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Протягом останніх років широковідомий золотий стандарт 
в радіохірургії – систему Leksell Gamma Knife було суттєво 
вдосконалено. Нова система Leksell Gamma Knife® Perfexion™, 
створена на базі попередніх випусків Гамма-ножа, визначається 
передовими можливостями, а саме: повною автоматизацією 
зміни коліматорів, швидкістю та точністю планування, 
нововведеннями у просторовому формуванні дозних розподілів. 
Це робить нову систему Гамма-ніж революційною для 
радіохірургії в області голови та шиї.



Стереотаксична радіохірургія, 
піонером в якій є саме 
компанія Elekta, передбачає 
одноразове підведення 
високої дози опромінення до 
мішені невеликого розміру, 
розташованій поруч із 
критичними структурами. Цей 
принцип є визначальним для 
нейрохірургії, що передбачає 
використання системи Гамма-ніж. 
Застосування радіохірургічної 
системи в нейрохірургічній 
практиці суттєво розширює 
лікувальні можливості як для 
лікарів, так і для пацієнтів.

Ïåðåâèùóþ÷è î÷iêóâàííÿ

Система Leksell Gamma Knife 
призначена для неінвазивного 
хірургічного втручання. Хірургія 
з використанням системи Гамма-
ніж забезпечує надзвичайну 
точність, ефективність та 
виняткові результати. 

Пацієнти отримують значні 
переваги швидкого та 
безболісного лікування, що не 
потребує загальної анестезії 
або тривалої реабілітації. На 
даний час за допомогою системи 
Гамма-ніж проліковано близько 
500 000 пацієнтів.

Íîâèé ñòàíäàðò ðàäiîõiðóðãi¿

Система Leksell Gamma Knife® 
Perfexion™ забезпечує:
• необмежений доступ до

голови та шиї
• автоматизовану заміну 

конфігурацій коліматора за 
лічені секунди

• роботизовану систему 
позиціонування пацієнта

• необмежені можливості 
просторового формування
розподілу дози

• проведення дистанційної 
діагностики та сервісу.

Elekta ïðîäîâæóº óäîñêîíàëþâàòè 
ìîæëèâîñòi ðàäiîõiðóðãi¿
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Leksell Gamma Knife, як і раніше, 
визнається найкращою системою 
для неінвазивного лікування 
захворювань головного мозку. 
Отже, як вдалося зробити 
цю систему ще кращою? 
Прислухавшись до думок та 
побажань експертів в області 
радіохірургії, компанія Elekta 
створила систему  
Leksell Gamma Knife® Perfexion™.

Àâòîìàòè÷íå êåðóâàííÿ çà 
äîïîìîãîþ îäíiº¿ êíîïêè

Дана система має повністю 
автоматизовану систему 
керування всіма операціями, 
яка запускається натисканням 
однієї кнопки. Це удосконалення 
дозволяє суттєво зберегти час.

Ïîâíà ïiäòðèìêà ïðîòîêîëiâ

Система Leksell Gamma Knife® 
Perfexion™ забезпечує відтворення 
та повну сумісність з існуючими 
хірургічними протоколами 
попередніх систем Гамма-ніж. 
Це означає, що система Leksell 
Gamma Knife® Perfexion™ дає 
можливість використовувати досвід 
лікування більше 500 тис. пацієнтів, 
ґрунтуючись на 2500 наукових 
роботах.

Ðîáîòèçîâàíà ñèñòåìà 
êîëiìàòîðiâ

Декілька шоломів, які раніше 
замінювалися вручну, в системі 
Leksell Gamma Knife® Perfexion™ 
замінені на роботизовану систему 
коліматорів, що суттєво зменшує 
тривалість процедури.

Óäîñêîíàëåíà ñèñòåìà 
ïëàíóâàííÿ

До складу системи входить 
спеціальне програмне 
забезпечення Leksell Gamma 
Plan®, яке дозволяє розробляти 
плани для утворень будь-
якої неправильної форми, з 
можливостями «скульптурного» 
розподілу дози.

Áåçïðåöåäåíòíèé ðàäiàöiéíèé 
çàõèñò

Основна мета створення 
системи Leksell Gamma Knife® 
Perfexion™ – зручність та 
високий рівень безпеки для 
пацієнтів та спеціалістів. 
Показовим є той факт, що рівень 
радіаційного захисту дозволяє 
встановити вікно безпосередньо в 
процедурному приміщені, а саме 
приміщення може бути невеликим 
за розміром.

