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Η υπερθερμία ως συμπλήρωμα της ακτινοθεραπείας
Η υπερθερμία ως συμπλήρωμα της χημειοθεραπείας
Η υπερθερμία ως τοπική ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήματος

Περιβάλλον Χρήστη
Έλεγχος θεραπείας

Ο ασθενής στο επίκεντρο
Ασφάλεια χρήστη

TCS – Διαστάσεις συστήματος Tumor Cell Solution 
Δεδομένα τεχνικής απόδοσης
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Ποιοί είμαστε.

CELSIUS�� TCS � TUMOR CELL SOLUTION __ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΕΜΑΣ

Οι άνθρωποι που εργάζονται στην Celsius42 έχουν έναν 
κοινό στόχο – να είναι ενωμένοι στον αγώνα ενάντια 
στον καρκίνο. Να αντλούν γνώση. Να αξιοποιούν 
συνεργάτες και πόρους. Να διερευνούν όλο και πιο 
ευφυή μονοπάτια στην ιατρική τεχνολογία έτσι ώστε 
στο τέλος να κερδίσουν τη μάχη. Η ιατρική δίνει αυτή 
τη μάχη εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται για μια μάχη 
ενάντια σε έναν έξυπνο αντίπαλο: τον καρκίνο. Η 
υπερθερμία συνιστά την δραστική ουσία των προϊόντων 
Celsius42. Κατευθυνόμενη θερμική ενέργεια που 
καταπονεί τα καρκινικά κύτταρα. Έχει πολλές θετικές 
επιπτώσεις στην χημειοθεραπεία ή στην 
ακτινοθεραπεία, ενώ ενισχύει επίσης το ανοσοποιητικό 
σύστημα. Οι εργαζόμενοι στην Celsius42 γνωρίζουν ότι 
βρίσκονται στον σωστό δρόμο. Η επιμονή, η ενέργεια 
και η εμπειρία τους τους καθιστά μια γερή ομάδα. Με 
μια και μόνη αποστολή: να αναπτύσσουν καινοτόμα 
προϊόντα υπερθερμίας που συμβάλλουν στην μάχη 
κατά του καρκίνου, ήπια αλλά αποτελεσματικά. 
Αυτή είναι η Celsius42. 

Αυτό είναι το σύστημα TCS –Tumor Cell Solution.



#

Christian Hartmann, Celsius42

«Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται ένα προς 
ένα, με φροντίδα, υπευθυνότητα και 
τεχνογνωσία.
Έχουμε συναίσθηση της ευθύνης μας 
απέναντι στους ανθρώπους »
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CELSIUS⇤⌅ TCS ⇥ TUMOR CELL SOLUTION __ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ

Μια θεραπεία. 
Τρία αποτελέσματα.
Η υπερθερμία ιστών εν τω βάθει, αυξάνει την 
θερμοκρασία του όγκου με ελεγχόμενο 
τρόπο. Η διαδικασία αυτή ενισχύει με ήπιο 
τρόπο την επίδραση της χημειοθεραπείας και 
της ακτινοθεραπείας, ενώ υποστηρίζει 
ταυτόχρονα το ανοσοποιητικό σύστημα.

Σε αυτή την θεραπευτική διαδικασία, ο 
ασθενής αποτελεί μέρος του θεραπευτικού 
αποτελέσματος. Το σώμα λειτουργεί σαν 
πυκνωτής ανάμεσα στα ηλεκτρόδια και ως εκ 
τούτου γίνεται μέρος ενός κύκλου 
συντονισμένης ταλάντωσης. Οι χωρητικές/
επαγωγικές, θερμοδυναμικές επιδράσεις του 
συστήματος στον ιστό παράγουν θερμότητα. 
Με βάση αυτή την διάταξη και την αυτόνομη 
επιλογή εισροής ενέργειας, η θεραπεία 
μπορεί να προσαρμόζεται στον ασθενή, στην 
ταυτότητα του όγκου, και στην θέση του 
όγκου.

