla szerokiej gamy 

zastosowań mikrochirurgicznych. Bardzo cienki elastyczny światłowód 

o średnicy 0,15mm pozwala przy niedużej mocy promieniowania - 

uzyskiwać parametry promieniowania umożliwiając przeprowadzanie 

zabiegów mikrochirurgicznych, periodontologicznych.

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 TFT. Nasz 

diodowy laser terapeutyczny Doris Mini - jest przenośnym i poręcznym 

aparatem najnowszej, trzeciej generacji. Dzięki temu może być łatwo 

stosowany w gabinecie stomatologicznym. Pozwala leczyć ponad 150 

schorzeń i przypadków stomatologicznych m.in. w leczeniu nadwra-

zliwości, chorób przyzębia, błony śluzowej, stanów zapalnych. Jego 

moc promieniowania pozwalają na laseroterapię antybakteryjną me-

todą PAD oraz PDT.

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

VER: A1.6-16.PS-PL.22b-56.DENREF: CTL 1105MX-0810-3.00.22b.TT.56.DEN

VER: D2.1-16.PS-PL.27b-56.DENREF: CTL 1105MX-0940-5.00 + 0635-.150.27b.TT.56.DEN
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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 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. Laser chirurgiczny CTL 1401-Azuryt stosowany 

jest wszędzie tam, gdzie doceniana jest precyzja, komfort pacjenta 

i renoma gabinetu. Laser stanowi niezastąpione narzędzie w chirurgii 

stomatologicznej, protetyce i implantologii.

Diodowy Laser Chirurgiczny  
CTL 1105MX - Doris Pro Trio

940nm - 5W + 635nm - 150mW + 450nm - 3W

Laser CTL 1105MX - Doris Pro Trio to polski laser posiadający niebieską 

diodę laserową - 450nm. Dodatkowo wyposażony jest w diodę 940nm 

i 635nm co sprawia, że  jest to wielofunkcyjne - idealne dla każdego gabi-

netu stomatologicznego - urządzenie. Trzy długości fali, regulowana moc 

promieniowania każdej z diod i wymienne aplikatory pozwalają na wyko-

nywanie szerokiej gamy zabiegów z zakresu mikrochirurgii, periodo-

ntologii, endodoncji, biostymulacji, dezynfekcji metodą PAD i polimery-

zacji laserowej.

I OTOLARYNGOLOGII

Laser Chirurgiczny Erbium YAG
 CTL 1601 - Azuryt Plus

2940nm - 15W + 635nm - 5mW

Laser Erbium YAG - Azuryt Plus, generuje promieniowanie 

o długości fali 2940nm i mocy średniej 15W.  Nasz laser Yag:Er, to 

„turbina laserowa” - jest urządzeniem coraz częściej zastępującym 

tradycyjną turbinę rotacyjną. Umożliwia precyzyjne, bezkontaktowe 

opracowywanie ubytków w zębach. Nadaje się ponadto do usuwania 

starych wypełnień cementowych i kompozytowych. Laser wyposażony 

jest w układ wytwarzania mgły wodnej, co poprawia skuteczność 

oddziaływanie promieniowania z tkanką twardą zęba. Przydatny jest 

również w mikrochirurgii tkanek miękkich.

VER: E1.3-16.DC-PL.27b-56.DENREF: CTL 1105MX-0940-5.00+0635-.150.+0450-3.00.27b.TT.56.DEN

VER: E1.2-16.DC-PL.23b-56.DENREF: CTL 1401__-1060-30.0 + 0635-.005.23b.TT.56.DEN

VER: F2.3-16.PS-PL.23r-56.DENREF: CTL 1601__-2940-15.0 + 0635-.005.23r.TT.56.DEN
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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
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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
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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
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Lampa MultiLED do fototerapii
CTL1103MX - Doris MultiLED Mini

420nm + 590nm + 635nm 

LAMPY MultiLED Mini to aparaty do fototerapii, wyposażone w 48 diod 
2LED o obszarze naświetlania 26cm , generują do wyboru 3 różne 

długości fali promieniowania 420nm – niebieską do leczenia trądziku, 

eliminacji stanów zapalnych, 590nm - żółtą do ujędrniania skóry, 635nm 

– czerwoną do szybkiego gojenia ran na skórze. Charakteryzują się 

wysoką skutecznością, nieinwazyjną i wygodną terapią bez efektów 

ubocznych, szybkimi i trwałymi  efektami terapeutycznymi.

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 charakte-

rystyczną lasera Doris Multiodiode 9 jest jego sonda zabiegowa zbudo-

wana z wielu diod skierowanych w miejsce zabiegu dla zwiększonej 

skuteczności. Doris Multidiode zapewnia nieinwazyjne i całkowicie 

bezbolesne zabiegi m.in. w leczeniu ran, dermatoz naczyniowych, 

stanów zapalnych skóry i jej przydatków. Przyspiesza gojenia się skóry 

i jej regeneracji po zabiegach dermatologii estetycznej.

