
Laser Holmiu 

Litotripsie cu laser 

Nefrolitotomie percutantă - PCNL 

Coledocolitiază 

Stricturi 

Incizii 

Tumorile vezicii urinare 

Ablaţia ţesuturilor 

Beneficii de performanță 
 
Ecran tactil 

Tehnologia Şoaptă (Whisper) 

Afișaj puls în timp real 

Puterea maximă a impulsului de 18 kW 

Conectivitate ergonomică fibră 

Fibră laser flexibilă pentru ureteroscopie (URS) 

Calitatea dovedită a produselor laser LISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aplicaţii 



 
 

Sphinx jr. - Capodoperă în tehnologia cu laser de Holmiu 

De ce Sphinx jr.? 

Sphinx jr. este o capodoperă realizată cu cea mai 
recentă tehnologie laser, cu mai mult de 25 de ani 
de experiență în proiectarea de lasere cu Holmium 
și cu o înţelegere profunzime a interacțiunii țesut -  
laser - pentru cea mai mare satisfacție a clienților. 

 
Flexibil și intuitiv 

Sphinx jr. este proiectat pentru 
„spulberarea” și fragmentarea 
calculilor duri și moi și pentru 
tăierea hematostatică a țesutului. 

Sphinx jr. este laserul ideal 
pentru litiaza endoscopică cu 
endoscoape rigide și flexibile. 

Setarea energiei 
pulsului, a vitezei 
de repetiţiei și a 
efectului 
StoneEffect™ pe 
ecranul tactil de 
rezoluție înaltă se 
face ca pe telefonul 
dumneavoastră 
inteligent preferat. 

Sphinx jr. este 
proiectat pentru 
gama completă de 
fibre laser 
reutilizabile 
compatibile LISA 
(pentru sterilizarea 
cu abur) și fibre 
laser de unică 
folosință. 
Mărimile fibrelor variază 
de la 200 µm la 1.000 µm. 

 
Puternic și de durată: StoneEffect ™ 

Sphinx jr. livrează o putere neegalată de vârf de 
impuls de 18 kW la 100% StoneEffect™ (Efect 
piatră) - optim pentru fragmentarea celor mai dure 
pietre. 

Retropulsia pietrei versus fragmentare este 
controlată prin reglarea efectului StoneEffect™. 

Precizie instantanee: Primul impuls laser se emite 
instantaneu cu apăsarea comutatorului de picior - 
exact la energia impulsului selectat. 

Sphinx jr. funcționează continuu fără 
supraîncălzire, reducere a puterii sau oprire pentru 
răcire. Acest laser este excelent atât pentru lucrări 
extinse de eliminări de pietre, cât și pentru utilizarea 
continuă în chirurgia țesuturilor moi. 

Puterea completă a laserului este disponibilă la 
orice tensiune de alimentare nominală. 

Afișaj de puls în timp real 

Sphinx jr. este singurul laser care afișează impulsul 
laser într-o oscilogramă în timp real - ceea ce vezi 
este ceea ce obții. 

Informații cuprinzătoare despre caracterul emisiilor 
cu laser sunt colectate cu ușurință din acest grafic în 
timp real: o putere de vârf mai mare a impulsului 
pentru fragmentarea de pietre la setarea ridicată a 
efectului StoneEffect™ - mai puțină retro-pulsiune 
pentru pietre, mai multă hemostază la setarea 
scăzută a efectului StoneEffect™ - toate dintr-o 
privire 

 
Gama de comutatoare de picior Kix 

Pentru a activa dispozitivul cu laser, sunt disponibile 
două comutatoare de picior. Comutatorul Kix are 

o pedală simplă. Comutatorul cu pedale duble 
Kix DUO are 2 setări de putere selectabile 

disponibile în vârful degetului. Această 
caracteristică opțională permite comutarea  
între setările de putere cum ar fi modul de 

spargere versus funcționare pulsată sau cu  
un singur impuls cu energie mare în raport  

cu o setare laser pentru spulberarea pietrelor. 

 
Uşor de folosit şi silenţios 

Conceptul inovator de operare permite 
funcționarea intuitivă a laserului Sphinx jr. 

Setările laserului sunt pe ecranul tactil care 
pot fi modificate cu vârful degetului. Ecranul 
color de 7 '', de înaltă rezoluție, este extrem 
de vizibil chiar și dintr-un unghi de 
vizualizare mai puțin favorabil. 

Energia pulsului, viteza de repetare și 
parametrul StoneEffect™ sunt setate intuitiv 
prin glisoare tactile pe graficele cu bare. 

Portul de fibre se deschide automat la 
introducerea unui conector de fibră. 

