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Taking care of people, our masterpieces

Cyber Ho 100
Laser holmowy



Cyber Ho 100
REWOLUCJA W CHIRURGI HOLMOWEJ

Ogólna charakterystyka

Leczenie przerostu gruczołu krokowego

Skuteczna litotrypsja

Wysoka częstotliwość emisji 
(do 80 Hz)

Mniejsza głębokość penetracji 
(0,3 – 0,4 mm)

Chirurgia tkanki miękkiej

Duża wszechstronność zastosowania

Krótki okres zwrotu inwestycji

Laser holmowy Cyber Ho (2,1 μm) spełnia 
wzrastające wymagania skuteczności i elastyczności 
przy wszechstronnym zastosowaniu platformy 
laserowej z możliwością wykonywania zarówno 
zabiegów litotrypsji, jak i enukleacji laserowej 
gruczołu krokowego z wykorzystaniem lasera 
holmowego (HoLEP). 
Cyber Ho 100 może osiągać moc do 105 W 
i zapewnia wyróżniającą innowacyjność oferując 
jedyną w swoim rodzaju technologię Vapor Tunnel™ 
i MasterPULSE™ dla zaawansowanej kontroli 
retropulsji. Urządzenie oferuje ponadto imponujące 
możliwości ustawień energii i częstotliwości (do 
80 Hz).



Intuicyjny interfejs operatora

PODWÓJNY WŁĄCZNIK NOŻNY

12-calowy
ekran dotykowy

System identyfikacji 
światłowodu RFID

Automatyczny
czujnik osłony

Przednie podłączenie
włącznika nożnego

Podłączenie
światłowodu

Uchwyt 
do przesuwania

Tryb #1
(np. cięcie)

Tryb #2
(np. koagulacja)

Włącznik
READY / STANDBY

Podwójny włącznik nożny umożliwia 
natychmiastowe przełączanie między trybami 
emisji oferując możliwość pełnego dostosowania 
przypisania przycisków do wymagań klienta. 
Przy ponownej regulacji nie ma potrzeby stosowania 
uciążliwych przerw w pracy.

 



Przerost gruczołu krokowego

Tryb 
obszarów delikatnych  

Dedykowane 
ustawienie koagulacji

Rozpoczęcie nacięcia 
na godzinie 5-tej

Nacięcie na godzinie 12-tej

Enukleacja płata bocznego

Enukleacja laserowa gruczołu krokowego z wykorzystaniem lasera 
holmowego (HoLEP) jest dobrze udokumentowaną techniką leczenia 
BPH (przerostu gruczołu krokowego) zapewniającego wysoką 
skuteczność, bezpieczeństwo i trwałość.
Bogata dostępna literatura wskazuje na zalety tej techniki w sensie 
skuteczności i bezpieczeństwa w porównaniu z tradycyjnymi 
sposobami leczenia przerostu gruczołu krokowego.
Najnowsze badania i testy pozwoliły na potwierdzenie doskonałych 
wyników uzyskanych dzięki tej technice przy powtarzalności sukcesu 
tej metody u różnych grup pacjentów w różnym wieku i stopniu 
zaawansowania choroby. Enukleacja laserowa gruczołu krokowego 
z wykorzystaniem lasera holmowego może być stosowana bez 
względu na wielkość prostaty i przy ponownym leczeniu, dając 
niską częstość występowania komplikacji oraz możliwość dalszego 
leczenia uzupełniającego.
Cyber Ho 100 oferuje pełny wybór ustawień dając chirurgowi 
ponadprzeciętne możliwości dzięki podwójnemu włącznikowi 
nożnemu, intuicyjnej i dużej modulacji szerokości impulsu 
i dedykowanym trybom pracy.
Nieskończenie duża ilość kombinacji ustawień i wielorakie narzędzia 
pozwalają na maksymalną wszechstronność zabiegu dając chirurgowi 
możliwość osiągnięcia wymaganego efektu.



SZYBKIE NACINANIE
Ograniczona głębokość penetracji wraz z szybkim 

nacięciem tkanki daje w rezultacie precyzyjne 
cięcie bez uszkadzania sąsiednich tkanek

NIEZAWODNOŚĆ
Kliniczne efekty enukleacji laserowej gruczołu 

krokowego z wykorzystaniem lasera holmowego zostały 
szeroko zbadane i wiele badań klinicznych wykazuje 

bezpieczeństwo i długotrwałą skuteczność

NIEZALEŻNOŚĆ OD WIELKOŚCI
HoLEP znosi ograniczenia wpływające 

na inne techniki leczenia przerostu gruczołu 
krokowego wynikające z wielkości prostaty