Îñòàííº ñëîâî â ðàäiîõiðóðãi¿ – 
Leksell Gamma Knife® Perfexion™

Ñèñòåìà Leksell Gamma Knife® 
Perfexion™ äîçâîëÿº ïðîâîäèòè 
ðàäiîõiðóðãi÷íå ëiêóâàííÿ ïàòîëîãié 
ãîëîâíîãî ìîçêó òà øèéíîãî âiääiëó 
õðåáòà.



«Система Leksell Gamma Knife® Perfexion™ – суттєвий крок у 
сфері дозиметрії щодо легкості використання та зручності 
як для пацієнта, так і для медичного персоналу. Встановлення 
нової системи Гамма-ніж в нашому центрі дозволяє проводити 
висококонформне опромінення за короткий проміжок часу завдяки 
повній автоматизації процесу. Ця система суттєво збільшує 
пропускну здатність пацієнтів та розширює можливості щодо 
областей застосування».

CHRISTER LINDQUIST, MD, DIRECTOR OF THE GAMMA KNIFE CENTRE AT CROMWELL HOSPITAL, LONDON, UK. 

MEMBER OF THE EXPERT PANEL DURING THE DEVELOPMENT PROCESS OF LEKSELL GAMMA KNIFE PERFEXION.
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Äiàãíîñòóâàííÿ Ôiêñàöiÿ ðàìè  

Ñòåðåîòàêñè÷íà ðàìà ôiêñóºòüñÿ íà ãîëîâi 
ïàöiºíòà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíî¿ 
òî÷íîñòi ïðîòÿãîì âñiº¿ ïðîöåäóðè.

Âiçóàëiçàöiÿ  

Îäåðæàííÿ ÊÒ çîáðàæåíü 
áåçïîñåðåäíüî ïåðåä ïðîâåäåííÿì 
ëiêóâàëüíîãî ñåàíñó ç ìåòîþ 
âèçíà÷åííÿ òî÷íî¿ ôîðìè, ðîçìiðó òà 
ìiñöÿ ðîçòàøóâàííÿ ìiøåíi.

ªäèíèé ëiêóâàëüíèé ïðîöåñ

Одноетапний сеанс лiкування є 
iдеальною процедурою як для 
лiкарiв, так i для пацiєнтiв. Саме 
цим вiдзначається радiохiрургiя, 
що передбачає використання 
системи Гамма-нiж, швидкої та 
простої у застосуваннi, в 
будь-якому медичному закладi. 

Ïîâíà iíòåãðàöiÿ

Усi етапи лiкування, вiд 
вiзуалiзацiї до пiдведення дози 
опромiнення, контролюються 
системою у цифровому форматi. 
Пiсля запуску процесу лiкування, 
який розпочинається одним 
натисканням кнопки Start, все 
вiдбувається автоматично: 
вiдкриваються захиснi дверцята, 
пацiєнт перемiщується в 
положення для опромiнення, 
всерединi системи вiдбувається 

налаштування колiматорiв 
вiдповiдного розмiру. 

Êîìôîðò òà áåçïåêà ïàöiºíòà

На кожному етапi лiкування 
велика увага придiляється 
комфорту пацiєнта. Весь процес 
лiкування достатньо простий та 
легко переноситься пацiєнтами, 
що дозволяє їм вже наступного 
дня повернутися до звичайного 
спосіб життя.

Ðîáî÷èé ïðîöåñ ç ñèñòåìîþ 
Leksell Gamma Knife® 
Perfexion™

� 100% áåçïåðåðâíî¿ 
ðîáîòè 

� Óïðàâëiííÿ îäíèì 
íàòèñêàííÿì êíîïêè 

� Çàîùàäæåííÿ 2 ãîäèí 
íà êîæíîìó ñåàíñi 
ëiêóâàííÿ (ó ïîðiâíÿííi ç 
ïîïåðåäíiìè ñèñòåìàìè)

� Óäâi÷i øâèäøèé ïðîöåñ 
ïëàíóâàííÿ

Äàíi ãðóíòóþòüñÿ íà ïðîâåäåíîìó 
ëiêóâàííi ó Hospital La Timone, 
Marseille, France (July-December 2006) 
òà äîñâiäi Cromwell Hospital, 
London, UK.
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Ïëàíóâàííÿ ëiêóâàííÿ  

Äàíi ÊÒ ñêàíóâàííÿ 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ñêëàäàííÿ 
iíäèâiäóàëüíîãî ëiêóâàëüíîãî 
ïëàíó òà îá÷èñëåííÿ îïòèìàëüíî¿ 
äîçè îïðîìiíåííÿ çàäàíî¿ ìiøåíi.

