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Ηλεκτρουδραυλική λιθοθρυψία-ανασκόπηση 

 Πρώτη περιγραφή (1950) 

 

 Αρχικά λιθίαση ουροδόχου κύστεως (Urat I,USSR) 

 

 Tυφλή URS υπό ακτινοσκόπηση (κάκωση ουρητήρα 40%) 

 

 Δημιουργία σύγχρονων ενδοσκοπίων  (νέα μικρότερα probes 5Fr) 

 

 Δημιουργία 3Fr εύκαμπτων probes (FURS) 

 

 Παραμερισμός ΕΗL από τα σύγχρονα laser 

 

 
Grocela JA, Dretler SP. Intracorporeal lithotripsy: Instrumentation and development. Urol Clin North Am 1997, 24:1:13-23.  



Ηλεκτρουδραυλικά κύματα-λειτουργία 

 Probe (καθετήρας) (2 ηλεκτρόδια που διαχωρίζονται από μονωτικό υλικό) 

 

 Ηλεκτρικό ρεύμα περνά μεταξύ 2 ηλεκτροδίων     σπινθήρα(spark) 

 

 εξάτμιση του υγρού στην άκρη του probe      φυσαλλίδα 

 

 Cavitation bubble (φυσαλλίδα)     ταχεία διόγκωση    κρουστικό κύμα 

 

 Δημιουργία 2ου κρουστικού κύματος πίεσης     λίθο 

 

 Επιφάνεια του λίθου   διαφορά στην ακουστική εμπέδηση (impedance) 

 

 Αρχή ακουστικής εμπέδησης (impedance)   διαφορετική ικανότητα του κάθε ιστού 
να αντανακλά το ακουστικό κύμα 

 



Ηλεκτρουδραυλικά κύματα 

 



ΗλεκτροΫδραυλικά κύματα 

 

 

 Μέγεθος φυσσαλίδας ανάλογο της ενέργειας από το probe [από 3 mm.(25 mJ) -15 mm(1300 mJ)] ανάλογος 

κίνδυνος βλάβης του ουρητήρα (διατήρηση της φυσσαλίδας 500μs       κρουστικό κύμα  

                                                                                                                        (διάλυμα που περιβάλλει το λίθο) 

                                                                                                                                        

                                                                                    Παραγωγή υψηλών πιέσεων    δημιουργία κοιλοτήτων εντός του λίθου      κατακερματισμός 

                                                                     στην επιφάνεια του λίθου 

 

 Ισχύς       διαμέτρου του probe 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

          Teichman JM, Rao RD, Rogenes VJ, et al: Ureteroscopic management of ureteral calculi: Electrohydraulic versus holmium: YAG lithotripsy. 

            J Urol 1997; 158(4): 1357-1361.  

 

 

 



Ηλεκτρουδραυλικoί λιθοθρύπτες 

Πλεονεκτήματα 
 Ευρέως διαθέσιμα 

 Χαμηλό κόστος του probe 

 

Μειονεκτήματα 
 

 Κίνδυνος διάτρησης του ουρητήρα (εώς 18%) 

 Γρήγορη επιδείνωση λειτουργικότητας του probe (ανάγκη για>1 probe σε εργώδεις URS 

 Δημιουργία μεγάλων λιθιασικών συγκριμμάτων 

 Δεν θρυμματίζει όλους τους λίθους (μονουδρικό οξαλικό Ca) 

 Mιας χρήσης probe 

 

      Impact of shock wave pattern and cavitation bubble size on tissue damage during ureteroscopic electrohydraulic lithotripsy 

The Journal of Urology  [1995, 153(3 Pt 1):849-853] 

  

 

 

http://europepmc.org/search?page=1&query=ISSN:%220022-5347%22


Laser κύματα-φυσικά στοιχεία 

 

 LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

                 (ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας) 

  

 40 χρόνια εφαρμογές στην ιατρική 

 

 σύμφωνο μονοχρωματικό φώς (φως με συγκεκριμένο μήκος κύματος-χρώμα) το 
οποίο διαδίδεται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση 