Το σύστημα υπερθερμίας Celsius TCS - Tumor 
Cell Solution περιλαμβάνει 2 ενεργά 
ηλεκτρόδια θεραπείας, τα οποία εγγυώνται 
υψηλού επιπέδου ομοιογενή υπερθέρμανση 
του καρκινικού ιστού με εγκεκριμένη μέγιστη 
απόδοση. Χάρη στα διαφορετικά μεγέθη 
ηλεκτροδίων, η εισροή ενέργειας μπορεί 
στοχευμένα να επικεντρωθεί στον όγκο.

Ο ρόλος της υπερθερμίας στην 
συμπλήρωση της ακτινοθεραπείας
Η αποδεδειγμένη επίδραση της υπερθερμίας 
σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία 
βασίζεται σε διάφορους μηχανισμούς. Το 
γεγονός ότι η υπερθερμία ενισχύει την 
ακτινοθεραπεία έχει αποδειχθεί σε μια σειρά 
από συγκριτικές μελέτες. In-vivo έρευνες 
έχουν δείξει ότι η αποτελεσματικότητα της 
ακτινοθεραπείας μπορεί να προσαυξηθεί 
μέσω της υπερθερμίας με συντελεστή 1.2 
εώς  5.
(1) Υποξία
Η αποτελεσματικότητα της ακτινοθεραπείας 
αυξάνεται με μεγαλύτερο επίπεδο οξυγόνου 
στην περιοχή-στόχο. Η υπερθερμία μπορεί να 
συμβάλει σε αυτό δημιουργώντας 
υψηλότερους ρυθμούς κυκλοφορίας του 
αίματος. Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που 
δημιουργούνται από την ακτινοβολία 
καταστρέφουν το DNA.
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Συνεδρία Συνεδρία Συνεδρία Συνεδρία Συνεδρία

Θερμοκρασία Ψύξης
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Διάρκεια
Ισχύς 

Διάρκεια 
Ισχύς

Διάρκεια 
Ισχύς

Διάρκεια 
Ισχύς

Διάρκεια 
Ισχύς

Ηλεκτρόδιο Βραχίωνα ���mm

Ηλεκτρόδιο Βάσης ���mm

Εφαρμοζόμενη Ενέργεια

Χρόνος Συνεδρίας
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Μεγ. Αποδεκτή 
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Μεγ. Αποδεκτή 
ισχύς �>����

Παράδειγμα: Θεραπευτικό πρωτόκολλο κατά Dr. med Hüseyin Shinbas, Praxis-Klinik Hyperthermie & Support Care.

Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται ξεκάθαρα σε 
πολλούς ελέγχους. Η υπερθερμία είναι 
ιδανική για την επίτευξη υψηλότερου 
επιπέδου κορεσμού οξυγόνου στην περιοχή 
του όγκου προάγοντας την κυκλοφορία του 
αίματος εφόσον εφαρμοστεί λίγο πριν από την 
ακτινοθεραπεία.

Παραδείγματα θεραπειών με το σύστημα TCS - Tumor Cell Solution της Celsius

(2) Αναστολή των μηχανισμών αποκατάστασης 
του DNA 
Κάθε ζωντανό κύτταρο έχει αυτόματους 
μηχανισμούς για την επιδιόρθωση σπασιμάτων 
στο δίκλωνο DNA. Σε περίπτωση που κάποιο 
κύτταρο εκτεθεί σε περαιτέρω καταπόνηση 
μετά την βλάβη που περιγράφηκε νωρίτερα, οι 
εν λόγω μηχανισμοί αποκατάστασης 
διαταράσσονται σημαντικά. Η θερμότητα 
αποτελεί έναν πιθανό παράγοντα καταπόνησης. 
Κατά συνέπεια, η επιθυμητή θανάτωση των 
κυττάρων από την ακτινοθεραπεία ενισχύεται 
στην περιοχή στόχο.

Κύτταρα σε υποξικό περιβάλλον χαμηλού pH 
όπως επίσης και κύτταρα στην φάση S είναι 
λιγότερο πιθανόν να επηρεαστούν από την 
ακτινοθεραπεία – με βάση τα πιο πάνω 
περιγραφόμενα αποτελέσματα της 
υπερθερμίας, η θεραπεία γίνετε πιο 
αποτελεσματική. Αυτό είναι ένα συνεργικό 
αποτέλεσμα. Συνοψίζοντας, η υπερθερμία 
αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό 
ραδιοευαισθητοποιητή τον οποίο γνωρίζουμε 
εώς σήμερα.