Ïðîöåñ ëiêóâàííÿ  

Ìiøåíü îïðîìiíþºòüñÿ àâòîìàòè÷íî 
çãiäíî ç ïëàíîì ëiêóâàííÿ. Ïðîòÿãîì 
âñiº¿ ïðîöåäóðè ìîíiòîðèíã çà ñòàíîì 
ïàöiºíòà çäiéñíþºòüñÿ ÷åðåç ñèñòåìó 
âíóòðiøíüîãî çâ’ÿçêó.

Ïîäàëüøèé íàãëÿä çà ïàöiºíòîì

Ïðîâîäèòüñÿ àíàëiç ðåçóëüòàòiâ 
ëiêóâàííÿ òà êîíòðîëü çà 
ïîäàëüøèì ñòàíîì ïàöiºíòà.

Ðàäiîõiðóðãi÷íà ìåòîäèêà Ãàììà-íiæ

Ðàäiîõiðóðãi÷íå âòðó÷àííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè 
Ãàììà íiæ çäiéñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì îäíîðàçîâî¿ 
ïðîöåäóðè, òà âçàãàëi íå ïîòðåáóº çàãàëüíî¿ àíåñòåçi¿. 
Ïiñëÿ ïðîöåäóðè iç çàñòîñóâàííÿì Ãàììà íiæ, ïàöiºíò, 
ÿê ïðàâèëî, âèïèñóºòüñÿ ç ëiêàðíi òîãî ñàìîãî 
àáî íàñòóïíîãî äíÿ. Öå äîçâîëÿº çáåðåãòè çíà÷íi 
êîøòè íà ãîñïiòàëiçàöiþ (â ïîðiâíÿííi ç âiäêðèòèì 
õiðóðãi÷íèìè âòðó÷àííÿìè). 

Ïiä ÷àñ ðàäiîõiðóðãi÷íî¿ ïðîöåäóðè, áiëÿ 200 
ïó÷êiâ Ãàììà ïðîìåíiâ êîáàëüòó 60 ñõîäÿòüñÿ 
ç âèñîêîþ òî÷íiñòþ áåçïîñåðåäíüî â çàäàíîìó 
ôîêóñi íà ìiøåíi. Êîæåí îêðåìèé ïó÷îê ìàº íèçüêó 
iíòåíñèâíiñòü i íà øëÿõó äîñÿãàííÿ ìiøåíi íå âïëèâàº 
íà çäîðîâi òêàíèíè ìîçêó. Ïó÷êè ñõîäÿòüñÿ òiëüêè 
â içîöåíòði, äå ñóìàðíà äîçà îïðîìiíåííÿ ñòàíå 
íàäçâè÷àéíî âèñîêîþ. 

Äîçà, ùî äîñòàâëÿºòüñÿ ïiä ÷àñ îïðîìiíåííÿ, 
ñôîðìîâàíà çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ ðiçíèõ çà 
ðîçìiðàìè êîëiìàòîðiâ òà ðîçêðèòòÿ îêðåìèõ 
ñåêòîðiâ. Íàäçâè÷àéíà òî÷íiñòü ñèñòåìè 
Leksell Gamma Knife, ùî ïåðåâèùóº 0,5 ìì, 

äàº ìîæëèâiñòü ñïðÿìîâóâàòè âèñîêó äîçó 
îïðîìiíåííÿ íà óðàæåíó äiëÿíêó ç ìiíiìàëüíèì 
ðèçèêîì óøêîäæåííÿ çäîðîâèõ òêàíèí.
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Ñåêòîðíèé ìåõàíiçì êåðóâàííÿ 
âiäïîâiäàº çà àâòîìàòèçîâàíó 
êîíôiãóðàöiþ êîëiìàòîðiâ òà 
çàáåçïå÷óº øâèäêiñòü òà âèñîêó 
åêñïëóàòàö éíó íàä éíiñòü.

Ñòië ïàöiºíòà ïiääàºòüñÿ ëåãêié 
íàñòðîéöi.

Óíiêàëüíèé äèçàéí êîëiìàòîðà çàáåçïå÷óº 
ïîâíèé êðàíiàëüíèé äîñòóï. Òåïåð ë êàð 
ìàéæå íå ìàº îáìåæåíü ùîäî äiàïàçîíó 
ë êóâàííÿ ñòðóêòóð ãîëîâíîãî ìîçêó. Çàâäÿêè 
íîâèì òåõíîëîãiÿì ô êñóâàííÿ äàíó ñèñòåìó 
ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ëiêóâàííÿ â 
îáëàñòi øè¿ òà øèéíî¿ ÷àñòèíè õðåáòà.