 

 Κατασκευή βασισμένη στη θεωρία της κβαντομηχανικής και θερμοδυναμικής 



Laser-Iστορική ανάδρομη 

 

 

 Albert Einstein 1917 (θεωρία ενισχυμένης εκπομπής ακτινοβολία-stimulated 
emission) 

 

 Φωτόνια (ενέργεια)      διέγερση ατόμου (  επιπέδων ενέργειας)        δημιουργία 
νέου φωτονίου           αλληλεπίδραση φωτονίων    ηλεκτρική εκκένωση (ίδιο 
μήκος κύματος και κατεύθυνση) 

 

 Maiman 1960 πρώτο laser (κρυστάλλους ruby - ενεργό υλικό)-(πραγματοποίηση 
εκπομπής laser σε μήκη κύματος  στο ορατό φάσμα 390-750nm) 



Αρχή λειτουργίας-Διάταξη  

    Laser= πηγή ενέργειας + ενεργό υλικό + οπτική κοιλότητα(2 κάτοπτρα)  

 

 πηγές ενέργειας   ηλεκτρικές (λυχνία έκλαμψης-flash lamp) φωτεινές, θερμικές, 
χημικές 

 

 ενεργό υλικό (gain medium)-στερεό, υγρό, αέριο 

 

1. μετατρέπει την εξωτερική ενέργεια σε δέσμη φωτός (παράγει φως 
μέσω εξαναγκασμένης εκπομπής φωτονίων (κβαντομηχανική διαδικασία) 

 

2. καθορίζει τις ιδιότητες του laser    μήκος κύματος (χρώμα)+ συχνότητα 
εκπεμπόμενου φωτός (αντιστρόφως ανάλογα) 

 

 
 



Αρχή λειτουργίας-Διάταξη 

1. Ενεργό υλικό του Λέιζερ 
 

2. Προσφερόμενη ενέργεια άντλησης 
 
3. Υψηλής ανακλαστικότητας κάτοπτρο 

 
4. Διάταξη εξόδου δέσμης 
 

5. Δέσμη Λέιζερ  

Laser resonator/συνηχητής laser 

                                                     

                                                 

 

 

 

 

 

                           

 
 

                           



Αρχή λειτουργίας 

 Η ενέργεια που απορροφάται αποτίθεται στα σωματίδια του ενεργού 

      υλικού   διεγερμένη (κβαντική) κατάσταση  

                    

         αντιστροφή πληθυσμού (αρ. σωματ. σε διεγερμένη κατάσταση>βασική) 

                                                        

        εξαναγκασμένη εκπομπή φωτονίων         ενίσχυση της δέσμης φωτός  

 

 το φως του λέιζερ που παράγεται είναι σύμφωνο, ενώ η σταθερότητα 

της πόλωσης και η μονοχρωματικότητα εξαρτώνται από τα 

χαρακτηριστικά της οπτικής κοιλότητας 



Αρχή λειτουργίας 
 

 Η οπτική κοιλότητα    κοιλότητα ταλάντωσης   σύμφωνη δέσμη φωτός μεταξύ δύο 
ανακλαστικών επιφανειών    

 

 φωτόνιο περνά > δύο φορές από το ενεργό υλικού προτού φύγει από την οπή 
εξόδου της πηγής λέιζερ ή χαθεί λόγο απορρόφησης ή περίθλασης  

 
 Ενίσχυση (amplification) δέσμης φωτονίων σε συγκεκριμένο μήκος κύματος σε κάθε πέρασμα 

από το ενεργό υλικό (ανακλαστικές επιφάνειες εξασφαλίζουν πολλαπλά περάσματα της δέσμης) 

 

 Η δέσμη του λέιζερ είναι σχεδόν απόλυτα ευθυγραμμισμένη, δηλαδή δεν 
αποκλίνει. Παρόλα αυτά, τέλεια ευθυγραμμισμένη δέσμη δεν μπορεί να υπάρξει 
λόγω περίθλασης 