LASERY I AKCESORIA DLA MEDYCYNY

Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1106MX- Doris

780nm – 300mW

Laser CTL 1106MX - Doris generuje promieniowanie laserowe o 

długości fali 780nm i mocy maksymalnej 300mW. Produkowany jest w 

dwóch wersjach obudowy. Nasz najnowszy laser Doris jest rezultatem 

ścisłej współpracy naszych inżynierów z lekarzami i fizjoterapeutami. 

Jest przenośnym i poręcznym aparatem najnowszej generacji o najwy-

ższej niezawodności i skuteczności realizowanych zabiegów. Terapia 

laserowa daje unikalną szansę leczenia około 300 schorzeń i przypa-

dków z dziedziny medycyny. Przykłady zastosowań terapeutycznych to 

m.in. choroby zwyrodnieniowe stawów, schorzenia zwyrodnieniowe 

kręgosłupa, stany zapalne, urazy.

VER: A2.5-16.PS-PL.27g-56.HOMREF: CTL1106MX-0660-.300(9x40).27g.TT.56.HOM

VER: X1.7-16.BT.HOMREF: CTL 1103MX-0420-0590-0635

VER: A1.3-16.PS-PL.15s-43.HOMREF:  CTL 1106M-0780-.300.15s.TT.43.HOM
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Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1106 - Physio Laser

780nm - 600mW i 820nm - 600mW

Physio Laser generuje promieniowanie o długości fali 780nm i 820nm i 

mocy regulowanej do 600mW. Diodowy laser terapeutyczny CTL 1106 

posiada dwie sondy punktowe dzięki czemu działa 2x szybciej, a chora 

tkanka może być naświetlana z dwóch stron jednocześnie. Pozwala 

łatwo, bezboleśnie i skutecznie zrealizować laseroterapię nieskoene-

rgetyczną w ponad 300 schorzeniach i przypadkach. Szczególnie jest 

polecany do zabiegów w: fizjoterapii, traumatologii, rehabilitacji, 

medycynie sportowej, geriatrii. Przykładowe zastosowania to: zespół 

Osgood-Schlattera, zespół mięśnia nadgrzebieniowego, neuralgia 

międzyżebrowa, pochewki ścięgna Achillesa, stany zapalne ścięgien, 

choroba zwyrodnieniowa stawów i wiele innych.

Diodowy Laser Terapeutyczny
CTL 1106MX- Doris

820nm – 600mW

Laser CTL 1106MX - Doris generuje promieniowanie laserowe o dłu-

gości fali 820nm i mocy maksymalnej 600mW. Produkowany jest 

w dwóch wersjach obudowy. Nasz najnowszy laser Doris jest 

rezultatem rozwoju fizyki i techniki laserowej oraz odpowiedzią na ciągle 

rosnące oczekiwania lekarzy i specjalistów medycyny fizykalnej. Jest 

przenośnym i poręcznym aparatem najnowszej generacji o najwyższej 

niezawodności i skuteczności realizowanych zabiegów. Szczególnie 

polecany jest do zabiegów w ortopedii, reumatologii, traumatologii i 

diabetologii. Coraz częściej stosowany jest pod nadzorem lekarza 

rodzinnego w zabiegach domowych.

Diodowy Laser Terapeutyczny 
CTL 1106MX - Doris Trio

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

Diodowy laser terapeutyczny  Doris Trio - CTL1106MX jest urządzeniem 

zaprojektowanym do działania w szerokim zakresie zastosowań 

w medycynie, m.in. w ginekologii, urologii, stomatologii, dermatologii, 

laryngologii, reumatologii. Doris Trio - CTL1106MX generuje 

promieniowanie ciągłe lub modulowane, pozwalające na przeprowa-

dzenie skutecznych i niechemicznych zabiegów terapeutycznych, za-

równo powierzchniowych jak i przezskórnych.

DOMOWEJ

VER: A1.9-16.PS-PL.15s-43.HOM REF:  CTL 1106M-0820-.600.15s.TT.43.HOM

VER: B1.2-16.PS-PL.27g-56.HOMREF: CTL 1106__-0780-.600 i 0820-.600.27g.TT.56.HOM

VER: B2.6-16.PS-PL.27g-56.HOMREF: CTL 1106MX-0820-.600 i 0660-.300(9x40) i 0780-.300(8x40).27g.TT.56.HOM
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Ważniejsze nagrody, dyplomy i wyróżnienia

Nagroda Dźwignia 2015 Perły Medycyny 2013 Mazowiecka Firma Roku 2013

Złoty Laur innowacyjności 
2013 roku

Innowacyjność, Nowoczesne 
Technologie 2013 rok

Innowacyjność, Nowoczesne 
Medyczne Technologie 2013 rok

Dyplom 
„Lider Przedsiębiorczości 1999”

Nagroda
Grand Prix Dentexpo,97

Dyplom 
„Polski Produkt Przyszłości”
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MODELBADANIAPOMYSŁ

CTL - Centrum Techniki Laserowej - LASERINSTRUMENTS

www.ctl.com.pl

Adres: ul. Wiosny Ludów 49 e-mail: med@lasery.eutel: (+22) 867-81-55 lub (+22) 867-83-80

kom: 500-100-134 lub 503-470-44102-495 Warszawa

fax: (+22) 867-87-48
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