SKUTECZNA HEMOSTAZA
Promieniowanie holmowe jest wysoko 
absorbowane przez wodę pozwalając 

na szybką koagulację krwawienia

PODWÓJNY WŁĄCZNIK NOŻNY
Szybkie przełączanie pomiędzy 

trybami emisji (np. z cięcia 
na emisję koagulacji)

DUŻA MOC
Mocy wyjściowa do 105 W pozwala 

na szybkie wykonanie nacięcia 
skracając czas zabiegu



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Mniejsza retropulsja kamienia zapobiega czasochłonnemu 
przestawianiu światłowodu, a jednocześnie lepsze 
przekazywanie energii zwiększa szybkość ablacji

EFEKT MAGNETYCZNY
Efekt tunelu próżniowego pozwala na skruszenie 
kamienia utrzymując jednocześnie cel na miejscu 
bez wywoływania retropulsji kamienia

ŁATWIEJSZE LECZENIE
Przy stabilniejszym celu zabieg litotrypsji 
można łatwo przeprowadzić  bez większych 
komplikacji
 

Dokładna modulacja impulsów laserowych 
wytwarza dłuższe pęcherzyki będące w stanie 

przedostać się dalej w kierunku celu

Ten długi pęcherzyk dotykający celu 
reprezentuje bezpośrednie połączenie 

pomiędzy końcówką światłowodu 
a kamieniem gwarantując lepsze 

przekazywanie energii



Skuteczne i szybkie kruszenie złogu jest wynikiem 
lepszego przekazywania impulsu energetycznego 

Vapor TunnelTM

W momencie zakończenia impulsu pęcherzyk 
rozpada się. Kamień jest przeciągany do tyłu 
wraz z rozpadającym sie pęcherzykiem 
(działającym jak wirtualny kosz na kamień)

W jaki sposób działa wirtualny kosz



Fragmentacja

NAJWYŻSZA ENERGIA IMPULSU
5 J daje najwyższą w tej klasie energię impulsu

LECZENIE RÓWNIEŻ NAJTWARDSZYCH KAMIENI
Większa energia impulsu pozwala na rozbijanie twardszych kamieni

POTRZEBA KOSZYKA
Możliwość odzyskania fragmentów złogów po fragmentacji

KRÓTKI IMPULS
(WYSOKA ENERGIA)



Efekt Dusting

SZEROKI ZAKRES DŁUGOŚCI IMPULSU
 Długość impulsu do 1100 μs dla lepszego efektu Dustingu

NAJWYŻSZA CZĘSTOTLIWOŚĆ
Częstotliwość do 80 Hz dla najlepszej w klasie wysokiej częstotliwości Dustingu

OGRANICZONA RETROPULSJA
Łatwa ablacja bez potrzeby przenoszenia kamienia

BRAK POTRZEBY KOSZYKA
Uzyskany drobny pył sprawia, że faza wyciągania złogów staje się niepotrzebna

DŁUGI IMPULS

WYSOKA
CZĘSTOTLIWOŚĆ



MasterPULSETM

ZMNIEJSZONA
NIESTABILNOŚĆ

KAMIENIA
Zmniejszaj stopniowo 
niestabilność kamienia 
zwiększając w sposób 
progresywny długość 

impulsu

PRECYZJA NACIĘCIA
Ustaw sposób 

wykonywania nacięcia 
zależnie od swoich 
potrzeb i wielkości 

miejsca przeprowadzania 
zabiegu

ŁATWOŚĆ WYKONYWANIA ZABIEGU
Poznaj bardziej intuicyjny i odmienny 
sposób ustawiania lasera opierający 

się po prostu na obserwacji 
wzrokowej

KRÓTSZY CZAS WYKONYWANIA ZABIEGU
Szybkie uzyskiwanie wymaganego 

efektu bez irytacji wywoływanej 
standardową regulacją energii 

i częstotliwości

WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ
7 poziomów szerokości impulsu oferuje 

większą elastyczność w porównaniu 
z 3 poziomami oferowanymi prze inne lasery 

holmowe

7

ANALIZA FALI
UDERZENIOWEJ

PRECYZYJNE
CIĘCIE

Ogólne korzyści

Łatwiejsze zmniejszanie retropulsji i modyfikowanie nacinania tkanki: zamiast wypróbowywania wielu 
różnych ustawień można zacząć od ustawień preferowanych, a następnie wyregulować 
MasterPULSE™, by dopasować efekt emisji wiązki laserowej w oparciu o otrzymany obraz zwrotny.
Regulacja długości impulsu jeszcze nigdy nie była tak prosta!
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Energia
Do 5 J

Moc wyjściowa
Do 105 W

MasterPULSETM

Tryb 
emisji

Informacja
o światłowodzie

200 - 1000 µm

Częstotliwość
Do 80 Hz

Licznik 
emisji

UŁATWIONY WYBÓR
· Przerost gruczołu 
krokowego

· Litotrypsja
· Tkanki miękkie

ZAPISYWANIE
I WCZYTYWANIE

USTAWIEŃ

Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika



Światłowody

 

