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Taﬂk›rma Sistemleri
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Lithotripsy Systems

Yenilik, teknoloji ve nihai çözüm…..
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LMED 1991 y›l›nda kuruldu¤undan bu yana üroloji alan›nda sürdürdü¤ü
çal›ﬂmalar›n sonucunda geliﬂtirdi¤i kompakt Vücut D›ﬂ›ndan ﬁok Dalgalar› ile
Böbrek Taﬂ› K›rma sistemi (ESWL) COMPLIT ile her zaman oldu¤u gibi bu
alandaki öncülü¤ünü devam ettirmektedir.
COMPLIT ESWL Ana Ünitesi ve Tedavi Masas› tek ünite olarak tümleﬂik
yap›dad›r. COMPLIT sahip oldu¤u "Iso-Centric" C-Yay üzerinde hareketli
ﬁok Reflektörü ile hastan›n pozisyonunu ve odaklamay› bozmadan taﬂ
tedavisi için de¤iﬂik aç›lardan ﬂok dalgas› verilmesini sa¤lamaktad›r. Bu
özellik kullan›c›n›n tedavi için gerekli ideal aç›y› seçmesine ve tedavinin en
etkili ﬂekilde yap›lmas›na imkan verir.
Sahip oldu¤u bu özellik ile COMPLIT kullan›c›ya kullan›m kolayl›¤› sa¤larken
hastaya da konforlu tedavi görmesi imkan› sa¤lar. S›rtüstü veya yüzükoyun
yatan hastan›n pozisyonunu de¤iﬂtirmeden ﬁok Kafas› ultrasonik
lokalizasyon için masan›n alt›na veya üreter taﬂlar›n tedavisi için masan›n
üzerine yerleﬂtirilebilir.
COMPLIT ile taﬂ k›rma tedavisi s›ras›nda hastaya anestezi uygulanmas›na
gerek duyulmaz. Kompakt yap›s› ile küçük bir alanda kurulum ve rahat
kullan›m sa¤lar.
COMPLIT sahip oldu¤u bu özelliklere ek olarak dünyadaki ilk "Dinamik
Hasta Kay›t ve Raporlama Program›" ile hasta ve tedavi ile ilgili bilgilerin
tedavi s›ras›nda kaydedilmesine imkan veren yaz›l›ma sahiptir. Bu benzersiz
özellik eﬂ zamanl› olarak kullan›c›n›n sistemi kontrol etmesine ve
kullanmas›na imkan verir.
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aﬂ k›rma tedavisinde baﬂar›y› etkileyen en
önemli konu taﬂ›n odaklamas›n›n do¤ru
ve hassas bir ﬂekilde yap›lmas›d›r.
Sahip oldu¤u kompakt ve bilgisayar
kontrollü yap›s› ile COMPLIT taﬂlar›n
hassas bir ﬂekilde odaklanmas› için özel
olarak tasarlanm›ﬂ U/C-Kollu Floroskopi
cihaz›–LITHOSCOPE veya herhangi bir
standard C-Kollu Floroskopi cihaz›
ve/veya yine ELMED taraf›ndan geliﬂtirilen
Bilgisayar Kontrollü Otomatik Ultrasonik
Lokalizasyon
Sistemi
Robot
Kol – LITHOARM ile kombine
edilebilmektedir.
LITHOARM Taﬂ K›rma Sistemlerine
uygulanabilen ve yeni jenerasyon cihazlarda
bulunmas› gerekli olan, bilgisayar kontrollü
otomatik taﬂ odaklama sistemidir.
Kullan›c›n›n
de¤iﬂen
ve
geliﬂen
ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› ve hasta
konforunun artt›r›lmas› için COMPLIT
Taﬂ
K›rma
tedavisinde
eksiksiz
çözümler sunmuﬂ ve yeni bir standart
oluﬂturmuﬂtur.

Odak noktas›ndaki merkez
eksenden geçen opsiyonel bir
ultrasound probe ataçman›
vas›tas›yla
kullan›c›
her
posizyonda real-time görüntü
alabilir ve ultrasound ile
manual lokalizasyon yapabilir.

Kompakt yap›s› ile tedavi masas› ve
taﬂ k›rma sistemini birleﬂtiren
COMPLIT ürolojik uygulamalar
için özel olarak tasarlanm›ﬂ ve
geliﬂtirilmiﬂtir.
COMPLIT’in
tüm
fonksiyonlar›
kablolu uzaktan kumandas› ile
kontrol edilir.
COMPLIT, C-Yay üzerinde hareketli
ﬂok kafas›n›n masa alt›na al›nmas›,
özel kapa¤›n›n ﬂok kafas› boﬂlu¤una
yerleﬂtirilmesi ve X-Iﬂ›n› geçirgen
masas› ile endo-ürolojik uygulamalar
için eksiksiz bir Ürolojik Masa halini
almaktad›r.
Opsiyonel olarak her türlü ürolojik
(ayak
destekleri,
pozisyon
ataçmanlar›, serum ask›s› vs.)
amaçl› aksesuarlar› temin edilebilir.

