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İstenilen ölçülerde pnömatik 
prob üretimi yapmaktayız.
Pnömatik problarımız tüm 
elceklerle uyumludur.



Lithobox® Pnomatik Lithotriptor, Ishaac Newton Hareket Yasalarının,
Etki-Tepki teoremine dayanan elektro-pnömatik prensiple çalışan
vücut içi(lntracorporeal) böbrek taş kırma cihazıdır.
Lithobox® Pnomatik Lithotriptor Sistem, basınçlı hava ile hareket eden titahyum 
proba çarpan merminin uyguladığı elektro-pnomatik balistik 
enerjinin böbrek taşı üzerinde oluşturduğu kuvvetin taşa aktarılarak 
parçalaması prensibi ile çalışır.

Lithobox® Pnomatik Lithotriptor böbrek alt havuzcuklarına yerleşen 
taşların Perkütan Nefrolitotomi (PCNL) yönetimi ile tedavisinde, 
Üreter taşlarının Üreteroskopi (URS) yönetimi ile tedavisinde, 
Mesane taşlarının tedavisinde endoskopik uygulamalar ile birlikte 
kısa zamanda tedavi edilmesinde minimal invaziv girişimle taşların 
yeri ve türü farketmeksizin hızlı ve yüksek başarı sağlar.

Lithobox Kompresör Set
Medikal Sessiz kompresör 
ile birlikte satılmaktadır.

Tüm Dünyada 
Pnömatik Litotriptörleri Yeniliyoruz!



Ergonomik Lithobox Pnömatik Litotriptörün Elektro-pnömatik dijital 
kontrolsistemi yardımıyla üç farklı hafıza kanallı kullanımı ve takibi 

kolaydır. Single (tek) ve Multi (çoklu) butonlarla vuruş modu dijital olarak 
seçilebilir. Cost effective dir. Toplam vuruş sayısı dijital sayaç panelinden 

izlenebilir. Operasyon basıncı, hava kaynağından bağımsız olarak kontrol 
panelindendokunmatik butonlar vasıtasıyla ayarlanabilir. Medikal 

kullanıma uygun, sadece hava basıncıyla çalışan, korozyona dayanıklı, 
alüminyumdan üretilmiş, hafif ve ergonomik elcek, uygulamaya göre 

değişebilen ve farklı türde endoskoplarla kullanılabilen esnek, yarı esnek ve 
sert problarla sonderece rahat bir kullanım sağlar.

Şık ve kullanışlı tasarıma sahip Lithobox Pnömatik Litotriptör 
Ar-ge çalışmaları sonucu vücut içi taş kırma alanında etkili ve 

güçlü bir sisteme sahiptir. Portatif çantasıyla istenilen yere 
taşınması ve kullanıma hazır hale getirilmesi pratik ve 

kolaydır. Merkezi Hava Sistemi, Oksijen Tüpü ya damünferit 
bir Hava Kompresörü ile çalışabilir. Setiçerisinde bulunan 

ürünlerin tamamı orijinal ve birbiriyle uyumludur. Güvenli, 
etkili ve soğuk olarakçalışan bu sistem, tıbbi izolasyon 

transformatörüne sahip olup, elektriksel bir risk taşımaz. Isı 
oluşturmadığından doku hasarı meydana gelmez. Endoskop 

uzunluğu ve tercihinize göre ayarlanabilen, steril edilerek 
tekrar kullanılabilen dayanıklı titanyum problar ile sarf 

malzeme ihtiyacını minimalize eder. Düşük kurulum, bakım ve 
kullanım maliyetine sahiptir.



■ 

Technical Specifications 

Manufacturer 

Model 

User Mode 

Output Energy 

Frequency of use 

Memory 

Usage Power 

Dimensions 

Standard Probe Sizes 

Sterilization Methods 

Operating environment 

Relative Humidity 

Atmospheric Pressure 

Quality and Classification 

Lithobox Set 

Lithobox Main Unit 

Hand Piece{ including 3m hose) 

Probes 

0 0.8 mm, length 640 mm 

0 1.0 mm, length 640 mm 

0 1.2 mm, length 640 mm 

0 1.5 mm, length 640 mm 

0 2.0 mm, length 450 mm 

Probes Cover Pipes 

Foot Pedal 

Portable Carriying Bag 

Medical Compressor 

Trolley 

® 

I 

inceler Medikal Sagllk Hizmetleri San. Tic. Ltd. $ti. 

Lithobox® 

Single, Continuous, Auto 

0-10,6 bar adjustable continuous

1 Unit 

1 Unit 

5 Units 

5 Units 

1 Unit 

1 Unit 

Optionally 

Optionally 

-·

0 - 15 Hz 

3 programmable frequency memories 

110-240 V, 10% the AC, 50-60 Hz

Control Unit : : 335 mm x 390 mm x 100 mm 

Weight: 6 kg 

0.8 mm (2.4Fr), 1.0 mm (3.0Fr), 1.2 mm 

(3.6Fr), 1.5 mm (4.5 Fr), 2.0 mm (6.0 Fr) 
(İstenilen ölçülerde pnömatik prob üretimi yapmaktayız.) 

Probe: Autoclave, Chemical or 

Gas Sterilization 

Handpiece: Chemical or Gas Sterilization 

o0c < temperature < 40°C 

0% < humidity < 60% and hygienic 

environment 

%30-75 

700 - 1060 hPa 

EN ISO 13485:2016 

According to EN 60601-1 Class I Type B 

According to EN 93/42 MOD Class lib 