 

 κατώφλι λέιζερ      ελάχιστη τιμή ισχύς άντλησης(ενέργεια που παράγεται από την 

γραμμική επιτάχυνση των φωτονίων στο ενεργό υλικό μέσα στην οπτική κοιλότητα) που 
απαιτείται για την παραγωγή λέιζερ  

 



 
ιδιότητες των laser 

 
 Σταθερή, μη-αποκλίνουσα πορεία  

 

 Ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος (μονοχρωματικότητα ως προς το φάσμα) 

 

  Συνοχή (Coherence) τα φωτεινά κύματα κινούνται μαζί σε φάσεις και στον χρόνο 
και στον χώρο 

  

 Συγκεντρωμένη ενέργεια ανά μονάδα επιφανείας (ενέργεια που έχει η 
ακτινοβολία Laser σε ένα τετραγωνικό εκατοστό είναι 360.000 φορές μεγαλύτερη 
από εκείνη που έχει η ηλιακή ακτινοβολία) 



τύποι λέιζερ (ενεργό υλικό)  

 

 

 Στερεάς κατάστασης (κρυστάλλου YAG, Ruby, YVO και  υάλου, BK7, πυριτίου ) 

 

 Υγρών χρωστικών (Ροδαμίνης 6G, Φλουορεσκεΐνης, Κουμαρίνης κ.λ.π.) 

 

 Aερίων χρωστικών (ηλεκτρικά: CO2, N, Cu, Au , χημικά: O2, I, H2F. Μια 
συνήθης σύνθεση αερίων ενός ηλεκτρικού λέιζερ είναι: 10% CO2, 10% N, 80% 
He) 

 

 Λέιζερ ημιαγωγών  

 



Κατάταξη των laser (κλινική σημασία) 

 

 

 Συνεχούς εκπομπής (Continuous wave)     συνεχές laser σταθερού εύρους 
(ελεγχόμενη αλληλεπίδραση με τους ιστούς – C02,διοδικό laser) 

 

 

 Παλμικό (pulse laser)     κύματα υψηλής ενέργειας    λιθοθρυψία (Holmium laser) 

 

 
Teichmann, H.O. and Herrmann, T.R. (2007) Technical aspects of lasers in urology. World J Urol 25: 221225. 

 

 



Ταξινόμηση laser (FDA) 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: Ισχύς εκπομπής έως 
0,4μW. ισχυς εκπομπης κατω απο τα 
γνωστα επιπεδα κινδυνου. 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: Ισχύ έως 1mW και μήκος 
κύματος στο ορατό φάσμα. Τα lasers 
αυτής της τάξης πρέπει να φέρουν μόνο 
σήμανση που να προειδοποιεί σχετικά 
(caution label). 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ:  

 ΙΙΙα. Δεσμη με ευρεια διαμετρο 
(expanded beam), εκπεμπουν στο ορατό 
φάσμα και εχουν ισχυ έως 5mW. Τέτοια 
συστηματα δεν χρησιμοποιουνται στην 
ιατρικη. 

 ΙΙΙβ. Laser συνεχους εκπομπής, με ισχυ 
εώς 0,5W. Απαιτείται επιγραφη "κινδυνου" 
διότι μπορούν να προκαλέσουν 
ατυχήματα, ιδιαίτερα στην όραση. 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV : Εντάσσονται τα lasers 
με ισχύ 0,5W-ιατρικά 

 



Επίδραση laser στους ιστούς 

 

 Απορρόφηση ενέργειας laser από το όργανο-στόχος μετατροπή σε θερμότητα 

 

1.  το είδος του ιστού και η περιεκτικότητα του σε νερό, αίμα, χρωστική κ.λπ. 

 

2.  ο χρόνος έκθεσης στο Laser 

 

3.  το μήκος κύματος της δέσμης Laser (σε nm) 

 

4.  η ισχύς της δέσμης Laser (σε Watt). 

