Lasere cu diode

Laserul VenaCure 1470
PUtEREA APEI

Noul laser VenaCure* 1470 nm de la AngioDynamics le oferă medicilor
mai bune rezultate ale pacienţilor, cu aceleaşi caracteristici şi fiabilitatea
care au făcut ca laserul Delta să fie un astfel de succes.

AngioDynamics nu este doar un pionier pe piaţa ablaţiei venoase
laser, suntem şi cea mai mare companie din lume în domeniul
ablaţiei endovenoase laser.

Rezultate mai bune
Laserul VenaCure 1470 nm este un laser orientat pe apă, ţintind apa ca
şi cromofor pentru a absorbi energia laserului. Deoarece structura venelor constă
în cea mai mare parte din apă, este teoretizat că lungimea de undă de 1470 nm a laserului este capabilă de a încălzi
eficient celulele endoteliale din venă cu puţine riscuri de daune colaterale, rezultand într-o abla ie optimă a venei.
Laserul VenaCure 1470 nm este proiectat pentru a

Încălzeşte mai rapid peretele venei la temperatura de ablaţie

funcţiona exclusiv cu fibrele AngioDynamics
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1470 nm permite ablaţia eficientă a venei cu energia
ţintă de 30-50 jouli/cm la un reglaj de 5-7 waţi.

Laserul VenaCure 1470 nm are cele mai bune caracteristici ale platformei laserului Delta, inclusiv:
• măiestrie a calităţii i design de înaltă performan ă
• control Intuitiv şi interconectivitate pentru uşurinţa utilizării
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• Sistemul de recunoaştere a fibrei (FRS), care programează
laserul pentru tipul speci c de fibră utilizată, rezultând mai
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puţini paşi de urmat şi o durată mai redusă a procedurii
Combinat cu un aspect cu totul nou i inovanta lungime de undă de 1470 nm, laserul VenaCure 1470 nm ajută
medicii să trateze cu uşurinţă mai mulţi pacienţi.

Fiabilitate
AngioDynamics este una dintre puţinele companii cu activitate în domeniul tratamentelor la nivelul venelor, care
fabrică echipamente laser şi fibre. Laserul VenaCure 1470 nm este fabricat manual de fabrica AngioDynamics.
Rezultatele noastre dovedite în ceea ce priveşte fiabilitatea ne permit să oferim o garan ie de vârf în industrie,
respectiv de 3 ani, pentru a asigura cea mai bună calitate i servicii pentru laser. Fiecare echipament laser trece printrun proces de testare riguros de-a lungul etapei de asamblare şi până la finalizare. Ablaţi venele cu încredere în faptul
că echipamentele AngioDynamics au cea mai înaltă calitate disponibilă pe pia ă.

CARACTERISTICI
Sistemul de recunoaştere a fibrelor (FRS)
• O pregătire mai rapidă a procedurii, cu parametri prestabiliţi
• Recunoaşterea imediată a procedurilor prestabilite
• Uşa de protecţie previne deteriorarea laserului sau a fibrelor de
către particulele de praf

SPECIFICAŢII
Tip laser

Laser cu diode, CW, clasa IV

Lungime de

1470 nm

undă centrală
Putere maximă

de ieşire laser

Calitate
• Garanţia standard de vârf în industrie, respectiv de 3 ani, asigură
faptul că fiecare laser va beneficia de un service excepţional

Ghid laser

Uşurinţa de utilizare

conector, lungime de
undă 635–655 nm
Interval impulsuri 100 ms–1000 ms
Alimentare

• Ghidul laser cu moduri şi luminozitate variabile creşte vizibilitatea
pacientului

100–240 V AC,
50–60 Hz, max. 500 VA

• O interfaţă a utilizatorului intuitivă şi cu mai puţine butoane
• Impulsurile sonore programabile permit urmărirea auditivă a ratei
de retragere, care creşte repeatabilitatea tratamentului

Laser cu diode Red
Class IIIa, 5 mW în

• Senzorii interni monitorizează constant puterea, asigurând o
ieşire de energie constantă
• Peste 20 de caracteristici de siguran ă, la şi peste standard

12 W în conectorul

Dimensiuni

150 mm x 370 mm x

(î x L x l)

325 mm (± 5 mm)

Greutate

max. 12 kg

• Afişaj pe ecran şi în timp real al energiei tratamentului

Uşor, compact şi portabil
• Este uşor de transportat între spital şi cabinet

Card MultiMedia (MMC)
• Stochează date pentru cel puţin 100 de tratamente
• Urmărirea automată a procedurii şi înregistrărilor fibrei
• Disponibilitatea unităţii de citire/scriere carduri USB-MMC (card
de memorie SD) permite transferul uşor al datelor în PC

