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O Facoemulsificador e Vitreófago Pulsar² ® é um sistema modular para procedimentos cirúrgicos
oftalmológicos de segmento anterior e posterior, que incorpora os principais recursos de última geração
associados a um software seguro e de interface amigável.
Confiabilidade e versatilidade, combinados a um sólido desenho de engenharia, tornam o Pulsar² ® singular,
quando comparado a outros equipamentos atualmente disponíveis no mercado.
As versões disponíveis de Pulsar² ® são:
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FACOEMULSIFICADOR COM
MÓDULO DE VITRECTOMIA

PRATICIDADE E VERSATILIDADE
A operação do Pulsar² ® é fácil e rápida devido à
facilidade de acesso do seu monitor com tela de
LCD de 12,1” sensível ao toque, ou, através do
Controle Remoto.

O Pulsar² ® conta com um amplo portfólio de
acessórios, tornando-o um equipamento versátil e
personalizável para cada estilo e técnica cirúrgica,
a fim de garantir a saúde visual de seus pacientes.
O pedal possui multifunção programável, além de
ser Dual Linear, aumentando a precisão e controle
do cirurgião para as cirurgias de Catarata e
Vitreo-retinianas.

Os Parâmetros cirúrgicos podem ser totalmente
personalizados, de acordo com a preferência e
técnica cirúrgica de cada médico, podendo ser
armazenados em mais de 1000 slots de memória.
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Controle Linear
Potência de U/S
Velocidade de Corte - VIT
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FLUÍDICA

Opções de linhas de I/A:
Descartável;
Autoclavável - Registrado na anvisa para 50 ciclos de
esterilização.

O Pulsar² ® se diferencia pela sua
excepcional estabilidade Fluídica e
equilíbrio entre Irrigação e Aspiração.

Tamanho de Incisões:
M.I.C.S - Até 1.0 mm;
Co-M.I.C.S - Até 2.2 mm.

Por possuir o Dual Pump System, é possível
intercambiar instantaneamente o sistema de
aspiração de uma bomba para a outra
(Peristáltica e Venturi) durante a cirurgia com
um simples toque no visor, sem a
necessidade de troca das linhas de I/A.

Irrigação:
Gravitacional;
Irrigação forçada através do sistema Minimal IOP®*.
Recursos fluídicos adicionais:
Sistema duplo de Venting (Fast:Ar + BSS e Soft:Ar); e
Controle anti-surge microprocessado:
ACS3 (anterior chamber surge supression system).

ULTRASSOM
O sistema ultrassônico do Pulsar² ®, composto pela caneta
de Faco Slim 4 e pelo software com o recurso Minimal Stress®,
cria condições de segurança, ergonomia e performances
cirúrgicas jamais vistas com o Ultrassom Longitudinal,
proporcionando ao cirurgião tranquilidade e conforto para
focar em outros detalhes cirúrgicos, elevando o nível da
Facoemulsificação como nunca.
A caneta de Faco SLIM 4 é ultraleve (40gr) e extremamente
ergonômica. Trabalhando com frequências de 40 Khz e
rajadas de U/S que variam de 0 à 100 µm.

Ao contrário de outros Facoemulsificadores do mercado, onde
a Potência de U/S é determinada em percentual, o Pulsar² ®
apresenta o exclusivo recurso Minimal Stress® que permite o
ajuste da amplitude da excursão da ponteira em µm,
monitorando constantemente o Tip Stroke e garantindo que a
potência da rajada de U/S sempre seja a mesma,
independente do tipo e da dureza da catarata.
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Energia extra dissipada por outros facos que causam Chattering e edema corneano.

}
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MODOS ULTRASSÔNICOS:
Contínuo;
Pulsado e Hiperpulsado;
Burst (Single Burst, Multi-Burst e Continuous
Burst);
PEM (Programa de Emissão de Ultrassom).

VANTAGENS DO Minimal Stress®:
U/S mais efetivo em todas as densidades
de Catarata;
Excepcional Followability;
Menor dispersão dos Fragmentos de
núcleo durante o procedimento cirúrgico;
Condições térmicas de trabalho mais
naturais, reduzindo a dissipação de energia
no globo ocular;
Redução do trauma ocular;
Redução do tempo cirúrgico;
Possibilidade de se trabalhar com Pressão
de Irrigação mais baixa;
Menor consumo de BSS;
Redução dos picos de PIO durante a Faco.
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Amplitude constante com o Pulsar² ® Minimal Stress®
Amplitude inconstante com outro faco
* Disponivel apenas na versão com módulo de vitrectomia.
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APS : FACO