Ñèñòåìà êîëiìàòîðiâ ñêëàäàºòüñÿ ç 
192 äæåðåë êîáàëüòó 60, ïîäiëåíèõ 
íà 8 ñåêòîðiâ, ÿêi ìîæóòü çàéìàòè 
áóäü ÿêó ç ÷îòèðüîõ ïîçèöié: 4 ìì, 
8 ìì, 16 ìì àáî «Âèìêíåíî». Ïiä 
÷àñ ëiêóâàííÿ ïàöiºíòà àâòîìàòè÷íå 
ïîçèöiîíóâàííÿ äæåðåë çäiéñíþºòüñÿ 
çàâäÿêè ñåêòîðíîìó ìåõàíiçìó, ùî 
çàáåçïå÷óº îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíîãî 
ïó÷êà îïðîìiíåííÿ òà ëiêóâàííÿ 
ìiøåíåé ñêëàäíî¿ ôîðìè.
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Äàíà ñèñòåìà îáëàäíàíà êiëüêîìà 
ïðèñòðîÿìè ìåõàíi÷íîãî 
áëîêóâàííÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
âèñîêîãî ðiâíÿ áåçïåêè.

Âèñîêèé ðiâåíü ðàäiàö éíîãî çàõèñòó 
äîçâîëÿº ìàòè âiêíî áåçïîñåðåäíüî 
ó ïðîöåäóðíîìó ïðèìiùåíi.

Íàòèñêàííÿ êíîïêè START 
äîçâîëÿº øâèäêî ðîçïî÷àòè 
ðàäiîõiðóðãi÷íó ïðîöåäóðó, ùî 
â çíà÷íié ìiði çáåðiãàº ÷àñ òà 
ðåñóðñè ïåðñîíàëó.

ßêiñíi òà ôóíêöiîíàëüíi êîìïëåêòóþ÷i ñèñòåìè 
çàáåçïå÷óþòü àáñîëþòíó ñòàáiëüíiñòü, áåçïåêó 
òà òî÷íiñòü ó âèêîðèñòàííi. 
Ñèñòåìà ïîçèöiîíóâàííÿ ïàöiºíòà àâòîìàòè÷íî 
íàëàøòîâóºòüñÿ ó âiäïîâiäíîñòi äî içîöåíòðó, 
îïòèìiçóþ÷è òèì ñàìèì äîçó îïðîìiíåííÿ.

Ïðîñòèé ó âèêîðèñòàííi ãðàôi÷íèé 
iíòåðôåéñ êîðèñòóâà÷à äàº çìîãó ëåãêî 
çíàõîäèòè äàííi ùîäî iäåíòèôiêàöi¿ 
ïàöiºíòà, ñòàòóñó ëiêóâàííÿ òà åòàïó 
âòðó÷àííÿ.
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Ïåðåâiðåíà òî÷íiñòü íà êîæíîìó 
åòàïi ðîáîòè

Стандарти якості, запроваджені 
системою Leksell Gamma Knife, 
на сьогодні є найкращими в 
галузі радіохірургії. 

Elekta ãàðàíòóº 0,5 ìì 

При радіохірургічних 
втручаннях клінічна точність є
сукупністю значень точності 
протягом усіх етапів лікування –
отримання зображень, 
планування дози, позиціонування 
пацієнта та під час опромінення. 
Компанія Elekta надає гарантію 
щодо роботи системи Leksell 
Gamma Knife з загальною 
точністю підведення дози 0,50 мм. 
Elektа є єдиним постачальником 
сертифікованих інструментів 
для вимірювання точності*. 

При дослідженні 189 систем 
Leksell Gamma Knife та даних 
322 протоколів було доведено, 
що середній рівень точності 
підведення дози складає 0,15 мм.

Ñòåðåîòàêñè÷íà ñèñòåìà ó âñiõ 
âiäíîøåííÿõ 

Тільки система Leksell Gamma
Knife є насправді стереотаксичною
 у всіх відношеннях. Справжня 
стабільність та надійність

усіх компонентів системи є 
запорукою найвищого рівня 
точності. Саме з цією метою до 
системи включено мінімальну 
кількість рухомих компонентів. 
Від самого початку компанія 
Elekta не мала собі рівних у 
сфері точності стереотаксичного 
радіохірургічного лікування, 
що сьогодні гарантовано 
системою Leksell Gamma Knife® 
Perfexion™.

