
Za�le�ty�la�se�ro�te�ra�pii

Me�dy�cy�na� wy�ko�rzy�stu�je� la�se�ry
pod�czas�prze�pro�wa�dza�nia�róż�nych�za�-
bie�gów�chi�rur�gicz�nych�i nie�chi�rur�-
gicz�nych.�La�se�ro�te�ra�pia�chi�rur�gicz�-
na� jest� no�wo�cze�sną,� bez�kr�wa�wą
i asep�tycz�ną,�ma�ło�in�wa�zyj�ną�me�to�dą
usu�wa�nia�lub�nisz�cze�nia�cho�rej�tkan�-
ki.�Po�le�ope�ra�cyj�ne�jest�czy�ste�i ła�twe
do kon�tro�li�pod�czas�za�bie�gu.�Ra�na�goi
się�szyb�ko�i jest�asep�tycz�na.�Roz�cię�-
ta�tkan�ka�nie�wy�ma�ga�szwów.�Nie�-
zwy�kle� przy�dat�ne� są� tak�że� la�se�ry
CTL�w dia�gno�sty�ce�i te�ra�pii�no�wo�-
two�rów.�La�se�ro�te�ra�pia�da�je�do�sko�na�-
łe�moż�li�wo�ści�do wal�ki�z ni�mi.�La�se�-
ro�we�me�to�dy�chi�rur�gii�no�wo�two�rów
są� no�wo�cze�śniej�szą� al�ter�na�ty�wą
do che�mio�te�ra�pii.

La�se�ro�te�ra�pia�nie�chi�rur�gicz�na�jest
al�ter�na�ty�wą�do far�ma�ko�te�ra�pii.�Ogrom�-
ną�za�le�tą�la�se�ro�te�ra�pii�nie�chi�rur�gicz�nej
jest�to,�że�pro�ces�le�cze�nia�re�ali�zu�je�się
bez� le�ków.� Le�cze�nie� bar�dzo� wie�lu
scho�rzeń�wy�ko�rzy�stu�je� pra�wa� fi�zy�ki
i bio�fi�zy�ki,�a nie�che�mii�jak�to�się�dzie�-
je�przy za�sto�so�wa�niu�le�ków.�No�wo�cze�-
sna�la�se�ro�te�ra�pia�dzia�ła�na or�ga�ni�zmy
ludz�kie�bez�po�ły�ka�nia�ta�ble�tek,�dra�że�-
tek,...�bez�pi�cia�sy�ro�pów,�pły�nów,...�bez
za�strzy�ków,� an�ty�bio�ty�ków� i...� bez
„ustaw�re�fun�da�cyj�nych”.�

La�se�ro�te�ra�pia� bez�le�ko�wa� po�tra�fi
wy�le�czyć� pro�sta�tę� i zwy�rod�nie�nie
sta�wów�bez�in�ge�ren�cji�no�ża�chi�rur�-

gicz�ne�go.�Cu�krzy�cę�mo�że�le�czyć�bez
po�da�wa�nia�in�su�li�ny.�Wspo�ma�ga�zrost
zła�ma�nej�ko�ści,�przy�spie�sza�jąc�go�na�-
wet�trzy�krot�nie.�Sta�ny�za�pal�ne�i obrzę�-
ki�zno�si�po kil�ku�za�bie�gach.�Bar�dzo
sku�tecz�nie�i bez�skut�ków�ubocz�nych,
dzia�ła�prze�ciw�bó�lo�wo.�Znacz�nie�przy�-
spie�sza�go�je�nie�ran,�opa�rzeń,�od�mro�-
żeń�i ura�zów,....�

Sta�ty�sty�ki�wska�zu�ją,�że�pra�wie�po�-
ło�wa�męż�czyzn�po 50-tym�ro�ku�ży�cia
zma�ga�się�ze�scho�rze�niem�pro�sta�ty,
awwie�lu�przy�pad�kach�–�z ra�kiem�pro�-
sta�ty.�Po�dob�nym�pro�ble�mem�wśród
ko�biet�jest�in�kon�ty�nen�cja�(nie�trzy�ma�-
nie�mo�czu),�na któ�rą�skar�ży�się�oko�-
ło 30�proc.�ko�biet�po 45-tym�ro�ku�ży�-
cia.� Jed�ną� z naj�częst�szych� cho�rób
do�ty�ka�ją�cych�spo�łe�czeń�stwo�jest�cu�-
krzy�ca.�Zma�ga�się�z nią�aż�kil�ka�mi�lio�-
nów�Po�la�ków�i kil�ka�set�mi�lio�nów�lu�-