VITRE

O Pulsar² ® com o Módulo de Vitrectomia irá te surpreender com seus inúmeros recursos. Através da
sonda com alta taxa de cortes e excepcional estabilidade fluídica, os procedimentos cirúrgicos de
Vitrectomia tornam-se mais seguros, eficientes e rápidos, deixando o verdadeiro controle da cirurgia em
suas mãos.
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1 Injeção / Extração de Óleo de silicone

1

2 Troca Fluído-Gasosa

2

3 Micro-Tesoura
4 Fibra óptica

3

COMPLETA
LINHA DE

ACESSÓRIOS

O Pulsar² ® disponibiliza uma completa linha de
acessórios para os calibres 20G, 23G e 25G, utilizando
código de cores para facilitar sua identificação.
20G
23G
25G
A taxa de corte da sonda de Vitrectomia do Pulsar² ®
alcança incríveis 4000 CPM (Cortes Por Minuto),
garantindo segurança e eficiência, principalmente nos
momentos mais delicados da cirurgia retiniana.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE XENON
O módulo de Vitrectomia posterior do Pulsar² ® possui fonte de iluminação
Xenon HID 35W de 5100 °K de longa duração, com vida útil de incríveis 2500
horas, enquanto a lâmpada da fonte de iluminação de outros equipamentos
do mercado duram em média 400 horas (6 vezes a menos de vida útil). O
Sistema de iluminação do Pulsar² ® também apresenta as seguintes
características:
Até duas saídas simultâneas;
Diafragma motorizado com quatro níveis de intensidade, controlado
por software;
Filtro verde que destaca a presença de membranas epiretinianas e
hemorragias;
Fibras ópticas descartáveis.
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ÓLEO DE SILICONE
O sistema de Injeção e Extração de óleo de silicone pode ser controlado linearmente pelo cirurgião e o Kit
de Injeção e Extração é fornecido com seringas pré-carregadas com Óleo de Silicone de 1000cst ou
5000cst e pode ser utilizado nos calibres de 20G e 23G, tornando o procedimento muito mais rápido e
seguro.

MINIMAL IOP®

A Irrigação Forçada Minimal IOP® é uma tecnologia que
funciona por meio de uma bolsa especial pressurizada, que
infunde o BSS na pressão estabelecida pelo cirurgião, a fim
de manter a pressão de infusão constante durante todo
procedimento cirúrgico.

FACOEMULSIFICAÇÃO COM MINIMAL IOP®
Permite que o cirurgião trabalhe com pressões
intraoculares mais baixas em quaisquer níveis de vácuo,
garantindo uma estabilidade de Câmara Anterior muito
superior em relação ao sistema gravitacional, além de
apresentar respostas muito mais rápidas à quebra de
oclusão, reduzindo consideravelmente o volume do Surge.

VITRECTOMIA COM MINIMAL IOP®
Em cirurgias de retina, o sistema Minimal IOP responderá rapidamente à queda de pressão intraocular
devido às variações da aspiração, evitando possíveis Hipotonias e complicações cirúrgicas que
ocorrem com o sistema Gravitacional.

FUNÇÃO HYPER
Com a função Hyper o cirurgião poderá aumentar ou diminuir a pressão de infusão com um simples
comando através da tela touch screen, trazendo segurança para qualquer cirurgia Vitreo-Retiniana.

“A Função Hyper usada em conjunto com a infusão forçada Minimal IOP é a
combinação perfeita para meus casos de cirurgia Vitreo-Retiniana”.
André Diniz, MD

ECONÔMICO
É possível fazer Facoemulsificação e a Vitrectomia com o mesmo cassete e conjunto de vias de irrigação
e aspiração, permitindo fazer cirurgias combinadas sem a necessidade de troca do Kit.

OUTRAS FUNCIONALIDADES
Ao Módulo de Vitrectomia Posterior, também estão integradas as funções de Troca Fluído-Gasosa com
injeção de ar estéril e sistema pneumático de Micro-Tesoura com taxa de corte de 60 à 320 cut/min.
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ESPECIFICAÇÕES – Pulsar² ®:
FABRICANTE : OPTIKON 2000 S.P.A.
ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE
Tensão de entrada:
Consumo:
Frequência de Trabalho:
Dimensões:
Peso:
Monitor:
Memória:
Controle remoto:
Pedal:

Selecionável em 100/120/220/230 Vac
145W
50/60Hz
330 X 410 X 450 mm
15Kg
LCD de 12,1” Touch Screen
Mais de 1000 slots de memória
Com Fio. Controla todas as funções
Dual Linear Programável

