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De Lumenis Pulse 120H-holmiumlaser straalt een laserstraal 

uit bij een  golflengte van 2100nm. Deze  golflengte wordt heel 

goed geabsorbeerd door water in weefsel. Doordat zacht weefsel 

vooral bestaat uit water, kan de holmiumlaserenergie doeltreffend 

worden gebruikt voor uitsnijding, insnijding, ablatie en verdamping  

wanneer het in direct contact komt met zacht weefsel, en voor 

stolling wanneer het in bijna-contact komt met zacht weefsel. 

Calculi (stenen) bevatten ook voldoende water om de laserenergie 

te absorberen, wat zorgt voor lithotripsie. Wanneer gebruikt in een 

vloeibare omgeving, is de holmiumlaserenergie extra veilig, want 

de laserenergie wordt door de omringende vloeistof geabsorbeerd, 

zodat de energie het niet te behandelen weefsel niet kan bereiken.  

De Pulse 120H holmium laser is de snelste en de meest uitgebreide 

holmiumlaser van dit moment, met de hoogste energie per puls 

(PCNL), de snelste (stone-dusting), en met het hoogste vermogen 

(HoLep, HoLap en HoVap behandeling). Een Holmium laser geeft 

zeer snelle en korte pulsen van maximaal 500 microseconden, en is 

dus eveneens geschikt voor steenverwijdering, dit in tegenstelling 

tot zeer lang-gepulste (Thulium) lasers die door hun lange puls 

onvoldoende energie kunnen opwekken om stenen mee te 

verpulveren en hun kracht putten uit coagulatie i.p.v. ablatie.

U kunt nu prettiger werken, tijd besparen bij het verwijderen van 

stenen, inclusief blaasstenen, PCNL behandelingen en vooral de 

prostatectomy zal plezieriger en vlotter verlopen met minder 

complicaties.

  MEEST UITGEBREIDE HOLMIUMLASER

  VEILIGER WERKEN

  PRETTIGER WERKEN EN TIJD BESPAREN

De carbonisatievrije HoLep, HoLap en HoVap behandelingen komen het herstel van de pa-
tiënt zeer ten goede, dit in tegenstelling tot de Thuliumlaser waarbij aanzienlijke carboni-
satie optreedt en patiënten langdurig met pijn- en herstelklachten achter blijven. (en geen 
stenen mee verwijderd kunnen worden).

De Pulse 120H heeft bovendien twee voetpedalen. Tijdens de behandeling kiest u voor 
het tweede pedaal en u kunt direct coaguleren zonder iets aan de instellingen te hoeven 
veranderen. Daar na kiest u weer voor pedaal 1 en gaat door met de behandeling. Dit is 
tijdsbesparend, werkt plezieriger en houdt het werkveld schoon.

Voordelen nieuwe generatie
- Geen napijn na de vaporisatie behandeling

- Beter beeld, geen flitsen tijdens de behandeling

- Geen limiet voor grootte van de te behandelen prostaat

- Geen hitte uitstraling aan omliggende weefsels door  
 gebruiken van de Holmium golflengte

- Zeer korte vaporisatie leercurve, de handeling is vergelijkbaar met TURP

- Hoge hemostatische eigenschappen door een verlengde pulseduur naar keuze

- Dubbel voetpedaal voor snel wisselen ablatie/coagulatie

- Stone Dusting op 80/160Hz
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Energy transmission vs. working distance - bench test12. A representa�ve case

Het “MOSES”effect is in de vorige eeuw beschreven 

als verschijnsel bij het gebruik van een holmiumlaser, 

water verdampt en implodeert waardoor een schokgolf 

ontstaat. Dit effect is nu geperfectioneerd voor OK 

tijdsbesparend, veiliger en doeltreffender werken met 

minimale kans op complicaties. Van de uitvinders van 

de Holmiumlaser mag u de beste techniek verwachten. 

Urologie Innovatie
Kortere lithotripsy procedures en fragmentatie tijd door gereduceer-

de retropulsie, en het ontbreken van de noodzakelijkheid de steen 

met de glasvezeltip te raken voor het beste effect.  Meer dan de dub-

bele afstand is al voldoende met Moses.