dzi�na świe�cie.�–�La�se�-
ro�te�ra�pia�da�je�ogrom�-
ne�moż�li�wo�ści,�tak�że
w za�kre�sie�in�dy�wi�du�-
al�ne�go,�do�mo�we�go�za�-
sto�so�wa�nia�przez�pa�-
cjen�tów� – do�da�je
prof. L. Po ko ra.� –
Chce�my� da�wać� lu�-
dziom� no�wo�cze�sne,
pro�ste�w uży�ciu,�nie�-
che�micz�ne� i bar�dzo
sku�tecz�ne� na�rzę�dzie
do wal�ki� z wie�lo�ma
cho�ro�ba�mi.� Chcie�li�-

by�śmy�aby�la�se�ro�te�ra�pia�chi�rur�gicz�na
i nie�chi�rur�gicz�na�by�ła�w świa�do�mo�ści
lu�dzi�co�raz�po�wszech�niej�szą�me�to�dą
le�cze�nia�i co�raz�czę�ściej�za�stę�pu�ją�cą
pre�pa�ra�ty�i spe�cy�fi�ki�che�micz�ne.�Je�-
stem�pe�wien,�że�wkrót�ce�me�dy�cy�na
la�se�ro�wa�sta�nie�się�rów�nie
po�pu�lar�na�jak�far�ma�ko�te�ra�-
pia.�W nie�zbyt�od�le�głym
cza�sie�po�wsta�ną�pierw�sze
„ap�te�ki�la�se�ro�we”�za�miast
„ap�tek�le�ko�wych”.

La�se�ry�CTL�
w pol�skiej�
i świa�to�wej�
me�dy�cy�nie

La�se�ry� fir�my� CTL
od po�nad 20-tu�lat�znaj�du�-
ją� swo�je� za�sto�so�wa�nie�

w:�der�ma�to�lo�gii,�oku�li�sty�ce,�or�to�pe�dii,
neu�ro�chi�rur�gii,� pe�dia�trii,� fle�bo�lo�gii,
me�dy�cy�nie� spor�to�wej,� fi�zjo�te�ra�pii,
w te�ra�pii�bó�lu,�chi�rur�gii�ogól�nej�i dzie�-
cię�cej,�w on�ko�lo�gii,�gi�ne�ko�lo�gii,�uro�-
lo�gii,�la�ryn�go�lo�gii,�ko�sme�to�lo�gii,�a tak�-
że�wwe�te�ry�na�rii.�Jed�ną�z naj�now�szych
grup�la�se�rów�ur�su�sow�skiej�fir�my�sta�-
no�wią�dio�do�we�la�se�ry�du�żej�mo�cy.�Sto�-
so�wa�ne� są� do za�bie�gów� trud�nych
do zre�ali�zo�wa�nia�kla�sycz�ny�mi�me�to�-
da�mi.�Przy�kła�dem�ta�kie�go�la�se�ra�jest
fo�to�ko�agu�la�tor�do le�cze�nia�zmian�na�-
czy�nio�wych�na siat�ków�ce�oka,�na twa�-
rzy�i skó�rze,�ży�la�ki�na no�gach�i wie�lu
po�dob�nych�scho�rzeń.�

La�se�ro�we� urzą�dze�nia� me�dycz�ne
CTL�cie�szą�się�ogrom�nym�uzna�niem
na ryn�ku.�Do�wo�dem�na po�wo�dze�nie
ryn�ko�we�tych�urzą�dzeń�są�licz�ne�na�-
gro�dy� i wy�róż�nie�nia.� Waż�niej�sze

z nich�to:�Grand�Prix�za la�ser�chi�rur�-
gicz�ny�CO2 CTL 1401,�Grand�Prix
za ze�staw�la�se�rów�den�ty�stycz�nych,�ty�-
tu�ły�„Mistrz�Tech�ni�ki”�NOT�za la�se�-
ry�me�dycz�ne�do bez�in�wa�zyj�ne�go�lub
ma�ło�in�wa�zyj�ne�go�le�cze�nia�prze�ro�stu
gru�czo�łu� kro�ko�we�go,� oku�li�stycz�ny
fo�to�ko�agu�la�tor�no�wej�ge�ne�ra�cji,�ze�staw
la�se�rów�do dia�gno�sty�ki�i te�ra�pii�no�wo�-
two�rów,�za la�se�ro�wy�ze�staw�te�ra�peu�-
tycz�ny,�wspo�ma�ga�ny�po�lem�ma�gne�-
tycz�nym�i fa�lą�ul�tra�dź�wię�ko�wą.�

Fir�ma�mo�że�tak�że�po�szczy�cić�się�kil�-
ku�na�sto�ma�pro�jek�ta�mi�wy�na�laz�czy�mi
kon�struk�cji�swo�ich�la�se�rów,�jak�rów�nież

wie�lu�in�stru�men�tów�ich�wy�po�sa�że�nia
wa�run�ku�ją�cych�bez�piecz�ne�i sku�tecz�-
ne�wy�ko�ny�wa�nie�za�bie�gów.

