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Het gebruik van een Holmium laser voor het vergruizen van stenen is inmiddels een bijna 
standaard procedure geworden. 
Echter…. de ervaring leert dat er door deze techniek veel flexibele scopen sneuvelen. Deze 
kostbare scopen moeten keer op keer vervangen worden, wat ieders budget vaak ver 
overschrijdt. Naast professionele klinische begeleiding die Mayumana Healthcare B.V. geeft om de 
laser fibers op de juiste manier te gebruiken hebben we op het gebied van nieuwe technieken ook 
een echte doorbraak!

Onze fabrikant van laser fibers waarvoor Mayumana Healthcare B.V. exclusief de distributie 
verzorgt in de Benelux, heeft een aantal producten ontwikkeld die ervoor zullen zorgen dat het 
opvoeren van een laser fiber in een geflecteerde (gebogen) scoop een koud kunstje 
wordt. Hierdoor wordt de veiligheid extreem verhoogd en loopt het risico op schade aan flexibele 
scopen drastisch terug. Deze nieuwe innovaties zullen uw werk verrijken en vooral versimpelen! 
Met name zijn onze Scopesafe™ laserfibers en onze nieuwe beschermende sheath voor uw scopen 
zeer succesvol. Klikt u beneden op de verschillende productgroepen voor meer informatie.

Scopesafe™ Laser Fibers
ScopeSafe technologie maakt fibers sterker, er kan meer energie op worden toegepast, waarbij 
grote en scherpe buigingen met een smalle fiber kunnen worden gemaakt, zonder te breken. 
Daarom noemen we deze fibers ScopeSafe.

Guardian Sheath Technologie
We leveren een speciale sheath ‘Guardian Sheath’ die op de laserfibers kan worden geschoven. 
Deze sheath heeft een aantal belangrijk functies;

• bescherming van de scoop bij het opvoeren van een laser fiber. Het is met deze techniek 
mogelijk om een fiber op te voeren in een geflecteerde scoop!

• bescherming van de scoop wanneer per ongeluk de laser fiber in de scoop wordt getrokken 
terwijl er nog steeds energie wordt afgegeven. De laser fiber zal in de sheath blijven en niet 
de scoop binnendringen!

• Zowel onze fabrikant als Mayumana Healthcare adviseert geen ‘ball-tip’ fibers. Deze lijken 
minder schadelijk voor flexibele scopen maar de tip zal snel afbreken of verslijt omdat er 
energie doorheen gaat, waardoor de fiber weer net zo scherp is als een normale fiber en de 
flexibele scoop kan beschadigen. De enige echte oplossingen voor optimale veiligheid is de 
Guardian Sheath!
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Scopesafe™ Laser Fibers

ScopeSafe™ Technologie

ScopeSafe technologie maakt fibers sterker, er kan 
meer energie op worden toegepast, waarbij grote en 
scherpe buigingen met een smalle fiber kunnen 
worden gemaakt, zonder te breken. Daarom noemen 
we deze fibers ScopeSafe.

Hoe werkt het:

Een nieuwe gepatenteerde optische filter technologie 
is ontworpen om te voorkomen dat laser energie 
doordringt in de scoop. Het is de energie die ervoor 
zorgt dat fibers kunnen breken wanneer deze worden 
gebogen in een kleine radius.

Welke resultaten kunt u verwachten?

• Minder reparatie kosten aan uw flexibele scopen!
• Dus lagere totale OK kosten
• Gevalideerd voor uw flexibele scopen
• Maximale deflectie en power performance
• Maximale fiber buigzaamheid
• Krachtigere power capaciteit voor het vergruizen 

van stenen
• Minder procedure onderbrekingen
• De laserfiber blijft extreem lang intact
• Veiligere behandeling van laaggelegen nierkelk 

stenen
• Blast Shield aanwezig in iedere laser fiber
• Maximale patiënt, personeel en 

productveiligheid! 

Scopesafe™

Met de ScopeSafe™ laser fiber wordt gevaarlijke 
energie gefilterd en voorkomen dat deze de 
buitencoating van de laser fibers bereikt en zo een 
weg vindt naar het lumen van de flexibele scoop. 
De energie is gevaarlijk als de scoop in een curve is 
geplaatst.  Een verhoogde frequentie zorgt voor 
thermische spreiding (thermal lensing) van 
energie, wat er weer voor zorgt dat de diameter 
van de laserbeam groter wordt. Deze dumpt 
energie direct in de buffer van de laserfiber. Met de 
ScopeSafe laser fibers blijft de energie in de fiber 
en connector en gaat nooit daarbuiten!  Inmiddels 
maken meerdere ziekenhuizen in Nederland 
gebruikt van de laser fibers van Mayumana 
Healthcare B.V. Zeker sinds steriliteit en optimale 
kwaliteit van de laser fiber tijdens iedere procedure 
zo belangrijk is geworden. We zijn in staat dit 
premium product aan te bieden tegen een 
realistische prijs die op verschillende vlakken 
besparingen oplevert!.