 



Επίδραση laser στους ιστούς 
 

  laser      απορρόφηση από τους ιστούς (περιεκτικότητα σε χρωστικές αίμα, νερό, μελανίνη)        

                       αντανάκλαση από τον ιστό στόχο (βλάβες στους γύρω ιστούς) 

 

 Penetration depth        μήκος κύματος laser 

 

 Ενέργεια       θερμότητα (πήξη-εξάχνωση) 

 

  πήξη   θέρμανση ιστών κάτω από την θερμοκρασία βρασμού/εξαέρωσης αλλά πάνω 

από το σημείο που προκαλείται μετουσίωση των πρωτεϊνών 

 

 εξάχνωση (εξαέρωση ιστών)   θέρμανση του ιστού πάνω από την θερμοκρασία 
βρασμού/εξαέρωσης 

 

 
The evolution of lasers in urology. Amir Zarrabi and Andreas J. Gross   Ther Adv Urol (2011) 3(2) 8189 

 



Κύριοι τύποι laser στην Ουρολογία 

 Neodymium:Yttrium-Aluminium-Garnet (Nd:YAG) Laser   

 

 μήκος κύματος 1064nm (ΚΥΠ) 

 

 διεισδυτικότητα (από 4 έως 18 χιλιοστά) 

 

  πρώτο laser για BPH (1986)-VLAP (Visual Laser Amblation Prostate ) 

 

  θερμική πηκτική νέκρωση του ιστού  

  ILC (Intertitial Laser Coagulation) Hofstetter and Alvarez, 1993 

 

 Δεν χρησιμοποιείται-ακατάλληλο για λιθοθρυψία 
 



Κύριοι τύποι laser στην Ουρολογία 

 Kalium-Titanyl-Phosphat (KTP-PVP) Laser frequency doubled Nd:YAG laser 
 
 διέρχεται μία δέσμη Nd:YAG Laser μέσα από ένα κρύσταλλο Kalium-Titanyl-

Phosphat  
 

 μειώνεται στο μισό το μήκος κύματος της ακτινοβολίας από 1064 nm σε 532 nm 
(ορατό πράσινο φώς)-διπλασιασμός συχνότητας 
 

 Άριστα απορροφήσιμο από την Hb02 
 

 διεισδυτικότητα < 2 χιλιοστά     KYΠ (εξάχνωση-δυνατότητα αιμόστασης)  
 

 Lithium borat (LBO) (532 nm)     PVP (ταχύτερο-βάθος εξάχνωσης μέχρι 3mm) 
 

 KTP/LBO PVP is an alternative treatment for patients with BOO and BPE for 
small and medium glands. Grade of Recommendation A. EAU Guidelines 2011 

 

    Barber, N. and Muir, G. (2004) High-power KTP laser prostatectomy: the new challenge to trans-urethral resection of the   

prostate. Curr Opin Urol.14: 2125. 
 



Κύριοι τύποι laser στην Ουρολογία 

  Thulium:yttrium-aluminium-garnet (2013nm) -  CW Laser 

 

 Penetration depth 250 μm +άριστη απορροφητικότητα      ενέργειας στους ιστούς 

 

 Ταχεία εξάχνωση+συνεχής εκπομπή (CW)      ομαλή εκτομή+άριστη αιμόσταση 

 

 Ακατάλληλο για λιθοθρυψία (CW)  

 
 EAU Guidelines 2011 

          ThuVARP is an alternative to TURP for small- and medium-sized prostates. 1b A 

          ThuVARP and ThuVEP are suitable for patients at risk of bleeding or taking anticoagulantmedication.3b C 

          ThuVEP can be offered as an alternative to TURP, to HoLEP and OP for large size prostates. 1b,2b,B 

 



Κύριοι τύποι laser στην Ουρολογία 

 Diode lasers (808-980 nm) 

 

 Ιδιότητες παρόμοιες με το Nd-Yag laser (απορρόφηση-αλληλεπίδραση με ιστούς) 

 