“Noul laser VenaCure 1470 al
AngioDynamics, combinat cu fibra
NeverTouch fabricată de aceştia, i-a
ajutat pe pacienţii mei să beneficieze de cele mai bune rezultate,
efectiv fără dureri şi vânătăi
postoperatorii”
– DR. W. VAN GENT
Chirurg vascular

LASER CU DIODE

IES

Descriere

Cod componentă

Descriere

Cod componentă

Laser VenaCure 1470 nm

VCURE1470/US

Unitate de scriere/citire USB Memory Card

S10/06/0087

Card MMC-64 MB

S10/06/0086

Semne de avertizare

PP/1579

Conector de interblocare

AS1/A3/0024

Ochelari de siguranţă laser premium

SE/0005

Pedală de picior

AS1/A0/0002

Ochelari de siguranţă laser standard

SE/0006

Geantă pentru transport

Delta Case

Dispozitiv pentru resetarea de urgenţă AS/598

Cheie de schimb-Laserul VenaCure 1470nm HAR/22/0300

Manual de utilizare

MAN/31/0075US

Siguranţe de schimb

HAR/01/0305

Tratamentul laser endovenos VenaCure EVLT* al AngioDynamics le oferă pacienţilor o alegere minim invazivă dovedită pentru
tratarea sursei varicelor de care suferă şi le oferă recuperare imediată, respectiv întoarcerea la rutinele zilnice obişnuite. Sistemul
VenaCure EVLT include lasere de 1470 nm şi 810 nm, o varietate de seturi pentru proceduri, accesorii pentru proceduri, materiale
şi suport pentru marketing, precum şi multe altele. Pentru mai multe informaţii referitoare la aceste produse, inclusiv tehnologia
fibrelor NeverTouch brevetată de noi, vă rugăm să vizitaţi www.VenaCure-EVLT.com.

INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA RISCURI
INDICAŢII DE UTILIZARE: Laserul VenaCure 1470 al
AngioDynamics este indicat pentru tratamentul
varicelor cu re ux super cial de la vena mare safenă şi
pentru tratamentul venelor cu reflux insuficient din
sistemul venos superficial al membrelor inferioare.

AVERTISMENTE ŞI PRECAUŢII: Citiţi cu atenţie Manualul de instrucţiuni şi Manualul operatorului de lasere înaintea utilizării
seturilor VenaCure EVLT pentru proceduri. Respectaţi toate
avertismentele, precauţiile şi indicaţiile notate. Ignorarea
acestora poate rezulta în complicaţii pentru pacient.

CONTRAINDICAŢII: Nu ar trebui să efectueze ablaţia
venelor pentru varice pacienţii care suferă de
următoarele afecţiuni: trombi în segmentul venei care
trebuie tratate; o incapacitate ambulatorie; boală arterială severă; tromboză venoasă profundă, sau pacienţii
cu antecedente de TVP; persoanele însărcinate sau care
alăptează; sau pacien i într-o stare generală de sănătate
inadecvată. Alte contraindica ii pot fi determinate de
fiecare medic în momentul tratamentului.

ATENŢIE: Este destinat utilizării de către medici instruiţi
complet. Legea federală (SUA) restricţionează vânzarea
acestor dispozitive de către sau la comanda unui medic.
Seturile pentru proceduri VenaCure EVLT sunt destinate
utilizării la un singur pacient. Verificaţi pachetele sigilate
înainte de a le deschide. Dacă sigiliile sunt rupte sau
pachetele sunt deteriorate, trataţi-le ca fiind nesterile şi
eliminaţi-le. Asiguraţi-vă că data expirării înscrisă pe seturile pentru proceduri VenaCure EVLT este încă valabilă.

Trebuie purtaţi ochelari de protecţie împotriva laserelor
de toate persoanele aflate în sala de tratament, inclusiv
de pacient. Tratarea venelor aflate aproape de
suprafaţa pielii poate genera arsuri ale pielii.
POSIBILE COMPLICAŢII:Reac iile adverse pot include, dar
nu se limitează la: perforarea vaselor, tromboză, embolie
pulmonară, flebită, hematom, infecţie, parestezie din
cauza deteriorării termice a nervilor senzitivi adiacen i,
arsuri ale pielii i tromboflebită.
Indica iile, contraindica iile, avertismentele i instruc iunile de utilizare pot fi găsite în instruc iunile de utilizare
furnizate împreună cu fiecare dispozitiv. Respecta i toate
instruc iunile înainte de utilizare. Imposibilitatea de a
face acest lucru poate duce la complica ii pentru pacient.
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