
UltraPulse® DUO
Voor wie uitmuntendheid verlangt



Behandel onverwachte uitdagingen
Dankzij de combinatie van precisie en flexibiliteit bent 
u voorbereid op onverwachte uitdagingen tijdens 
procedures. Met de uitgebreide set hulpmiddelen kunt 
u een volledige operatie uitvoeren zonder aanvullende 
procedures of ziekenhuisopname.  

Duidelijke randen zonder schroeien
Behaal gecontroleerde pathologische afnames als 
resultaat van voldoende zichtbaarheid. Duidelijke en 
schone randen zijn van grote waarde  in  de  pathologie  
en  een  hoogste doel in de operatiekamer van 
tegenwoordig.

Slim weefselmanagement
Hoog behoud van aangrenzend delicaat weefsel leidt 
tot minder complicaties, hechtingen en een kortere 
hersteltijd.

Overgang naar de poliklinische omgeving 
Treed buiten de traditionele omgeving van de operatiezaal 
en behandel patiënten met terugkerende aandoeningen 
onder lokale anesthesie.

Welk profijt biedt 
UltraPulse DUO 
uw praktijk?

Als het gaat om precisie en hoogwaardige prestaties, is de 
UltraPulse CO₂ laser de ultieme oplossing.  
Lumenis presenteert de UltraPulse DUO, een CO₂-lasersysteem 
voor artsen en chirurgische centra die het beste eisen van zichzelf 
en van hun lasersysteem. De UltraPulse DUO is zorgvuldig 
ontwikkeld in samenwerking met artsen op basis van tientallen 
jaren gezamenlijke ervaring en de innovatieve aanpak van 
Lumenis, in reactie op het groeiend aantal klinische uitdagingen 
van tegenwoordig.

Het UltraPulse DUO-systeem is ontworpen om CO₂-laserenergie te leveren via een 
spiegelarm of door een CO₂-laserfiber van Lumenis. Met UltraPulse DUO behoren 
concessies tot het verleden – u beschikt over alle gewenste precisie en heeft 
toegang tot moeilijk bereikbare lichaamsdelen.  

De Lumenis UltraPulse DUO is het CO₂-lasersysteem waarmee chirurgen de hand 
van de meester kunnen hanteren.  

Moeiteloos wisselen tussen verschillende CO₂-energieafgiftes om geïndividualiseerde 
patiëntenzorg te kunnen waarborgen.



Mark Courey, M.D., Professor, University of California, San Francisco  
Otolaryngology – directeur hoofd-halschirurgie, afdeling kno

“Ik gebruik al 30 jaar lasers, voornamelijk CO₂-lasers. Ik vind de 
Digital AcuBlade een echte doorbraak, vanwege de precieze controle 
en automatische behandeling van grote gebieden op de stembanden 
in de vorm van lijnen en cirkels die zich met een veel snellere en 
preciezere techniek voegen naar de anatomie dan een menselijke 
hand via de micromanipulator kan.” 

Ongekende precisie     in combinatie  met flexibiliteit.

Exclusief gevormd voor de CO₂-spiegelarm  
levert de Digital AcuBlade Micromanipulator met  
SurgiTouch-scanner laserenergie binnen een door 
de gebruiker gedefinieerde geometrische vorm. Met 
de snelle beweging van de scanner, sneller dan een  
menselijke hand kan produceren, verloopt de ener- 
gielevering en gehele operatie met de allerhoogste  
precisie. Het resultaat:

Maximale controle over incisielengte, ablatiegebied  
en behandeldiepte.

Herhaalde weefselinteractie, aangepast aan 
de anatomie van de patiënt en de vorm  
van het ongewenste weefsel. 

De snelle scanbeweging kan  
de proceduretijd verminderen in 
vergelijking met conventionele  
CO₂-lasermicrochirurgie.