* Калібрування здійснюється 
за допомогою сучасної системи 
лазерного відслідковування
в режимі 3D, яка здійснює 
вимірювання позиції у просторі за 
трьома окремими осями координат з 
точністю <0,01 мм.

Ñóáìiëiìåòðîâà òî÷íiñòü – 
çàïîðóêà êëiíi÷íî¿ 
åôåêòèâíîñòi 

Ïîëiïøåííÿ ÿêîñòi æèòòÿ 
� Âiäñóòíiñòü òðàâìàòèçàöi¿ 

ïàöiºíòà
� Øâèäêà ðåàáiëiòàöiÿ 
� Ìiíiìàëüíèé òåðìií 

ïåðåáóâàííÿ â ñòàöiîíàði

Çìåíøåííÿ êiëüêîñòi 
óñêëàäíåíü
� Ïîëiïøåííÿ ðåçóëüòàòiâ 

ëiêóâàííÿ
� Îïòèìàëüíà äîçà 

îïðîìiíåííÿ 
� Ìiíiìàëüíèé âïëèâ 

îïðîìiíåííÿ íà ïðèëåãëi 
òêàíèíè

Çàãàëüíå âèçíà÷åííÿ 
òî÷íîñòi çâó÷èòü òàê: 
«Òî÷íiñòü  öå ðiçíèöÿ ìiæ 
áàæàíèì (çàïëàíîâàíèì) òà 
îòðèìàíèì ðåçóëüòàòîì».



«Як активний користувач системи Leksell Gamma Knife і 

лінійного прискорювача для проведення стереотаксичної 

радіохірургії, я мав змогу переконатися, що саме система 

Leksell Gamma Knife дозволяє досягти неперевершеної 

точності та конформності при лікуванні пацієнтів. Система 

Leksell Gamma Knife, до складу якої входить найпростіша у 

використанні система планування лікувальних сеансів, по праву 

вважається золотим стандартом радіохірургії».
VOLKER STIEBER, MD, WAKE FOREST UNIVERSITY BAPTIST MEDICAL CENTER 

WINSTON SALEM, NORTH CAROLINA, USA
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Ìåòîä âèáîðó

Сьогодні радіохірургічну методику 
Гамма-ніж використовують в сотнях 
провідних клінік по всьому світу. 
Кожного року близько 50 тис. 
пацієнтів проходять лікування із 
застосуванням цієї методики. 
Результати її застосування 
опубліковані у багатьох наукових 
статтях та монографіях. Жоден 
інший метод в цій галузі не отримав 
більш широкого визнання.

Êëþ÷îâà ðîëü ó ñó÷àñíié 
ñèñòåìi îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 

У зв’язку зі зростанням кількості 
захворювань на рак та значним 
збільшенням частки людей 
старшого віку, радіохірургія 
із застосуванням Гамма-ножа 
відіграє важливу роль в сучасній 
системі охороні здоров’я. 
Керівники лікувальних закладів 
та лікарі обирають Leksell 
Gamma Knife насамперед за 
найвищу точність підведення 
дози, раціоналізацію робочого 
процесу та найголовніше завдяки 
значному ефекту лікування. 

Радіохірургія із застосуванням 
системи Гамма-ніж дозволяє 
скоротити черги пацієнтів як на 
проведення променевої терапії, так 
і безпосередньо в нейрохірургічних 
клініках. Суспільство отримує 
високоякісну допомогу для людей 
із патологіями в головному мозку. 

Разом із цим короткий 
термін лікування та швидке 
відновлення хворих означає 
зменшення витрат на систему 
охорони здоров’я. За умов 
застосування методики Гамма-ніж 
пацієнти значно швидше можуть 
повернутися до роботи та 
нормального способу життя у 
порівнянні з одужанням після 
відкритих хірургічних втручань.

Опубліковані данні досліджень 
вказують на економію більш ніж 
50% прямих витрат порівняно з 
мікрохірургічними втручаннями1. 
Це пов’язано з мінімізацією 
необхідності перебування хворого 
у стаціонарі, а також значним 
зниженням частоти ускладнень 
у порівнянні з відкритими 
хірургічними втручаннями. 

Інші дослідження доводять, що 
одна система Гамма-ніж може 
вивільнити до 700 ліжко-днів на 
рік у відділенні інтенсивної терапії2.

