
Długość fali lasera 577 nm (żółty)

Typ lasera
Pompowany optycznie laser półprzewodnikowy (OPSL), klasa IV 

Wiązka celownicza: laser diodowy, 635 nm, < 1 mW, klasa II

Moc lasera 50–2000 mW

Czas trwania impulsu 10–4000 ms

Impulsy mikrosekundowe 50–500 μs; 5%, 10%, 15%, zmienny cykl pracy

Cyfrowe obrazowanie dna oka Rzeczywisty kolor i podczerwień (uzupełnione o automatyczne/ręczne importowanie obrazów)

Optyka i pole widzenia
Obiektyw bezkontaktowy (tryb ogniskowy): 50° statyczne (+rozszerzenie dynamiczne)

Obiektyw kontaktowy (tryb ogniskowy/obwodowy): do 165° dynamiczny, analogiczny do stosowanej soczewki 
kontaktowej

Wielkość plamki na siatkówce
Obiektyw bezkontaktowy (tryb ogniskowy): 50–500 μm

Obiektyw kontaktowy (tryb ogniskowy/obwodowy): 50–1000 μm (z funkcją powiększania)

Tryb pracy
Siatkówkowy

Przedniego odcinka (LPI, MLT, PLT)

Lepsza precyzja
Funkcja śledzenia ruchu dna oka oraz stabilizacji wiązki laserowej na 
siatkówce (nawet w trudnych warunkach pracy), pozwalają zachować 
maksymalną precyzję i bezpieczeństwo.

Kompleksowe leczenie
Laseroterapię można zaplanować w oparciu o kolorowy obraz dna oka, 
zewnętrzne obrazy map grubości siatkówki (OCT) oraz angiografię fluore-
sceinową – tak, aby zapewnić pacjentowi w pełni kompleksową opiekę.

Komfort dla pacjenta oraz lekarza
Możliwość wykonywania zabiegów w podczerwieni oraz zastosowania 
soczewki non-contact PRP, co zapewnia pacjentowi, a także operatorowi 
wysoki komfort zabiegu.

Intuicyjna obsługa
System wyposażono w intuicyjny w obsłudze manipulator oraz ekran do-
tykowy o wysokiej rozdzielczości, wyświetlający w czasie rzeczywistym 
obrazy, plany leczenia i parametry.

Szybsze działanie 
Szerokie pole widzenia (do 165°) oraz funkcja cyfrowej nawigacji terapii, 
gwarantują szybsze i skuteczniejsze leczenie obwodowe niż w przypadku 
konwencjonalnych laserów skaningowych.

Tryb treningowy oraz e-learning
Tryb symulacji leczenia na sztucznym oraz prawdziwym oku w połącze-
niu z aplikacją - Navigate - zwiększa komfort pracy na laserze Navilas®.

Nowa era w leczeniu schorzeń siatkówki

Nawigowana terapia laserowa
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Nawigowane leczenie impulsami mikrosekundowymi pozwala na stymulację fototermiczną objętych schorzeniem obszarów siatkówki, jednocześnie zabezpieczając 
ich funkcjonowanie i zapobiegając powstawaniu blizn.

Nowy standard laseroterapii Skuteczność potwierdzona badaniami

Leczenie przyjazne dla tkanki

Planowanie laseroterapii
Navilas® posiada funkcję importowania zewnętrznych obrazów diagnostycznych oraz ich automatyczne-
go dopasowania do obrazu pochodzącego ze zintegrowanej z laserem funduskamery. 

Raporty z zabiegów
Raporty generowane są w sposób automatyczny. Na obrazie dna oka wskazują one obszar oraz para-
metry wykonanego zabiegu. Funkcja ta jest niezastąpiona w opisie terapii, w której stosujemy energie 
podprogowe nie powodujące widocznych zmian na siatkówce.

Sposób działania
Energia laserowa jest emitowana w postaci krótkich impulsów w zakresie 100–300 μs. W przeciwieństwie do konwencjonalnej koagulacji laserowej, tkanka siatkówki 
jest natychmiast podgrzewana i stymulowana bez osiągania progu koagulacji.

Raporty z zabiegów
Większa dokładność i precyzja dzięki funkcji wstępnego pozycjonowania lasera 
oraz nawigacji cyfrowej.
Porównano celność trafień mikrotętniaków w terapii nawigowanej i konwencjonalnej.

