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ECHOLASER X4/X2
beyond laser

 mikroinvazívna metóda
 kontrola tvaru a množstva nekrózovaného tkaniva
 prispôsobovanie tvaru a intenzity nekrózy 
konkrétnemu tvaru a objemu lézie

 bezpečná kontrola zdravého tkaniva a kritických 
oblastí

 veľmi rýchly priebeh výkonu
 priebežná kontrola výkonu
 minimalizácia kompresívnych následkov aj estetického 
poškodenia

 „in situ” tepelné zničenie lézie s následným znížením 
množstva tkaniva

 zachovanie zdravého tkaniva a funkcií orgánov

 použitie jemných ihiel pre oblasť krku
 možnosť liečby pacientov s kardiostimulátormi 
(vynikajúca elektromagnetická kompatibilita)

 nie je potrebná celková anestézia (vďaka veľmi jemným 
ihlám dokonca niekedy nie je potrebná ani lokálna 
anestézia)

 veľmi krátky čas trvania výkonu
 žiadne jazvy
 rýchly čas zotavenia
 nie je potrebná doživotná hormonálna liečba
 žiadna alebo minimálna bolesť po zákroku



ZÁKLADNÁ KONFIGURÁCIA
ECHOLASER je jedinečný systém pre ultrazvukom riadenú perkutánnu laserovú abláciu (PLA) mäkkých tkanív benígnych a malígnych 
lézií rôznych orgánov.

REFERENCIE
Pre bližšie informácie o odborných štúdiách a funkčnosti systému Echolaser 
navštívte prosím našu webovú stránku www.guttaeu.eu alebo stránku výrobcu
www.elesta-echolaser.com.

VÝROBCA
ELESTA s.r.l., Via Baldanzese, 17-50041 Calenzano, Taliansko

ŠTÍTNA ŽĽAZA
(benígne uzliny štítnej žľazy, metastatické nádory lymfatických uzlín)

Jedna z najdôležitejších PLA aplikácií so systémom Echolaser je redukcia množstva benígnych 
uzlín štítnej žľazy s výbornými klinickými a estetickými výsledkami, určená pre benígne pevné 
uzliny, jednoduchý alebo difúzny vrhoľ. V súčasnosti je benígna laserová ablácia najlepšou 
alternatívou k chirurgickej liečbe.

PEČEŇ
(liečba primárnych a sekundárnych malígnych nádorov pečene)

Výsledkom PLA v pečeni je úplná ablácia lézie s dostatočnou bezpečnostnou rezervou 
v okolitom tkanive. Pri jednom výkone je možné riešiť pečeňové lézie s veľmi širokým rozmerom 
a priemerom (až do 5 cm) vďaka všestrannosti, ktorú ponúka viacvláknový proces. Tento proces 
by mal vytvoriť zlatý štandard pre nádory na pečeni v blízkosti ohrozených dôležitých štruktúr.

PRSIA
Klinická štúdia o vykonávaní ablácie 
v oblasti prsníka pri léziách menších 
ako 1 cm v súčasnosti úspešne prebieha 
v Taliansku. Produkt je v plnom rozsahu 
certifikovaný a uvedený do predaja 
v Slovenskej republike.

PĽÚCA
PLA je vhodná na liečbu pacientov s primárnymi 
alebo sekundárnymi pľúcnymi nádormi a jej 
cieľom je taktiež úplná ablácia lézie s dostatočnou 
bezpečnostnou rezervou. Ultrazvukovým 
navádzaním je vhodné riešiť povrchovejšie lézie, 
avšak najlepšou metódou zobrazenia a navádzania 
je v tomto prípade počítačová tomografia.

PROSTATA
(benígna hyperplázia prostaty - BPH)

PLA je vhodná na liečbu pacientov s benígnou prostatickou hyperplaziou s použitím 
transperinálneho prístupu na zavedenie ihly. Cieľom tejto procedúry je zníženie objemu prostaty 
tak, aby sa zlepšila kvalita života a zmiernili sa symptómy zúženého močového traktu.
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ECHOLASER X4/X2
beyond laser

Číslo EU normy: 93/42/EEC
Klasifikácia: IIb, IIa
GMDN: 36546
ŠUKL: P97817, P97798
MZSR: X04473
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