NYH ETS B R EV U ROLOG I

MAJ 2021
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160K högupplöst engångsvideouretäroskop
Nöj dig inte med låg upplösning – med Lscope får du marknadens
största och högupplösta bild med naturlig färgåtergivning i ett ”allt-i-ett
skop”.
Nu lanserar vi vårt nya engångs videouretäroskop
med 160 K-högupplösning, 275° avvinkling upp/ner,
1:1 torsionsstyvhet.
M E D LSCOPE FÅR DU:
• Automatisk låsning av avvinklingen
• En atraumatisk distal ände på endast 7,25 Ch
• Ett 9,3 Ch skaft med 3,6 Ch arbetskanal
• En kombinerad irrigations och instrumentport

275°
Maximal flexibilitet i båda
riktningarna med 275°.

• Ett ”allt-i-ett-skop”, ett komplett videoendoskop med steril kabel till
videoprocessor DIS 8000
Med skopets två knappar kan du styra upp till fyra funktioner: spara
bilder och video, zooma, vitbalansera med mera.
Lscopes videoprocessor DIS 8000 kopplas till befintligt
endoskopisystem och monitor, med en knapptryckning på DIS 8000
frontpanel växlar du enkelt mellan endoskopibild och Lscopebild.
DIS 8000 har inbyggt 16 GB internminne, du kan
enkelt välja vilka inspelade filer som ska överföras
till USB-minne efter operationen.
Prova själv och se vad Lscope presterar!
Kontakta oss på Lscope@kungshusen.se eller ring
0159 120 20.
Vi ser fram mot att berätta mer!
Högintensivt ljus för jämn och optimal belysning under skopin.

Med Lscope kan du spara skarpa bilder och
video för dokumentation.

Hej! Jag heter Ronnie Lindström och kommer
från den sjätte april vara ansvarig för urologi
på Kungshusen med starka varumärken och
produkter från EMS, Wolf, Koelis, EDAP TMS
och vårt nya engångsvideouretäroskop – Lscope.
Jag har 14 års erfarenhet inom urologi och
har jag haft nöjet att samarbeta med urologer
och övrig personal inom endourologi och
implantatkirurgi för inkontinens och erektil

Kungshusen Medicinska AB
Kikarvägen 14
647 35 Mariefred
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dysfunktion både i Sverige och utomlands.
Jag ser fram emot att träffa både gamla som
nya kunder när restriktionerna tillåter det. Vi
på Kungshusen kan även virtuellt presentera
produktnyheter, ge support och utbildning till
våra kunder.
Du når mig på ronnie@kungshusen.se eller
070-678 10 91. Vi ses snart!

Scanna QR-koden och se
video med Lscope-användning i Sverige!
kungshusen.se/lscope.html
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> What if you could clear any kind of stone, in any location,
up to 48% more rapidly, easily and without compromising safety?

1.8 cm stone
in the
lower calyx

PCNL AND
COMPLEX
KIDNEY STONE
TREATMENTS
JUST GOT
TRILOGY har prober som passar alla
SIMPLER }
marknadens nefroskop. Proberna har

Marknadens effektivaste lithotriptor
EMS TRILOGY är marknadens effektivaste lithotriptor för perkutan stenkirurgi
med unik kombinerad teknik av ultraljud
och elektrokinetisk stötvåg i det vattenkylda handtaget.
TRILOGY har även inbyggd sugpump för
effektiv evakuering av fragment.

> Today, Swiss LithoClast® Trilogy makes it possible: breakthrough
technology designed to reduce procedure time and enhance the
surgical experience for patient, urologist and OR staff.

FAST. EASY. SAFE.

P LACE R I NG & P R ECI S ION I 3D

I kombination med EMS LaserClast 35
får man en urologisk arbetsstation för all
typ av stenbehandling.

AR B ETS F LÖDE UTAN KALI B R E R I NG
FOK US PÅ U P P G I F TE N

Enastående
sugkapacitet

Bättre kontroll ger bättre kvalitet – med Koelis
Single Grid-teknologi och virtuell biopsi kan du placera
nålen för optimal biopsi av förändringen.

Äkta
ballistisk
effekt

TRILOGY-handtag

EMS TRILOGY-enhet med inbyggd
sugpump och pekskärm.

Fokus på det nödvändigt enkla
EMS nya LaserClast 35 är en ny kompetent laser för lithotripsi med förinställda
parametrar för stenens hårdhet, fragmentering, dusting och ”popcorning”. Dessa
inställningar är framtagna tillsammans
med professor Olivier Traxer i Paris. Med
en maximal uteffekt på 35 W, en frekvens

upp till 30 Hz klarar den all typ av sten
behandling.
EMS LaserClast är designad med plats
för EMS TRILOGY, för en komplett urologisk arbetsstation för stenbehandling.
Allt med fokus på enkelhet.
LaserClast 35-pekskärm med
färdiga inställningar.
Scanna QR-koden för att
läsa mer om hur vi kan underlätta stenkirurgin för er.