ÖZELL‹KLER

COMPLIT

Ana Ünite

Masa
Hareketler
Üst ölçüler
Ayak deste¤i
Baﬂ deste¤i
Dikey (Aﬂa¤›-Yukar›) hareket
Uzunlamas›na (boyuna) hareket
Enine hareket
Yükseklik
Geniﬂlik
Uzunluk
Taﬂ›ma kapasitesi
A¤›rl›¤›

3 yöne elektrikli
1200x700 mm (ops. di¤er ölçüler mevcuttur)
720x800 mm
720x400 mm
300mm
100 mm (ops. 150 mm)
100 mm (ops. 150 mm)
850-1170 mm aras› ayarlanabilir
700 mm (Iso-centric yay ve Robot Kol hariç)
Destekler hariç 1200 mm
230 kg
240 kg

LITHOARM - Robot Kol

Masa alt›na al›nabilen;
Isosentrik C-Yay üzerinde
hareketli ﬂok kafas›
Bilgisayarl› kontrol sistemi
Ultrasonik ve Floroskopik
lokalizasyon sistemi
Dinamik hasta kay›t ve
istatistiksel rapor sistemi

Manipulator Tipi
Uygulama Aparat›
Parametreler
Aç› sensörleri
Yaz›l›m
Uygulama

Aç›k devinimli kol
Ultrason probe tutucu
7 ba¤lant›, 6 eklem ve 5 aç›
hassas aç› direnç alg›lay›c›

Windows iﬂletim sistemleri
Her tür taﬂ k›rma cihaz›na adapte edilir.

Ultrasonografi Cihaz› (opsiyonel)
Her türlü ultrason cihaz›n›n 3.5 Mhz konveks probu ile sisteme adapte edilebilir.

LITHOSCOPE-U/C Kollu Floroskopi Sistemi
(C-kollu ünite opsiyoneldir)
Gücü
Floroskopi Voltaj› (kV)
Floroskopi Ak›m› (mA)
Görüntü Yo¤unlaﬂt›r›c›
Röntgen Tüpü

TV Kamera
Monitör
Kontrast oran›
Haf›za Sistemi

Ebad›
A¤›rl›¤›

3.5 kW (opsiyonel 5 kW – 18 kW – HF jeneratör)
40-110 kV – Otomatik Parlakl›k kontrolü (opsiyonel 40-120 kV)
0.2-3.5 mA – (Otomatik Parlakl›k kontrolü) ‹ki Temel Seçim
6" standart (opsiyonel 7"-9"-12" – 2 ve 3 alanl›)
Monoblok, sabit anot, çift fokus, standart 0.6-1.5mm fokal spot
Anot ›s› kapasitesi 45 kHU, (opsiyonel 0.6-1.8mm veya
0.3-0.6mm döner anot, 200 kHU anot ›s› kapasitesi)
Yüksek çözünürlüklü CCD Kamera
Medikal amaçl›, 17" Siyah-Beyaz, 625/50 Hz
(opsiyonel 18", 19", 21", 22" TFT,LCD, renkli)
35:1
Son Görüntü Haf›zas› (LIH) (Opsiyonel 4-128 görüntü haf›zas›,
DICOM 3.0 uygun kay›t sistemi)
Opsiyonel CD/DVD yaz›c› veya videoprinter ba¤lama imkan›,
140.000 görüntü haf›za sistemi
1830(Y)x1250(U)x510(G)
225 kg

GENERAL
Enerji
Gürültü Seviyesi
Standartlar

115/230V AC (+/- %10V), 60 / 50 Hz
78 dBA
EN 60601-1 S›n›f I, Tip B
93/42/EEC, S›n›f IIb
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Özellikler ve görünüm önceden haber verilmeksizin de¤iﬂtirilibilir.

COMPLIT

Elektro hidrolik sistem (opt Elektrokondaktif sistem)
Elipsoidal
Membran ile kuru temas
Floroskopi ve/veya Ultrasound
135 mm (opsiyonel 160 mm’e kadar)
7.5x22 mm (%50 isobar çap)
1200 bar’a kadar ayarlanabilir
normal elektrotta 0-21 kV aras›; uzun ömürlü elektrotta 24 kV
dakikada 40-150 ﬂok aras› (opsiyonel)
Otomatik, EKG, Solunum ve manual yöntem ile (opsiyonel)
Su yast›¤› ile kapal› devre – 8.5 lt su tank› kapasitesi
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Elmed, T›bbi
profesyonellere Geliﬂtirilmiﬂ
Yenilikçi Taﬂ K›rma
sistemleri sunar

Enerji kayna¤›
Odaklama
Hasta temas›
Lokalizasyon
Odak mesafesi
Odak boyutu
Odak bas›nc›
Çal›ﬂma voltaj›
Vuruﬂ S›kl›¤›
Tetikleme modu
Su sistemi
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