
 

 

RevoLix ™ 

Laser cu tuliu 



 
 

RevoLix ™ - de ce? 

RevoLix este singurul laser dezvoltat special pentru 
chirurgia țesuturilor moi. Lungimea de undă a 
laserului RevoLix este de 2 microni. Această lungime 
de undă este similară cu cea de la holmiu, dar 
emisia este continuă în loc de puls. RevoLix unifică 
avantajele principiilor laser chirurgicale existente 
într-o singură unitate: 

• Fasciculul laser RevoLix este administrat cu 

fibre laser flexibile. Incizia și vaporizarea 

țesutului este similară cu tehnologia laser CO2. 

Aceasta este ideală pentru chirurgia 

endoscopică, laparoscopică, deschisă și minim 

invazivă. 

• Hemostaza excelentă RevoLix este dovedită 

pentru tratamentul pacienților cu hiperplazie 
benignă prostatică (BHP) cu risc ridicat sub 
medicație anticoagulantă [9]. 

• RevoLix asigură cea mai mare rată de 
vaporizare tisulară publicată. Spre deosebire de 
laserele verzi, eficiența vaporizării RevoLix nu 
scade în timpul operației, deoarece cromoforul 
absorbant este apa [10]. Efectul RevoLix asupra 
ţesutului este superficial. Inciziile sunt netede și 
curate. 

RevoLix - care sunt avantajele? 

Eficiența de tăiere a țesuturilor moi și hemostaza 
sunt superioare oricărei alternative cunoscute. 
Soluţia salină sau apa sunt utilizate pentru irigare, 
reducând riscul sindromului TUR (sindromul de 
rezecție transuretrală) [2]. 

Radiația laser în exces este absorbită de irigare și 
nu afectează țesutul la mai mult de 3 mm de la vârful 
fibrei. Deteriorarea țesuturilor este limitată la 0,2 
până la 1,0 mm. 

Vizualizarea este excelentă. Nici sângerarea, nici 
strălucirea laser vizibilă nu afectează vizibilitatea 
zonei chirurgicale. Ochelarii de siguranță pentru 
laser neutri la culoare mențin coloritul real. Lentilele 
endoscopului nu acumulează fluide împroşcate 
atunci când sunt utilizate în chirurgia laparoscopică. 

 

RevoLix - care sunt avantajele? 

• Fără pierderi de sânge, fără transfuzii 

• Recuperare rapidă 

• Spitalizare scurtă 

• Mai puțină îngrijire post-operatorie 

• Timp scurt de cateterizare în tratamentul 
hiperplaziei benigne prostatice (BHP) 

• Chirurgie precisă 

• Fără penetrare profundă a țesuturilor 

• Operare sigură 

• Hemostază excelentă 

• Tratamentul pacienților sub tratament 
anticoagulant 

• Chirurgie a hiperplaziei benigne prostatice (BHP) 
care protejează ejacularea 

• Multi-disciplinar 

RevoLix ™ - de ce unda continuă de 2 
microni? 

Lungimea de undă RevoLix la 2,0 microni este 
excelentă pentru incizie și vaporizare. Este sigură 
într-o irigare apoasă și asigură hemostază 
superioară. Efectul laserului asupra țesutului este 
independent de vascularizarea țesuturilor. 

Aceste proprietăți deosebite se datorează absorbției 
eficiente la lungimea de undă RevoLix de 2,0 
microni de către molecula de apă care este 
omniprezentă în orice țesut. 

Absorbția puternică și emisiile continue ale undelor 
asigură tăierea și vaporizarea precisă a țesuturilor 
moi cu hemostază excelentă. Nu există penetrare 
profundă sau necroză necontrolată. Tăieturile curate 
și hemostaza excelentă se realizează prin mişcarea 
fibrei pe locul chirurgical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectre de absorbție a cromoforilor corporali 

Acest grafic arată absorbția celor mai importanţi 
cromofori ai corpului (ROŞU pentru sânge, 
ALBASTRU pentru apă, MARO pentru melanină) la 
diferite lungimi de undă. Adâncimea de penetrare 
este indicată în dreapta. Lungimile de undă laser 
sunt prezentate ca linii verticale. 