De CO₂-laserfiber is zeer duurzaam en flexibel. 
De CO₂-fiber heeft een set speciale operatiehulpmiddelen en geeft 
eenvoudig toegang tot moeilijk bereikbare lichaamsdelen en biedt 
verschillende delicate behandelopties.  

Verstelbare richtstraal
maakt precieze plaatsing mogelijk om te waarborgen dat het 
gewenste weefsel wordt geraakt. 

Herbruikbare tip
kan tijdens gebruik worden ingekort en vernieuwd voor een soepele 
werking en kostenbesparing.  

60% hogere energieoverdracht 
voor adequate afgifte van CO2-laserenergie (in vergelijking 
met andere CO2-fibers gebaseerd op een interne 
benchmarktest van Luminus).

30% langere fiber 
voor uitgebreide sturingsmogelijkheden en meer gemak in 

het operatiegebied (in vergelijking met andere CO₂-fibers).

UltraPulse DUO combineert de ongekende precisie van de Digital AcuBlade™ Scanning Micromanipulator met de flexibiliteit van de FiberLase CO₂-laserfiber.

Paul Castellanos, M.D., Associate Professor of Surgery aan de 
Universiteit van Alabama in Birmingham.

“Hoewel scantechnologie met vrije stralen de gouden standaard is voor CO2-
laserchirurgie, worden KNO-chirurgen vaak geconfronteerd met patiënten bij wie de locatie 
moeilijk kan worden bereikt met technieken die op het zicht worden uitgevoerd. Het gaat 
onder meer over de distale luchtweg, die niet kan worden bereikt met een enkele laser,” 
“met de vrije straalscanning en fiberintegratie samen in één CO2-laseroplossing, enkel 
beschikbaar in de UltraPulse DUO, kan ik nieuwe behandelingen uitvoeren doorheen de 
larynx en het luchtweg- en spijsverteringskanaal met volledige flexibiliteit en precisie.”



Volledig 
optimalise-
ren van uw 
chirurgische 
gereed-
schap.

Beschikbaar voor volledig 
nieuwe zorgtoepassingen 
UltraPulse DUO is bedoeld voor gebruik bij chirurgische toepassingen die ablatie, excisie, incisie 
en coagulatie van zacht weefsel vereisen. Een groot aantal gebruiksindicaties zorgt ervoor dat het 
lasersysteem maximaal wordt ingezet binnen de zorginstelling. Een gedeeltelijke lijst met indicaties omvat:

De UltraPulse-technologie leverde substantieel klinisch bewijs door de jaren heen. Deze bewijzen werden in 
toonaangevende peer-reviewed vakbladen gepubliceerd. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van  
Lumenis voor een uitgebreide lijst van publicaties.

UltraPulse DUO is een geavanceerd 
computergestuurd, gebruiksvriendelijk gepulsd 
CO₂-laserpulsplatform. Het is gebaseerd op een 
gepatenteerde CO₂-laserbuis die tot 60 watt 
vermogen levert. Het kan een continue serie van 
korte pulsen met hoog vermogen genereren. 
Tijdens het hoge piekvermogen wordt de 
laserenergie zeer snel geleverd, zodat het 
doelweefsel verdampt zonder collateraal letsel.

De lasermodi (UltraPulse en Continuous 
Wave) kunnen worden afgewisseld volgens 
de gewenste weefselinteractie, terwijl de 
drie exposure-modi (herhalend, enkelvoudig 
en constant) uitgebreide tijdgestuurde 
energielevering mogelijk maken.
 

Otolaryngologie 
(kno) 

Benigne en maligne laesies: 
oraal, nasaal, strottenhoofd, 
keelholte, luchtpijp en oor. 

Papillomatose, tonsillectomie, 
bronchoscopie, subglottische 

en tracheale stenose, 
stapedotomie, cholesteatoom 

en myringotomie

Neurologie 
(neurologische indicaties voor 
behandeling van het centrale 
zenuwstelsel zijn alleen voor 

de VS)

Posterior fossa tumoren  
perifere neurectomie.