Până la 60 de seturi individuale de parametri de 
tratament pot fi stocate în memorie pentru utilizare 
viitoare. 

Pentru confortul dumneavoastră: Emisia de zgomot 

a Sphinx jr. nu este perceptibilă într-un mediu 

standard de realizare a operaţiilor chirurgicale. 

 
Economic și ecologic 

Sphinx jr. necesită o sursă de alimentare standard. 
Nu sunt necesare instalații suplimentare. 

Fibrele cu laser reutilizabile cu o lungă durată de 
utilizare reduc deșeurile clinice și costurile pe 
aplicație. 

Design-ul durabil și uşor de utilizat şi deservit 
minimizează costurile de întreținere. 

 
Fiabilitate 

Beneficiați de mai mult de 25 de ani de experiență în 
dezvoltarea și fabricarea de lasere cu Holmiu. 

DE CE SPHINX JR. 



 
 

StoneEffect 10 100 = Putere reglabilă a vârfului impulsului 
 

StoneEffect (Efect de piatră) 10: StoneEffect (Efect de piatră) 100: 

5 kW - putere maximă de 

impuls și durata lungă a 

impulsului de 610 µs 

 retropulsie scăzută 

 îndepărtarea/tăierea țesutului 
moale 

 coagulare 

Puterea maximă a impulsului de 18 kW 

și durata scurtă a impulsului de 160 µs 

 fragmentare eficientă 

 îndepărtarea țesutului dur 

 litotripsie 

Vizualizare prin afișare puls în timp real 

Exemplu prezentat aici: aceeași energie a impulsului de 2,5 J pentru efectele pietrei 100 și 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comutator de picior Kix  Comutator de picior Kix DUO 

Nr comandă 101 630 147 Nr comandă 101 630 144 

 

DEZVOLTAREA LASERULUI, PRODUCȚIA LASERULUI ȘI SERVICE-UL PENTRU 
LASER - REALIZATE ÎN GERMANIA 

CARACTERISTICI 

Funcție de memorie 

Funcţionarea ecranului tactil 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frecvență Un singur impuls, 1 - 25 Hz 

Puterea de vârf a impulsului 6 - 18 kW (reglabil) 

Durata impulsului 100 - 650 µs (FWHM, funcționare cu reglare energetică) 

Fascicul de țintire 635 nm (roșu) sau 532 nm (verde), 1,3 mW (reglabil), clasa laser 3R 

Alimentarea de la reţea 210 V - 230 V, 50/60 Hz 10 A (1 ~, N, PE) sau 

110 V - 115 V, 50/60 Hz 20 A (1 ~, N, PE), selecție automată a intervalului 

Sistemul de răcire Răcire cu aer 

Dimensiuni Înălţime 1000 x Lăţime 450 x Lungime 740 mm 

Greutate aprox. 95 kg 

Condiții de mediu 15 - 28 °C / 10 - 90% umiditate (fără condensare) 

 

 
Standarde de siguranță: IEC 60601 

CE conform Directivei Consiliului 93/42/CEE 

Specificații tehnice 

Sistem laser 

Lungime de undă 

Putere la vârful fibrei 

Energia impulsului 

Laser Holmiu-YAG 

2123 nm 

30 W (reglabil) 

0,3 - 3,5 J 

LISA Laser Products GmbH 
Albert-Einstein-Str. 4 
37191 Katlenburg-Lindau 
Germania 
Telefon: +49 5556 9938-0 
fax: +49 5556 9938-10 
info@lisalaser.de www.lisalaser.de 

 
SPECIFICAŢIE IMPORTANTĂ 

 
Informațiile furnizate reprezintă o prezentare generală a 
potențialelor aplicații clinice ale produselor descrise. 
Reglementările naționale în domeniul sănătății variază 
în funcție de țări și pot exclude anumite aplicații clinice 
în zona dumneavoastră. Utilizatorul își asumă 
responsabilitatea de a fi informat cu privire la restricţiile 
naționale legate de aplicațiile enumerate mai sus. 

* În SUA, produsele nu sunt destinate utilizării în 
aplicații clinice în neurochirurgie. 

Legile federale din SUA restricționează aceste 
dispozitive la vânzarea de către sau la ordinul unui 
medic 

 
Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. 

Realizat în Germania 2019 - 09 

Broşură Nr. comandă 036 006 071 

RADIAŢIE LASER VIZIBILĂ ŞI INVIZIBILĂ. 
EVITAŢI EXPUNEREA OCHILOR SAU PIELII LA RADIAŢII DIRECTE 

SAU DEVIATE 
PRODUS LASER CLASA 4          IEC 60285-1:2007 
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