EMS LaserClast 35 och EMS TRILOGY
bildar en komplett arbetsstation för
stenbehandling.

Tiden är inne för ”TREXIT ”

inbyggd RFID som optimerar apparatens
inställningar oavsett probens diameter.

Smart ultraljudsenergi
avgivningssystem

Prober med RFID.
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> When it comes to large and hard kidney stones, percutaneous
nephrolithotomy (PCNL) can turn into a complex procedure.

KOELIS Trinity är marknadens enda
dedikerade system för att utföra
fusionsbiopsier av prostata.

transrektala biopsier, med Trinity och
dess "single grid" teknik är nu detta ett
alternativ att föredra.

Med den transperineala tekniken
kan man nu utföra dessa med högre
patientsäkerhet och avsevärt bättre
precision än tidigare.

Användargränssnittet är mycket enkelt
och intuitivt, med hjälp av den elastiska
fusionen kan ingreppet utföras med
maximal patientkomfort och högsta
precision.

Tiden är nu inne att ta steget bort från

Inga kalibreringar eller sensorer som stör
arbetsflödet, fokus på uppgiften och
systemet hjälper dig på vägen.
Trinity använder sig av en helt
unik 3D-probe för att samla

in bildmaterial för fusionen. Detta är
unikt och leder till den absolut högsta
precisionen på marknaden av alla fusions
system idag.
Med stöd av den virtuell biopsin väljer du
själv exakt vart du ska placera din biopsi,
nål för nål. Detta kan även appliceras på
systematiska biopsier med hög precision.
Kontakta oss idag om du vill veta mer om
KOELIS Trinity och vad den kan göra för
att förbättra din verksamhet.
PS. Koelis-system går att hyra för kortare eller
längre perioder. 3, 6 eller 12 månader. Kontakta
oss för mer information.
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HIFU*– en unik möjlighet till fokal
behandling av lokaliserad PCa
* Högintensivt Fokuserat Ultraljud

Diagnostiken av PCa har under snart
tio års tid genomgått ett paradigm
skifte mycket tack vare stora framsteg
inom MRI.
Detta har lett till att man idag med mycket
stor precision kan lokalisera inte bara
små förändringar utan också vart dessa
befinner sig ner till <5 mm i precision.
Resultat av studier visar samtidigt att
helorganbehandling av PCa (oavsett
metod) är belastat med flertalet
livsstilspåverkande bieffekter.
Reproducerbarheten är också en faktor
att ta med sig i denna fråga då kravet på
dokumentation och uppföljning ställs allt
högre.
Focal One är en helt unik plattform för
HIFU-behandling av PCa där man primärt
utgår från bilddiagnostik och fusionbiopsi.
Detta är en metod som erbjuder unika
möjligheter till en kurativ behandling av
mannens vanligaste tumörsjukdom men
med ytterst få eller inga biverkningar alls.
Utöver detta så får man ett helt
reproducerbart och dokumenterat
förfarande då man utgår från ultraljud i
realtid under hela behandlingen.

Efter avslutat ingrepp kan man även
utföra kontrastultraljud för att validera
sin behandling. Allt detta sker på en
och samma gång utan att behöva flytta
patienten.
HIFU är idag den metod som
representerar den minst invasiva tekniken
för att erbjuda en potentiellt kurativ
behandling av PCa.

Ett paradigmskifte – Focal One är en helt unik
plattform för HIFU-behandling av PCa där man
primärt utgår från bilddiagnostik och fusionbiopsi.

En HIFU-behandling innebär också
att den lämnar hela fältet fritt för att
i framtiden erbjuda re-behandling
alternativt andra behandlingar.
Flera studier, pågående och
avslutade, visar på likvärdiga
onkologiska resultat och
mycket låga recidivfrekvenser.
De stora
skillnaderna
går att härleda
till eveventuella
biverkningar av de
idag dominerande,
kurativa,
behandlingarna
jämfört med ”fokal”
behandling.

Nyfiken på hur HIFU skapar nya möjligheter? Tveka inte att kontakta oss – vi
berättar gärna om hur du kan få tillgång till denna metod för dina patienter redan idag
med bland annat reproducerbarhet, direktvalidering och mindre biverkningar.

wetlab lager
studio
service kunskap
Kungshusen Medicinska AB
Kikarvägen 14
647 35 Mariefred

Idag är metoden väletablerad och
dokumenterad. Nya intressanta studier är
på gång som redan nu visar vad metoden
kan erbjuda.

0159 120 20
info@kungshusen.se
www.kungshusen.se

R E P RODUCE R BAR H ET
DI R E KT VALI DE R I NG
M I N DR E B IVE R K I NGAR

Nya tider, nya
möjligheter
Välkommen till vårt rymliga huvud
kontor i vackra Mariefred med egen
serviceavdelning, engagerade
medarbetare, lager, modernt wetlab
samt fina ljusa utbildningslokaler.
Självklart ses vi även online genom
vår nya videostudio!