Mniejsza liczba zabiegów
Kompleksowe leczenie dzięki funkcjom cyfrowego planowania i dokumentowa-
nia oraz trwałe rezultaty, a także mniejsza liczba zabiegów.
Liczbę ponownych zabiegów w terapii nawigowanej i konwencjonalnej oceniono na podstawie analizy  
z wykorzystaniem metody porównania parami.

Mniejsza liczba iniekcji doszklistkowych
Badanie CAVNAV: System Navilas® znacząco ogranicza konieczność stosowa-
nia zastrzyków oraz pozwala zapewnić lepsze wyniki w rzeczywistych zastoso-
waniach (dane retrospektywne za okres 3 lat, zaprezentowane w czasie kongre-
su Euretina 2016).
W 12-miesięcznym, prospektywnym badaniu porównawczym przeprowadzonym wśród 66 pacjentów cier-
piących na cukrzycowy obrzęk plamki (DME) obejmujący obszar centralny, porównano 34 pacjentów sto-
sujących terapię skojarzoną oraz 32 pacjentów stosujących terapię ranibizumabem.

Navilas® Prime

Cyfrowe obrazowanie dna oka
Obszary przeznaczone do laseroterapii operator nanosi bezpośrednio na obraz siatkówki za pomocą 
dotykowego ekranu. Definiowane są parametry lasera oraz miejsca wyłączone z obszaru laseroterapii 
(safe zone). Zaawansowane planowanie pozwala na postępowanie w sposób precyzyjny i dopasowany 
do wskazań.

Cyfrowo nawigowana laseroterapia siatkówki oka
Kontrola pozycji ognisk lasera jest realizowana przez system śledzenia, oparty o stałe obiekty referencyjne 
tj. naczynia krwionośne na siatkówce. Dodatkowo zastosowany został system skanowania cyfrowego  
z funkcją Flying Spot, co gwarantuje dokładne umiejscowienie ogniska bez kumulacji energii w jednym 
obszarze - jak w przypadku standardowego trybu pattern.
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Koagulacja laserowa z użyciem lasera CW Leczenie impulsami mikrosekundowymi

Podstawowe cechy
Laser żółty, długość fali 577 nm

Tryb pracy siatkówkowy (centralnie oraz obwodowo) + przedniego odcinka (np. LPI, MLT, PLT)

Tryb pracy mikropulsowy

Terapia nawigowana z nałożonym planem leczenia w zastosowaniu do leczenia obwodowego i centralnego siatkówki

Tworzenie oraz śledzenie stref bezpiecznych (np. tarczy nerwu wzrokowego)

Obiektyw kontaktowy (tryb ogniskowy/obwodowy)

Możliwość zastosowania trybu pojedynczego impaktu

Możliwość szybkiego wyboru wcześniej zdefiniowanego patternu (np. kwadrat, okrąg, łuk)

Tworzenie planów leczenia na ekranie dotykowym

Ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości wyświetlający kolorowy obraz dna oka

Obrazowanie dna oka

Moduł komfort
Możliwość terapii bezkontaktowej PRP (non-contact)

Leczenie w trybie obrazowania w podczerwieni

Moduł planowania 
Planowanie laseroterapii na importowanych zewnętrznych obrazach

Tworzenie planu terapii na zewnętrznych obrazach diagnostycznych, 
takich jak FA, OCT, ICGA

Interfejs DICOM

Moduł raportowania 
Baza danych pacjentów (zapisywanie obrazów i planów, tworzenie planów 
w przypadku leczenia ponownego tzw. follow-up)

Drukowanie raportów zawierających obrazy oraz parametry terapii

Automatyczne tworzenie raportów wraz z obrazem dna oka

Eksport obrazów, planów terapii oraz raportów

Moduł nauczania 
Symulacja planu terapii na sztucznym oku

Symulacja planu terapii na obrazie dna oka
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Celność trafień mikrotętniaków na liczbę zaplanowanych plamek
KOZAK ET AL. OPHTHALMOLOGY. 2011 JUN;118(6):1119 – 24

Ponowne zabiegi w ciągu 8 miesięcy
NEUBAUER ET AL. CLIN OPHTHALMOL. 2013:7 121–128