(3) Συνεργική Δράση
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CELSIUS⇤⌅ TCS ⇥ TUMOR CELL SOLUTION __ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ

Η Υπερθερμία ως συμπληρωματική 
της χημειοθεραπείας
Οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην 
υπερθερμία και στα κυτταροστατικά φάρμακα 
μπορεί να είναι ανεξάρτητες, προσθετικές και 
συνεργιστικές.
Ο πιο σημαντικός μηχανισμός που έχει ως 
αποτέλεσμα την αλληλεπίδραση με τα 
κυτταροστατικά φάρμακα περιλαμβάνει 
αυξημένη συγκέντρωση φαρμάκου εντός του 
όγκου, γεγονός που συνδέεται με μεγαλύτερη 
κυκλοφορία του αίματος και βελτιωμένη 
διαπερατότητα της μεμβράνης με υψηλότερη 
ενδοκυτταρική πρόσληψη. 

Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει αυξημένο 
ενδοκυτταρικό μεταβολισμό του φαρμάκου 
και ταχεία απόκριση σε περιβάλλον αυξημένης 
θερμοκρασίας. Μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί 
ότι για ένα μεγάλο εύρος χημειοθεραπευτικών 
φαρμάκων ο συνδυασμός χημειοθεραπείας και 
υπερθερμίας εμποδίζει την αντίσταση στην 
χημειοθεραπεία. Υπερπροσθετικές 
κυτταροτοξικές επιπτώσεις έχουν 
παρατηρηθεί συγκεκριμένα σε συνδυασμό με 
αλκυλιωτικούς αντινεοπλαστικούς 
παράγοντες και παράγωγα πλατίνας.
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To σύστημα TCS - 
Tumor Cell
Solution έχει 
σχεδιαστεί
για να θεραπεύει 
διάφορες περιοχές 
του σώματος
με εργονομική 
ακρίβεια. Αυτό 
καθίσταται εφικτό 
χάρη στην ευελιξία 
του υδραυλικού 
βραχίονα και των
πολλαπλών 
επιλογών 
τοποθέτησης για τα 
ηλεκτρόδια.

Η υπερθερμία στην ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού συστήματος 
Η υποθερμία αυξάνει την αποτελεσματικότητα 
των δυο προαναφερόμενων μεθόδων, ενώ 
ενισχύει το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα 
του οργανισμού ως επιπλέον πλεονέκτημα. 
Εξάλλου, η απόκριση σε συγκεκριμένες 
εμπύρετες καταστάσεις αποτελεί φυσική 
αντίδραση του σώματος, που στην ουσία 
δημιουργεί μόνο του συνθήκες υπερθερμίας.

Τρέχουσες μελέτες σε αυτόν τον τομέα 
ευελπιστούμε ότι θα έχουν πιο ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες. Είναι ήδη εμφανές ότι τα 
φυσικά κύτταρα δολοφόνοι είναι πιο 
αποτελεσματικά σε περιβάλλον αυξημένης 
θερμοκρασίας.

Οι μελέτες αυτές περιγράφουν την 
μετανάστευση των φυσικών φονικών 
κυττάρων (NK), την αποτελεσματικότητα και 
την επιθετικότητα τους σε θερμοκρασίες που 
κυμαίνονται από 39 έως 40.5°Celsius. 
Αντίθετα, τα επίπεδα δραστηριότητας των NK 
φαίνεται να αναστέλλονται και πάλι σε 
θερμοκρασίες πάνω από 41 με 42°Κελσίου.

Οι συμβατικές θεραπείες παράγουν 
νεκρωτικά κύτταρα, τα οποία μπορεί να 
ενεργοποιήσουν μια άλλη σημαντική 
προσαρμοστική ανοσοαντίδραση υπό 
συνθήκες θερμικής ενίσχυσης.
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Πως λειτουργεί η
Υπερθερμία.