 Penetration depth+αιμοστατική ικανότητα>KTP 

 

 Ακατάλληλο για λιθοθρυψία (CW)  

 

 
 EAU Guidelines 2011 

         In patients presenting with BOO and BPE and who have bleeding disorders or are receiving 

        anticoagulants, diode laser treatment is an alternative 1b C 



Κύριοι τύποι laser στην Ουρολογία 

 

 Laser διοξειδίου του άνθρακα (CO2),CW 

 

 μήκος κύματος  10.600nm 

 

 μικρή διεισδυτικότητα στους ιστούς 

 επιφανειακή εξάχνωση (δερματικές βλάβες πέους)  
 

 Ακατάλληλο για λιθοθρυψία 

 

 

 



Lasers-μηχανισμοί λιθοθρυψίας 

 Φωτομηχανική δράση 

 

       Cavitation bubbles       ενέργεια      εξάχνωση νερού     μικροφυσσαλίδες με 
ταχεία εξάπλωση       ταχεία σύμπτωση (collapse) σε μη συμπιεζόμενο υδάτινο 
περιβάλλον του λίθου 

                                                       

                                                 απελευθέρωση υψηλής ενέργειας 

 

                                                υψηλής έντασης κρουστικά κύματα 

 

                                                            λιθοθρυψία 

 

 Φωτοθερμική δράση (απευθείας επαφή     θερμική εξάχνωση του λίθου) 

                                                                                                                                          



Lasers-Λιθοθρυψία 

 

 Πρώτο παλμικό laser για λιθοθρυψία (pulsed dye laser) Dretler et al. 1987 

 

 Υψηλό κόστος 

 

 Ακριβά αναλώσιμα (coumarin dye) 

 

 Αναποτελεσματικό σε λιθους κυστείνης,COM 

 

 alexandrite laser 1991(περιορισμένης εφαρμογής) 

 

 



Lasers-Λιθοθρυψία 

 

 FREDDY (frequency doubled double-pulse Nd:YAG) 

 

 Κρύσταλλο ΚΤΡ ενσωματωμένο σε Νd-Yag laser 

 

 Παραγωγή 2 παλμών       20% green light  (532nm) 

                                             80% υπέρυθρο (1,064 nm) 

 

 Συνδυασμένη δράση (μηχανική +θερμική) 

 

 Laser του 50% (αποτελεσματικό για ‘’έγχρωμες’’ πέτρες που απορροφούν πράσινο 
φώς 

 

    Dubosq, F., Pasqui, F., Girard, F., Beley, S., Lesaux,N., Gattegno, B. et al. (2006) Endoscopic lithotripsy and the FREDDY laser: 

initial experience. J Endourol 



Lasers-Λιθοθρυψία 

 

 erbium:YAG (Er:YAG) laser 2940nm- παλμικό-φωτοθερμική δράση 

 

 Διεισδικότητα 3μm - φωτοθερμική δράση  

 

 5 φορές ισχυρότερο από το Ηοlmium και πιο ακριβές (ελάχιστη επίδραση στους 
γύρω ιστούς) 

 

 Περιορισμός χρήσης -Έλλειψη κατάλληλων οπτικών ινών-ακριβά αναλώσιμα 

 
 

 

 

                    Fried, N.M. (2001) Potential applications of the erbium:YAG laser in endourology. J Endourol 15: 889-894 

 

 



Lasers-Ηοlmium 

 

 Ηοlmium laser - yttrium-aluminium-garnet (YAG) (ενεργό υλικό) 

 

 Ανάμιξη chromium, thulium, holmium με Yag       μείωση θερμότητα στον κρύσταλλο 

 

 Αυξημένη θερμότητα που παράγεται στον κρύσταλλο υποχρεώνει σε παλμική λειτουργία 

 

 Ταχύτατη απορρόφηση από το νερό, μήκος κύματος 2140nm (υπέρυθρο φώς) 

 

 Πυκνότητα απορροφούμενης ενέργειας    άμεση αύξηση ενέργειας>σ. βρασμού 

 

