
Sistema triplo de foco

Display inclinável

Acessórios opcionais podem
ser adicionados ao sistema

Controle do laser na ponta do dedo 
Disparador opcional na base



         O Yag laser Q-Las nos proporciona a possibilidade de tratar 
catarata secundaria e glaucoma de ângulo aberto. 

Isso relaciona economia, ergonomia e longevidade em um método inovador

Foco “Tristar”

O conceito superior

 O foco dinâmico da A.R.C. Laser permite muito mais eficiência. 
“Tristar” é o que existe de mais avançado no assunto, o que proporciona 
disparo do laser com apenas um ponto de laser. 

Nós chamamos essa tecnologia de “laser inteligente

                                           Sistemas Combinados

                                    O Q-Las pode ser combinado com o clássico laser de retina de glaucoma 
                                    (trabeculoplastia) Além disso o Laser Q-Las está disponível com dois tipo de 
                                     lâmpada de fenda 

                                             Q-Las + PCL5 ZL
                                    Lâmpada de fenda Clássica do Yag Laser.
                                    R adiação de iluminação por prisma. (tipo Haag-streit)

                                             Q-Las + PCL5 SHL
·                                    Ponto de luz na ponta do projetor da fenda. 
                                    (tipo Zeeis)
                                    A lta qualidade de sistema ótico

Q-LAS CLASSIC-
COMBO

         Foco excepcional com sistema de três pontos de laser (TriSpot Focus)
  
Combinável com Trabeculoplastia / Clássico

Mira de laser e lâmpada fenda de iluminação são coaxiais

Q-LAS SLT 
COMBO



O novo e inovador sistema de foco da A.R.C Laser proporciona uma
eficiência superior aos sistemas convencionais.

O sistema único Tristar-Focus aponta o caminho.
Assim que visualizar apenas um ponto, você pode tranquilamente
soltar o disparador.

Por isso chamamos de tecnologia inteligente

Laser
Tipo de estrutura

Ponto de foco no ar

Ângulo da lente de laser

Índice de repetições

Comprimento de Pulso

Formação de plasma no ar

Refrigeração

Saída de energia

Energia ajustável

Modo de disparo(Burst Mode)

Saída de energia

Micro Offset posterior

Requisitos ernergéticos

Feixe de Mira

Frequência de Repetição

Offset

Comprimento de Onda

Passivo

Ar

32 mH máx em 3 pulsos

0,5 a 10 mJ, contínua em 0,1 mJ

1 - 2 - 3 pulsos, 20 µs por intervalo de pulso

Diodo Vermelho/ 3 miras

2,5 - 5 pulsos po segundo

2 possibilidades, 125/150  µ posteior

1064 nm

Alterações em equipamentos e epecificações que são submetidas a desenvolvimento técnico 
são postas em prática automaticamente,
Sem obrigatoriamente um aviso prévio

Especificações Q-LAS PCL5 ZL
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