Μηχανισμοί Δράσης

Ηλεκτρόδιο Βραχίονα (μικρό) 

Ηλεκτρόδιο Βραχίονα (μικρό) 

Ηλεκτρόδιο Βραχίονα (μεγάλο)  

Ηλεκτρόδιο Βραχίονα (μεγάλο)  

   Ηλεκτρόδ. Βάσης
(Μικρό)

  Ηλεκτρόδ. Βάσης

 Ηλεκτρόδ. Βάσης

  Ηλεκτρόδ. Βάσης 
(Μεγάλο)

(Μεγάλο)

(Μικρό)

CELSIUS⇤⌅ TCS ⇥ TUMOR CELL SOLUTION __ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

Σχηματική Αναπαράσταση του μηχανισμού 
στοχοθέτησης του συστήματος TCS - Tumor Cell Solution 

Η χωρητική υπερθερμία 
αξιοποιεί την 
απορρόφηση των 
ραδιοσυχνοτήτων απο το 
εξωκυττάριο υγρό στον 
ιστό του όγκου.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα σε συχνότητα 13.56 MHz (ραδιοκύματα) για την 
μεταφορά ενέργειας σύμφωνα με την αρχή της 
χωρητικής σύζευξης.

Ο ιστός του σώματος που βρίσκεται ανάμεσα σε δυο 
ηλεκτρόδια γίνεται ο ίδιος διηλεκτρικός αγωγός και 
θερμαίνεται λόγω του προσανατολισμού προσαρμογής 
των ιόντων στα κύτταρα και στον ενδοκυττάριο χώρο. 
Ανάλογα με την περιοχή και την έξοδο, μπορεί να 
αγγίξει υψηλές βαθμίδες θερμοκρασίας. Με βάση αυτή 
την τεχνολογία και την υποκείμενη βασική συχνότητα, 
το σύστημα είναι σε θέση να διεισδύσει βαθύτερα στον 
σωματικό ιστό.

Η τοπική θέρμανση επιδρά επίσης στο μικρο-περιβάλλον. 
Επιπλέον, η μικρή τοπική διαστολή των αγγείων στην 
περιοχή-στόχο που προκαλείται από την αυξημένη 
θερμοκρασία έχει επίσης ως αποτέλεσμα την υψηλότερη 
διαπερατότητα για τα κυτταροστατικά φάρμακα και τα 
ανοσοποιητικά κύτταρα του ίδιου του σώματος.

Η υπερθερμία έχει επίσης αποδειχθεί ότι έχει 
διεγερτική επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα. Δεν 
διευκολύνει μόνο την ως άνω αναφερόμενη 
ανταλλαγή, αλλά ενισχύει επίσης την δραστηριότητα 
των φυσικών κυττάρων δολοφόνων σε περιβάλλον 
αυξημένης θερμοκρασίας για μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα. Αυτός είναι πιθανότατα ένας από 
τους λόγους που το σώμα μας ανταποκρίνεται στις 
λοιμώξεις με φυσικό πυρετό, δηλ. ανεβάζοντας την 
θερμοκρασία του σώματος.



&&

  
 

   

 
 
 

  

 
 
 

  
 
 

   Θεραπεία επι του Σημείου.
        

    

     
    

    
    

Το TCS – Tumor Cell Solution System της
Celsius42, επιδρά εκεί που χρειάζεται.

    
             

   
ακρίβεια βασισμένες σε δυο ενεργά 
ηλεκτρόδια.

Καινοτόμος τεχνολογία και θεραπευτική

Το σύστημα TCS - Tumor Cell Solution της Celsius είναι 
εφοδιασμένο με δυο ενεργά ηλεκτρόδια, γεγονός που 
το διαχωρίζει από άλλα που διατίθενται αυτή την στιγμή 
στην αγορά. Η τεχνολογική μας καινοτομία διασφαλίζει 
ότι ο όγκος υπόκειται στην ανάπτυξη μιας πιο 
ομοιογενούς θερμοκρασίας. Χάρη σε διάφορα μεγέθη 
ηλεκτροδίων, η περιοχή στόχος στο σώμα του 
ασθενούς μπορεί να θερμανθεί με ακρίβεια. Τα διάφορα 
επίπεδα εμπέδησης ("ευαισθησίας") στον 
κατεστραμμένο

