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kun hoitotulokset ratkaisevat

Wolf TruBlue
Laser hyydyttävään ja 
verettömään leikkaukseen
Wolf TruBlue -laser on tarkoitettu käytettäväksi hoitoihin, joissa tarvitaan 
kudoksen ja/tai veren lämmittämistä, sekä koagulointiin ja höyrystämiseen. 
Suurilla tehoilla kudosta voidaan hiillyttää, poistaa tai erottaa höyrystämällä. 
Wolf TruBlue tarjoaa laajan valikoiman käyttöalueita: kurkunpää, äänihuulet, 
korvat ja nenä. 

CO2 KTP Wolf TruBlue
Nekroosi matala korkea matala

Koagulointi matala hyvä korkea

Photoangiolyyttinen 0 ++ +++

Vaporisaatio hyvä matala hyvä

Leikkaava ei-kontakti kontakti kontakti ja
ei-kontakti
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Wolf TruBlue -laser toimii 445 nm:n aallontaajuu-
della sinisellä spektrillä, 10 W:n maksimiteholla. 
Tällä aallontaajuudella löytyvät sen erittäin ai-
nutlaatuiset ominaisuudet. 

Verrattuna CO2-hiilidioksidilaseriin, joka absor-
boituu veteen, Wolf TruBlue -laser imeytyy pää-
asiassa hemoglobiiniin ja oxy-hemoglobiiniin. 
Imeytyminen melaniiniin tai pigmenttiin sekä sä-
teily veteen korostuu 445  nm:n aallontaajuudel-
la, joka on melkein läpinäkyvä.

Kasvaimilla on hyvä verisuonisto ja pigmentointi, 
jonka takia Wolf TruBlue absorboituu kaikkialla 
tuumorissa. Tämä tarkoittaa, että leikkaamiseen 
ja resekointiin tarvittava energian määrä on hy-
vin matala (teho kerrottuna pulssin kestolla). 

Normaalit asetukset CO2-hiilidioksidilaserilla 
suun ja nielun alueella ovat noin 6-10 W ja sa-
moja asetuksia käytetään myös Wolf TruBlue 
-laserissa.

Resekoitaessa kasvainta laryngeaalialueella 
CO2-hiilidioksidilaserin tehoasetukset ovat noin 
2-5 W. Suurempi tehoasetus, kuten 10 W, an-
nosteltuna kudokselle aiheuttaa suuren nekroo-
sialueen mustuneen tai karstoituneen kudoksen 
muodossa. Tätä ei haluta, koska päämäärä on 
leikata kasvain mutta pitää ympäröivä terve ku-
dos koskemattomana. Tässä tilanteessa Wolf 
TruBlue -laserin ominaisuudet absorboinnissa 
tulevat esille. TruBlue -laser imeytyy ainoastaan 
hemoglobiiniin sekä melaniiniin ja sen vaikutus 
on suuri mutta nekroosialue pysyy pienenä.

Lasertyyppi Diodilaser, sininen laser 445 nm, kuituohjattu

Jäähdytys Ilmajäähdytys, tuuletin sisällä

Aallonpituus 445 nm

Teho 0,5-4 W pulssi, CW jatkuva aalto, SP yksittäinen pulssi

Säteen vienti Joustavalla optisella kuidulla tai käsikappaleella, endoskooppiseen 
käyttöön. Kuidut 300, 400 ja 600 mikronia.

Tähtäyssäde Diodi 532 nm, punainen <1mW maksimi, säädettävä kirkkaus

Näyttö Digitaalinen näyttö

Muistipaikat 100 kpl, käyttäjät ja toimenpiteet voidaan tallentaa

Mitat Leveys 20,3 cm, korkeus 10,6 cm, syvyys 24,9 cm

Paino 2,8 kg

Virta INPUT:      100-240 V AC, 47/63 Hz, 1,06-0,45 A
OUTPUT:  laser input 19 V DC, 4,7 A

Vaatimustenmukaisuus Class IIb, rule 9
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