ENTRADA DE AR COMPRIMIDO
Pressão do ar de entrada:
Consumo de ar:

de 500 a 800 KPa (72 a 116 PSI)
30 litros/minuto

IRRIGAÇÃO
Gravitacional
Forçada

Pressão ocular determinada pela altura do BSS
de 14 à 80 mmHg (somente com o sistema Minimal IOP® e Módulo de Vitrectomia)

VÁCUO E ASPIRAÇÃO
Tipo de bomba de aspiração:
Modos:
Faixa de vácuo:
Faixa da taxa de aspiração:
Tempo de subida da aspiração:
Sensor de vácuo:
Sistema Anti-surge:

Venturi e Peristáltico
Fixo ou Linear
5 a 500 mmHg (Modo linear)
2 a 50cc/min (Modo linear)
3 níveis (devagar, médio e rápido)
Monitora o vácuo da linha de aspiração
ACS3 (Anterior Chamber Surge Suppression System).

DIATERMIA
Tipo:
Frequência operacional:
Potência nominal:
Tensão máxima sem carga:
Energia bipolar disponível:
Cabo Bipolar:

Bipolar
2 MHz
7W (Carga de 450 Ohm)
100 V
5 ao 100% (Modo linear)
Calibre 26, 75 ohm, autoclavável a vapor

ULTRASSOM
Caneta de U/S:
Frequência:
Excursão da ponteira
Modos de U/S (Linear ou Painel):

Cronômetro de U/S:
Faco Frio:

4 Cristais Piezoelétricos
Aproximadamente 40 kHz
0 a 100 µm
Contínuo
Pulsátil com controle de frequência
Burst simples (rajada), Burst múltiplo, Burst contínuo
P.E.M (módulo de emissão programada).
de 0.00 a 9.59 minutos
Sistema Minimal Stress

VITRECTOMIA ANTERIOR
Vácuo:
Velocidade de corte:

até 500mmHg
Com Sonda Ant Vit: de 60 a 700 CPM com controle linear no pedal.
Com Sonda Post Vit: até 4000 CPM com controle linear no pedal.
Pulsar2®

ESPECIFICAÇÕES – MÓDULO DE VITRECTOMIA:
Tensão de entrada:
Consumo:
Tipo de Sonda:
Modo de corte:
Taxa padrão de corte:
Taxa de corte disponível:
Corte único:
Tamanho do port da Sonda:
Meio de acionamento:
Pressão operacional:

Selecionável em 100/120/220/230 Vac
75W
Mecanismo de corte pneumático tipo guilhotina com retorno por mola
Movimento recíproco
Programável pelo usuário
de 60 a 4000 cortes por minuto
Modo de corte único disponível
Ajustável de 0,2 a 0,7mm (apenas para mecanismos de corte reutilizáveis)
Ar pressurizado a partir de fonte externa
2 30KPa (33,4 PSI)

Modo cirurgião (Corte linear): Taxa de corte linear de 0 ao pré-configurado controlado pelo sistema do
pedal

ILUMINAÇÃO
Lâmpada:
Vida Útil:
Intensidade de Luz:
Filtros:

Xenon HID de 5100°K
Até 2500 Horas
Ajustável em 4 níveis por diafragma motorizado
Filtro Térmico, UV de até 330nm, IR de até 700nm para proteção da
retina e Filtro Verde selecionável para melhor visualização de contrastes

INFUSÃO DE AR ESTÉRIL (TROCA FLUÍDO-GASOSA)
Escala de Pressão:
Esterilidade:

De 5 à 80 mmHg (de 5 em 5 mmHg)
Através de filtro estéril de uso único de 0,22 microns

INJEÇÃO DE ÓLEO DE SILICONE
Escala de Pressão:
Controle:
Sistema de Injeção:

De 40 KPa (5,8 PSI) à 500 KPa (72,5 PSI)
Linear
Seringas descartáveis pré-carregadas com Óleo de Silicone
de 1000 ou 5000 cSt

ASSISTÊNCIA TÉCNICA MEDIPHACOS
A MEDIPHACOS possui estrutura de assistência
técnica própria com cobertura em todo território
nacional para os equipamentos:
PULSAR² | REGENCY 2020 | UV-X
Faça um plano de manutenção de seu
equipamento conosco.
RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE

www.mediphacos.com
0800 727 2211
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VISION IN EVOLUTION

Mediphacos
Av. Cristovam Chiaradia, 777
Belo Horizonte | Minas Gerais
30575-815 | Brasil
Fone: +55 31 2102 2211
Fax: + 55 31 2102 2212
www.mediphacos.com
twitter.com/mediphacos
facebook.com/Mediphacos
youtube.com/mediphacosytchannel
linkedin.com/company/mediphacos---vision-in-evolution
slideshare.net/Mediphacos

