
HYPHO®
35 WATT HOLMIUM LASER

Nieuwe generatie desktop Holmium laser 
met scoopbeschermende laser�bers en steen dusting modus

EEN VERFIJNDE HOLMIUM LASER, 
ONTWORPEN VOOR U!



HIGH END HOLMIUM LASER 
SLIM VERPAKT

HYPHO®

De HYPHO® is de ideale laser voor toepassingen in urologie.
De laser heeft 35 Watt vermogen en werkt met de allerbeste 
laser�bers.

Lithotripsie:
- stenen in alle maten, ongeacht samenstelling en/of locatie
- alle endoscopische methoden
- in de gehele urineweg en nieren
- met steen dusting modus

Overige toepassingen:
- blaashalsincisies
- ablatie en coagulatie van condylomata tumoren
- vaporisatie van neoplasie en tumoren
- behandeling van stricturen
- ook in te zetten voor KNO, orthopedie, gastro-enterologie of 
  algemene chirurgie

35 WATT



-Compact en licht
- Hoog piekvermogen
- Ethernet verbinding

- Groene richtstraal
- Scoopveilige laser �bers

- Blast shield bescherming
-Geïntegreerde  video’s en foto’s

- Service status inzien op afstand
- Protocols aanmaken per specialist
- Geavanceerde patiënten database

-korte, mid en lange puls instellingen
- Zeer uitgebreide range van accessoires

- Optioneel een voetpedaal met standby knop
- Op afstand uploaden van afgestemde software

- Variabele laserpulse lengte voor bv. steen dusting
- Laser afgestemd op de beste laser �bers in de markt

STEEN DUSTING 
MODUS

VERSCHILLENDE PULSE EN 
DUSTING OPTIES, 35 WATT, 

T/M 30 HERTZ  EN 4.5 JOULE 



Model           HYPHO
Wavelengte           2100nm
Power           35 Watt
Energie           0,5 - 4,5 Joule
Pulse Herhalings Rate     Van 3 tot 30 Hertz
Pulse duur           Van 300 tot 1500μs
Laser licht levering           Zeer uitgebreide range van �exibele
           Silica Front Optische Laser Fibers
Richt licht           Afstelbare Groen Richt Licht 
           <4mW @ 532nm (class 3R)
Power Supply           110-230Vac, 50-60Hz
Afmetingen           50 cm (B) x 54 cm (H) x 40 cm (L)
Gewicht           53 kg

DE SPECIFICATIESHOE WERKT HET SYSTEEM

1936

De 2.1 micrometer straling van het HYPHO systeem wordt sterk geabsorbeerd 
door water en weefsel. Hierdoor ontstaat er een minimale penetratie, minder 
dan 0,5 mm, wat zorgt voor een veilige weefsel ablatie. 

De laser werkt alleen in gepulste modus. Wanneer u werkt met een korte 
pulsduur is deze laser zeer e�ectief bij de fragmentatie van calculi en harde 
weefselstructuur ablatie. Als u werkt met een lange puls duur is de laser zeer 
e�ectief in het snijden van zacht weefsel met een uitstekende hemostase en 
stolling. Dankzij de hoge wateropname is het gebruik van deze laser zeer 
veilig. 

Er zijn vier operatieve modi beschikbaar: 
- ablatie
- coagulatie
- steen fragmentatie
- steen dusting 
In de software staan tientallen ingestelde protocollen. Deze zijn 
ook naar eigen inzicht aan te passen. 
De steenfragmentatie modus met kortere pulsen zorgt voor een
 uitstekende steen fragmentatie vooral voor hardere stenen.

Steendusting met langere pulsen zorgt voor:
- minimale steen migratie
- minder gebruik van baskets doordat er veel kleinere 
  steenfragmenten overblijven.
- reductie van proceduretijd en kostenbesparingen.



Mayumana Healthcare levert een speciale sheath die over laser�bers 
kan worden geschoven, de Guardian Sheath. Deze sheath heeft een 
aantal belangrijke functies:

- beschermt de scoop bij het opvoeren van een laser �ber.
  Het is zelfs mogelijk om een �ber meerdere malen op te voeren in  
  een ge�ecteerde scoop
-beschermint de scoop wanneer de laser�ber per ongeluk  in
  de scoop wordt getrokken terwijl er nog steeds energie wordt 
  afgegeven. De laserenergie zal in de sheath blijven en niet in de 
  scoop terechtkomen

De technologie achter de Guardian Sheath helpt de reparatiekosten 
voor �exibele scopen te reduceren. En omdat de Guardian Sheath zeer 
dun is, heeft dit daarnaast geen invloed op de �ow in de scoop. 
Hiermee is deze sheath een uitstekende aanvulling op uw laser en 
biedt u meer zekerheid en �exibiliteit. 

De HYPHO laser en de ScopeSafe laser�bers zijn volledig op elkaar 
afgestemd. Kortom, het beste van twee werelden!

Sheath TechnologieScopeSafe    Technologie™     

http://bit.ly/1quyTJY

ScopeSafe technologie maakt laser�bers sterker. Er kan meer energie op worden 
toegepast, waarbij grote en scherpe buigingen met een smalle �ber kunnen 
worden gemaakt, dat deze breekt.  Daarom noemen we deze �bers ScopeSafe. 
De laser�bers hebben tevens een BlastShield voor extra bescherming van de 
Holmium laser en zijn tevens gevalideerd voor uw �exibele scopen.

Hoe werkt het:
De gepatenteerde optische �ltertechnologie voorkomt dat laserenergie 
doordringt in de scoop. Het is deze energie die ervoor zorgt dat �bers kunnen 
breken wanneer deze worden gebogen, met name in een kleine radius.

Welke resultaten kunt u verwachten?
- minder reparatie kosten aan uw �exibele scopen = lagere totale OK kosten
- maximale de�ectie en vermogensprestatie
- maximale buigzaamheid van de �ber
- meer vermogen voor het vergruizen van stenen
- minder onderbrekingen van procedures 
- maximale levensduur van de �ber
- veiliger behandeling van laaggelegen nierkelkstenen
- maximale patiënt-, personeels- en productveiligheid 

Voor meer informatie over deze techniek, 
volg deze link: 



Mayumana Healthcare B.V.
Satellietbaan 22

2181 MJ Hillegom
Nederland

T: + 31 252 235 800

E-mail: info@mayuhealth.com
Online bestellen: e-order@mayuhealth.com

www.twitter.com/mayumana

Wij staan altijd voor u klaar. Heeft u een vraag,
wilt u een demonstratie of extra informatie?
Neem gerust contact met ons op.

HOE KUNNEN WIJ 
U HELPEN?

OUR ENERGY FLOWS

IN UROLOGY
HEALTHCARE

POWERED BY