και στον υγιή ιστό ενισχύουν ως εκ τούτου περαιτέρω 
το επίκεντρο της θεραπείας. Οι όγκοι που βρίσκονται 
πιο βαθιά μέσα στο σώμα μπορούν επίσης να 
αντιμετωπιστούν. Αυτό επιτυγχάνεται με μια φέρουσα 
συχνότητα 13.56 MHz, η οποία είναι γενικά σε θέση να 
φθάσει σε περιοχές που βρίσκονται ακόμα πιο βαθιά. 
Ταυτόχρονα, η υψηλή ισχύς που δημιουργείται από την 
ευφυή τεχνική εφαρμογή και το ενεργό σύστημα ψύξης 
νερού, διασφαλίζουν σημαντικό βάθος διείσδυσης.
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  Πολλαπλές Θεραπευτικές 

Επιλογές

Ένα Σύστημα.

CELSIUS⇤⌅ TCS ⇥ TUMOR CELL SOLUTION __ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕφαρμογήΤο σύστημα TCS - Tumor Cell 
Solution διαθέτει ρυθμιζόμενα 
ηλεκτρόδια βάσης, έναν 
κινητό υδραυλικό βραχίονα 
και ηλεκτρόδια διπλής 
δράσης για γρήγορη και 
εύκολη επίτευξη του 
καλύτερου δυνατού επιπέδου 
εξατομικευμένης θεραπείας 
για κάθε ασθενή.

Το σύστημα υπερθερμίας TCS - Tumor Cell Solution 
της Celsius είναι σχεδιασμένο για βέλτιστη 
λειτουργία στις καθημερινές ανάγκες των 
ασθενών.

Η αντιμετώπιση των όγκων σε διάφορα σημεία 
του σώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
την βοήθεια των εύκολα μετακινούμενων 
ηλεκτροδίων του υδραυλικού βραχίονα και την 
ευέλικτη προσαρμογή των πλακέ ηλεκτροδίων 
στην θεραπευτική κλίνη.

Οι περισσότεροι θερμικοί υποδοχείς βρίσκονται 
κοντά στην επιφάνεια του δέρματος. Το 
υδάτινο στρώμα στα ηλεκτρόδια αποτελεί 
μέρος ενός πανίσχυρου συστήματος ψύξης που 
δίνει την δυνατότητα καλύτερης διάχυσης της 
θερμότητας που αναπτύσσεται στην επιφάνεια 
του δέρματος.
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        Ευφυής σχεδιασμός ηλεκτροδίων

Το υψηλό επίπεδο ευκολίας στο χειρισμό του συστήματος TCS - Tumor Cell Solution δίνει την δυνατότητα γρήγορης και απλής 
μετατροπής σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενούς.

Αυτό επιτρέπει την επίτευξη υψηλότερης και πιο 
αποδοτικής εισροής ενέργειας σε περιοχές-στόχους που 
βρίσκονται σε μεγαλύτερο βάθος, στις οποίες αποσκοπεί 
η θεραπεία.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση σε βαθύτερες περιοχές του σώματος 
χωρίς οποιονδήποτε κίνδυνο υπερθέρμανσης του 
δέρματος. Η ψύξη των ηλεκτροδίων μειώνει σημαντικά 
κάθε πιθανό κίνδυνο εγκαύματος.

Το υδάτινο στρώμα μέσα στα ηλεκτρόδια προσαρμόζεται 
στην ανατομία του σώματος και επιτρέπει μικρές 
κινήσεις όπως εκείνες που συμβαίνουν καθημερινά κατά 
την διάρκεια μιας τυπικής θεραπευτικής συνεδρίας. Το 
υλικό πολυουρεθάνης της μεμβράνης ηλεκτροδίων είναι 
συμβατό με το δέρμα, ανθεκτικό και καθαρίζεται εύκολα.

Το ίδιο το ηλεκτρόδιο έχει σχεδιαστεί για να αποκλείει 
με ασφάλεια κάθε άμεση επαφή της πλάκας ηλεκτροδίου 
με το δέρμα του ασθενούς ώστε να ελαχιστοποιεί τον 
κίνδυνο από την θεραπεία.