 Άκρη ίνας     φυσσαλίδα ατμού (διαμ.mm) σε κάθε παλμική εκπομπή εξαρτώμενη από την ενέργεια 

του laser ( διάρκειας 500μs )       συσσώρευση ενέργειας σε κάθε παλμική εκπομπή    θερμοεξάχνωση 

 

 Βάθος διείσδυσης (penetration depth) 400μm      



Lasers-Ηοlmium 

 

 EAU Guidelines 2011-BPH 

 
 HoLAP can be offered to patients with BOO or BPE with small- to medium-sized 

prostates. 1b A 

 

 HoLRP can be offered to patients with BOO or BPE with small- to medium-sized 
glands. 1b A 

 

 HoLEP can be offered to any patient with BOO and BPE. 1a A 

 

 HoLEP can be offered to patients in chronic urinary retention. 2b B 

 

 HoLEP can be offered to patients on anticoagulant or antiplatelet medication. 2b 
B 



Ηοlmium Laser-Λιθοθρυψία 

 
 Κυρίως φωτοθερμική εξάχνωση (άμεση επαφή με τον λίθο) 

 

 Απορρόφηση τμήματος ακτινοβολίας στον λίθο       πιέσεων      

κατακερματισμός 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Teichman JM. Laser lithotripsy. Curr Opin Urol 2002 Jul;12(4):305-9 



Ηοlmium Laser-Λιθοθρυψία 

 

         ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Κατακερματισμός όλων των τύπων λιθίασης 

 

 Εύχρηστος εξοπλισμός-ίνες πολλαπλών χρήσεων 

 

 Αναλώσιμα σχετικά χαμηλού κόστους 

 

 Χρήση σε ημιάκαμπτα και εύκαμπτα ουρητηροσκόπια 

 

 Δυνατότητα κατακερματισμού του basket (εγκλωβισμός του ουρητήρα) 

 

 Ασφαλής για το ουροθήλιο (ΠΡΟΣΟΧΗ) 

 

        ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Προσοχή στην ίνα (αναπληρωματική) 

 

 Μεγάλοι λίθοι>2cm        χρονοβόρο (ανάγκη πολλαπλών επεμβάσεων) 



Όρια ασφαλείας στην χρήση 

ακτινοβολίας Laser 

 

 

 κατώφλι ενέργειας, χρόνος για βλάβη του 

αμφιβληστροειδούς χιτώνα από φως που 

εισέρχεται στον οφθαλμό σε σχέση με τον χρόνο 

έκθεσης αυτού στην ακτινοβολία 

 

 ο χρόνος έκθεσης στην ακτινοβολία διατρέχει 

μια τεράστια περιοχή, από πολύ μικρές τιμές  

που αναφέρονται σε έκθεση παλμικής 

ακτινοβολίας Laser έως μεγάλες τιμές  

σχετίζονται με συνεχή ακτινοβολία 

(επιτρεπόμενος χρόνος έκθεσης ανάλογος του 

μήκους κύματος) 

Όριο ασφαλείας στηνπεριοχή του υπερύθρου 

Όριο ασφαλείας στο κοντυνό υπέρυθρο 

Όριο στην περιοχή του ορατού 



Όρια ασφαλείας στην χρήση 

ακτινοβολίας Laser 

Department of Physics, University 

of Kaiserslautern, Germany 

Το μήκος κύματος του laser καθορίζει τις βλάβες που 

μπορεί να προκληθούν στο δέρμα και το μάτι: 

1. 200 - 400 nm = Υπεριώδης φωτοχημική βλάβη του 

δέρματος ( ερύθημα και καρκινιγόνος δράση ) του 

κερατοειδούς ( φωτοκερατίτις ) και του φακού 

(καταρράκτης) του ματιού. 

