USŁUGA MEDYCZNA

MOBILNA LITOTRYPSJA

We Master
Therapeutic Ultrasound
Spécialiste et leader mondial des ultrasons thérapeutiques depuis plus de 30 ans, EDAP TMS (NASDAQ : EDAP) est
créateur de solutions thérapeutiques non invasives pour
l’urologie. Les nombreux brevets déposés sont le fruit
d’importants investissements en R&D et d’étroits partenariats
avec les institutions de recherche médicale européennes. Présente au niveau mondial à travers son réseau de filiales, la so-

ciété propose également une gamme de services étendue :
équipements mobiles, centres de formation, réseaux de
maintenance.
Avec l’Ablatherm® HIFU, EDAP TMS occupe la position de leader
mondial des Ultrasons Focalisés de Haute Intensité (HIFU) pour
le cancer localisé de la prostate. La société développe également la technologie HIFU pour d’autres formes de tumeurs.

*

Pionnier et acteur majeur de la lithotritie extracorporelle,
EDAP TMS a mis sur le marché le premier lithotriteur modulaire
et détient le brevet de la technologie Electroconductive® qui
équipe la gamme Sonolith®.
Les produits EDAP TMS assurent au quotidien des résultats
cliniques reproductibles associés à des effets secondaires
limités garants d’une qualité de vie préservée.

www.edap-tms.com

Producent
EDAP TMS, Lyon Francja

• S onolith® 4000

Wyłączny dystrybutor.
Operator usługi na terenie kraju
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You Master Urology

Puissance, précision
et robotisation …

… d’un
geste, optimisez
Rozbijanie kamieni
nerkowych
metodą ESWLvotre

performance thérapeutique ..

LITOTRYPTER SONOLITH PRAKTIS firmy EDAP/TMS, Francja

ze stołem zabiegowym i pozycjonowaniem kamienia przy pomocy RTG i USG.

Moblina Litotrypsja 

www.medicosystems.pl

USŁUGA MEDYCZNA
Proponujemy Państwu świadczenie usługi medycznej w zakresie cyklicznego udostępniania zestawu do przeprowadzania zabiegów kruszenia kamieni nerkowych
metodą ESWL. W uwzględnionym terminie dostarczamy i instalujemy litotrypter
Sonolith® Praktis wraz z aparatem RTG, USG i stołem zabiegowym w Państwa placówce. Zabiegi
wykonywane są przy współudziale technika z naszej firmy.
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OPIS POMIESZCZENIA ZABIEGOWEGO
• Wielkość pomieszczenia min. 15 m2
• Zasilanie elektryczne 230 V, jednofazowe, 16A
• Nie jest wymagane podłączenie do sieci wodnej
ani kanalizacyjnej

Zabiegi litotrypsji są refundowane przez NFZ.

*Ilość ograniczona jest jedynie wysokościa kontraktu.
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Siła i dokładność
300 cm

Niezawodność
i bezpieczeństwo
Jednakowa skuteczność dla wszystkich
rodzajów i wielkości
kamieni
500 cm

OPIS ZABIEGU
Konstrukcja litotryptera opiera się na wykorzystaniu zjawiska generacji fali wstrząsowej w środowisku
wodnym i skupieniu jej w jednym z ognisk elipsoidy, gdzie uzyskuje się wysokie ciśnienie.
Fala wstrząsowa jest falą ultradźwiękową, która penetruje bez większych strat w środowisku wodnym
np. tkanki miękkie, dobrze uwodnione o małej gęstości. Po napotkaniu na obiekt twardy o dużej
gęstości np: kamień w nerce, odbija się od niego, przekazując mu część energii. Największe natężenie fali występuje w ognisku, malejąc z sześcianem odległości od niego. Do pozycjonowania złogu
wykorzystywany jest wbudowany aparat Rtg z ramieniem C lub aparat ultrasonograficzny.
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości toru wizyjnego z podglądem na monitorach, dawki promieniowania ograniczone są do minimum. Największą popularnością cieszy się system pozycjonowania
Rtg. Zabieg wykonywany jest z częstotliwością 60-120 impulsów/minutę przy ilości 1500-3000 impulsów.
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PODWÓJNY SYSTEM LOKALIZACJI I OBRAZOWANIA
Dostosowanie do istniejących systemów obrazowania pomaga w lepszym wykorzystaniu sprzętu.

Dzięki unikatowemu interfejsowi
Sonolith ® Praktis można przystosować
do istniejących na rynku aparatów rtg
i usg, zmniejszając koszty inwestycji.

www.medicosystems.pl
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Sonolith®Praktis wykorzystuje metodę elektroprzewodzącą – najnowszą technologię dostosowaną
do potrzeb bezinwazyjnej litotrypsji. Nowa konstrukcja systemu łączy technologię i efektywność kliniczną.
Jako część modułowego systemu endourologicznej platformy, litotrypter spełnia specjalistyczne
potrzeby urologii dzięki swojej wszechstronności i elastyczności.
W celu dokładnej lokalizacji kamienia Sonolith ® Praktis może być łatwo połączony z systemami
obrazowania w czasie rzeczywistym, takich jak: rtg typu ramię C i usg.

Idealne połączenie
z systemami obrazowania rtg.

Unikalnie zaprojektowane łączniki pozwalają na połączenie z aparatami rtg
typu ramię C.

Przyjazna dla użytkownika lokalizacja
kamienia za pomocą usg.
Sonolith®Praktis wyposażony jest
w system pozycjonowania usg, który
pozwala na dokładną lokalizację i kontrolę dezintegracji kamienia w czasie
rzeczywistym.
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EFEKTYWNOŚĆ

Elektroprzewodząca metoda generacji fal wstrząsowych zwiększa skuteczność zabiegów i efektywność terapeutyczną.

MODUŁOWOŚĆ KONSTRUKCJI

Dostosowanie litotryptera Sonolith do większości dostępnych przewoźnych aparatów rtg i aparatów
usg.

PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA

Ruchomy, ergonomiczny, nadający się do transportu aparat Sonolith® Praktis jest łatwy w instalacji, która nie wymaga specjalnego wyposażenia czy wykwalifikowanego personelu.
Jego konfiguracja pozwala zainstalowanie w każdym obiekcie opieki zdrowotnej.
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Kolejne wyładowania elektryczne są niejednolite
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