Το σύστημα υπερθερμίας TCS - Tumor Cell Solution 
ξεχωρίζει για τα ηλεκτρόδια διπλής δράσης. Το σύστημα 
εντοπίζει αυτόματα ποιο μέγεθος ηλεκτροδίου είναι 
συνδεδεμένο και ελέγχει την αξιοπιστία των ρυθμίσεων. 
Αυτό αποτρέπει μια υπερβολικά υψηλή ρύθμιση εξόδου 
για μικρά σε μέγεθος ηλεκτρόδια, με αποτέλεσμα ένα 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας τόσο για τους χρήστες όσο 
και για τους ασθενείς. Οι διάφορες μορφές ηλεκτροδίων 
και η επιλογή χρήσης δυο εκλεκτικών ηλεκτροδίων 
συμβάλλει στην πιο στοχευμένη εισροή ενέργειας.
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CELSIUS⇤⌅ TCS ⇥ TUMOR CELL SOLUTION __ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

   Επιφάνεια Εργασίας

Ευκολία χρήσης.
Αποτελεσματική Εφαρμογή. 
Ασφαλής Θεραπεία.

Όσο πιο απλός είναι ο χειρισμός και πιο εύληπτο το 
περιβάλλον χρήστη,τόσο πιο ασφαλής είναι η 
θεραπευτική διαδικασία. 
Δύο οθόνες επιτρέπουν την εισαγωγή νέων 
δεδομένων ταυτόχρονα με τον έλεγχο της 
θεραπευτικής διαδικασίας

Μια καλά μελετημένη ροή εργασίας μπορεί να 
εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο για θεραπείες και 
εγγυάται μια ασφαλή θεραπεία ακόμα και κατά την 
διάρκεια μεγάλου φόρτου εργασίας στην κλινική. Το 
λογισμικό περιλαμβάνει βάση δεδομένων ασθενών και 
διαθέτει απλό εργαλείο αναζήτησης για να εντοπίζει 
γρήγορα και με ασφάλεια τρέχοντα και προηγούμενα 
δεδομένα ασθενών. Η χρήση του λογισμικού του 
συστήματος TCS - Tumor Cell Solution της Celsius είναι 
εύκολη. Όλα τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί, τόσο 
τα ιατρικά όσο και τα οικονομικά, καθώς και σχετικές 
παράμετροι απόδοσης αποθηκεύονται στην συσκευή 
και μπορούν γρήγορα και εύκολα να παρουσιαστούν 
συνοπτικά και να αξιολογηθούν (στατιστική).

Η διαχείριση των δεδομένων της θεραπευτικής 
συνεδρίας και η εισαγωγή των παραμέτρων της 
συνεδρίας πραγματοποιείται κεντρικά μέσω της 
μονάδας υπολογιστή του συστήματος TCS - Tumor Cell 
Solution της Celsius. Η λειτουργία διπλής οθόνης δίνει 
την δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων στην δεύτερη 
οθόνη, ενώ η θεραπεία συνεχίζει να καταγράφεται 
στην πρώτη οθόνη. Αυτό διασφαλίζει μια απρόσκοπτη 
θεραπευτική διαδικασία.

Στο σύστημα TCS - Tumor Cell Solution της Celsius, ένας 
μικρός πίνακας ελέγχου όπως και η οθόνη, 
απεικονίζουν μόνιμα τις πιο σημαντικές παραμέτρους 
της θεραπείας.

To σχέδιο της θεραπείας παρέχει πληροφορίες σε σχέση με την 
πορεία της θεραπείας καθώς και τις προγραμματισμένες θεραπείες. 

Οι τρέχουσες ενδείξεις είναι ορατές οποιαδήποτε στιγμή κατά 
την διάρκεια της θεραπείας. 
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  Έλεγχος Θεραπείας

Η διαχείριση των δεδομένων των ασθενών είναι ασφαλής 
και εύκολη. Όλα τα δεδομένα της θεραπείας είναι 
προσβάσιμα κατά την διάρκεια της θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας θεραπείας. Τα 
εξατομικευμένα προγραμματιζόμενα πρωτόκολλα 
θεραπείας εγγυόνται μια επικαιροποιημένη, και πάνω από 
όλα, σταθερή θεραπευτική αγωγή.