Wat is Moses precies ?
Door het laserlicht wordt de bekende schokgolf en vacuümbel geprodu-

ceerd, en met de Moses technologie wordt in de vacuümbel een tweede 

schokgolf geproduceerd die alle energie in een extreem korte tijd rich-

ting weefsel stuurt. Hierdoor springt de steen niet weg en is het verpul-

verende effect dubbel zo groot. Het aanzuigende effect van de eerste 

imploderende bubbel zuigt de steen naar zich toe. Zien is geloven.

Hierdoor zal minderenergie verloren gaan. Bij een Holmiumlaser met 

de korte puls instelling  komt nagenoeg geen warmte vrij, dit is vei-

lig voor de patiënt. Wilt u wel opwarming of hemostase, dan kunt u 

een langere pulstijd instellen. Of beide, omdat u simpelweg uw voet  

verplaatst in het dubbele voetpedaal.

Gepatenteerde innovatie 
Vernieuwend in de Urologie

reduc�on

20

%

%

%

reduc�on

60

reduc�on

25

VERMINDERING IN BEHANDELTIJD

reduc�on

20

%

%

%

reduc�on

60

reduc�on

25

MINDER RETROPULSIE

reduc�on

20

%

%

%

reduc�on

60

reduc�on

25 MEER FRAGMENTATIE

Technologie door Lumenis



HoLEP – is de nieuwe gouden  standaard voor BPH  
behandeling met tientallen jaren ervaring en studies.

Verbeterde enucleatie efficiency
Dankzij de kracht van de MOSES P120H bereikt u met deze laser 20% 

verkorting van de behandeling door de hoge enucleatie snelheid  

(gr/min) met verbeterd zicht en schonere dissectie van het kapsel.

Betere hemostase
Uiteraard een verbeterde hemostase door de instelbare pulstijden, 

door het dubbele voetpedaal kunt u kiezen uit snijden/enucleatie 

en coagulatie. Verbeterd zicht en minder bloedingen bij MoLEP en  

Moses steenbehandelingen.

 MOLEP 
HOLEP met                 technologie

 HOVAP 
Vaporisatie met                technologie

Behandelt elk formaat prostaat, hierbij is de snelheid 
van de laser de belangrijkste eigenschap.

Weefsel vaporiseren in full contact.

WEINIG DOWNTIME

DIRECT RESULTAAT EN  
VERMINDERING VAN KLACHTEN

MINDER COMPLICATIES

MINIMALE EN  
GECONTROLEERDE BLOEDING

Wat is het verschil tussen HoLEP en HoVAP?
Anders dan de HoLEP techniek, waarbij het prostaatweefsel wordt 

geënucleërd, wordt bij de HoVAP techniek het prostaat weefsel  

gevaporiseerd. Via een resectoscoop en een speciale side firing  

fiber kan men het prostaatweefsel als het ware verdampen. De be-

handeling lijkt op de Greenlight laser techniek, alleen is er een dui-

delijker verschil tussen beide technieken.

Wat is dan het verschil tussen Greenlight en HoVAP?
Greenlight laser energie wordt namelijk geabsorbeerd door  

hemoglobine, de energie zoekt zijn weg naar bloed. Hierdoor is de 

penetratiediepte van deze energie dieper dan wanneer men gaat 

vaporiseren met een Holmium laser. Tevens is een Greenlight laser 

een continu laser, waardoor er meer necrose optreedt. Het weefsel 

wordt vaak ook wat bruin tot zwart van kleur. 

Een Holmium richt zich alleen op de juiste plek.
Een Holmium laser daarentegen wordt geabsorbeerd door water. 

De energie zal minder diep in de omringende weefsels doordringen. 

Hierdoor zie je heel duidelijk dat het weefsel veel minder verkleurt 

nauwelijks tot geen necrose treed. 

 HOGERE VAPORISATIE RATIO EN EFFICIËNTIE

 VERBETERDE COAGULATIE

  VERBETERDE FIBER CONTROLE

%
 T

ra
ns

m
is

si
on

Distance, mm

30

10

10

70

90

50
Moses

Regular

2 3 4

Energy transmission vs. working distance - bench test12. A representa�ve case Vaporiza�on rate - bench test 9

p<0.001

Regular Moses

2.5

2

1.5

1

0.5

0



Stenen schieten niet meer weg, maar blijven 
door de unieke technologie dicht bij de fiber. 
De meerwaarde van een 80/160 hertz en 120 watt laser ligt niet 

alleen in het grote vermogen dat uitstekend gebruikt kan worden 

voor carbonisatievrije HoLep en HoLap behandelingen maar ook 

in de hoge pulsfrequentie die ook bij lage energieën gebruikt kan 

worden waardoor bij behandelingen van steentjes de steen snel-

ler verpulverd wordt zonder weg te schieten. Iets wat nog al eens 

voorkomt bij het werken met een langzame laser en hoge energie.

