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Voordelen van  
het AcuPulse-assortiment

Reproduceerbaar 
weefselbeheer, 
afgestemd op  
de anatomie van  
de patiënt

Precies

Uitgebreid 
assortiment 
chirurgische 
instrumenten,  
die zorg op maat 
voor meer dan 100 
klinische indicaties 
ondersteunen

Veelzijdig

Eenvoudige en 
intuïtieve interactie 
met instelbare 
parameters

Gemakkelijk 
in gebruik

Gecontroleerde 
en aangepaste 
straal met minimale 
aantasting van 
aangrenzend 
weefselAangepast

Uitgebreide CO2-laser 
platforms 

Het 
AcuPulse™-
productassortiment
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Informatie over risico’s 
CO2-lasers (golflengte 10,6 µm) zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door ervaren artsen.  
Onjuiste behandelinstellingen of verkeerd gebruik van de technologie kunnen leiden tot een risico op ernstig 
letsel voor de patiënt of het behandelend personeel. Het gebruik van de Lumenis CO2-laser is gecontra-
indiceerd indien een klinische ingreep beperkt wordt door anesthesievereisten, toegang tot de plaats van 
de ingreep of andere algemene overwegingen in verband met de ingreep. Risico’s omvatten buitensporig 
thermisch letsel en infectie. U dient de gebruikershandleidingen voor de CO2-systemen, waarin een volledig 
lijst voor beoogd gebruik, contra-indicaties en risico’s opgenomen is, te lezen en te begrijpen.

ZICHTBARE EN ONZICHTBARE LASERSTRALING 
VOORKOM BLOOTSTELLING VAN OGEN OF 

HUID AAN DIRECTE OF VERSPREIDE STRALING 

LASERKLASSE 4/IV 
CO2: 10,6 μm, max. 40 W, CW 

Max. pulsbreedte: 290 μs 
Max. pulsenergie: 30 mJ 

LASERKLASSE 3R/llla 
Diodelaser: 635 nm, max. 5 mW, CW 

KLASSE 4 LASERPRODUCT overeenkomstig EN 60825-1/2007  
KLASSE IV LASERPRODUCT overeenkomstig 21 CFR 1040.10 

& 1040.11 met uitzondering van afwijkingen op grond van 
Mededeling 50 van 24 juni 2007.
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AcuPulse DUO

Met het AcuPulse productassortiment kan uw operatiepraktijk zich ontwikkelen. Het brede scala aan 
accessoires, klinische indicaties voor verschillende configuraties maken de AcuPulse-productlijn 
flexibel en kosteneffectief. U krijgt niet alleen de mogelijkheid om uw prestaties te overtreffen, 
maar ook om te genieten van de mogelijkheden die alleen een uitbreidbaar product u kan bieden. 

Geavanceerd elektronisch aangestuurd 
luchtbeheersysteem.

CW

P

SP

Belichtingsmodi met drie verschillende vermogens 
en tijden die aangepaste energielevering mogelijk 
maken voor optimaal weefselbeheer: 

CW
Constante, ononderbroken energiebundel. 
Optimaal wanneer coagulatie gewenst is  
(het piekvermogen is het ingestelde vermogen)

Pulser
Constante frequentie met variabele pulslengte 
levert het gewenste gemiddelde vermogen

SuperPulse
Continue kortdurende reeksen, pulsen met  
een hoog piekvermogen (gemiddeld vermogen 
is het ingestelde vermogen), optimaal voor 
schroeivrije resultaten

Het assortiment CO2-laser producten. 
Breid uw mogelijkheden uit 

AcuPulse 30/40ST
Ontwikkeling naar geautomatiseerde 
CO2-laserchirurgie

AcuPulse 30/40W
De basis voor precieze afgifte  
van CO2-laserenergie 

Fase I: BASIS Fase II: ONTWIKKELING

Begin onze samenwerking 
met het AcuPulse 30 W/40 W 
systeem dat ontworpen is om de 
CO2-laserenergie te leveren via 
een scharnierende arm. Met dit 
systeem kunt u gebruikmaken van 
de duidelijke voordelen van de 
CO2-laser totdat u het gewenste 
klinische resultaat bereikt heeft. 

Creëer uw eigen matrix voor 
het gewenste weefselcontact 
door gebruik te maken van de 
uitgebreide instellingen van 
het systeem, de verschillende 
lasermodi en belichtingstijden van 
de laserbundel.

De AcuPulse ST staat synoniem voor 
superieure precisie die bereikt wordt 
door middel van de SurgiTouch-
technologie en de geautomatiseerde 
mogelijkheden die deze biedt. De Digital 
AcuBlade Micromanipulator met 
SurgiTouch-scanner levert laserenergie 
binnen een door de gebruiker 
gedefinieerde geometrische vorm. 

De snelle beweging van de scanner 
brengt de energielevering en de 
hele operatie op het hoogste 
precisieniveau, wat resulteert in:

•  Optimale controle over de lengte 
van de incisie, het ablatiegebied en 
de diepte van de behandeling

•  Gerepliceerd weefselcontact, 
aangepast aan de vorm van het 
ongewenste weefsel en de anatomie 
van de patiënt

•  Er kunnen maximaal 100 
aangepaste laserinstellingen 
worden opgeslagen voor  
toekomstig gebruik.

De toevoeging van de CO2-laserfiber aan het 

gevestigde productaanbod opent een nieuwe 

wereld op het gebied van patiëntenzorg. Doordat 

u deze twee waardevolle technieken op hetzelfde 

laserpaneel kunt gebruiken, hoeft u geen 

compromissen meer te sluiten. De precisie van 

de Digital AcuBlade met de flexibiliteit van de 

glasfiber stellen u in staat om ingrepen uit te 

voeren op alle mogelijke anatomische structuren 

en om deze extra voorzichtig te behandelen, wat 

leidt tot vrijwel schroeivrije randen en minimale 

thermische necrose.

Revolutie in patiëntgestuurde technologie

Fase III: REVOLUTIE

“Het leveren van nauwkeurige patiëntenzorg 
op maat kan vanwege het brede spectrum van 
klinische situaties een uitdaging zijn voor KNO-
chirurgen. Met de gecombineerde methode van 
de CO2-laser en de gemakkelijke omschakeling 
tussen het non-contactlasersysteem (free beam) 
en het contactlasersysteem (glasfiber) kan ik 
op nauwkeurige wijze elke klinische uitdaging 
aanpakken terwijl het gezonde weefsel behouden 
blijft, wat heel belangrijk is voor het herstel en het 
comfort van de patiënt.”

Prof. Marc Remacle, Centre Hospitalier de 
Luxembourg

Betrouwbare fiberbundel waar deze het 
meest nodig is

Flexibele fiber

•  Vervangbare fibertip voor een soepele en 
kosteneffectieve werking

•  Lasergeleider voor een nauwkeurige focus op het 
te behandelen weefsel

• Compatibel met flexibele endoscopen

• Kan gebruikt worden tijdens robotgeassisteerde chirurgie 

• Verkrijgbaar met speciale chirurgische instrumenten