Τα δεδομένα των ασθενών και η πορεία της θεραπείας είναι ορατά ανά πάσα στιγμή.

Στην καθημερινή κλινική πρακτική, οι 
πληροφορίες και τα δεδομένα για τον ασθενή 
και την θεραπεία μπορούν να είναι 
προσβάσιμα γρήγορα και εύκολα. Με αυτόν 
τον τρόπο όχι μόνον εξοικονομείται χρόνος, 
αλλά διασφαλίζονται επίσης και οι κατάλληλες 
ρυθμίσεις θεραπείας.
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 Ασφάλεια Χρήστη

Ο Ασθενής στο Επίκεντρο

Ο Ασθενής 
στο Επίκεντρο
Ενδιαφερόμαστε όχι μόνον για την όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία του 
συστήματος υπερθερμίας, αλλά και για την 
μέθοδο υλοποίησης. Θα πρέπει να είναι ήπια 
και να μην προκαλεί καταπόνηση ή πόνο.

Η υγεία του ασθενούς κατά την διάρκεια της 
θεραπείας υπερθερμίας παρακολουθείται 
συνεχώς. Οι ασθενείς μπορούν να 
ακυρώσουν ανεξάρτητα την συνεδρία 
οποιαδήποτε στιγμή με το πάτημα ενός 
κουμπιού. Ο υδραυλικός

Επιπλέον, το σύστημα TCS - Tumor Cell Solution 
της Celsius προϋποθέτει τον ασθενή να 
ενεργοποιεί τακτικά έναν διακόπτη 
επιβεβαίωσης χειρός σε όλες τις φάσεις με 
υψηλή ισχύ. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν 
καταφέρει να δώσει σήμα επιβεβαίωσης, 
ενεργοποιείται αμέσως η λειτουργία αυτόματης 
διακοπής

Το επίπεδο ασφάλειας του συστήματος TCS - 
Tumor Cell Solution της Celsius προσαρμόζεται 
διαρκώς στην τεχνολογία αιχμής με 
προσπάθειες περαιτέρω ανάπτυξης. Ως εκ 
τούτου, υπολογίζουμε και παρακολουθούμε 
συνεχώς την εφαρμοζόμενη ισχύ εξόδου 
ώστε να παρέχουμε την δυνατότητα 
επακόλουθης αξιολόγησης εφόσον 
χρειαστεί. Αυτό απεικονίζεται ξεκάθαρα στην 
οθόνη και καταγράφεται. Το σύστημα 
λογισμικού εξετάζει σε μόνιμη βάση την ισχύ 
εξόδου και απενεργοποιεί άμεσα το σύστημα 
σε περίπτωση ασυνήθιστων φαινομένων. Ως 
επιπλέον προστασία, όλα τα βήματα της 
θεραπείας απεικονίζονται στον πίνακα 
ελέγχου και πρέπει να επιβεβαιώνονται από 
τον χρήστη πριν από την έναρξη της 
θεραπείας σε κάθε περίπτωση προκειμένου 
για την ορθή ταυτοποίηση του ασθενούς και 
της ανατιθέμενης θεραπείας.

Ο πίνακας ελέγχου και το κουμπί απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης είναι εύκολα 
προσβάσιμα και εύκολα στη χρήση.
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ως προτεραιότητα 

την άνεση του
ασθενή.
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CELSIUS42 TCS – TUMOR CELL SOLUTION __ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

          TCS – Tumor Cell Solution Διαστάσεις

Δική μας Ευθύνη μια 
Αποτελεσματική Τεχνολογία.
Οι κατασκευαστές και οι μηχανικοί της 
Celsius42 δεν ησυχάζουν έως ότου όλα τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων της να 
σχηματίζουν μια τέλεια συνέργεια.

Κάθε η ιατρική τεχνολογία πρέπει να 
αποδεικνύεται χρήσιμη στις καθημερινές 
εφαρμογές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα 
προϊόντα υπερθερμίας της Celsius42. 

Αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο. 

Με ευαισθησία και επιτυχία. 

Αυτό είναι το ζητούμενο της έρευνας μας. Και 
αυτός είναι ο στόχος της ανάπτυξης των 
προϊόντων μας.
Το σύστημα TCS - Tumor Cell Solution πρέπει να 
είναι αποτελεσματικό. Πρέπει να είναι ασφαλές 
και εύχρηστο. Εκτός από την εύληπτη 
λειτουργία, αυτό συνεπάγεται επίσης 
κατάλληλη διαχείριση των δεδομένων των 
ασθενών.
Το άρτιο, χαμηλής συντήρησης τεχνολογικό 
σύστημα εγγυάται μια μακρά, ομαλή περίοδο 
χρήσης και συνεχή φροντίδα του ασθενούς. 
Μέσω μιας εγγυημένης βιωσιμότητα και 
οικονομικής λογικής βασισμένη στην 
ανθεκτικότητα των προϊόντων μας.

Το σύστημα TCS - Tumor Cell Solution της Cel-
sius42 μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε ιατρικό 
γραφείο ή αίθουσα κλινικής. Δεν απαιτούνται 
πρόσθετα μέτρα θωράκισης.
Μάλιστα, η Cetsius42 προσφέρει τμήματα 
εκμάθησης εξειδικευμένου και επαγγελματικού 
χειρισμού του συστήματος TCS -
Tumor Cell Solution. Αυτό επίσης περιλαμβάνει
μικρότερο όγκο εργασιών τακτικής συντήρησης 
με την μέγιστη αυτονομία.

Θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες;
Θα χαιρόμασταν να σας 
εξυπηρετήσουμε.
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Θερμοκρασία Λειτουργίας

Ατμ. Πίεση

Σχετική Υγρασία

 

Συχνότητα παροχής 

Τάση παροχής

Αντοχή σε φορτίο

S� Συνεχής λειτουργίαΤύπος λειτουργιας

Κατανάλωση

 

Κατηγορία προστασίας

Προστασία απο εισχώρηση

Ηλεκτρομαγνητική ανοχή

Ψύξη

Μέσω ψύξης

           Κύκλωμα νερού με προσαρμοζόμενη θερμοκρασία νερου

Καθαρό, απιονισμένο, απαεριωμένο και αποστειρωμένο νερό 

Περίπου 600kgΒάρος

Διάρκεια ζωής ⇥� έτη

Συχνότητα Συντήρησης Άνα 1 έτος

Θόρυβος 

Φίλτρο Αέρος Μεγέθους Τσέπης, Διάρκεια χρήσης, 1 ανα έτος

Κατηγορία MPG

Ραδιαοσυχνότητες

Φέρουσα συχνότητα

RF έξοδος πριν απο τον προσαρμογέα ⇤...⇤�� W, απόδοση ⇥��%

Μέγιστη δυνατή απόδοση εξόδου

RF απόδοση στον ασθενή          
         

   

Ηλεκτρ. βραχίονα ���mm:max. ���W, Safety Mode ������� W 
Ηλεκτρ. βραχίονα ���mm:max. ���W, Safety Mode ������� W

Διαμόρφωση Καμία

Φάσμα αντίστασης

Ταχύτητα εστίασης

Κλίνη ασθενούς

Διαστάσεις  Μ x Φ x Υ (mm)

Υλικό Πολυουρεθάνη, ιξωδοελαστικό

Ηλεκτρόδια

Είδη            Ηλεκτρ. Βάσης και Βραχίωνα ��� mm Ø, ��� mm Ø αντίστοιχα.

Πολυουρεθάνη 

Περίπου � kg (πλήρες νερού)Βάρος

Επιφάνεια ηλεκτροδίου

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση 
www.celsius42.de
για τεκμηρίωση των βιβλιογραφικών 
πηγών.



Celsius42 GmbH
Hermann-Hollerith-Str. !!
D-&##$) Eschweiler
T. +$) (")#$"*-('#)#*" 
F. +$) (")#$"*-('#)#$)
info@celsius42.de

www.celsius42.de
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