Laserul verde: în absența hemoglobinei, laserul 
verde la 532 nm se apropie de absența absorbţiei 
țesutului, deoarece la această lungime de undă apa 
este aproape transparentă. Sub tratament cu laser, 
albirea hemoglobinei se datorează creșterii 
temperaturii țesutului cauzată de laser. Acest lucru 
explică scăderea eficienței vaporizării în timpul unui 
tratament cu laser verde. 

Laser cu diode: La lungimea de undă a laserului cu 
diode nici apa, nici hemoglobina nu sunt un bun 
absorbant. Acest lucru explică penetrarea profundă a 
laserelor cu diode și a laserului Nd: YAG. 

Laserul RevoLix și Holmiu: Ambele lasere au o 
lungime de undă similară, care este absorbită 
selectiv de molecula de apă. Pătrunderea optică a 
RevoLix în țesut este de aproximativ 0,25 mm [13]. 

Spre deosebire de hemoglobină, apa își păstrează 
proprietățile absorbante atunci când este încălzită de 
orice laser. Acest lucru explică efectul constant 
asupra țesutului în timpul tratamentului cu RevoLix. 
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RevoLix - de ce este sigur? 

Într-o irigare apoasă, efectul laser asupra țesutului 
este limitat la mai puțin de 3 mm în fața vârfului 
fibrei. Orice țesut aflat mai departe este protejat de 
irigant. Același mecanism protejează țesutul și 
organele adiacente tăieturii. Orice țesut la o distanță 
mai mare de 3 mm nu este afectat de laserul 
RevoLix. Spre deosebire de laserele verzi, acest 
lucru elimină riscul de deteriorare neintenționată a 
țesutului în timpul operației cu laser. Penetrarea și 
deteriorarea țesuturilor sunt aproape independente 
de putere și sunt aceleași pentru toate laserele 
RevoLix. 

RevoLix - protocoale pentru hiperplazia 
benignă prostatică (BHP) și curba de 
învățare 

RevoLix oferă o varietate de opțiuni pentru 
hiperplazia benignă prostatică (BHP) [8]: 

• ThuVAP 

• ThuVaRP 

• ThuVEP + ThuLEP 

Curba dumneavoastră de învățare beneficiază de 
gama acestor protocoale. Începătorul va începe cu 
vaporizarea și mai târziu va progresa tăind porţiuni 
care cresc în dimensiune și va ajunge în final la 
enucleare - toate cu același instrument. 

De-a lungul curbei de învățare nu există niciun risc 
chirurgical suplimentar. Pentru novicii RevoLix, doar 
timpul de operare OR este mai lung la începutul 
curbei de învățare [12]. 

Probe de țesut sunt produse pentru examenul 
histologic ulterior în timpul vaporizării și enucleării. 
RevoLix pentru chirurgia hiperplaziei benigne 
prostatice (BHP) este eficient și sigur [6, 15]. 
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Tranziția la țesutul sănătos 

RevoLix - potrivit pentru glandele mari și cât 
durează intervenția chirurgicală? 

Pentru RevoLix nu există nicio limitare a mărimii 
prostatei. Sunt raportate volume de glandă de până 
la 200 ml (TRUS). 

Histologia țesutului prostatic excizat după 
vaporizarea cu laser RevoLix 200 watt 

Gama laserului RevoLix 

RevoLix 120 - RevoLix 200 

După introducerea sa clinică în 2003, laserul 
RevoLix a cunoscut o dezvoltare continuă. Modelul 
inițial de 70 de wați pentru chirurgia de bază a fost 
modernizat la 120 de wați, ceea ce este ideal pentru 
enuclearea prostatei. 

Valoarea adăugată a RevoLix 200 este rata 
crescută de vaporizare a țesutului la mai mult de 3 
grame pe minut. Această valoare a fost determinată 
într-un model de rinichi porcin perfuzat cu sânge 
[11]. În chirurgia hiperplaziei benigne prostatice 
(BHP), vaporizarea țesuturilor elimină necesitatea 
fragmentării mecanice a țesuturilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rata de vaporizare vs puterea laserului la 2 
microni 

Aproximativ 1,5 grame pe minut de țesut sunt 
enucleate [14, 15]. 

