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kun hoitotulokset ratkaisevat

C-LAS
Hiilidioksidilaser
C-LAS-mallin hiilidioksidilaser on radiotaajuusviritteinen helposti 
kannettava pöytälaserkonsoli. Laser on suunniteltu kirurgeille kudoksen 
leikkaamiseen ja hyydyttämiseen haavoissa leikkauksen aikana.



Hiilidioksidilaser
Hiilidioksidilaser lähettää infrapunalasersäteilyä 
10,600 nm:n aallonpituudella, joka absorboituu 
tehokkaasti veteen. Sen vuoksi tämä lasersäteily 
on erinomaista pehmytkudosten hyydyttämiseen, 
haihduttamiseen ja tarkkaan leikkaamiseen. Lui-
den ja rustojen hoitaminen on helppoa. Suurin osa 
lasersäteilyn tehosta tulee absorptiosta eli lasersä-
teilyn muuntumisesta pääasiassa lämmöksi, jolla 
saadaan aikaan hyytyminen tai haihtuminen.

Matalla energiatiheydellä lasersäteily voi kuumen-
taa kudosta hieman. Pienemmällä pisteen läpimi-
talla leikattaessa, kudos kuumenee enemmän ja 
voidaan leikata nopeammin tai syvemmälle. Tällöin 
aallonpituudella on hyvä hemostaattinen vaikutus 
ja leikkaus voidaan tehdä lähes ilman verenvuotoa.

C-LAS-laser sopii erinomaisesti hemangioomien, 
polyyppien ja kasvainten poistoon kurkun, nielun 
ja nenän alueelta. Vähäisen lämpöpenetraation 
ansiosta ympäröivään alue ei kuumene ja epiteeli 
uusiutuu nopeammin muun muassa luiden paljailla 
alueilla.

C-PRO mikromanipulaattori
Hiilidioksidilaserin perinteinen nivelöity peilivarsi 
johtaa valon useiden peilien kautta joko käsikappa-
leesta tai mikromanipulaattorista tarkasti hoidetta-
vaan kudokseen. Vartta käytettäessä maksimiteho 
on 30 W. C-PRO mikromanipulaattoria käytetään, 
kun lääkärin on hankala suorittaa toimenpidettä 
käsikappaleella.

Mikromanipulaattorilla voi yhdistää lasereita taval-
lisiin kirurgisiin mikroskooppeihin. C-PRO mikro-
manipulaattoria käytetään lasersäteen tarkkaan 
asemointiin ja tarkennukseen. Tärkeimmät käyttö-
kohdealueet ovat korva-, nenä- ja kurkkutoimenpi-
teet sekä gynekologia.



C-LAS-mallin hiilidioksidilaser on tarkoitettu kirur-
gien käyttöön pehmytkudosten leikkaamiseen ja 
irrottamiseen seuraavilla aloilla:

• Yleislääketiede

• Leukakirurgia ja plastiikkakirurgia

• Dermatologia 

• Neurologia

• Korva-, nenä- ja kurkkutoimenpiteet 

• Hammas- ja yläleuka-kasvokirurgia

• Gynekologia 

• Oftalmologia

Lasertyyppi: Hiilidioksidilaser, suljettu keraa-
minen putki, radiotaajuusviritys

Laserin aallonpituus: 10,6 mikronia, infrapuna

Teho: 1–30 wattia laserin ulostulossa

Laserin toimintatila: Jatkuva, toistuva, yksittäispulssi, 
superpulssi

Säteen kuljetus: 7-nivelinen tasapainotettu nivel-
varsi joustavalla aaltojohtosisuk-
sella

Paino: 32 kg

Koko: 490 x 480 x 200 mm

Sallittu ympäristön 
lämpötila:

12–28 °C

Enimmäiskosteus: < 75 %
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Tilaustiedot

Tuotenro Tuotekuvaus

C-LAS -hiilidioksidilaser 10600 nm
C-PRO -mikromanipulaattori
Laitevaunu Medical Cart Solo
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