Íåîáõiäíiñòü ó çáiëüøåííi 
êiëüêîñòi ñèñòåì 

Зважаючи на найбільш поширені 
показання до призначення 
радіохірургії Гамма-ножем, 
приблизно 375 осіб на мільйон 
мають потребу у цьому виді 
лікування.

На жаль, ця кількість 
зростатиме в майбутньому. 

За прогнозами, число 
онкологічних захворювань 
збільшиться на 50%, що 
складатиме 16 млн. нових 
випадків захворювання у 
2020 році3.

Враховуючи те, що 20–40% 
усіх онкологічних захворювань 
спричиняють утворення 
метастазів головного мозку, 
система Гамма-ніж безумовно 
відіграє важливу роль у 
майбутньому розвитку системи 
охорони здоров’я населення4.

1) van Roijen L, et al. Costs and ef-
fect of open surgery versus SRS in 
treating vestibular schwannoma. Acta 
Neurochir,1997.

Rutigliano MJ, et al. The cost effective-
ness of SRS versus surgical resection in 
the treatment of solitary metastatic brain 
tumours. Open Surgery, 1995.

2) Netten, et al, Unit at Health & 
Social Care 1999. University of Kent 
Canterbury, Hospital and Community 
Health Service.

3) World Cancer Report, World Health 
Organization.

4) American Cancer Society.



Більш ефективне лікування раку – це зменшення лікувальних 

фракцій, скорочення часу перебування у стаціонарі за меншим 

фізичним, психологічним та емоційним навантаженням 

пацієнтів. Крім того, це знижує навантаження й на систему 

охорони здоров’я загалом.
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Ñåðâiñ – ãàðàíòiÿ ÿêîñòi
êîðïîðàöi¿ Elekta

Програми сервісного 
обслуговування та підтримки 
користувачів Leksell Gamma 
Knife в першу чергу націлені 
на оптимізацію клінічної 
ефективності. Підвищення 
безпечності застосування 
та гарантія безперебійної 
роботи системи дозволяють 
зосереджуватися тільки 
на процесі лікування, без 
відволікань на будь-які 
ускладнення з боку роботи 
системи. 

Elekta пропонує широкий 
вибір програм сервісного 
обслуговування, що 

задовольнять потреби 
будь-якого клінічного 
закладу: від традиційного 
сервісного обслуговування 
до програм всебічної 
підтримки. 

Øâèäêå ïåðåòâîðåííÿ íà 
öåíòð ïåðåäîâîãî äîñâiäó 

Протягом першого року 
гарантійного обслуговування 

клієнти Leksell Gamma Knife 
отримують повну гарантію 
на будь-які запасні частини, 
необмежену користувацьку 
підтримку та освітні програми.

Пакет, що включає гарантійне 
обслуговування, програму 
навчання та підтримки від Elekta,
дозволяє гарантоване 
досягнення успіху в 
повсякденній практиці. 
Швидкий запуск, налагоджений 
потік пацієнтів та впевненість 
з боку персоналу забезпечують 
безперебійну роботу системи 
та впевненість при проведенні 
процедур з перших днів 
експлуатації. 

Îñâiòà òà ïiäãîòîâêà ñâiòîâîãî 
ðiâíÿ – çàïîðóêà íàéêðàùîãî 
ñòàðòó 

Elekta пропонує високого рівня 
освітню та підготовчу програми 
для користувачів Leksell Gamma 
Knife. Курс засновано на більш 
ніж 30 роках клінічного досвіду 
з понад півмільйона процедур, 
що отримано на більш ніж 250 
клінік по всьому світу.

Мета навчальних курсів – 
через забезпечення знаннями та 
навичками щодо використання 
системи Leksell Gamma Knife 
отримати високу впевненість 
в роботі з системою та вагомі 
вигоди як для пацієнта, так і для 
клініцистів. 
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Elekta Ñåðâiñíà ïiäòðèìêà 
� Ãàðàíòîâàíà áåçïåðåáiéíà 

ðîáîòà (98%)

� Ãàðàíòîâàíà òî÷íiñòü 

� Âiääàëåíèé äîñòóï äëÿ 
äiàãíîñòèêè 

� Êîíñóëüòàòèâíèé ñåðâiñ 

� Ïðîãðàìà Ïðåìióì-êëàñó
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Âiä iäå¿ ìiíiìàëüíî iíâàçèâíîãî 
âòðó÷àííÿ äî ëiäåðñòâà ó ðàäiîõiðóðãi¿