Benigne en maligne tumoren 
en cysten, akoestische 
neuromen en lipomen. 

Arterioveneuze malformatie en 
hypofysetumoren

Gynaecologie 
(waaronder laparoscopie en 
robotgeassisteerde chirurgie) 

Endometriose, excisie/lyse  
van verklevingen, uteriene 

myomen en fibroïden, ovarium 
fibromen en follikelcysten. 

Uterosacrale ligament-ablatie, 
hysterectomie, conisatie van  

de cervix

De geavanceerde gebruikersinterface is niet alleen gebruiksvriendelijk en eenvoudig aan te leren, 
maar biedt ook de mogelijkheid om tijdens een procedure de parameters aan te passen en op te 
slaan. 

Informatie over risico’s
CO2-lasers (10,6 μm golflengte) mogen alleen door getrainde artsen worden gebruikt. Onjuiste behandelinstellingen  
of verkeerd gebruik van de technologie kan leiden tot ernstig letsel bij de patiënt of het team dat de operatie uitvoert.  
Het gebruik van de Lumenis CO2-laser is niet aanbevolen wanneer een klinische procedure beperkt is door specifieke 
vereisten voor anesthesie, toegang tot de locatie, of andere algemene problemen bij een operatie. Mogelijke risico’s  
zijn onder andere excessief thermisch letsel en infectie. Neem de bedieningshandleidingen van de CO2-systemen 
en accessoires door en zorg dat u ze begrijpt. Ze geven u een compleet overzicht van het beoogde gebruik, contra-
indicaties en risico’s.



De hand van de 
meester.
Type laser  CO2-laser, RF-geëxciteerd (radiofrequentie)

Golflengte 10,6 micron (onzichtbaar, infrarood, TEM00)

Afgiftemodi Vrije straal (spiegelarm) en fiber 

Vermogensmodi Continuous Wave (CW), UltraPulse (UP)

Pulsenergie en 
vermogensbereik Systeem- 

spanning (VAC)
Vermogensbereik 

Arm/vezel
Energie per UP-puls  

en beschikbaar vermogensbereik

200/208/220/230/240 1-60/1-40 W 2-225 mJ         1-60 W

100/110/115/120 1-60/1-40 W 2-175 mJ         1-60 W 
176-225 mJ     1-20 W

Pulsduur Tot 2 ms

Tijdgestuurde bloot-
stellingsmodi

Enkelvoudig, herhalend en constant

Elektrisch 100-120 VAC ingangsvermogen, 20A, 50/60Hz 
200-240 VAC ingangsvermogen, 16A, 50/60 Hz 

Richtstraal Laser met rode diode (635 nm) 
6 instellingen (tot maximaal 5 mW) 
Keuze uit continue of knippermodus

Luchttoevoer Elektronisch gestuurd met bedieningselementen van de gebruiker 
Intern (lage stroming) of extern (hoge stroming) met bacteriefilter; elektronisch gestuurd

Uitvoervezel voor 
spoellucht

Maximale druk
Van interne pomp 8~10 psi
Van externe bron ingesteld tot 60 psi 60 psi

Afmetingen Voetafdruk onderstel (b x d x h): 34 x 51 x 100 cm h* 
Systeemhoogte tot bovenzijde van ingevouwen arm: 195 cm

Gewicht 132 kg

LASERKLASSE 4/IV  
CO2: 10.600 nm, 225 mJ, 2 ms puls max
60 W max

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

ZICHTBARE EN ONZICHTBARE LASERSTRALING 
VOORKOM BLOOTSTELLING VAN OGEN EN HUID AAN 

DIRECTE OF VERSTROOIDE STRALING  
KLASSE 4 LASERPRODUCT volgens IEC/EN 60825-1/2007

KLASSE IV LASERPRODUCT volgens 21 CFR 1040.10 en 1040.11 

uitgezonderd afwijkingen volgens kennisgeving 50, d.d. 24 juni 2007
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