ŚWIATŁOWODY
STANDARDOWE

Do ogólnego stosowania 
przy leczeniu zwiotczenia 

i tkanki miękkiej

ŚWIATŁOWODY 
Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ

Mocno uproszczone 
wsuwanie w już zagięty 

endoskop

ŚWIATŁOWODY
WYSOKOWYDAJNE

Wykonane w celu 
dostarczania dużej 

mocy nawet przy małym 
rozmiarze włókna

ŚWIATŁOWODY
GASTROLOGICZNE

Wykonane specjalnie 
do fragmentacji 

kamieni żółciowych

OTULINA
Utrzymuje energię promieniowania 
w rdzeniu

PŁASZCZ
Pozwala na rozpoznawanie położenia 
włókna światłowodowego i poprawia 
sztywność sondy

RDZEŃ WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO
Dostarcza pełną energię do celu

Urządzenie Cyber Ho można używać 
z szeregiem włókien światłowodowych, 
w zależności od wymaganego 
zastosowania, elastyczności i ustawień



DOSTĘPNE
ŚREDNICE 

200, 272, 365, 550,
800 i 1000 µm

MOŻLIWOŚĆ
PONOWNEGO

WYKORZYSTANIA

Wszystkie włókna świa-
tłowodowe są zarówno 

jednorazowego jak 
i wielorazowego użytku 
(za wyjątkiem modelu 

z końcówką kulistą)

CZYSZCZENIE

Włókna światłowodo-
we wielorazowego 
użytku mogą być 
sterylizowane za 
pomocą Sterrad® 

i sterylizacji parowej 

TACKA
STERYLIZACYJNA

Dedykowana tacka 
do sterylizacji 

światłowodów 
i narzędzi

ROZPOZNAWANIE ŚWIATŁOWODU
Cyber Ho automatycznie dopasowuje 

ustawienia emisji  w oparciu o  średnicę 
podłączonego światłowodu



Zastosowania

LARYNGOLOGII

KAMICY
ŚLINIANEK

DISCEKTOMII

ARTROSKOPII

GASTROENTEROLOGII 

UROLOGII

Cyber Ho 100 może być stosowany do wykonywania nacięć, wycięć, 
resekcji, ablacji, odparowania, koagulacji i hemostazji tkanki miękkiej 
oraz w litotrypsji kamieni w różnych specjalnościach medycznych, w tym:

Litotrypsja
Przerost gruczołu krokowego

Guz (pęcherza, górne 
drogi moczowe)

Zwężenia
Nacięcia szyi

pęcherza



Długość fali

Średnia moc

Częstotliwość

Energia w impulsie

Czas trwania impulsu

Podawanie wiązki

Wiązka celująca

Rozpoznawanie 
włókna światłowodowego

Aktywacja

Wymagania elektryczne

Chłodzenie

Temperatura pracy

Klasa lasera

Wymiary i ciężar

2,1 µm

do 105 W

do 80 Hz

do 5 J

50 ÷ 1100 µs

szeroki zakres elastycznych światłowodów optycznych

532 nm (regulowana <5 mW) – klasa 3R

RFID System

podwójny włącznik nożny

230 V AC, 50/60 Hz, 6,2 kVA, - 208 V AC, 50/60 Hz, 6,2 kVA

chłodnica wewnętrzna

10°C ÷ 30°C

4 (IEC/EN 60825-1:2014)

50 cm (szerokość) × 120 cm (głębokość) × 123 cm (wysokość) (monitor zamknięty)
230 kg

Dane techniczne



Note:  National local authorities may put restrictions to the parameters indicated in the above table, or may limit or remove certain 
intended uses. 
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VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
Avoid eye skin exposure to direct or scattered radiation
Laser product: Class 4
Aiming beam: Class 3R

Quanta System products are manufactured according to the International standards and have been cleared by the most important 
International notified bodies.
The Company is UNI EN ISO 9001:2015 and EN ISO 13485:2016 certified. Quanta System S.p.A. was founded in 1985 and belongs to the

 

EI. En. Group (a public company listed in the Star segment of the Italian Stock Exchange) since January 2004.
The company, divided into three business units (medical, scientific and industrial) is specialized in manufacturing of laser and opto-
electronic devices.

CAUTION - Laser radiation

Quanta System S.p.A - quanta@quantasystem.com - www.quantasystem.com

BIOCOR
ul. Polna 6F 
58-521 Jeżów Sudecki
tel.: +48 75 644 01 45
fax.: +48 75 611 22 52
tel. kom. +48 668 038 538
email: office@biocor.pl
www.biocor.pl

Oficjalny autoryzowany dystrybutor firmy 
Quanta System S.p.A w Polsce