Компанія Elekta бере свій початок 
від оригінальної ідеї мінімально 
інвазивної хірургії професора 
Lars Leksell. Професором Lars 
Leksell було виявлено, що шляхом 
зведення до мінімуму відкритих 
втручань в нейрохірургії, можна 
значно скоротити смертність 
через зниження травматизації 
пацієнтів. Наукова концепція 
призвела до народження епохи 
неінвазивної та малоінвазивної 
нейрохірургії, а сама ідея 
була вперше впроваджена у 
широку практику у вигляді 
стереотаксичної системи 
Leksell Stereotactic System® та 

стала основою для методики 
Гамма-ніж, що по сьогодні 
є золотим стандартом в 
радіохірургії. 

Сьогодні системи та 
рішення компанії Elekta 
використовуються у більше 
ніж п’яти тисячах клінік по 
всьому світу. Обладнання 
компанії Elekta широко 
застосовуються для лікування 
онкологічних захворювань, 
діагностики та проведення 
клінічних втручань. 

Остання розробка компанії 
Leksell Gamma Knife® Perfexion™ 
є майбутнім стереотаксичної 

радіохірургії. Ця інноваційна 
система дозволяє радикально 
розширити як впровадження 
цілого ряду методик, так і 
масштаби проведення лікування. 
Leksell Gamma Knife® Perfexion™ 
дозволяє підвищити швидкість 
виконання хірургічних процедур, 
а також зробити значний крок, 
щодо збільшення кількості 
пацієнтів, прикладаючи менше 
зусиль, ніж коли-небудь раніше. 

Лінія продуктів Elekta 
дозволяє спеціалістами обирати 
обладнання згідно вимог 
до пропускної здатності та 
передбачуваного бюджету.
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 Gamma Knife® 4C
 Leksell Gamma Knife® 4C áóëî
 äëÿ ìåäè÷íèõ óñòàíîâ ç âåëèêèì

 àöiºíòiâ. Âáóäîâàíà ðîáîòèçîâàíà
 ïîçèöiîíóâàííÿ APS (Automatic 
g System™) çàáåçïå÷óº åôåêòèâíó

ðó ëiêóâàííÿ. Ñèñòåìà âiäïîâiäàº
 âèìîãàì ùîäî ïðîäóêòèâíîñòi òà
íîñòi ðàäiîõiðóðãi÷íèõ ñèñòåì.

Leksell Gamma Knife® 4
Leksell Gamma Knife® 4 áóëî ðîçðîáëåíî, 
ùîá çàäîâîëüíèòè âèñîêi âèìîãè äî 
ðàäiîõiðóðãi÷íîãî ëiêóâàííÿ â ìåäè÷íèõ 
óñòàíîâàõ ç íåâåëèêîþ êiëüêiñòþ ïàöiºíòiâ. 
Ñèñòåìà íàäàº âèñîêîåôåêòèâíå òà 
áåçïå÷íå ëiêóâàííÿ, äîçâîëÿþ÷è îòðèìàòè 
âñi ïåðåâàãè Ãàììà-íîæà çà âåëüìè 
ðîçóìíó âàðòiñòü.
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Leksell Gamma Knife® Perfexion™
Leksell Gamma Knife® Perfexion™  öå 
ïî÷àòîê ìàéáóòíüî¿ ñòåðåîòàêñè÷íî¿ 
ðàäiîõiðóðãi¿. Ñèñòåìà ðàäèêàëüíî 
ðîçøèðþº ìåòîäè òà ìîæëèâîñòi ëiêóâàííÿ. 
Øâèäêèé òà ãíó÷êèé ñïîñiá ïëàíóâàííÿ 
òà ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè îïðîìiíåííÿ 
äîçâîëÿº iñòîòíî çáiëüøèòè ïîòiê ïàöiºíòiâ.
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Òîâàðèñòâî Leksell Gamma Knife® – 
îá’ºäíàííÿ íàóêîâîãî äîñâiäó

Кожний користувач системи 
Гамма-ніж автоматично стає 
членом престижного товариства 
Leksell Gamma Knife® Society.
Сьогодні товариство 
перетворилося на глобальну 
мережу обміну клінічним 
досвідом та результатами 
наукових досліджень. 

Òiñíà ñïiâïðàöÿ

До складу товариства входить 
більше ніж 2000 спеціалістів 
з усього світу. Кожні два роки 
спеціалісти мають нагоду 

зустрітися на наукових з’їздах, що 
проводяться в різних куточках 
світу та висвітлюються в загальних 
нейрохірургічних виданнях, як, 
наприклад, Journal of Neurosurgery. 