RevoLix DUO - o cutie pentru hiperplazia 
benignă prostatică (BHP) și pietre 

RevoLix DUO este primul laser universal în urologie 
pentru litotripsie, hiperplazia benignă prostatică 
(BPH), tumori ale vezicii urinare, carcinomul urotelial 
al tractului superior (UTUC), chirurgie deschisă și 
laparoscopică. Această versatilitate este obținută 
combinând un laser pulsat Holmiu-YAG și un laser 
cu undă continuă Tuliu-YAG într-o singură cutie. 
Litotripsia în tractul inferior, medial și superior cu 
instrumente rigide și flexibile se realizează prin 
laserul Holmiu integrat. Pietrele sunt fragmentate 
indiferent de compoziția chimică. Fibrele cu laser 
extrem de flexibile sunt cele mai potrivite pentru 
ureteroscopia (URS) caliciului inferior cu instrumente 
flexibile. 

Ambele unități laser ale RevoLix DUO sunt 
disponibile din același port de fibră. Această 
caracteristică permite utilizarea aceleiași fibre laser 
pentru chirurgia țesuturilor moi și pentru litotripsie. 

Cum se potrivesc laserele RevoLix cu 
mediul dumneavoastră de lucru? 

RevoLix este extrem de ușor de utilizat. În zona 
operaţiilor, laserul RevoLix funcționează silenţios. 
Roţile mari permit o mișcare ușoară între camere. 
Laserele RevoLix funcționează cu alimentare de la o 
priză standard. Nu este necesară vreo instalare 
specială. Laserul și-a dovedit rezistența extremă în 
timpul transportului de rutină între zonele de 
realizare a operaţiilor și în utilizarea în serviciile 
medicale mobile. 
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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 realizează 2 setări de 
putere selectabile disponibile în vârful degetului. 
Această caracteristică opțională permite comutarea 
între setările de putere pentru tăiere și coagulare 
sau între diferite setări pentru viteze de tăiere lente 
și rapide. 

 
 
 

Comutator Kix DUO cu pedală dublă 
Nr. comandă 101 630 144 

RevoLix - sisteme de livrare perfecționate  

LISA oferă o gamă variată de sisteme de livrare 
specializate. Fibrele de ardere reutilizabile sunt 
decupate și separate în procesul de pregătire 
pentru următorul caz. Fibrele laser de unică 
folosinţă sunt utilizate în situații în care nu este 
permisă reutilizarea. Vă rugăm să consultați 
broșura LISA Accesorii Chirurgicale Laser pentru 
afla mai multe detalii despre aplicatoarele laser și 
instrumente de recondiționare și broșura Fibre 
chirurgicale laser pentru diferite fibre de ardere 
frontală și laterală. 

RevoLix - aplicații și publicații 

Sistemul laser RevoLix și-a demonstrat 
superioritatea în discipline chirurgicale precum 
urologie, neurochirurgie *, ORL, ginecologie și 
bronhoscopie. Peste 150 de articole sunt publicate 
despre aplicații chirurgicale cu lasere LISA 
RevoLix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comutator de picior Kix cu o pedală  

Nr. Comandă 101 630 147 
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RevoLix - care sunt aplicațiile? 

Sistemul laser RevoLix și-a demonstrat superioritatea în discipline chirurgicale precum Urologie, 
Neurochirurgie *, Ginecologie, Pneumologie și ORL. În Urologie, sistemului RevoLix i se acordă multă 
atenție pentru performanțele sale superioare în ceea ce privește vaporizarea și rezecția adenomului 
prostatic (BPH), tratamentul ambulatoriu al tumorilor renale de tip Carcinom urotelial al tractului superior 
(UTUC) și ale vezicii urinare, deschiderea de stricturi, incizii și excizii care conservă țesutul. 

