TECHNOLOGIES FOR MEDICAL APPLICATIONS

عندما تسبب الحىص مشاكل
تفتيت و ازالة الحىص يف الجهاز الهضمي و البويل

Lithotron EL 27 Compact

State-of-the-Art Technology made in Germany
Walz EHL Electrohydraulic Lithotripsy

WALZ ELEKTRONIK GMBH
•مقر الرشكة يف  Rohrdorfبقرب من  Stuttgartيف أملانيا
َهرب للجهاز الهضمي
•تطوير و تصنيع و صيانة أجهزة التفتيت الحصوي الهيدرولييك الك ِ
و البويل
•رشكتنا رائدة يف هذا املجال و بخربة  40عام
•حقوق ملك ّية (برأة اخرتاع) الكرث من  20عام
•تم بيع أكرث من  2000جهاز

الشهادات:
•Iso 13485
•Appendix II of the directive 93/42/EWG

History
1973

املهندس  Volker Walzط ّور أول جهاز EHLو املسابري املرافقة يف جامعة
شتوتغارت يف أملانيا

1974

تم بيع أول جهاز تجاري

1994

أول جهاز مندمج بني  EHLو  EKLأصبح متوافر يف األسواق

2003

جهاز  Lithotron EL 28-X1متخصص فقط يف ال  EKLمع ف ّعال ّية أعىل

2012
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املوجة الصدم ّية
األوىل

إحاطة معدن ّية لرأس املسبار

األقطاب الكهربائيّة
نبض قصري عايل الضغط

 0.9%محلول صوديوم الكلوريد

توسع الفقاعة الجوفيّة
ّ
رأس املسبار الدقيق الصنع يف
وسع البالزما الرشاريّة االلتامس مع الحصوة
ّ
املصغرة
4التيّار السائل املتدفق العايل
املوجة الصدم ّية املصغرة
الرسعة

التيكنولوجيا:
توسع مركزي يف البالزما.
تفريغ كهربايئ رسيع و مراقب يسبب ّ
التوسع و من ثم انهيار الفقاعة الجوف ّية يؤدي اىل انتاج
هذا ّ
موجات صدميّة ذو انطالق نحو الذروة شديد االنحناء التي
تصيب الحصوة مام يؤدي اىل تفتيتها.
التأثري:
اجتامع ف ّعال ّية املوجات الصدم ّية املصغرة و الت ّيار السائل
املتدفق العايل الرسعة يؤدي اىل إزالة ف ّعالة للحىص .كام أ ّن
تقليل موجات الضغط السلبيّة و املدى القصريللموجات الصدمية
املصغرة تساعد عىل حامية النسيج الخلوي املحيط من اإلصابات

 EHLـ املسابري

•من املمكن أن تطلب
معقّمة أو غري معقّمة
•عالية املرونة مع االحتفاظ
بالوضعيّة
•سابري دقيقة الصنع و
مؤهلة عىل إعادة إنتاج
املوجات الصدميّة
تسهل
•البالزما املمركزة ّ
االحتفاظ بالبعد عن النسيج
الخلوي

الطول

الت ّيار السائل

انهيار الفقاعة الجوفيّة
و من ثم ارتدادها

الخصائص و امل ّيزات:
•الف ّعال ّية العالية للتكنولوجيا املستخدمة ,وقت قصري للعمل ّية
•مج ّرد عدد قليل من املوجات الصدم ّية يؤدي اىل تفتيت الحىص
•األمان  :املوجات الصدميّة تؤثر مبدئيّا فقط عىل االجسام الصلبة وال
تؤثرعىل النسيج الطري
•م ّدة عمل املسابري مراقبة اليكرتونياً
•نقل الطاقة يتم اكرث محل ّياً مقارنة مع العالج عن طريق الليزر و
املوجات الصدم ّية من خارج الجسم
•اقتصاديّاً :الجهازال يحتاج إىل صيانة
•حامية املنظار عن طريق شكل الرأس املد ّور للمسبار
•غياب مشكلة االنكسار مقارنة مع ألياف الليزر
•مستويات الطاقة مراقبة :ثالث مستويات من الش ّدة مك ّيفة لالستخدام
يف الجهاز الهضمي أو الجهاز البويل
•نبضات عالية الرسعة و انطالق نحو الذروة شديد االنحناء تحقق
التفتيت الحصوي االعىل ف ّعال ّية

خصائص تيكنولوج ّية
أبعاد :العرض 320 :مم ,االرتفاع 120 :مم ,العمق 240 :مم,
الوزن 7,5 :كغ
القطر Ø

mm

املوجة الصدم ّية
الثانية

mm

Fr.

اسم املسبار

1400

0,7

2,0

P2/1400/f

950

1,0

3,0

P3/950/f

600

1,5

4,5

P4,5/600/f

450

2,3

7,0

P7/450/f

3000

0,8

2,4

P2,4/3000/f

3000

1,0

3,0

P3/3000/f

جهد املأخذ الرئييس 		
			
			

شدّة / Aتردد نبيض ().max
شدّة / Bتردد نبيض ().max
شدّة / Cتردد نبيض ().max

100V _+ 10%
115V _+ 10%
230V _+ 10%

250 mJ/60 Hz
500 mJ/50 Hz
950 mJ/40 Hz

A 1,4
A 1,2
A 0,6

Walz Lithotron EL 27 Compact

 EHLـ طريقة سهلة و ف ّعالة
لتفتيت الحىص عن طريق التنظري
الداخيل

جاهز لالستخدام :جهاز  Walz EL 27 Compactكامالً بعد الرتكيب

High Tech in
touch with
the stone

َهرب  Walz EHLبالتفتيت الف ّعايل للحىص
يقوم الجهاز الهيدرولي ّ
يك الك ِ ّ
عن طريق امواج صدميّة ذو انطالق نحو الذروة شديد االنحناء .األمواج
الصدم ّية ه ّيئت لتفتيت الحىص مع املحافظة عىل النسيج الخلوي املحيط.

قبل
قبلقبل

بعد

االستخدام العميل للجهاز يف القناة الصفراويّة
املشرتكة

بق ف

