Omdömen från svenska plastikkirurger
OptiMicro
OptiMicro är en innovativ diaterminål som snabbt fått genomslag i Sverige som ett avancerat och
prisvärt precisionsinstrument för bl a plastikkirurgiska ingrepp. Diaterminålen är endast 40 µm i
diameter och kan användas vid så låg uteffekt som 3 watt. Detta medför minimal koagulationsnekros
och liten risk för påverkan på känsliga nerver och muskler.

-

En klar fördel med OptiMicro är att det fastnar mindre vävnad på nålen och att den ger
mindre rökutveckling. Nålens diatermieffekt och precisionsvärde bedömer jag som mycket
goda. Vid vissa operationer använder jag ett maximalt nyttjande av sprayfunktionen för att
uppnå ett så optimalt resultat som möjligt. I jämförelse med andra engångsnålar är
OptiMicro mycket prisvärd. Jag kan varmt rekommendera andra kirurgkliniker att använda
den. Leif Perbeck, bröstkirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

-

Jag har med framgång använt OptiMicro vid skalloperationer på barn. Vid dessa operationer
kan en vanlig skalpell ersättas med OptiMicro då denna är mer skonsam och ger mindre
blödning. Med OptiMicro fastnar mindre vävnad på nålen, den ger mindre vävnadsskada och
ryker minimalt”. Peter Tarnov, plastikkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

-

Sedan ett par års tid har jag använt OptiMicro vid bröstrekonstruktioner med mycket goda
resultat. De främsta fördelarna med OptiMicro är att den är mycket prisvärd i relation till
övriga diaterminålar. Initialt använde jag nålen som ett koagulationsinstrument med
sprayfunktion men i dag använder jag den även som ett dissektionsinstrument eftersom
OptiMicro ger mig fina precisionssnitt. Diaterminålen är lätthanterlig, ger kirurgen god
operationssikt och är smidig att använda. Just lätthanterligheten kan leda till att
operationstiden förkortas. När OptiMicro används fastnar mindre vävnad på nålen och
blödningen blir mindre. Jag kan varmt rekommendera andra kirurgkliniker att prova denna
prisvärda diaterminål. Catarina Eriksen, bröstkirurg, Karolinska Universitetssjukhuset,
Huddinge

-

OptiMicro använder jag till precisionskrävande ingrepp vid läpp-käk-gom kirurgi.
Diaterminålen har flera fördelar som god dissektionshastighet och dissektionsprecision. Den
ger minimal termisk skada, minimal koagulationsnekros och sprayfunktionen för ytlig
koagulation är mycket praktisk. Blödning reduceras betydligt. Nålen är lätt att rengöra och
lätt att hantera. Med olika nållängder och vinklar ges möjlighet till optimal balans och
åtkomst i trånga operationsfält. Jag kan varmt rekommendera andra plastikkirurger att prova
OptiMicro”. Valdemar Skoog, plastikkirurg, Akademiska sjukhuset, Uppsala
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