Використання методики 
Гамма-ніж має вражаючу кількість 
опублікованих матеріалів, де
наведені експертні дані щодо 
результатів лікування, покращання 
якості життя пацієнтів або 
економічної доцільності 
застосування цієї методики. 

Компанія Elekta тісно 
співпрацює з усіма користувачами 
системи Гамма-ніж у світі. Це 

дозволяє чітко розумітися на 
їх потребах та досконально 
вивчати пропозиції та винаходи. 
Саме це дає змогу компанії Elekta 
проводити клінічні удосконалення, 
які мають серйозне наукове 
об�рунтування. 

Така тісна співпраця стала 
запорукою відкриттів, на яких 
ґрунтується радіохірургія 
сьогодення.



Ìiæíàðîäíi ç’¿çäè òîâàðèñòâà Leksell Gamma Knife

���� � 1-èé Ìiæíàðîäíèé ç’¿çä, Øàðëîòòñâiëëü, Âiðäæèíiÿ, ÑØÀ

���� � 2-èé Ìiæíàðîäíèé ç’¿çä, Áàò, Àíãëiÿ

���� � 3-èé Ìiæíàðîäíèé ç’¿çä, Ïiòñáóðã, Ïåíñiëüâàíiÿ, ÑØÀ

���� � 4-èé Ìiæíàðîäíèé ç’¿çä, Áóåíîñ-Àéðåñ, Àðãåíòèíà

���	 � 5-èé Ìiæíàðîäíèé ç’¿çä, Àðîíñáîðã, Øâåöiÿ

���
 � 6-èé Ìiæíàðîäíèé ç’¿çä, Êiîòî, ßïîíiÿ

���� � 7-èé Ìiæíàðîäíèé ç’¿çä, Ëàíàé, Ãàâà¿, ÑØÀ

���� � 8-èé Ìiæíàðîäíèé ç’¿çä, Ìàðñåëü, Ôðàíöiÿ

���� � 9-èé Ìiæíàðîäíèé ç’¿çä, Ãîíêîíã

���� � 10-èé Ìiæíàðîäíèé ç’¿çä, îçåðî Òàõî, Êàëiôîðíiÿ, ÑØÀ

���� � 11-èé Ìiæíàðîäíèé ç’¿çä, Ïðàãà, ×åñüêà Ðåñïóáëiêà

���
 � 12-èé Ìiæíàðîäíèé ç’¿çä, Âiäåíü, Àâñòðiÿ

��� � 13-èé Ìiæíàðîäíèé ç’¿çä, Ñåóë, Ðåñïóáëiêà Êîðåÿ

���� � 14-èé Ìiæíàðîäíèé ç’¿çä, Êâåáåê, Êàíàäà

���� � 15-èé Ìiæíàðîäíèé ç’¿çä, Àôiíè, Ãðåöiÿ

Òîâàðèñòâî áóëî ñòâîðåíå â 1989 ðîöi ç ìåòîþ îá’ºäíàííÿ óñiõ 
êîðèñòóâà÷iâ ñèñòåìè Leksell Gamma Knife. Öå äîçâîëèëî óñiì ÷ëåíàì 
òîâàðèñòâà îáìiíþâàòèñÿ iíôîðìàöiºþ, iäåÿìè, ìåòîäàìè êëiíi÷íîãî 
çàñòîñóâàííÿ òà íàóêîâèìè äîñëiäæåííÿìè ùîäî ñèñòåìè Leksell 
Gamma Knife. Ñüîãîäíi â ìiæíàðîäíó ìåðåæó êîðèñòóâà÷iâ ñèñòåìè 
Ãàììà-íiæ âõîäÿòü ôàõiâöi ñîòåíü ïðîâiäíèõ êëiíiê, ãîñïiòàëiâ ñâiòó, 
ùî çàéìàþòüñÿ ðàäiîõiðóðãiºþ.
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«З повною упевненістю можу 

сказати, що система Leksell Gamma 

Knife Perfexion – це якісний стрибок 

у радіохірургії, і в технологічному 

плані їй немає рівних.»

PROF. JEAN RÉGIS, MD, UNIVERSITY HOSPITAL LA TIMONE, MARSEILLE, FRANCE

Â Óêðà¿íi çâåðòàéòåñü äî êîìïàí¿ «ÁIÎÑÅÍÑ» çà òåëåôîíîì: (044) 457 99 01 www.biosense.net.ua