Waarom een Holmium laser?
De penetratiediepte van een Holmium laser is ongeveer 0,5 mm , hier-

door zal er weinig thermische schade ontstaan in de omringende weef-

sels. Tevens zijn de pulsen van een Holmium laser van groot belang.  

Tussen de pulsen kan het weefsel herstellen Dit is anders bij een 

continue laser, zoals de Greenlight laser of Thulium laser. Hier krijgt 

het weefsel niet de kans om zich te herstellen, ook dringt de energie 

veel dieper door in het weefsel, waardoor carbonisatie van gezond 

weefsel ontstaat.

* door de zuigende werking bij 80/160Hz kunt u zelfs de steen naar u toe trekken.

Alleen een holmium kan nierstenen fragmenteren
Nog een groot voordeel van de Holmium laser is dat het de  

enige laser is waarmee nierstenen verwijderd kunnen worden.  

Er is geen andere laser dan de Holmium laser welke nierstenen  

kan fragmenteren. Wanneer men bijvoorbeeld een Greenlight  

laser heeft voor prostaat behandelingen, zal er altijd nog een  

Holmium laser nodig zijn voor lithotripsie.

Multifunctionaliteit met een 
all-in-one hoogvermogen laser
Met de huidige hoogvermogen lasers kan men werkelijk alles 

doen, dit is een alles- in een toestel en er is geen andere laser of 

Lithotriptor meer nodig.

 Revolutionaire bubble 
in bubble technologie

Stenen schieten niet meer weg, maar blijven 
door de unieke technologie dicht bij de fiber.*

FLEXIBELE  
URETERORENOSCOPIE



Scissors Fiber Strippers Inspection Scope Cleaving Tool

 
 

SIS Fiber

Geïntegreerde SIS
technologie zorgt 
voor juiste 
laserinstellingen
 

 
Ergonomische connector met
type en batchnummer  

Robuuste fiberconnectie

 

 

 

 

 Laser Fibers 
en accessoires

Lumenis®  
Pulse™ 120H 

Parameter Value
 Wavelength um 2.1

Max Optical Power W 120

Repetition Rate Hz 5-80

Pulse Energy J 0.2-6

Aiming Beam Green. 3 intensity settings and blinking mode

Pulse Width )Adjustable (Short, Medium, Long

)Smart Identification System (SIS YES

 Voice confirmation indicating system’s
operational status

YES

Dual Pedal Footswitch YES

Fiber & Suction Tube Support Arm Optional

Moses Technology YES

)Smart Identification System (SIS YES

]Dimensions [W / L / H x 116 x 105 cm 47
’’x 45.6 ‘’ x 41.3 ’’18.5

Weight kg  / 539 lbs for single phase 245

Electrical  VAC, <46 Amp, 50/60 Hz 200-240

Delivery systems Lumenis reusable and single use delivery systems

Warranty One year parts and labor

Technical Specifications

 Offers a wide range of treatment 
options, including

• Benign Prostatic Hyperplasia
• Kidney stones
• Bladder stones
• Ureteral stones
• Strictures
• Bladder tumors
• Biliary stones
• Gastroenterology procedures
• Orthopedic procedures
• ENT procedures
• Thoracic & Pulmonary
• procedures
• Gynecology procedures

Risk information

 The use of the Lumenis Pulse 120H in
 urology is contraindicated for patients who
 are unable to receive endoscopic treatments
 or are intolerant to prolonged anesthesia,
 as well as for resection or excision of large
.vascularized organs

 Holmium lasers are intended solely for use
 by physicians trained in the use of 
 the Ho:YAG (2.1 μm) wavelength. Incorrect
 treatment settings can cause serious tissue
 damage. The laser should be used only on
.tissues that are fully observable

 See the system user manual for a complete
 list of contraindications 
 .and risks
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