De ScopeSafe™ technologie is beschikbaar op de 
200, 272 en 300 micron laser fibers. Vanaf 365 
micron is deze technologie niet meer nodig, omdat 
de dikte van de fiber er dan al voor zorgt dat 
energie niet kan ontsnappen.  Alle fibers zijn uiterst 
flexibel. Na de trial zullen we afhankelijk van uw 
wensen u de beste keuze voor laserfibers 
adviseren.   Sommige van onze relaties prefereren 
naast de ScopeSafe™ laserfibers, ook een aantal 
ScopeSafe™ fibers met sheaths op voorraad te 
houden, voor de echt moeilijk te bereiken stenen, 
waar bijvoorbeeld de scoop volledig is geflecteerd 
en er grotere risico’s zijn tot het puncteren van de 
scoop met een laserfiber!
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Guardian Sheath

Sheath Technologie

Sinds 2011 leveren we een speciale sheath 
‘Guardian Sheath’ die op de laserfibers kan 
worden geschoven. Deze sheath heeft een 
aantal belangrijk functies;

• bescherming van de scoop bij het 
opvoeren van een laser fiber. Het is met 
deze techniek mogelijk om een fiber op 
te voeren in een geflecteerde scoop!

• bescherming van de scoop wanneer 
per ongeluk de laser fiber in de scoop 
wordt getrokken terwijl er nog steeds 
energie wordt afgegeven. De laser fiber 
zal in de sheath blijven en niet de scoop 
binnendringen!

Omdat de sheath extreem dun is, zal dit geen 
invloed hebben op de flow in de scoop. Deze 
innovatie is een perfecte aanvulling voor uw 
laser en biedt u meer zekerheid en flexibiliteit. 
De Guardian Sheath technologie, zal ertoe 
bijdragen dat kosten voor het repareren van 
flexibele scopen sterk zal worden gereduceerd.

200 micron laser fiber

Wanneer uw scoop optimaal is geflecteerd en 
u weinig flow en ruimte heeft, biedt de 200 
micron Scopesafe laser fiber een perfecte 
oplossing. Uiterst flexibel, duurzaam en 
optimale flow kenmerken deze inmiddels zeer 
bekende laser fiber.

300 micron laser fiber

Afgestemd op uw flexibele en semi-rigide scopen 
leveren we de ideale diameter laser fibers. Sinds 
2012 voeren we tevens een nieuwe dikte, namelijk 
de 300 micron. Deze laserfiber kenmerkt zich door 
naast veel kracht ook zeer flexibel te zijn. 300 
micron is de ultieme laser fiber voor grotere 
stenen gelegen in de nieren.

De 300 micron fiber heeft de flexibiliteit van een 
272 micron, maar bijna dezelfde kracht als een 365 
micron laser fiber. Deze combinatie is uniek en is 
zeer efficiënt. Alleen Mayumana Healthcare B.V. 
levert dit exclusieve product. Al uw grote stenen in 
de nier kunnen nu optimaal behandeld worden, 
zonder teveel in te leveren in flexibiliteit en flow!

Uiteraard kunt u ook voor andere maten kiezen 
indien u dit prefereert, waaronder de 272, 365 en 
tevens 550 micron diameter.

Blast Shield

Iedere laser fiber heeft een eigen blast shield. Deze 
beschermende techniek, zorgt ervoor dat 
Holmium energie niet terug kan komen in de laser. 
Veel lasers in de markt hebben een blast shield en 
opgemerkt kan worden, dat deze shields vaak  
vervangen dienen te worden.

Met de laser fibers van Mayumana is dit verleden 
tijd en zorgt de bescherming van de laserfiber er 
zelfstandig voor, dat de energie nooit kan 
ontsnappen.

Blast Shield bescherming in connector!

SUPERIEURE
            LASERFIBERS



Guardian Sheath is geïnstalleerd over de 
laserfiber. Fiber kan in een geflecteerde scoop 

worden geïntroduceerd. 

Nadat de Guardian Sheath zichtbaar wordt bij 
de tip van de scoop, kan deze iets worden terug 

geschoven, waardoor de laserfiber zichtbaar 
wordt en er veilig kan worden gewerkt

OPTIMALE VEILIGHEID

SCOPEN VRIENDELIJK

STERKE VERMINDERING
SCOOP SCHADE

REDUCEERT OK-TIJD 
AANZIENLIJK

IDEAAL IN OPLEIDING
SETTING

GUARDIAN SHEATH ILLUSTRATIE



Hoe kunnen wij 
u helpen?

Specialist in Endo-Urologie, BPH en 
Chirurgische Incontinentie 

oplossingen

CONTACT 
MAYUMANA HEALTHCARE B.V. 

Vennestraat 23
2161 LE Lisse

Nederland
T:  +31252 235 800
M: +31624 347 476
F:  +31252 221 262   

www.mayumana-healthcare.com

info@mayumana-healthcare.com

e-order@mayumana-healthcare.com
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