2. 400 - 1400 nm = Θερμική βλάβη του 

αμφιβληστροειδούς 

3. 400 - 550 nm = Φωτοχημική βλάβη του 

αμφιβληστροειδούς - μπλέ φως 

4. 800 - 3000 nm = Θερμική βλάβη του φακού στο 

εγγύς υπέρυθρο φάσμα 

5. 1400 - 10000 nm = Θερμική βλάβη ( έγκαυμα ) του 

δέρματος ( από τα 400 -10000 nm ) και του 

κερατοειδούς ( από τα 1400 - 10000 nm ) 

 

 



Ατυχήματα με laser 



Μέτρα υποχρεωτικά για τα lasers 
κατηγορίας ΙV 

 1. Ολο το προσωπικό που εργάζεται με τέτοια συστήματα πρέπει να φέρει ειδικά προστατευτικά γυαλιά, να είναι 

ενημερωμένο και ειδικά εκπαιδευμένο 

 2. Ολο το προσωπικό πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να είναι λεπτομερείς και σαφείς  

 3. Η ελεγχόμενη περιοχή πρέπει να φέρει ειδική σήμανση που να προειδοποιεί για την είσοδο σε χώρο που 

ελέγχεται 

 4. Ο χώρος θα πρέπει να επιτρέπει την γρήγορη είσοδο και έξοδο απ' αυτόν. 

 5. Τα lasers δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά σε εύλεκτα υλικά, όπως αναισθητικά, οξυγόνο κλπ.  

 6. Ειδικό διακριτικό σήμα με λαμπτήρα πρέπει να βρίσκεται έξω απ' το δωμάτιο που χρησιμοποιούνται lasers αυτής 

της κατηγορίας 

 7. Μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό πρέπει να χειρίζεται τα συστήματα laser.  

 8. Οπου ειναι δυνατο θα πρεπει να χρησιμοποιουνται βοηθητικα εξαρτηματα (κολπικοι διαστολεις, λαρυγγοσκόπια 

κλπ. που απορροφούν και δεν ανακλούν την δέσμη 

 9. Ο επιβλέπων ιατρός θα πρέπει να βρίσκεται στην αίθουσα όσο χρόνο τα lasers είναι ενεργοποιημένα.  

 10. Μόνο ο ειδικός ιατρός θα χρησιμοποιεί τα lasers για ιατρικές πράξεις.  

 11. Το σύστημα θα πρέπει να παραμένει σε κατάσταση "αναμονής" (stand by) όσο χρόνο δεν γίνεται χρήση 

 12. Οταν η τροχιοδεικτική ακτίνα δεν είναι ευθυγραμμισμένη με την θεραπευτική,τότε δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται το laser 

 13. Ειδική εκπαίδευση πρέπει να έχουν οι αναισθησιολόγοι που εργάζονται με περιστατικά Ω.Ρ.Λ.  

 14. Πρέπει να εξασφαλίζεται ο σωστός εξαερισμός της αίθουσας που γίνονται πράξεις με laser. Ειδικοτερα όταν 

εργαζόμαστε με κονδυλώματα, μυρμηκίες κ.ά. 

 15. Οι ενδοτραχειακοί σωλήνες σε επεμβάσεις των αεραγωγών πρέπει να καλύπτονται είτε με χαρτί αλουμινίου, 

είτε με βρεγμένες γάζες 

 16. Η ηλεκτρική παροχή και η παροχή νερού για ψύξη, όπου απαιτείται, πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με τις 

τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος που χρησιμοποιείται 

 17. Ολα τα συστήματα πρέπει να φέρουν διακόπτη επείγουσας απενεργοποίησης όπως και διακόπτη ενεργοποίησης 

με κλειδί 

 



LASER ΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Holmium-Yag laser ευρύτερα χρησιμοποιούμενο (ασφαλές-αποτελεσματικό) 

 

 Εκπαίδευση ιατρού-χειριστή και νοσηλευτικού προσωπικού 

 

 Συντήρηση εξοπλισμού (φροντίδα οπτικής ίνας-αποστείρωση) 

 

 Μέτρα ασφαλείας κατά την εφαρμογή  


