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ECHOLASER X4/X2
beyond laser

 mikroinvazivní metoda
 kontrola tvaru koagulační nekrózy
 přizpůsobení tvaru a objemu nekrózy pro specifické 
onemocnění

 při plném respektování životaschopných částí 
a kritických oblastí orgánů

 rychlost - rychlý výkon léčby
 monitorování léčby v reálném čase
 snížení kompresních příznaků a / nebo estetického 
poškození

 tepelné zničení “in situ” s následným snížením
objemu uzlin

 zachování zdravé tkáně a funkce orgánů

 použití jemných, atraumatických jehel pro struktury 
krku

 možnost léčby pacientů s kardiostimulátory (vynikající 
elektromagnetická kompatibilita)

 není potřebná celkové anestezie (díky velmi jemným 
jehlám není třeba ani lokální anestetikum)

 krátké trvání léčby
 žádné jizvy
 rychlá doba zotavení
 není nutná celoživotní hormonální substituční léčba
 žádné nebo zanedbatelné bolesti po léčbě



ZÁKLADNÍ KONFIGURACE
ECHOLASER je jedinečný systém pro ultrazvukem naváděnou perkutánní laserovou ablaci (PLA) měkkých tkání benigních a maligních 
lézí různých orgánů.

REFERENCE
Pro bližší informace o klinických studiích a funkčnosti systému Echolaser 
navštivte prosím naši webovou stránku www.guttaeu.eu anebo stránku výrobce 
www.elesta-echolaser.com.

VÝROBCE
ELESTA s.r.l., Via Baldanzese, 17-50041 Calenzano, Itálie

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
(benigní uzly štítné žlázy, metastatické postižení krční lymfatické uzliny)

Jednou z nejdůležitějších aplikací perkutánní laserové ablace (PLA) se systémem EchoLaser 
je snížení objemu benigních uzlů štítné žlázy se zlepšením klinických příznaků a dobrých 
estetických výsledků. Je určen pro benigní solidní uzly, prostou nebo multi-nodulární strumu. 
V současnosti je laserová ablace benigních uzlů hlavní alternativou k chirurgické léčbě.

JÁTRA
(léčba primárních a sekundárních maligních nádorů jater)

Finálním výsledkem PLA v játrech je úplná ablace léze s dostatečnou bezpečnostní rezervou 
v okolní tkáni. Díky všestrannosti, kterou nabízí vícevláknový přístup, je tak možné jediným 
výkonem léčit jaterní léze s velmi širokým rozsahem velikostí a průměrem až 5 cm. Přesně 
lokalizovaný tepelný účinek z této metody dělá zlatý standard pro jaterní léze v blízkosti 
rizikových struktur.

PRSA
V Itálii v současné době probíhá 
klinická studie proveditelnosti PLA 
pro nádory prsou menší než 1 cm 
(úplná patologická odezva při léčbě 
neoplastických prsních žláz < 1cm). 
Produkt je certifikovaný v plném 
rozsahu a dostupný pro použití 
v České republice.

PLÍCE
PLA je vhodná pro léčbu pacientů s primárními 
nebo sekundárními nádory plic a finálním 
výsledkem je taktéž úplná ablace lézí s dostatečnou 
bezpečnostní rezervou. Pouze superficiální léze plic 
lze léčit pod ultrazvukovou kontrolou, takže nejlepší 
obrazové navádění pro tuto aplikace je výpočetní 
tomografie.

PROSTATA
(benigní hyperplazie prostaty - BPH)

PLA je vhodná pro léčbu pacientů s benigní hyperplazií prostaty s použitím transperineálního 
přístupu pro zavedení jehly. Cílem této procedury je snížení objemu prostaty tak, aby se zlepšila 
kvalita života a zmírnily se symptomy zúženého močového traktu.
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