
INOVAÇÃO EM LASER

O ÚNICO E VERDADEIRO LASER DE CIRURGIA CATARATA

Único para o seu paciente

Instrumento de uso único

Combina com seu sistema Faco

Nenhum dano tecidual, devido à
tecnologia laser de baixa 
energia



CETUS

        Cirurgia através de Nano Laser é sinônimo de ‘’Premium’’

Você oferece lentes de contato Premium em seu portfólio?
Você quer oferecer um serviço Premium com opção de Laser?
Você quer evitar o esforço, despesa e demora investindo 
na cirurgia de catarata assistida com Laser FEMTO?
Nano-Laser pode ser operado com um laser femto para as capsulorrexe, ou sem o laser femto de alto custo,
neste caso, você se beneficia realizando uma cirurgia catarata completa

Fácil integração OR:
o A.R.C Nano-Laser é muito compacto, 
precisa apenas de uma fração de espaço
de um laser FEMTO.

O Nano-Laser pode se facilmente 
adaptado ao seu Faco ultrassônico,
simplesmente conectando-o no
«cutters tubing»

O Uso de peças descartáveis eliminam
a necessidade de limpezas, esterilizações
e sintonização das peças de mão 
do FACO

Jogos completos de uso único são 
disponíveis

O Nano-Laser é livre de manutenção

O Nano-Laser é suave, seguro e fácil de usar

   Elimina o risco de contaminação cruzada
   A energia de ultra som tem sido implicado na patogénese da perda de células endoteliais
   Este tratamento manual a laser não cria nenhum gradiente térmico.
   O laser evita os efeitos colaterais causados pela oscilação no faco. NÃO EXISTE MAIS O RISCO
   DE RUPTURA CAPSULAR
   Peças descartáveis garantem a mais alta esterelidade
   LOCS P- e -C critérios podem ser cumpridos

   Chega de peças manuais de alto custo
   Chega de contaminação cruzada.
   Não precisa de uma FEMTO



Cirurgia catarata
com nosso Cetus NanoLaser

100% Fotofragmentação

100% Sem ultrassom

100% Peças de mão de uso único

100% adaptável ao seu sistema faco

Sua escolha mais acessível para entrar no
Prestigiado segmento de laser PREMIUM

Aspiração / irrigação e nano laser
em uma única peça de mão descartável

Pulsos com 4 ns de 3 a 7mJ vai romper o núcleo.
O laser FEMTO fornece apenas uma fração da cirurgia de catarata.
Juntamente com o CETUS, se torna um laser 100% para cirurgia de catarata

Peça de mão NanoLaser coaxial

Coaxial com duas mangas diferentes permite 
pequenas incisões de 2,2 ou 2,6 mm.
A outra mão ajuda com o seu manipulador. 
O gerenciamento do fluido coaxial funciona 
da mesma maneira, como faco e ultra-som convencional

O Nano Laser usa baixa energia e é uma 
ótima adição a técnica de laser FEMTO para remoção
de catarata, permite uma cirurgia somente com laser

Especificações
Energia máxima

Modo de operação

Freqüência de disparo

Comprimento de onda

Pulso energético

Comprimento do pulso

Controle

Requisitos energéticos

Dimensões

Peso

Pulsado

Até 10hz

135*478*421mm (caixa do dispositivo)

O sistema



Lasers atraem pacientes
Com a introdução de Lasik, o laser tornou-se a ferramenta número 1 em satisfação do paciente.

    Pacientes nunca se sentiram tão confortáveis e satisfeitos por nenhum outro tipo de cirurgia.

    Pacientes demandam cirurgias de laser, especialmente em oftalmologia.

    Lasers são muito avançados tecnológicamente e contribuem para uma imagem de alto valor 
de prática.

    Este é apenas um pequeno passo para que você comece a trabalhar com a cirurgia a laser
PREMIUM.

             O A.R.C Nano-Laser emulsifica a catarata com pulsos suaves e efetivos.
Sem partes móveis 
Sem gradientes de temperatura

Peças de mão de custo acessíveis, descartáveis, peça de mão a laser extremamente leve 
e elimina a necessidade de limpeza, esterilização e afinação das ferramentas de mão.

Outros produtos A.R.C Laser

SCANNER WEASEL

DUOLAS 532 - 810/980nm

SLT TRABECULAS CLASSIC 532YAG LASER QLASS
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