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 Σύμφωνα με το έγγραφο της 24/09/22 με αρ. πρωτ. : 31768, σας ενημερώνω για τις 
προδιαγραφές του συστήματος διαδερμικής δισκόλησης τύπου Laser, για την σπονδυλική 
στήλη. 

1) Το σύστημα να  παρέχει ενέργεια δια μέσου δέσμης laser σε μονάδα μέτρησης 
joule και όχι καύση ,ενώ παράλληλα  η μέση θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 
45οC.  

2) Η ακτίνα laser στην άκρη οπτικής ίνας, να διαπερνά τον ιστό του πηκτοειδή πυρήνα 
μόνο 400 μικρόμετρα από το άπω άκρο της ακτίνας για μέγιστη ασφάλεια του 
ασθενούς.  

3) Να παρέχει την δυνατότητα αφαίρεσης του υγροποιημένου μέρους του δίσκου 
(εξάχνωση) με τη χρήση αρνητικής πίεσης μέσω ειδικού αναλώσιμου  
αποσυμπίεσης διαθερμικής δισκεκτομης.  

4) Η δέσμη να  λειτουργεί σε μήκος κύματος 1400-1500nm  για απόλυτη 
εκλεκτικότητα στο νερό .Με το ίδιο μηχάνημα να γίνεται η εφαρμογή για αυχενική  
και οσφυϊκή μοίρα ΣΣ, με τις ανάλογες αυτόματες παραμέτρους.  

5) Να παρέχει την δυνατότητα επιλογής διεγχειρητικα του μεγέθους του υβριδικού 
στυλεού σε τουλάχιστον 2 διαφορετικές διαμέτρους αναλόγως του επιπέδου 
τοποθέτησης..  

6) Η παροχή ενέργειας της μονάδας γεννήτριας  να παρέχεται σε σταθερή και παλμική 
λειτουργία με συνολικά 4 τουλάχιστον διαφορετικά modes. 

7) Το σύστημα να διαθέτει χρήση πεντάλ κατά την παροχή ενέργειας από το χειριστή 
για μέγιστη ασφάλεια και απομάκρυνση από το χειρουργικό πεδίο, καθώς επίσης 
και παροχή ειδικής μάσκας προστασίας από την ακτινοβολία, για τον χειριστή και 
τον θεράποντα ιατρό.  

8) Το σύστημα να δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί με ένα σετ αναλώσιμων για άνω 
του ενός επιπέδου δισκολυσης ,όπου αυτό είναι εφικτό. 

9) Να παρέχεται η δυνατότητα δισκογραφηματος με σκιαγραφικό υλικό δια μέσου 
των υβριδικών στυλεών του συστήματος.  

10) Όλα τα αναλώσιμα να διατίθενται σε μονή συσκευασία αποστείρωσης για την 
μέγιστη ασφάλεια στο χειρουργικό πεδίο. 
 

 


