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GÜVENL‹
VIBROLITH elektro-pnömatik prensiple çal›ﬂan vücut içinden böbrek taﬂ›
k›rma cihaz›d›r. Sistem bas›nçl› hava ile hareket ederek paslanmaz çelik bir
proba çarpan merminin yaratt›¤› pnömatik bas›nc›n böbrek taﬂ› üzerinde
oluﬂturdu¤u balistik enerjinin taﬂ› parçalamas› prensibi ile çal›ﬂ›r. Paslanmaz
çelik prob bu vuruﬂtan kaynaklanan enerjiyi taﬂa aktar›r. Elektro-pnömatik
balistik enerji sadece taﬂ›n k›r›lmas›n› sa¤lar, dokuya herhangi bir zarar vermez.
Sistem sadece bas›nçl› hava kayna¤›n›n yaratt›¤› vuruﬂlar›n etkisiyle
çal›ﬂt›¤›ndan ›s› meydana gelmez. Bu nedenle ›s›dan kaynaklanan herhangi
bir doku hasar› veya endoskobun optiklerinde bir zarara neden olmaz.
Cihaz›n kontrol ünitesi d›ﬂ›nda elektrikle çal›ﬂan herhangi bir parça yoktur.
Hem elcek hem de ayak pedal› hava bas›nc› ile çal›ﬂmaktad›r. Cihaz tüm
sistemi koruyan izolasyon transformatörüne sahiptir. Böylece hem hasta
hem de kullan›c› için herhangi bir elektrik çarpma riski yoktur.
Problar medikal kullan›ma uygun, doku uyumlu paslanmaz özelliktedir.

VIBROLITH özellikle Geyikboynuzu, renal pelvik ve
kaliks böbrek taﬂlar›n›n Perkütan Nefrolitotomi
(PNL) ile tedavisinde çok baﬂar›l›d›r.

VIBROLITH Ureter taﬂlar›n›n
tedavisinde Ureteroskopi (URS)
ile tedavi için çok etkilidir.

VIBROLITH mesane taﬂlar›n›n
endoskopik uygulamalar ile k›sa
zamanda tedavi edilmesinde etkilidir.
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ETK‹L‹
VIBROLITH her tür böbrek, üreter ve mesane taﬂlar›n›n tedavisinde
kullan›c› memnuniyeti garantisi vermektedir. VIBROLITH ile taﬂ›n yeri
ve türü ne olursa olsun k›sa bir sürede yüksek baﬂar› oran›yla taﬂ
tedavisi yap›l›r. Elektro-pnömatik enerjinin do¤rudan proba
iletilmesi ile taﬂ›n tedavisi için maksimum etki oluﬂur.
VIBROLITH geyik boynuzu, renal pelvik ve kaliks taﬂlar›n PNL ile
tedavisinde yüksek baﬂar› gösterir. VIBROLITH tüm üreterde URS
ile kolay taﬂ tedavisine imkan verir. VIBROLITH ile mesane taﬂlar›n›n
endoskopik yöntemle baﬂar›l› ve çabuk bir ﬂekilde tedavi
edilmesinde taﬂ›n büyüklü¤ü hiç önemli de¤ildir.

KOLAY
VIBROLITH "kolay kullan›m" özelli¤ine sahiptir. Kullan›c› kontrol
panelindeki "single" (tek) ve "multi" (çoklu) butonlar›na basarak tek
veya çoklu vuruﬂu kolayca seçilebilir. Çoklu seçenekte vuruﬂ
frekans› ayarlanabilir. Uygulanan toplam vuruﬂ say›s› dijital bir sayaç
ile cihaz›n kontrol panelinden izlenebilir. Çal›ﬂma bas›nc›, hava
kayna¤›ndan ba¤›ms›z olarak, taﬂ›n sertlik derecesine göre cihaz›n
gücünü de¤iﬂtirmek üzere kontrol panelindeki dü¤meyi çevirmek
suretiyle kolayca ayarlan›r.

ASP‹RASYON ADAPTÖRÜ (Opsiyonel)
VIBROLITH için özel olarak tasarlanm›ﬂ aspirasyon adaptörü cihaza
aspirasyon ba¤lama imkan› verir. Elle kontrol edilen valf düzene¤i ile
k›r›lan taﬂ parçalar› kolayca aspire edilebilir. Bu valf düzene¤i s›v› ak›ﬂ
miktar›n› kontrol edebildi¤inden operasyon s›ras›nda iyi bir görüntü
sa¤lar.

GEN‹ﬁ UYGULAMA
VIBROLITH ameliyathane ortam›nda, hastanenin merkezi hava
kayna¤›, oksijen tüpü veya ayr› bir hava kompresörü ile çal›ﬂabilir.
Orijinal taﬂ›ma çantas› ile kolayca taﬂ›n›r ve kullan›c› taraf›ndan
istenen yerde kullan›ma haz›r hale getirilir. Bir taﬂ›ma sehpas› ve
hava kompresörü opsiyonel olarak temin edilebilir. VIBROLITH farkl›
uygulamalar ve de¤iﬂik türde endoskoplar (nefroskop, ureteroskop
ve sistoskop) ile kullan›lmak üzere geniﬂ bir prob seçene¤ine
sahiptir. Cihaz› oluﬂturan set içerisindeki parçalar›n tümü birbiriyle
uyumlu çal›ﬂmaktad›r.

EKONOM‹K
Tasar›m› ve kullan›m kolayl›¤› ile vücut içinden taﬂ k›rma konusunda
çok etkili ve güçlü VIBROLITH düﬂük kurulum ve bak›m maliyeti ile
çok ekonomiktir.
Steril edilerek tekrar kullan›labilen problar› ile sarf malzemesine
ihtiyaç duymad›¤›ndan kullan›m maliyeti de düﬂüktür.

KOLAY, GÜÇLÜ,
TAﬁINAB‹L‹R,
BAKIM GEREKT‹RMEZ,
DÜﬁÜK MAL‹YETL‹
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Dokuya Dost

Çal›ﬂma Bas›nc›
Besleme Bas›nc›
Vuruﬂ Modu
Güç Kayna¤›
Isolasyon

Hassas
Güvenli

0 - 4 Bar, sürekli ayarlanabilir
5-10 Bar medikal bas›nçl› hava
Tek ve Çoklu seçim 50-500
vuruﬂ/dk aras›nda dijital olarak seçilebilir.
115/230 V AC, 60/50 Hz
Dahili isolasyon transformatörü

Ölçüler

Ana Ünite
Elcek (Kabza)
Problar

Güçlü
A¤›rl›k
Elektrik Güvenli¤i

Etkili ve Sessiz

305x255x117 mm
185x20 mm
(Standart set) 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm,
1.5 mm, 2.0 mm
0.6 mm – 3.0 mm aras›nda de¤iﬂik çaplarda
problar iste¤e ba¤l› olarak temin edilebilir.
Prob uzunlu¤u kullan›c›n›n endoskop
uzunlu¤una göre ayarlanabilir.
6.3 kg
EN 60601-1’e göre s›n›f I, Tip B
EN 93/42/MDD’ye göre, S›n›f IIb

Sterilizasyon

Elcek (Kabza)
Prob

Kimyasal veya Gaz sterilizasyonu
Otoklav, Kimyasal veya Gaz sterilizasyonu
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