 
Urologie 

Vapo-rezecția prostatei (ThuVaRP) 

Vaporizarea prostatei (ThuVAP) 

Vapo-enuclearea prostatei (ThuVEP) 

Enuclearea brută a prostatei (ThuLEP) 

Incizie pe colul vezicii urinare 

Deschiderea stricturilor 

Vaporizarea și excizia tumorilor vezicii urinare 

Vaporizarea carcinoamelor uroteliale ale tractului superior - UTUC 

Nefrectomie parțială 

Laparoscopie 

Litotripsie 

Ginecologie 

Histeroscopie 

Endometrioză 

Adezioliză 

Conizare 

Condilomate 

 
Neurochirurgie*  

Fenestrarea chisturilor 

Ventriculocisternostomie  

Recuperarea cateterului 

Ventriculostomie de grad 3 

Rezecția tumorii 

Hemostază 

 
ORL 

Excizia tumorilor 

Amigdalectomie 

Concotomie 

 
Pneumologie 

Bronhoscopia 

Recanalizarea căilor aeriene 

Dezobstrucţie 

Coagularea țesuturilor 

APLICAȚII 

Vapo-rezecția 
prostatei 

Vaporizarea 
prostatei 

Excizia tumorii 
renale 

Piatră uretră 

Adezioliză 

Ventriculostomie 
endoscopică de grad 3 * 

Excizia tumorii 

Recanalizarea 
căilor aeriene 

Chirurgie 
pulmonară 

Amigdalectomie 

Chisturi 
ventriculare * 



Rata de repetiție (fragmentat) 0.5 - 10 Hz 

Identificarea fibrei optică 

Specificații tehnice 

Laser 120 Watt     

RevoLix ™ 

Laser 200 Watt 

Sistem laser tisular                          laser DPSS cu undă continuă 

 

 
 
 

 
 

Lungimea de undă 2013 nm 

Putere la vârful fibrei 5 până la 120 W (reglabil) 5 până la 200 W (reglabil) 

Mod de emisie undă continuă, fragmentată 50 ms - 1000 ms 
 

 

   Administrare undă gamă largă de fibre de siliciu flexibile 

 

Fascicul de țintire 635 nm (roșu) sau 532 nm (verde), max. 1 mW (reglabil) 

Alimentarea principală 208 - 240 V AC, 50/60 Hz, (1 ~, N, PE), max. 16 A. 

Sistemul de răcire răcire integrată 

Dimensiuni Înălţime 1025 x Lăţime 420 x Lungime 1007 mm (înălțime fără afișaj) 

Greutate 170 kg 

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

 

Specificații tehnice 

Laser 150/20 Watt 

Sistem laser tisular                           laser DPSS cu undă continuă 

Lungimea de undă 2013 nm 

Putere la vârful fibrei 5 - 150 W (reglabil) 

RevoLix ™ 

Mod de emisie undă continuă, fragmentată 50 ms - 1000 ms 

Rata de repetiție (fragmentat) 0.5 - 10 Hz 

 
     Sistem laser piatră laser pulsat Holmiu-YAG 

Lungimea de undă 2123 nm 

Putere la vârful fibrei 2.5 - 20 W (reglabil) 

Energia impulsului 0,5 - 2,6 J 

Frecvență 5 - 15 Hz 

Puterea de vârf a impulsului 7 kW 

Administrare undă                              o gamă largă de fibre de siliciu flexibile, același port de fibră pentru ambele lasere 

Identificarea fibrei optică 

Fascicul de țintire 635 nm (roșu) sau 532 nm (verde), max. 1 mW (reglabil) 

Alimentarea principală 208 - 240 V AC, 50/60 Hz, (1 ~, N, PE), max. 16 A. 

Sistemul de răcire răcire integrată 

Dimensiuni Înălţime 1025 x Lăţime 420 x Lungime 1007 mm (înălțime fără ecran) 

Greutate 185 kg 

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

 

 
 

Standarde de siguranță: IEC 60601 
CE conform Directivei Consiliului 
93/42/CEE  

Legile federale din SUA restricționează 
vânzarea acestui dispozitiv de către sau 
la comanda unui medic 

Specificațiile pot fi modificate fără 
notificare prealabilă. 

Fabricat în Germania Broșura 2019-
02 Nr. comandă 036 002 140 

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. 

 
 

 

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 

Laser 120 Watt     

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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