Wię�cej� in�for�ma�cji� na te�mat� po�-
szcze�gól�nych�la�se�rów,�ich�wła�ści�wo�ści
i za�sto�so�wań�opi�sze�my�wko�lej�nych�wy�-
da�niach�cy�klu�„Two�je�zdro�wie�i Ty”.
Szcze�gó�łow�szych�in�for�ma�cji�na te�mat
po�szcze�gól�nych�la�se�rów�fir�my�CTL,�ich
za�sto�so�wań�moż�na�zna�leźć�na stro�nie
in�ter�ne�to�wej:�www.ctl.com.pl�lub�za�-
py�tać�w dzia�le�ob�słu�gi�Klien�ta�fir�my
pod jed�nym� z nu�me�rów� te�le�fo�-
nów: 22 867 86 22�lub 502-470-050
lub 22 867 88 01�wewn. 151�lub 155.

La�se�ry�z war�szaw�skie�go�Ur�su�sa
szan�są�dla�me�dy�cy�ny�ju�tra!
La�se�ro�te�ra�pia�jest�jed�ną�z naj�bar�dziej�no�wo�cze�snych,�sku�tecz�nych�i bez�piecz�nych�me�tod�le�cze�nia�bar�dzo�wie�lu�scho�rzeń.
W Pol�sce,�w pro�duk�cji�urzą�dzeń�do la�se�ro�te�ra�pii�spe�cja�li�zu�je�się�CTL�–�Cen�trum�Tech�ni�ki�La�se�ro�wej�
– LA�SE�RIN�STRU�MENTS Sp.�z o.o.�w war�szaw�skim�Ur�su�sie.

Pierw�szy�LA�SER�zo�stał�zbu�do�wa�ny�w 1960�ro�ku,�a więc 51�lat�te�mu.�Za au�-
to�ra�pierw�sze�go�la�se�ra�uwa�ża�się�ame�ry�kań�skie�go�fi�zy�ka�The�odo�re�Ma�ima�-
na.�Sło�wo�LA�SER�po�cho�dzi�od an�giel�skich�słów�Li�ght�Am�pli�fi�ca�tion�by�Sti�-
mu�la�ted�Emis�sion�of�Ra�dia�tion.�W ję�zy�ku�pol�skim�ozna�cza�na�zwę�źró�dła
świa�tła,�swo�istej�„ża�rów�ki”�o spe�cy�ficz�nych�wła�ści�wo�ściach.�To�co�wy�róż�-
nia�„ża�rów�kę�la�se�ro�wą”�od zwy�kłej�ża�rów�ki�to�jed�na�bar�wa�świa�tła�la�se�ro�-
we�go,�a bia�łe�świa�tło�każ�dej�zna�nej,�ty�po�wej�ża�rów�ki.�Obec�nie�po 50-ciu
la�tach�od wy�na�le�zie�nia�la�se�ra,�zbu�do�wa�no�(„od�kry�to”)�po�nad 1500�róż�nych
la�se�rów� róż�nią�cych� się� od sie�bie� bar�wą� świa�tła.� Przy�kła�do�wo� la�ser
na krysz�ta�le�ru�bi�nu�świe�ci�ciem�no�czer�wo�ną�(ru�bi�no�wą)�bar�wą.�La�ser�ar�go�-
no�wy,�ge�ne�ru�je�zie�lo�ną�bar�wę�świa�tła.�Dwu�tle�nek�wę�gla�(CO2)�uży�wa�ny�jest
w pro�duk�cji�la�se�rów�ge�ne�ru�ją�cych�nie�wi�dzial�ną�dla�oka,�pod�czer�wo�ną�bar�-
wę�świa�tła.
Za�leż�nie�od bar�wy�świa�tła�i mo�cy�pro�mie�nio�wa�nia�moż�na�uzy�skać�róż�no�-
rod�ne,�uni�kal�ne�moż�li�wo�ści�za�sto�so�wań�prak�tycz�nych�la�se�rów�wme�dy�cy�-
nie,�prze�my�śle,�na�uce,�tech�ni�ce�po�mia�ro�wej�i woj�sko�wej.�W CTL�od 1991
ro�ku�kon�stru�owa�ne�i pro�du�ko�wa�ne�są�róż�no�rod�ne�la�se�ry�dla�za�sto�so�wań
me�dycz�nych,�tech�no�lo�gicz�nych,�na�uko�wych,�po�mia�ro�wych,�do kon�ser�wa�-
cji�za�byt�ków�i dzieł�sztu�ki.�Do�mi�nu�ją�jed�nak�la�se�ry�dla�pra�wie�wszyst�kich
dzie�dzin�i spe�cjal�no�ści�me�dycz�nych.�


