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System AirSeal
System AirSeal
AirSeal iFS to pierwsze na świecie zarządzanie systemem
"3 w 1" oferujące niezrównane możliwości w zapewnianiu
stabilnego i ciągłego odprowadzania dymu bez zaworów.
AirSeal® iFS
AirSeal iFS, 120V................................................................ AS-iFS1
AirSeal iFS, 230V................................................................ AS-iFS2
Złącze butli gazowej iFS (wymagane w przypadku butli gazowych)
Wymagane złącze

Musi być zainstalowane z iFS (złącze kielichowe 37............... iFS-BC1
Wózki AirSeal iFS
Wózek ze stojakiem na dwa zbiorniki w rozmiarze "E" na CO2 . AS-iCART
Wózek ze stojakiem na dwa zbiorniki w rozmiarze "E" na CO2,
w zestawie zawór przełączający i węże....................................... AS-iCART-V
Wózek za stojakiem na dwa zbiorniki gazowe (160mm)
Zbiorniki gazu ............................................................................. AS-iCART-6
Wózek ze stojakiem na dwa zbiorniki gazu (160mm)
Zbiorniki gazu i zawór przełączający....................................... AS-iCART-6V
Zawór iFS
Zawór przełączający, indeks sworznia jarzma z 18 calowymi wężami
zasilającymi, wąż połączeniowy 36 cali, połączenie obrotowe 90 st.,
wspornik montażowy..................................................................iFS-Valve1
Wieża iFS
Zawór przełączający ze sworzniem jarzma, indeks sworznia jarzma z wężem
zasilającym i połączeniowym, połączenie obrotowe 90
..................................................................................................................iFS-Tower1
Zawiera wąż wysokociśnieniowy 120 calowy do zbiorników CO2 w rozmiarze

„E”................................................................................................................. iFS-HPH120

Węże wysokociśnieniowe do butli gazowych

36 calowy wąż wysokociśnieniowy z jarzmem i szpilką do podłączenia
zbiorników na CO2 w rozmiarze "E" z zaworem butli i trzpieniem
ustalającym.................................................................................................iFS-HPH4
Wąż wysokociśnieniowy 1,5m z jarzmem i szpilką do podłączenia
zbiorników na CO2 w rozmiarze "E" z butlami gazowymi DIN.........iFS-HPH2
Wąż wysokociśnieniowy 1,5m z jarzmem i szpilką do podłączenia
zbiorników na CO2 w rozmiarze "E" z butlami gazowymi DIN.........iFS-HPH3

iFS-HPH4
Zapobiegawcze plany konserwacji i serwisowania systemu iFS
Dwuletnia konserwacja zapobiegawcza...................................................iFS-2PM
12-miesięczny plan serwisowy..................................................................iFS-SP12
24-miesięczny plan serwisowy..................................................................iFS-SP24
36-miesięczny plan serwisowy..................................................................iFS-SP36
48-miesięczny plan serwisowy..................................................................iFS-SP48

iFS-HPH2
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AirSeal® System
Złącze iFS gazu domowego/centralnego (wymagane w
przypadku gazu domowego)
Wymagane złącze musi być zainstalowane w systemie iFS,
dopasowanie DISS.............................................................................iFS-WC1
Złączka NIST (międzynarodowa)...................................................iFS-WC2

Węże niskociśnieniowe iFS do gazu domowego
(centralnego) US
36 calowy wąż niskociśnieniowy do podłączenia przyłącza ściennego
DISS i złącza iFS-WC1.........................................................SGQ-584CE
60 calowy wąż niskociśnieniowy do podłączenia przyłącza ściennego
DISS i złącza iFS-WC1.........................................................SGQ-586CE
180 calowy wąż niskociśnieniowy do podłączenia przyłącza
ściennego DISS i złącza iFS-WC1.......................................SGQ-582CE
240 calowy wąż niskociśnieniowy do podłączenia przyłącza
ściennego DISS i złącza iFS-WC1.......................................SGQ-583CE
390 calowy wąż niskociśnieniowy do podłączenia przyłącza
ściennego DISS i złącza iFS-WC1.......................................SGQ-585CE
240 calowy wąż niskociśnieniowy do podłączenia przyłącza
ściennego DISS i złącza iFS-WC1......................................SGQ-587

Węże niskociśnieniowe iFS do gazu domowego
(centralnego) - INTL.
3 m wąż niskociśnieniowy do podłączenia ściennego DIN ze złączem
iF-SWC2...........................................................................................SGQ-592CE

DIN

5 m wąż niskociśnieniowy do podłączenia ściennego DIN ze złączem
iFS-WC2............................................................................................SGQ-593CE
3 m wąż niskociśnieniowy do podłączenia ściennego AGA ze złączem
iFS-WC2............................................................................................SGQ-594CE

AGA

5 M wąż niskociśnieniowy do podłączenia ściennego AGA ze złączem
iFS-WC2.............................................................................................SGQ595CE
3 m wąż niskociśnieniowy do podłączenia ściennego NF ze złączem
iFS-WC2............................................................................................SGQ-588CE

NF

5 m wąż niskociśnieniowy do podłączenia ściennego NF ze złączem
iFS-WC2............................................................................................SGQ-589CE
3 m wąż niskociśnieniowy do podłączenia ściennego UNI ze złączem
iFSWC2.............................................................................................SGQ-590CE

UNI

5 m wąż niskociśnieniowy do podłączenia ściennego UNI ze złączem
iFS-WC2............................................................................................SGQ-591CE
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Zestawy rurek i portów dostępu AirSeal
Zestawy rurek z filtrem AirSeal

AiSeal iFS może działać w trzech różnych trybach, każdy z nich
wykorzystuje określony zestaw rurek z filtrem w celu zwiększenia
wydajności systemu.
Do użytku z trybem AirSeal iFS - zestaw rurek trójświatłowych z filtrem
6 szt. / op...................................................................................................ASM-EVAC1
Do użytku z trybem ewakuacji dymu iFS - zestaw rozgałęzionych rurek z
filtrem

ASM-EVAC1

SEM-EVAC

SIM-TUB

odprowadzającym dym, 6 szt. / op........................................................SEM-EVAC
Do użytku ze standardowym trybem iFS - zestaw jednokanałowych rurek z
filtrem, 10 szt. / op.....................................................................................SIM-TUB

Porty dostępu AirSeal
• Dostęp do jamy brzusznej bez zastawek
• Usunięcie nienaruszonej próbki

iAS5-75LP
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5 mm port dostępu i obturator o niskim profilu z bezłopatkową końcówką
optyczną, długość 75 mm, 6 szt./op.............................................................iAS5-75LP

iAS5-100LP

5 mm port dostępu i obturator o niskim profilu z bezłopatkową końcówką
optyczną, długość 100 mm, 6 szt./op...........................................................iAS5-100LP

iAS5-120LP

5mm port dostępu i obturator o niskim profilu z bezłopatkową końcówką
optyczną, długość 120 mm, 6 szt./op...........................................................iAS5-120LP

iASB5-150

5 mm gładki port dostępu z tępą końcówką , długość 150 mm (do użytku z
platformami chirurgicznymi w jednym miejscu), 6 szt./op.......................iAS8-150

iAS8-100LP

8 mm port dostępu i obturator o niskim profilu, z bezłopatkową końcówką
optyczną, długość 100 mm, 6 szt./op...........................................................iAS8-100LP

iAS8-120LP

8 mm port dostępu i obturator o niskim profilu, z bezłopatkową końcówką
optyczną, długość 120 mm, 6 szt./op............................................................iAS8-120LP

iAS12-100LPi

12 mm port dostępu i obturator z uchwytem dłoni, z bezłopatkową końcówką
optyczną, długość 100 mm, 6 szt./op............................................................iAS12-100Lpi

iASB12-100

12 mm port dostępu i obturator z tępą końcówką,
długość 100 mm, 6 szt./op.................................................................................iASB12-100

iAS12-120LPi

12 port dostępu i obturator z uchwytem dłoni, z bezłopatkową końcówką optyczną,
długość 120 mm, 6 szt. / op............................................................................iAS12-120LPi

iASB12-120

12 mm port dostępu i obturator z tępą końcówką,
długość 120 mm, 6 szt. / op............................................................................iASB12-120

iAS12-150LPi

12 mm port dostępu i obturator z uchwytem dłoni, z bezłopatkową końcówką
optyczną, długość 150 mm...........................................................................iAS12-150LPi
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Trokary BluView
Trokary BluView

Jednorazowego użytku
Trokary optyczne
5 mm trokar i kaniula, długość 70 mm........................................BV-5X70
5 mm trokar i kaniula, długość 100 mm....................................BV-5X100
5 mm obturator i kaniula, długość 150 mm..............................BV-5X150
11 mm obturator i kaniula, długość 70 mm..............................BV-11X70
11 mm trokar i kaniula, długość 100 mm.................................BV-11X100
11 mm obturator i kaniula, długość 150 mm.........................BV-111X150
12 mm obturator i kaniula, długość 70 mm...............................BV-12X70
12 mm trokar i kaniula, długość 100 mm.................................BV-12X100
12 mm obturator i kaniula, długość 150 mm...........................BV-12X150
Trokary bez ostrza
15 mm obturator i kaniula, długość 100 mm.....................BV-15X100BLS
Trokary z ostrzem
5 mm trokar z kaniulą, długość 70 mm................................BV-5X70-BLD
5 mm obturator z kaniulą, długość 100 mm....................BV-5X1000-BLD
5 mm obturator z kaniulą, długość 150 mm........................BV-5X15-BLD
11 mm trokar z kaniulą, długość 100 mm.......................BV-11X100-BLD
11 mm obturator z kaniulą, długość 150 mm.................BV-11X150-BLD
12 mm obturator z kaniulą , długość 70 mm....................BV-12X70-BLD
12 mm trokar z kaniulą, długość 100 mm.......................BV-12X100-BLD
12 mm obturator z kaniulą, długość 150 mm.................BV-12X150-BLD
15 mm obturator z kaniulą, długość 100 mm.................BV-15X100-BLD

Trokary z tępym ostrzem
11 mm trokar z kaniulą, długość 100 mm........................BV-11X100-HSS
12 mm trokar z kaniulą, długość 100 mm........................BV-12X100-HSS

Kaniule uniwersalne (do użytku z obturatorami optycznymi
lub ostrzowymi)
5 mm kaniula, długość 70 mm............................................BV-5X70-CAN
5 mm kaniula, długość 100 mm..........................................BV-5X70-CAN
11 mm kaniula, długość 70 mm..........................................BV-11X70-CAN
11 mm kaniula, długość 100 mm........................................BV-11X100-CAN
11 mm kaniula, długość 150 mm.......................................BV-11X150-CAN
12 mm kaniula, długość 70 mm.........................................BV-12X70-CAN
12 mm kaniula, długość 100 mm.......................................BV-12X100-CAN
12 mm kaniula, długość 150 mm........................................BV-12X150-CAN
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Igły do insuflacji i akcesoria

Jednorazowe igły do insuflacji i zestawy drenów/filtrów
Igła Veressa LaparoLight - 12 cm.....................................................LLVN12012
Igła Veressa LaparoLight - 15 cm.....................................................LLVN15012
Igła do insuflacji odmy otrzewnowej (rozmiar 14-12 cm) z osłoną końcówki
ze stali nierdzewnej i wskaźnikiem taśmy....................................60-6050-001

LLVN12012

Igła do insuflacji odmy otrzewnowej (rozmiar 14-15 cm) z osłoną końcówki
ze stali nierdzewnej wskaźnikiem taśmy.....................................60-6050-002
Rurki do insuflacji (długość 10 cali) i filtr hydrofobowy (0,1 mikrona)
montaż ze złączem ssącym............................................................60-6050-097
Rurki do insuflacji (długość 10 cali) i zespół filtrów hydrofobowych (0,1
mikrona) ze złączem typu "O".....................................................60-6050-098
Rurki do insuflacji (długość 10 cali) i zespół filtrów hydrofobowych (0,1
mikrona) ze złączem typu Luer Lock........................................60-6050-099

Różne części i akcesoria AirSeal iFS
Bezpiecznik iFS, 10 Amp...............................................................................iFS-Fuse
O-ring złącza iFS.......................................................................................iFS-ORING
Uszczelnienie jarzma z indeksem sworznia, 10 szt..................................iFS-SEAL
Złącze węża do gazu pod wysokim ciśnieniem.......................................iFS-CON1
Zespół górnej butli gazowej do użytku na wózkach 2R..........................SQ-22213
Zawór przełączający do niskociśnieniowego gazu domowego............iFS-HGSV
Podstawa stojaka na butelki 160 mm do użytku na wózkach 6 wózków................................................................................................SQ-85601038
Jarzmo indeksujące JIC - męskie................................................................SGQ-545
Jarzmo indeksujące 1/4 NFT - męskie.......................................................SCG-547
Wspornik zaworu do użytku w wózkach - 5 i 2R.........................iCART-Bracket
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HelixAR™ System
Generator elektrochirurgiczny HelixAR z koagulacją wiązką
argonu (ABC)

HelixAR łączy zaawansowane tryby specjalne klasy premium ESU z
zaletami najnowszej technologii ABC CONMED i jest przeznaczony do
stosowania zarówno w zabiegach otwartych i laparoskopowych.
System HelixAR
System HelixAR, generator ABC i wózek....................................60-8800-SET
Zawiera System HelixAR, generator ABC i wózek z przełącznikiem
nożnym monopolarnym i bipolarnym......................................................60-8800-SYS

60-8800-SYS

Przełączniki nożne
Przełącznik nożny ABC z pedałem pojedynczym - 15 cali....................60-8475-001
Przełącznik nożny ABC z pedałem pojedynczym cali.........................60-8470-001
Bezprzewdowy przełącznik nożny HelixAR (przełącznik nożny monopolarny i
ABC, baterie AA, odbiornik/antena, instrukcja obsługi).......................60-8480-001
Przełącznik nożny monopolarny dwupedałowy - 15 cali......................60-6700-001
Bipolarny przełącznik nożny pojedynczy - 15 cali.................................60-5103-002

60-8480-001

Zbiorniki na argon
60-8849-001

Rozmiar D o pojemności 934,46 L (99,998%) - zawiera czysty argon..............136050
Rozmiar D o pojemności 934,46 L - pusty.............................................................136051

Adapter do układania
Adapter pozwala na zamontowanie systemu 5000 ESU na HelixAR na ruchomym
cokole.................................................................................................................60-8849-001

* Assembly required. Refer to Wireless Footswitch Operator’s Manual for more information.
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Rękojeści ABC i sondy laparoskopowe
Rękojeści ABC i sondy laparoskopowe

Rękojeści ABC i sondy są zaprojektowane z myślą o wszechstronności i
wydajności. Umożliwiają chirurgom rozszerzenie zalet technologii ABC
dla sowich pacjentów. Każde urządzenie jest starannie zaprojektowane,
aby zapewnić optymalne wyniki kliniczne w różnych procedurach
otwartych lub laparoskopowych.

130321

Sterowanie ręczne (jednorazowe)
Rękojeść z trzema opcjami sterowania ręcznego z przewodem 10
calowym (3,05 m). Umożliwia użycie cięcia monopolarnego, koagulacji i
ABC...........................................................................................................130321
Jednofunkcyjna rękojeść sterowania ręcznego z przewodem 10 calowym
(3,05m).....................................................................................................1303444

Sterownik nożny (jednorazowy)

130344

45st. kątowa rękojeść ABC nożnego sterownika ABC z przewodem 10
calowym (3,05 m)...................................................................................130345

Sterowanie nożne sondy laparoskopowej (jednorazowe)
Sonda laparoskopowa ABC o długości 10 mm z przewodem 10 calowym
- długość robocza 28 cm.......................................................................130342
Sonda laparoskopowa ABC o długości 10 mm z przewodem 10 calowym
- długość robocza 28 cm.......................................................................160655

Sondy laparoskopowe do sterowania ręcznego (jednorazowe)
Sonda laparoskopowa ABC o długości 5 mm z przewodem 10 calowym długość robocza 28 cm.............................................................................160656
Sonda laparoskopowa ABC o długości 5 mm z przewodem 10 calowym długość robocza 36 cm.............................................................................160636
Sonda laparoskopowa ABC o długości 5 mm z przewodem 10 calowym długość robocza 44 cm............................................................................160644

130345

*Can be used with ABC Dissecting Electrodes
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Sondy preparacyjne ABC
Elektrody preparacyjne ABC

139330

Technologia ABC w trybie kontaktowym pozwala chirurgom na
rozwarstwienie, wykorzystując zalety koagulacji wiązką argonu.
Chirurdzy mogą kontynuować korzystanie z technologii ABC w trybie
bezkontaktowym odciągając elektrody sekcyjne od tkanki.
Proste w użyciu elektrody sekcyjne ABC mocowane do rękojeści
CONMED ABC w celu konwersji z koagulacją wiązki argonu na
rozszczepienie wiązką argonu. Przetłaczając argon na elektrodę w
trybie kontaktowym lub bezkontaktowym, elektrody rozcinające ABC
mogą zapewnić następujące korzyści podczas zabiegów chirurgicznych:

Elektroda ostrowa ABC przekształcająca koagulację wiązką argonu na
sekcje wiązki - 20 op............................................................................139330

139331

Tępoigłowa elektroda preparacyjna ABC przekształcająca koagulację
wiązką argonu na sekcje wiązki - 20 op............................................139331

Bend-A-Beam®

134003

• zmniejsza utratę krwi,
• skuteczny w tkankach o wysokiej impedencji, takich jak kości,
• zredukowana smuga dymu dla lepszej wizualizacji
3 calowa (7,6 cm) zginana wiązka jednofunkcyjna, plastyczna rękojeść ABC z
przewodem 10 calowym (3,05m). Umożliwia stosowanie monopolarnej koagulacji
ABC. Jednorazowe, sterylne - 10 szt./op............................................................134003

134006

6 calowa (15,2 cm) zginana wiązka jednofunkcyjna, plastyczna rękojeść ABC z
przewodem 10 calowym (3,05m). Umożliwia stosowanie monopolarnej koagulacji
ABC. Jednorazowe, sterylne - 10 szt. / op..........................................................134006
9 calowa (22,8 cm) zginana, jednofunkcyjna, plastyczna rękojeść ABC sterowania
ręcznego z przewodem 10 calowym (3,05m). Umożliwia stosowanie monopolarnej
koagulacji ABC. Jednorazowe, sterylne - 10 szt. / op......................................134009

134009
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Elektrody dyspersyjne
Elektrody dyspersyjne

Elektrody dyspersyjne CONMED są znane na całym świecie ze swojego
bezpieczeństwa, jakości oraz komfortu. Dzięki trzem markom opcji
podwójnej i pojedynczej folii, CONMED jest odpowiedni dla wielu
pacjentów, technologii i budżetów.

Podwójne elektrody dyspersyjne SureFit

Podwójna elektroda dyspersyjna SureFit (dla pacjentów powyżej 2,18 kg),
jednorazowego użytku, dołączony przewód 10 calowy (3,05m)
- 100 szt. / op. - 25 op. / karton...........................................................410-2000
Podwójna elektroda dyspersyjna SureFit (dla pacjentów powyżej 2,09 kg),
jednorazowego użytku, dołączony przewód 15calowy (4,575m)
- 100 szt. / op. - 25 op. / karton...........................................................410-2100

SureFit™

Podwójna elektroda dyspersyjna SureFit (dla pacjentów powyżej 2,18 kg),
jednorazowego użytku, z możliwością wielokrotnego zamykania (należy
użyć przewodu wielokrotnego użytku XT229)
- 100 szt. / op. - 25 op. / karton...........................................................410-2000

Elektrody dyspersyjne ABC ThermoGard Plus
Podwójna elektroda dyspersyjna dla dorosłych (dla pacjentów powyżej 15kg),
jednorazowego użytku, dołączony przewód 10 calowy (3,05m)
- 40 szt. / op............................................................................................................7-382
Pediatryczna podwójna elektroda dyspersyjna dla dorosłych (dla pacjentów
powyżej 5-15 kg), jednorazowego użytku, dołączony przewód 10 calowy
(3,05m) - 40 szt. / op.............................................................................................7-383
Pojedyncza elektroda dyspersyjna dla dorosłych (dla pacjentów powyżej 15 kg)
jednorazowego użytku, dołączony przewód 10 calowy (3,05m)
- 40 szt. / op...........................................................................................................7-384
Elektrody dyspersyjne ThermoGard
Pojedyncza elektroda dyspersyjna dla dorosłych (dla pacjentów powyżej 15 kg),
jednorazowego użytku, dołączony przewód 10 calowy (3,05m)
- 80 szt. / op...........................................................................................................51-7810
Podwójna elektroda dyspersyjna dla dorosłych (dla pacjentów powyżej 15kg),
jednorazowego użytku, dołączony przewód 10 calowy 80 szt. / op..............................................................................................................51-7310
Podwójna elektroda dyspersyjna dla dorosłych (pacjentów powyżej 15kg),
jednorazowego użytku, bez przewodu (można użyć przewodu T-229)
80szt./op................................................................................................................51-7410
Pediatryczna podwójna elektroda dyspersyjna (dla pacjentów 5-15kg),
jednorazowego użytku, dołączony przewód 10 calowy (3,05m)80 szt. / op...........................................................................................................51-7710
Elektrody dyspersyjne MacroLyte
Pojedyncza elektroda dyspersyjna dla dorosłych (pacjentów powyżej 15kg),
jednorazowego użytku, dołączony przewód 10 calowy (3,05m)
- 100 szt. / op. - 25 op. / karton.......................................................................400-2100
Pojedyncza elektroda dyspersyjna dla dorosłych (dla pacjentów powyżej 15 kg),
bez przewodu (można użyć przewodu T228) 100 szt./ op., 50 op./ karton.............................................................................400-2349
Pojedyncza elektroda dyspersyjna dla dorosłych (dla pacjentów powyżej 15 kg),
jednorazowego użytku, bez przewodu, zawiera etui na 5 szt. (można użyć
przewodu T229) -100 szt./op. - 25 op./karton.............................................400-2700
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ThermoGard®

MacroLyte®

Elektrody dyspersyjne MacroLyte
Pojedyncza pediatryczna elektroda dyspersyjna (dla pacjentów 5-15 kg),
jednorazowa, dołączony przewód 10calowy (3,05m) 100 szt./ op., 25 op./karton............................................................................425-2200
Podwójna pediatryczna elektroda dyspersyjna (dla pacjentów 5-15 kg),
jednorazowa, dołączony przewód10calowy (3,05m) 100 szt./ op., 25 op./karton............................................................................425-2508
Pojedyncza elektroda dyspersyjna Premie (dla pacjentów powyżej 15 kg),
jednorazowego użytku, dołączony przewód 10calowy (3,05 m) 40 szt./ op., 10 op./karton..............................................................................440-2400
Pojedyncza elektroda dyspersyjna dla niemowląt (dla pacjentów 5-15 kg),
jednorazowego użytku, wstępnie dołączony kabel 10 calowy (3,05 m)60 szt. / op. – 15 op. / karton........................................................................450-2300
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System 5000™
%[JBFMFLUSPDIJSVSHJD[OZ4ZTUFN
System 5000 będący standardem w stałym dostarczaniu energii, łączy
opatentowaną technologię dynamicznej odpowiedzi z szeregiem trybów
specjalnych dla uzyskania pożądanego efektu klinicznego.

4ZTUFN&46
System 5000 ESU, 120V...........................................................................60-8005-001
System 5000 ESU, 100V-240V (symbole na panelu przednim).........60-8005-002
System 5000 ESU, 100V-240V.................................................................60-8005-003
Zawiera system 5000-120V ESU, mobilną podstawę, górny i dolny kosz do
przechowywania, monopolarny przełącznik nożny, bipolarny przełącznik nożny
(angielski panel przednim).......................................................................60-8005-SYS
Zawiera system 5000 – od 100V do 240V ESU, mobilną podstawę, górny i dolny
kosz do przechowywania, monopolarny i bipolarny przełącznik nożny (symbole
na panelu przednim)................................................................................60-8015-SYS
Zawiera system 5000 – 100V do 240V ESU, mobilną podstawę, górny i dolny
kosz przechowywania, monopolarny i bipolarny przełącznik nożny (angielski
panel przedni)............................................................................................60-8018-SYS

60-8030-001
.PCJMOBQPETUBXB

Mobilna podstawa zawierająca górne i dolne kosze do
przechowywania..........................................................................................60-8040-001

1S[FʇD[OJLJOP˃OF

Monopolarny przełącznik nożny z 15 calowym kablem.......................60-6700-001
Bipolarny przełącznik nożny.....................................................................60-5103-001

,PT[

Dolny kosz na torbę...................................................................................60-8041-001

"EBQUFSEPVLBEBOJB

Adapter umożliwia zamontowanie dwóch Systemów 5000 ESU na ruchomej
podstawie.....................................................................................................60-8030-001

*OTUSVLDKFQZUZ
Instrukcja obsługi Systemu 5000 ESU...................................................60-8016-ENG
Płyta CD z serwisem Systemu 5000 ESU.................................................60-8026-001
Płyta DVD z serwisem Systemu 5000 ESU...........................................60-8026-DVD
Instrukcja obsługi Systemu 5000 ESU...................................................60-8017-ENG
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System 2450™
Dział elektrochirurgiczny System 2450 (ESU)

System 2450™ zapewnia najnowocześniejsze innowacje w łatwym w
użyciu formacie. Prosty na zewnątrz, ale wyrafinowany i mocny
wewnątrz.

System 2450 ESU
System 2450 ESU, 100V ...............................................60-2450-100
System 2450 ESU, 120V ...............................................60-2450-120
System 2450 ESU, 220V ...............................................60-2450-220
System 2450 ESU, 230-240V .......................................60-2450-230
System 2450 - wózek.....................................................60-7152-001
Przełączniki nożne
Monopolarny przełącznik nożny z 4,5 m kablem...................60-6700-001
Bipolarny przełącznik nożny.....................................................60-5103-001

Adapter do ustawiania
Adapter do ustawiania do Systemu 2450.................................60-6963-001

Instrukcje/płyty CD
Instrukcja obsługi do Systemu 2450 ESU.............................60-2451-ENG
Płyta CD z instrukcją do Systemu 2450 ESU..........................60-2453-001
Instrukcja obsługi do Systemu 2450 ESU.............................60-2454-ENG

Uniwersalny wózek ESU
Zmontowany wózek...................................................................60-5480-001
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Ołówki elektrochirurgiczne
Ołówki elektrochirurgiczne GoldLine

CONMED oferuje szeroką gamę ołówków elektrochirurgicznych
spełniających różne preferencje chirurgów. Ołówki elektrochirurgiczne są
dostępne w wielu konfiguracjach, z przyciskiem, przełącznikiem
kołyskowym i sterowaniem nożnym, oraz z elektrodami UltraClean
wykonanych ze stali nierdzewnej.
Przyciski, ołówki przełącznika ręcznego
Ostrze UltraClean, pokrowiec, przewód 10 calowy - 40szt./op........................131309A
Ostrze UltraClean, pokrowiec, przewód 15calowy - 40szt./op.........................131326A
Ostrze standardowe, pokrowiec, przewód 10 calowy - 40szt./op.....................130309A
Ostrze standardowe, pokrowiec, przewód 15 calowy - 40szt./op.....................130326A
Ostrze standardowe, pokrowiec, czyścik końcówek,
przewód 10 calowy - 40 szt./op.............................................................................130303A
Elektroda igłowa, pokrowiec, przewód 10 calowy - 40szt./op..........................130302A
Przedłużone izolowane ostrze, pokrowiec,
przewód 10 calowy - 40szt./op..............................................................................138114A

Przełącznik kołyskowy, ołówki przełącznika ręcznego
Ostrze UltraClean, pokrowiec, przewód 10 calowy - 40szt.op........................131307A
Ostrze UltraClean, pokrowiec, przewód 15calowy - 40szt.op.........................131327A
Ostrze standardowe, pokrowiec, przewód 10 calowy - 40szt.op.....................130307A
Ostrze standardowe, pokrowiec, przewód 15 calowy - 40szt.op.....................130327A
Ostrze standardowe, pokrowiec, czyścik końcówek,
przewód 10 calowy - 40 szt.op.............................................................................130304A
Elektroda igłowa, pokrowiec, przewód 10 calowy - 40szt.op..........................130301A
Przedłużone izolowane ostrze, pokrowiec,
przewód 10 calowy - 40szt.op..............................................................................138115A

Ołówki do sterowania nożnego
Ostrze UltraClean, pokrowiec, przewód 10 calowy - 40szt./op.......................138650A
Elektroda igłowa, pokrowiec, przewód 10 calowy - 40 szt./op........................138652A
Elektroda ostrzowa, pokrowiec, przewód 10 calowy - 40 szt./op....................138659A
Środek do czyszczenia końcówek
Środek do czyszczenia końcówek, jednorazowy, sterylny - 40szt./op............138029
Mikroigły
Mikroigły są kompatybilne z ołówkami elektrochirurgicznymi, które mogą
pomieścić elektrodę z trzonkiem 3/32 cala (2,4mm) lub 5/32 (4mm)
Mikroigła 3 cm - 10 szt./op................................................................................138505-10
Mikroigła 4 cm - 10 szt./op................................................................................138506-10
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Noże elektrochirurgiczne
Noże wielokrotnego użytku do sterowania ręcznego
Przycisk GoldLine, jednorazowe ostrze 1 calowe, przewód 10 calowy
(3,05m), możliwość 50-go użytku - 10szt./op..........................................130317
Przycisk GoldLine, jednorazowe ostrze 1 calowe, przewód 15 calowy
(4,57m), możliwość 50-go użytku - 10szt./op.....................................130317-15
Przełącznik kołyskowy GoldLine, jednorazowe ostrze 1 calowe, przewód 15
calowy, możliwość 50-go użytku - 10szt./op.............................................130316
PowerPoint - jednorazowe ostrze 1 calowe, przewód 15 calowy, możliwość
50-go użytku - 10 szt./op.............................................................................130384

Noże wielokrotnego użytku do sterowania nożnego
Sprzedawane bez elektrody, przewód 10 calowy,
możliwość 50-go użytku - 1 szt......................................................60-0815-001
Akcesoria do noży
Bezpieczny pokrowiec wielokrotnego użytku 10 szt./op.............60-0235-001
Bezpieczny pokrowiec jednorazowego użytku, 40 szt./op....................137668
Noże elektrochirurgiczne ValueBlue
Nóż z przyciskiem, ostrze ze stali nierdzewnej 1 calowe,
sterylny - 10 szt./op....................................................................................130402
Nóż z przyciskiem, 1 calowa elektroda pokryta ValueBlue,
sterylny, 10 szt./op.....................................................................................130403
Nóż z przyciskiem Rocker, 1 calowe ostrze ze stali nierdzewnej,
10 szt./op.....................................................................................................130404
Nóż z przyciskiem Rocker, 1 calowa elektroda pokryta ValueBlue 10 szt./op.....................................................................................................130405
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Elektrody aktywne
138102

Jednorazowe igły ze stali nierdzewnej
Elektroda igłowa z sześciokątną piastą - 40 szt./op...........................................138102
Elektroda igłowa z rozszerzoną izolacją i sześciokątną piastą - 40szt./op......138105
Elektroda igłowa z sześciokątną piastą, 6 calowa - 40 szt. / op........................138108
elektroda igłowa laryngologiczna z przedłużoną izolacją,
6 calowa, 40 szt. / op...............................................................................................138025

138103

Jednorazowe kulki ze stali nierdzewnej
Kula o średnicy 3/16 cala z sześciokątną piastą - 40 szt./op............................138103

60-5181-103

Kula o średnicy 3 mm z trzonkiem 10 cm - 5 szt./op.................................60-5181-102
Kula o średnicy 5 mm z trzonkiem 10 cm - 5 szt./op.................................60-5181-103
Pętle jednorazowe

60-5180-104
60-5180-102
60-5180-101

Elektroda do wycinania pętli typu "T" - 12x8 mm - 5szt./op........................60-5180-101
Elektroda do wycinania pętli typu "T" - 15x10 mm - 5szt./op......................60-5180-102
Elektroda do wycinania pętli typu "T" - 20x10 mm - 5szt./op......................60-5180-104

Jednorazowe ostrza

60-0869-001

Elektroda igłowa z prostym ostrzem i sześciokątną piastą - 1 calowa 6szt./op...............................................................................................................60-0869-001
Jednorazowe igły

60-0860-001

Elektroda igłowa cienka z sześciokątną piastą - 6 szt./op...........................60-0860-001

Pętle wielokrotnego użytku z konizacją

138012

Elektroda pętlowa okrągła do cięcia i biopsji, średnica 3/8 cala,
długość całkowita 2 cale - 5szt./op..........................................................................138010
Elektroda pętlowa okrągła do cięcia i biopsji, średnia 1/4 cala
długość całkowita 13/4 cala -5 szt./op....................................................................138011

138010

Elektroda pętlowa okrągła do cięcia, średnica 3/4 cala,
całkowita długość 2,1 cala - 5 szt./op......................................................................138012
Średnia konizacja 1/4 cala -1 szt..............................................................................138008

138008
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Elektrody aktywne
Przedłużacz wielokrotnego użytku
Prosty przedłużacz do elektrody - 5 calowy - 5 szt./op...............................138026
Jednorazowe ostrza UltraClean
Ostrze UltraClean 1 calowe - 50 szt./op.........................................................139100
Ostrze UltraClean z rozszerzoną izolacją – 1 calowe 50 szt./op.....................................................................................................139104EXT
Ostrze UltraClean 4 calowe - 50 szt./op.........................................................139112

139107

Ostrze UltraClean z rozszerzoną izolacją – 4 calowe 50 szt./op.....................................................................................................139112EXT
Ostrze UltraClean 6 calowe - 50 szt./op.........................................................139107

139112 EXT
139100

Ostrze UltraClean z rozszerzoną izolacją – 6calowe 50 szt./op.....................................................................................................139110EXT
Ostrze UltraClean 1 calowe do rękojeści ABC Triple Option 10 szt./op..............................................................................................................139321

Jednorazowe ostrze ze stali nierdzewnej
Ciężka elektroda z płaskim ostrzem z sześciokątną piastą 40 szt./op...............................................................................................................138100
Standardowa elektroda z płaskim ostrzem z sześciokątną piastą 40 szt./op................................................................................................................138101

138101
138112

Elektroda z płaskim ostrzem z dodatkową izolacją i sześciokątną piastą 40 szt./op................................................................................................................138104

138110

Elektroda z płaski ostrzem i sześciokątną piastą – 6 calowa 40 szt./op................................................................................................................138107
Elektroda z płaskim ostrzem, dodatkową izolacją i sześciokątną piastą
– 6 calowa...............................................................................................................138110
Elektroda z ostrzem płaskim z sześciokątną piastą – 4 calowa.....................138112
Elektroda płaskim ostrzem i sześciokątną piastą – 3,5 cala 40 szt./op...............................................................................................................138113
Jednorazowa igła UltraClean
Igła UltraClean 1 calowa - 50 szt./op.........................................................139102

139102

Igła UltraClean z dodatkową izolacją – 1 calowa 50 szt./op.................................................................................................139105EXT
Igła UltraClean 6 calowa - 50 szt./op.........................................................139108
Igła UltraClean z dodatkową izolacją – 6 calowa 50 szt./op................................................................................................139025EXT
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Elektrody dyspersyjne
Elektrody dyspersyjne wielokrotnego użytku
Wielorazowa płytka pacjenta dla dorosłych,
stal nierdzewna (406,46cm2) - 1 szt./op................................................60-0136-001
Wielorazowa płytka pacjenta pediatryczna,
stal nierdzewna (225,82 cm2) - 1 szt. / op............................................60-0136-002
60-0136-001

Przewody wielorazowe (do użytku z elektrodami dyspersyjnymi wielokrotnego
użytku)
Przewód 2-żyłowy do płyt pacjenta – 3,05m (60-0136-001 i 60-0136-002), można
zastosować z jednostkami chirurgicznymi Aspen, Neomed, BARD EMS 771, 737
i 737XL oraz Ritter - 1 szt./op.....................................................................60-0137-001

60-0137-001

60-5806-001

60-0641-001

Przewód 2-żyłowy do płyt pacjenta (60-0136-001 i 60-0136-002), można stosować
z CONMED Sabre®, Sabre® 2400, Excalibur, Excalibur Plus, z aparatami
elektrochirurgicznymi Excalibur Plus PC®, System 2450™ i System 5000™ 1 szt./op.............................................................................................................60-5806-001

Żel przewodzący (do stosowania z elektrodami dyspersyjnymi wielokrotnego
użytku)
Żel przewodzący ASPENGEL, niebrudzący - 250 ml - 12 szt./op............60-0641-001
Przewody do elektrod dyspersyjnych
Przewody do użytku z generatorami Erbe i Elmed - 3,05m - szt...........................T210

T210

Przewody do użytku ze wszystkimi wyposażonymi w generatory ARM i Valleylab
REM. Umożliwia monitorowanie jakości kontaktu elektrody z pacjentem, długość
3,05 m.............................................................................................................................T229
Przewody do użytku ze wszystkimi wyposażonymi w generatory ARM i Valleylab
REM. Umożliwia monitorowanie jakości kontaktu elektrody z pacjentem, długość
4,57 m......................................................................................................................T229-5M
Przewód do użytku z pojedynczymi elektrodami dyspersyjnymi i generatorami
bezkontaktowego monitorowania jakości, długość 3,05 m....................................T228

T228

Przewody do użytku z Systemem 6500 i Systemem 7500®ABC®,
długość 3,05 m..............................................................................................................T235

Przewód do użytku ze wszystkimi generatorami wyposażonymi w ARM I Valleylab
REM, można stosować z Systemem 6400. Umożliwia monitorowanie kontaktu
elektrody z pacjentem, długość 3,05 m......................................................................T238

T235
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Elektrody dyspersyjne
Adaptery i przewody do elektrod dyspersyjnych

Adapter do elektrody dyspersyjnej, do użytku z generatorami Valleylab bez
REM, (pojedyncza folia), Wallach Leep 100 -1 szt. ...........................................B204
Adapter do elektrody dyspersyjnej, można stosować ze wszystkimi
laboratoriami Aspen, Birtcher 3000, 4000; Davol/Bard/Birtcher 5000 bez PSS;
Bicap 60, 200 - 1 szt................................................................................................B205

A238

Adapter do elektrody dyspersyjnej do użytku z generatorami Erbe i Elmed 1 szt...........................................................................................................................B210
Adapter do elektrody dyspersyjnej, umożliwia korzystanie z generatorów
CONMED ABC, dwuwarstwowe elektrody dyspersyjne Valleylab 1 szt...........................................................................................................................B238
Adapter do elektrody dyspersyjnej do użytku z Ritter Bovie Specialist 1 szt...........................................................................................................................B227

B227

Adapter do elektrody dyspersyjnej do użytku z dodatkowymi kablami Olympus
S-P oraz adapterem CONMED i elektrodami dyspersyjnymi z pojedynczą folią
- 1 szt........................................................................................................................B260

B260
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Kleszcze elektrochirurgiczne
Koagulatory ssące
Koagulatory ssące CONMED zapewniają możliwość aspiracji krwi i drobnych
cząstek tkankowych podczas kontrolowania krwawienia w trakcie otwartych
zabiegów chirurgicznych.
Koagulator ssący, sterownik nożny 10 French 15m, monopolarny,
jednorazowy, sterylny przewód 3m -25 szt....................................................130187
Koagulator ssący ze sterowaniem ręcznym, 10 French 15m, monopolarny,
jednorazowy, sterylny przewód 3m -25 szt....................................................130188
Szczypce elektrochirurgiczne i przewody do akcesoriów
Dwubiegunowe i monopolarne kleszcze CONMED są dostępne w wielu
długościach, rozmiarach końcówek i wzorach, tym Bayonet, Jewellers, Adson i
Straight. Występują w opcji bipolarnej i monopolarnej oraz w sterowaniu nożnym
i ręcznej aktywacji sterowania.
60-1765-001

Dwubiegunowe kleszcze nożne: bagnetowe, niesterylne, wielokrotnego użytku
Bagnet Scoville-Greenwood, długość 7¾ cala (19,7 cm),
końcówka izolowana 1,5mm ..........................................................................60-1765-001
Bagnet Cushing, mikrokońcówka, długość 7½ cala (19,1 cm),
końcówka izolowana 0,7 mm..........................................................................60-1769-001
Bagnet Hardy, mikrokońcówka z ogranicznikami, długość 8¼ cala (21 cm),
końcówka izolowana 0,5mm...........................................................................60-1770-001
Bagnet prosty o długości 20 cm, końcówka izolowana 2mm......................60-7400-001
Bagnet prosty o długości 20 cm, końcówka izolowana 1 mm......................60-7401-001
Dwubiegunowe kleszcze nożne – Jewelers – wielokrotnego użytku, niesterylne

136011

Mikrokońcówka Jewelers, zakrzywiona, długość 10,2 cm, końcówka izolowana
0,4mm..................................................................................................................60-1766-001
Mikrokońcówka Jewelers, prosta, o długości 10,2 cm,
izolowana końcówka 0,4mm............................................................................60-1767-001
Mikrokońcówka Jewelers, zakrzywiona, o długości 10,2 cm,
nieizolowana końcówka 0,4mm...............................................................................136011
Jewelers, prosty, o długości 11 cm, izolowana końcówka 0,5 mm..............60-7403-001
Dwubiegunowe kleszcze nożne - Semkin - wielokrotnego użytku, niesterylne
Semkin - mikrokońcówka z ogranicznikami, długość 5 1/2 cala (14 cm),
nieizolowana końcówka 0,7 mm...................................................................60-1771-001
Semkin - prosty, długość 15,2 cm, izolowana końcówka 1,5mm.............60-1772-001

Dwubiegunowe kleszcze nożne - Adson - wielokrotnego użytku, niesterylne
60-1772-001

Adson - prosty, długość 12,7 cm, izolowana końcówka 1 mm..................60-1768-001
Adson - prosty, długość 13 cm, izolowana końcówka 1 mm.....................60-7404-001
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Kleszcze elektrochirurgiczne
Dwubiegunowe kleszcze nożne - IRIS- wielokrotnego użytku, niesterylne
Iris prosty, długość 8,9cm, izolowana końcówka 0,4mm........................60-1773-001
Iris, zakrzywiony, długość 8,9 cm, izolowana końcówka 0,5mm...........60-1774-001

Dwubiegunowe kleszcze nożne – Straight – wielokrotnego użytku, niesterylne
Cushing prosty, długość 17,8 cm, nieizolowana końcówka 1,5mm................136016
Dwubiegunowe kleszcze ręczne – wielokrotnego użytku, niesterylne

60-1774-001

Bagnet Cushing- dlugość 19,1 cm, izolowana końcówka 0,7mm..........60-5120-001
Bagnet Scoville-Greenwood - długość 19,7cm, izolowana końcówka
1,5mm............................................................................................................60-5121-001
Jewelers - prosta końcówka o długości 10,2cm, izolowana końcówka
0,4mm............................................................................................................60-5122-001
Semkin – mikrokońcówka o długości 14cm, izolowana końcówka
0,7mm...........................................................................................................60-5123-001

Kleszczyki monopolarne do sterowania nożnego – wielokrotnego użytku,
niesterylne

136016

Potts-Smith - prosta końcówka z kablem, długość 17,8cm, izolowana końcówka
2mm.............................................................................................................60-0821-001

Kleszczyki monopolarne do sterowania ręcznego – wielokrotnego użytku,
niesterylne
Bagnet - prosta końcówka z linką o długości 19,1cm, izolowana końcówka
2mm.............................................................................................................60-0812-001
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Przewody i adaptery elektrochirurgiczne
Aktywne adaptery do przyrządów - monopolarne
Adapter do sterownika nożnego z akcesoriami monopolarnymi – pasuje do
gniazd wyjściowych typu Bovie - 1 szt.................................................60-0823-001

60-0823-001

Uniwersalny adapter do sterownika nożnego z akcesoriami monopolarnymi –
pasuje do gniazd wyjściowych Bovie -1 szt.........................................60-6790-001

Aktywne adaptery do przyrządów - bipolarne
Koncentryczny adapter bipolarny, można stosować ze sprzętem CONMED
Excalibur Plus PC®, Sabre® 2400, Sabre® 180,
System 7500® i 7550™ - 1 szt..................................................................................133001

60-6790-001
Koncentryczny adapter bipolarny do użytku z urządzeniami
elektrochirurgicznymi CONMED System 2450™, System 5000™
i Valleylab - 1 szt....................................................................................................133002

133001

133002
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Przewody i adaptery elektrochirurgiczne
Przewody jednorazowe
Jednorazowy przewód monopolarny .09374” – szary....................60-5168-001
Gniazdo do .09375” ( 2,4mm), długość 10 cali(3,05m), jednorazowe,
sterylne, do stosowania z elektrodami laparoskopowymi z serii 60-5158XXX -60-5165-XXX, 1 op./ 50 szt.
Jednorazowy przewód monopolarny 4mm – niebieski...............60-5168-005
Gniazdo 4mm, długość 10 cali (3,05m), jednorazowy, sterylny 1 op. / 50 szt.
Pasuje do większości standardowych słupków monopolarnych oraz do
wszystkich jednorazowych nożyczek CONMED, chwytaka, dysektora,
Detacha Tip® i elektrod laparoskopowych.

60-5168-001
60-5168-005

Jednorazowy przewód bipolarny o długości 3,05m.......................60-5102-002
jednorazowy, sterylny – 1 op./10 szt.
Jednorazowy przewód bipolarny o długości 3,66m.................................135166
jednorazowy, sterylny – 1 op. / 40 szt.

60-5102-002

135166

Przewody wielokrotnego użytku
Wielorazowy przewód monopolarny 4mm.....................................60-5169-001
Gniazdo kołkowe 4mm, długość 3,05 m, wielokrotnego użytku, niesterylne.
Pasuje do większości standardowych słupków monopolarnych 4 mm oraz
do jednorazowych nożyczek, chwytaka, disektora, Detacha Tip® i elektrod
laparoskopowych typu post-style CONMED.
Adapter przełącznika nożnego

60-5169-001

60-0823-001

Standardowy adapter do akcesoriów monopolarnych
sterowanych nożnie.............................................................................60-0823-001
Pasuje do gniazd wyjściowych typu Bovie.
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Elektrody laparoskopowe i przewody do akcesoriów

Szpatułka

Jednorazowe elektrody laparoskopowe
Szpatułka – długość robocza 5mm x 32cm - 1 op. / 5 szt............................60-5159-001
Szpatułka – długość robocza 5mm x 27 cm - 1 op. / 5 szt...........................60-5159-002
Szpatułka – długość robocza 5mm x 32 cm z trzpieniem 4mm 1 op. / 5 szt..........................................................................................................60-5159-004
Pakowane z jednorazowym kablem nożnym 4mm CONMED® 60-5168-005

Ostrze“L”

Hak „L” – długość robocza 5mm x 32 cm - 1op./5 szt................................60-5163-001
Hak „L” – długość robocza 5mm x 27 cm - 1 op./5 szt...............................60-5163-002
Hak „L” – długość robocza 5mm x 32 cm z trzpieniem 4mm 1 op./ 5 szt..........................................................................................................60-5163-004
Pakowane z jednorazowym kablem nożnym 4mm CONMED® 60-5168-005
Proste ostrze – długość robocza 5mm x 32cm - 1 op. 5szt..........................60-5160-001
Proste ostrze – długość robocza 5mm x 27cm - 1 op./ 5szt........................60-5160-002
Pakowane z jednorazowym 4 mm przewodem do sterownika nożnego CONMED®
60-5168-005

Proste ostrze

Hak „J” – długość robocza 5mm x 32 cm - 1 op./5 szt.................................60-5164-001
Hak „J” – długość robocza 5mm x 27 cm - 1 op./5 szt.................................60-5164-002
Hak „J” – długość robocza 5mm x 32 cm, z 4 mm trzpieniem 1 op/ 5szt............................................................................................................60-5164-004
Pakowane z jednorazowym 4 mm przewodem do sterownika nożnego CONMED®

Hak “J”

60-5164-001

Ostrze hakowe – długość robocza 5mm x 32 cm -1 op./5 szt.......................60-5162-001

Akcesoria do przewodów

Ostrze hakowe

Jednorazowy dwubiegunowy kabel przełączania nożnego – 3,05 m –
stała wtyczka do użytku z większością standardowych generatorów.........60-6102-002
Przełącznik nożny wielokrotnego użytku z 3,66m dwubiegunowym przewodem do
kleszczyków, używany z większością znormalizowanych generatorów.....60-8046-001
Jednorazowy kabel monopolarny TUR/endoskopowy
do ACMI – 3,05m..............................................................................................60-2121-001
Wielorazowy przełącznik ręczny z 3,66m dwubiegunowym przewodem,
można stosować z Bistat™ i System 7550.......................................................60-5130-001
Wielorazowy przełącznik ręczny z 3,66m dwubiegunowym przewodem,
można stosować z Systemem 2450 i 5000.......................................................60-5132-001
Przełącznik nożny jednokrotnego użytku z monopolarnym kablem do kleszczyków
z gwintowanym złączem męskim – 3,05m.....................................................60-0824-001
Dwubiegunowy przełącznik nożny wielokrotnego użytku do kleszczyków,
można stosować ze szczypcami Wolf Kleppinger z podwójnymi złączami
maszynowymi z wtykami bananowymi.................................................................QI-2301
Monopolarny kabel TUR wielokrotnego użytku ze standardową wtyczką
(Bovie #12)..........................................................................................................60-0816-001
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System widoczności LaproVue
System widoczności LaproVue
System widoczności LaproVue to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w
celu wyeliminowania złożoności uzyskiwania optymalnej widoczności. Łatwe w
użyciu, jednorazowe urządzenie do podgrzewania, balansowania bielą,
czyszczenia oraz odmgławiania laparoskopów.
System widoczności LaparoVue - 1 op./10 szt...........................................LAPVUE10
Zestaw akcesoriów z wymazówką do trokaru VueTip...............................VUETIP10

LAPVUE10

VUETIP10
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Narzędzia laparoskopowe Detacha Tip III
Instrumenty laparoskopowe Detacha Tip III

Komplementarna równowaga w wymiennym, ręcznym systemie
narzędziowym. Łączy precyzje, niezawodność oraz komfortowe wykonanie
z radykalnie zredukowanymi kosztami proceduralnymi. Tylko Detacha Tip
III oferuje optymalne połączenie wydajności i efektywności kosztowej.
Nożyczki DetachaTip III
Metzenbaum Zakrzywione – 33cm x 5mm.............................................3-1003
Metzenbaum Zakrzywione – 43cm x 5 mm............................................3-4301
Mini-Metzenbaum zakrzywione – 33cm x 5 mm...................................3-1004
Mini-Metzenbaum zakrzywione – 43cm x 5 mm...................................3-4303

Zakrzywione
nożyczki
Metzenbaum

Zakrzywione
nożyczki
Mini-Metzenbaum

3-1004
3-4304

3-1003
3-4301

Chwytaki DetachaTip III
Chwytak prosty z okienkiem – 33cm x 5mm..........................................3-1008
Chwytak prosty z okienkiem – 43cm x 5mm..........................................3-4307
Chwytak Endoweave™ - 33cm x 5 mm.....................................................3-1028
Chwytak Endoweave™ - 43cm x 5mm......................................................3-4328
Chwytak Allis – 33cm x 5mm ...................................................................3-1019
Chwytak Allis – 43cm x 5 mm..................................................................3-4319
Chwytak Babcock 5mm – 43cm x 5mm..................................................3-1005
Chwytak Babcock 5mm - 43cm x 5mm...................................................3-4305
Długi chwytak z okienkiem – 33cm x 5mm...........................................3- 1006

Dysektory DetachaTip III
Zakrzywiony dysektor Maryland – 33cm x 5mm.....................................3-1009
Zakrzywiony dysektor Maryland – 43cm x 5mm.....................................3-4308
Prostokątny dysektor Meeker – 33cm x 5mm..........................................3-1017
Prostokątny dysektor Meeker – 43cm x 5mm..........................................3-4317
Stożkowy dysektor (delfin) – 33cm x 5mm...............................................3-1018
Stożkowy dysektor (delifn) – 43cm x 5mm...............................................3-4318
Dysektor „tępy nos” – 33cm x 5mm...........................................................3-1012
Dysektor „tępy nos” – 43cm x 5mm...........................................................3-4312

Prosty chwytak z
okienkiem

3-1008
3-4307

3-1028
3-4328

Chwytak Allis

Chwytak Babcock

3-1019
3-4319

3-1005
3-4305

Stożkowy
dysektor
(delfin)

Dysektor
"tępy nos"

Długi chwytak z
okienkiem

3-1006
3-4306

Zakrzywiony
dysektor
Maryland

3-1009
3-4308
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Chwytak
Endoweave

3-1011
3-4311

Prostokątny
dysektor
Meeker

3-1017
3-4317

3-1018
3-4318

3-1012
3-4312
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Narzędzia laparoskopowe Detacha Tip III
Uchwyt wielofunkcyjny Detacha Tip III
Uniwersalny uchwyt standardowy z mechanizmem zapadkowym,
niesterylny..............................................................................................3-1010
Zatyczka portu Luer

Zatyczka do portu Luer Detacha Tip III.........................................CD203

3-1010

Wielozadaniowe tacki na instrumenty
Tacka DetachaTip – tylko dla narzędzi DetachaTip® 33 i 43cm,
niesterylna.................................................................................................................3-4329
Tacka DetachaTip Plus – mieści narzędzia 33 i 43cm,
niesterylna.................................................................................................................3-4343

3-4343
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Narzędzia laparoskopowe Detacha Tip II
Wielofunkcyjne nożyczki DetachaTip II
Nożyczki Metzenbaum – zakrzywione, długość 5mm x 33cm,
sterylne.............................................................................................................2-1003
Nożyczki Metzenbaum – zakrzywione, długość 5mm x 43cm,
sterylne............................................................................................................2-4301
Nożyczki Mini-Metzenbaum – zakrzywione, długość 5mm x 33cm,
sterylne............................................................................................................2-1004
Nożyczki Mini-Metzenbaum – zakrzywione, długość 5mm x 43cm,
sterylne.............................................................................................................2-4304
Hak nożycowy – długość 5mm x 33cm, sterylny.......................................2-1013

Chwytak z okienkiem
"kaczy dziób"

2-1008, 2-4307
Wielofunkcyjne chwytaki DetachaTip II
Chwytak z okienkiem (kaczy dziób) – długość 5mm x 33cm,

sterylny.............................................................................................................2-1008
Chwytak z okienkiem (kaczy dziób) – długość 5mm x 43cm,
sterylny.............................................................................................................2-4307
Chwytak Allis – długość 5mm x 33cm, sterylny........................................2-1019
Chwytak Allis – długość 5mm x 43 cm, sterylny .....................................2-4319
Chwytak Endoweave™ - długość 5mm x 33cm, sterylny...........................2-1028
Chwytak Endoweave™ - długość 5mm x 43cm, sterylny...........................2-4328
Chwytak Babcock – długość 5mm x 33cm, sterylny.................................2-4305
Chwytak Babcock – długość 10mm x 33cm, sterylny...............................2-1014

Wielofunkcyjne dysektory DetachaTip II
Dysektor Maryland – zakrzywiony, długość 5mm x 33cm,
sterylny.............................................................................................................2-1009
Dysektor stożkowy – długość 5mm x 33cm,
sterylny.............................................................................................................2-1018
Dysektor stożkowy – długość 5mm x 43cm, sterylny................................2-4318
Dysektor prostokątny Meeker – długość 5mm x 33 cm, sterylny............2-1017

Allis
2-1019, 2-4319
Endoweave™
2-1028, 2-4328
Babcock (10mm)
Babcock (5mm)
2,1005, 2-4305, 2-1014
Zakrzywiony
Maryland

2-1009, 2-4308

Stożkowy
2-1018, 2-4318
Meeker
2-1017

Wielofunkcyjne uchwyt DetachaTip II
Standardowy uchwyt z mechanizmem zapadkowym, niesterylny........1-1010
Zatyczka portu Luer....................................................................................CD203

Standard
1-1010

Wielofunkcyjna tacka na instrumenty
Trzyczęściowa tacka do sterylizacji na narzędzia DetachaTip, niesterylna
– do narzędzi DetachaTip 33cm.............................................................1-1027
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Ręczne narzędzia jednorazowe
Jednorazowe nożyczki laparoskopowe CONMED

Curved Metzenbaum
60-6035-001, 60-6035-431
Curved Metzenbaum
Narrow Tip
60-6035-001W
Mini Curved Metzenbaum
60-6035-003
Straight
60-6035-002

Mini Straight
60-6035-005

- szeroko otwierane nożyczki dla lepszego preparowania,
- rozszerzona izolacja dla maksymalnej ochrony,
- wszystkie instrumenty są sterylnie pakowane,
- monopolarne,
- w zestawie jednorazowy przewód elektrochirurgiczny,
- czerwone pokrętło wskazujące „rodzinę” nożyc,
- 5 lat trwałości
Metzenbaum - zakrzywione, długość 5 mm x 32cm z uniwersalnym przewodem 5szt. / op.......................................................................................................60-6035-001
Metzenbaum – wąska końcówka, długość 5mm x 32cm z uniwersalnym
przewodem - 5 szt. / op........................................................................... 60-6035-001W
Metzenbaum – zakrzywione, długość 5mm x 43cm z uniwersalnym przewodem 5 szt./op......................................................................................................... 60-6035-431
Mini Metzenbaum – zakrzywione, długość 5mm x 32 cm z uniwersalnym
przewodem - 5 szt./ op.................................................................................60-6035-003
Straight - proste, długość 5mm x 32cm z uniwersalnym przewodem 5 szt./ op.........................................................................................................60-6035-002
Mini Straight - proste, długość 5mm x 32cm z uniwersalnym przewodem 5 szt. / op....................................................................................................... 60-6035-005
Hook Blade - ostrze hakowe, długość 5mm x 32cm z uniwersalnym przewodem,
5 szt. / op ........................................................................................................60-6035-004

Hook Blade
60-6035-004

Jednorazowe nożyczki laparoskopowe Reflex®
Reflex® - krótkie, zakrzywione, długość 5mm x 32cm (bez przewodu) 6 szt. / op....................................................................................................................1411

1411

Nożyczki Reflex® - długie, zakrzywione, długość 5mm x 32 cm (bez przewodu) 6 szt. / op....................................................................................................................1412

1412

Jednorazowe nożyczki CONMED

1221

Mini Metz – krótkie, zakrzywione, długość 5mm x 33cm, (bez przewodu) 10 szt. / op.................................................................................................................1221
Nożyczki Metz – długie, zakrzywione, długość 5mm x 33cm, (bez przewodu) 10 szt. / op..................................................................................................................1222

1222
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Manipulatory macicy VCare
VCare Plus
Vcare Plus pomaga zapewnić chirurgom doskonałą kontrolę anatomii,
skuteczną manipulację macicy oraz identyfikacje kluczowych zabiegów
chirurgicznych, a do tego punkty orientacyjne dla bezpiecznej, wydajnej i
powtarzalnej procedury.

VCare Plus

VCare Plus – mały (32mm) kapturek maciczny..........................60-6085-200A
VCare Plus – średni (34 mm) kapturek maciczny.......................60-6085-201A
VCare Plus – duży (37mm) kapturek maciczny..........................60-6085-202A
VCare Plus – ekstra duży (40 mm) kapturek maciczny..............60-6085-203A

VCare DX Plus
Zapewnia doskonałą kontrolę macicy bez rozszerzania pochwy, idealny do:
- podwiązania jajowodów,
- mimektomii,
- laparoskopii diagnostycznej,
- leczenia endometriozy
Manipulatory VCare DX Plus ......................................................60-6080-000A
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VCare DX Plus
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Core - odsysanie / irygacja
Sondy ssące (wielokrotnego użytku)
Sonda ssąca z dziurą – 10mm x 32cm..................................................................CD856
Sonda ssąca Poole – 10mm x 32 cm.....................................................................CD861
Sonda ssąca z dziurą – 5mm x 32cm....................................................................CD860
Sonda ssąca – ssanie Poole – 5 mm x 32 cm.......................................................CD859
Sonda ssąca z dziurą – 5 mm x 45 cm .................................................................CD849
Sonda ssąca MicroLap® z dziurą – 3mm x 32cm................................................CD845
Laserowy adapter światłowodowy – 3mm...........................................................CD852

CD856

CD861
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Core- system odsysania / irygacji
System odsysania / irygacji Core™
Core Fluid Management System oferuje wiele korzyści w postaci
prostego, łatwego w obsłudze systemu ssącego i nawadniającego oraz
kaniulę ssącą wielokrotnego użytku w celu dodatkowych oszczędności.
1.Wybierz trąbkę
2.Wybierz sondę ssącą
3.Wybierz opcjonalną elektrodę

Style jednorazowych trąbek
Pojedyncza torba – 10 szt./ karton...............................................CD8300
Pojedyncza torba , 5mm, sonda 32cm, 10 szt/karton...............CD8185

CD871

CD872

CD873

CD878

Podwójna lub pojedyncza torba – 10 szt./karton......................CD8302
Podwójna lub pojedyncza torba, 5mm, sonda 32cm 10szt./karton...................................................................................CD8190
Rękojeść - 20 szt. / karton.............................................................CD8450
Rękojeść 5mm, sonda 32 cm - 20 szt. / karton..........................CD8400

CD8300

CD8302

CD8185

CD8190

CD8400
CD8450
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Universal Plus - odsysanie / irygacja
Universal Plus® System

Elektrochirurgiczne i wysokoobjętościowe systemy
odsysania / irygacji do chirurgii laparoskopowej.
-obcinanie
- kauteryzacja
- sekcja
- laser

Uchwyt pistoletu

- ssanie o dużej objętości
- nawadnianie o dużej objętości
- pobieranie próbek
- odprowadzanie dymu

Uchwyt pistoletu
Chwyt pistoletowy, sterownik nożny E/S, sterownik ręczny S/I, z przewodami
HiFlo 10 calowy, szpilka do torby i uniwersalny przewód – 10 szt........60-6010-000
Chwyt pistoletowy, sterownik ręczny S/I, z przewodami HiFlo 10calowy, szpilka
do torby...........................................................................................................60-6010-002
Chwyt pistoletowy, sterowanie ręczne S/I, z przewodami HiFlo 10’, złącze „Y” do
podwójnych lub pojedynczych worków, szpilka do worka.....................60-6020-100

Uchwyt prosty
Uchwyt prosty, sterownik nożny E/S i S/I, z przewodami HiFlo 10 calowymi,
irygacją, szpilka do torby i uniwersalny przewód - 10 szt.......................60-6010-001
Prosty uchwyt, sterownie ręcznie E/S (przyciski) i S/I, z przewodami 10 calowymi
HiFlo i irygacją, szpilka do torby................................................................60-6010-003
Prosty uchwyt, sterowanie ręcznie E/S (przełącznik kołyskowy) i S/I, z
przewodami HiFlo 10 calowymi i irygacją, szpilka do torby..................60-6010-005

Uchwyt prosty

Prosty uchwyt, sterownie ręczne S/I, z przewodami HiFlo 10 calowymi i irygacją,
łącznik „T” do worka podwójnego lub pojedynczego,
szpilka do worka............................................................................................60-6020-115

Elektrody elektrochirurgiczne 5 mm z odsysanie / irygacją. Opcjonalna
powłoka odporna na Stealth ER Eschar
Szpatułka
27 cm..................................................................................................................60-5272-027
32 cm..................................................................................................................60-5272-032
Szpatułka z powłoką nieprzywierającą
27 cm..................................................................................................................60-5274-027
32 cm..................................................................................................................60-5274-032
44 cm..................................................................................................................60-5274-044
Hak L z powłoką nieprzywierającą
27cm...................................................................................................................60-5274-127
32 cm..................................................................................................................60-5274-132
44 cm..................................................................................................................60-5274-144
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Universal Plus - odsysanie / irygacja
FloVac®

FloVac® oferuje wyjątkową wartość jako system specjalnie zaprojektowany
dla odsysania i nawadniania, gdy elektrochirurgia nie jest wymagana.
Można wybrać z dwóch stylów uchwytów kontrolnych – jednego, który
akceptuje szeroką gamę wymiennych kaniul lub drugiego z fabrycznie
zamocowaną kaniulą o średnicy 5mm.
Można stosować z systemami Universał Plus®, Universal S/I®, PowerFlo™ i
uchwytami sterującymi FloVac.

60-6005-505

FloVac z uniwersalnym złączem, podwójna lub pojedyncza torba –
10 szt. / karton....................................................................................60-6005-500
FloVac z kaniulą 5mm x 32cm, podwójną lub pojedynczą torbą
- ............................................................................................................60-6005-505
Elektrody elektrochirurgiczne 5mm z odsysaniem/nawadnianiem.
Opcjonalna powłoka odporna na Stealth ER Eschar.
Hak J
27 cm......................................................................................................60-5272-227
32cm.......................................................................................................60-5272-232
Hak J z nieprzywierającą powłoką
27cm.......................................................................................................60-5274-227
32cm.......................................................................................................60-5274-244
Igła
27 cm.......................................................................................................60-5272-927
32 cm.......................................................................................................60-5272-932
Igła z nieprzywierającą powłoką
32 cm.......................................................................................................60-5274-932
44cm........................................................................................................60-5274-944

Wymienna stal nierdzewna wielokrotnego użytku – kaniule
ssące / irygacyjne
Kaniula ściekowa 10/10 mm z otworami bocznymi – 32cm........60-6002-301
Kaniula ściekowa 5/5 mm z otworami bocznymi – 32 cm...........60-6002-302
Kaniula ze stali nierdzewnej 5/5mm – 44cm..................................60-6002-309
Kaniula ze stali nierdzewnej 10/10 mm – 44 cm............................60-6002-308

Jednorazowa kaniula wymienna do odsysania/irygacji
Kaniula ściekowa 10/10 mm z otworami bocznymi –
32cm....................................................................................................60-6001-110
Kaniula ściekowa 10/10mm z „miękką końcówką” i bocznymi otworami 32cm....................................................................................................60-6001-130
Kaniula ściekowa 5/5mm z bocznymi otworami – 32cm............60-6001-203
Kaniula ściekowa 5/5mm z bocznymi otworami – 44cm............60-6001-205
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Pompy do irygacji
Ciśnieniowe pompy do irygacji infuzyjnej
Pełna linia jednolitrowych i trzylitrowych systemów spełniających potrzeb
laparoskopowych ze źródłem ciśnienia irygacyjnego.
1-litrowa ciśnieniowa pompa infuzyjna do nawadniania zawiera standardową
torbę do nawadniania – 500-100 ml.......................................................................270178

1-Liter

Dual1-Liter

Podwójna 1-litrowa ciśnieniowa pompa infuzyjna do irygacji, mieści dwie torebki
500-1000ml, nadaje się do irygatorów z podwójnymi kolcami..........................270123
3-litrowa ciśnieniowa pompa infuzyjna do nawadniania, wszechstronna, zawiera
pojedynczą torebkę 500-1000ml, może zawierać dwie torebki 500-1000ml ........................................................................................................................................270165
Power Pack – sprężarka pompy infuzyjnej – sprężarka powietrza zasilana prądem
przemiennym do pomp infuzyjnych 270178, 270123, 270165...........................270179

3-Liter

Power Pack

Szybkozłączki źródła gazu
Ohmeda Air...................................................................................................................CD984A
Puritan-Bennett Oxygen.................................................................................................CD989
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Podwiązki / zszywacze skórne serii Reflex
Jednorazowy aplikator klipsów do laparoskopii Reflex® ELC530
Maksymalna widoczność – 20% większy kąt zapewniający maksymalną
widoczność podczas precyzyjnego umieszczania klipsa.
Maksymalna kontrola – automatyczny system podawania klipsów z
bezpośrednim napędem oraz słyszalną informacją zwrotną mechanizmu
wskazującego całkowite zamknięcie klipsa.
Klips Tissue Lock™
-przeciwstawne cechy zazębienia męskiego / żeńskiego
- zapewnia doskonałe utrzymywanie zacisku na naczyniu i lepszą hemostazę

530

10mm, klipsy- 20 M/L – 6 szt. ..........................................................................530

Staplery Reflex® One Skin
- elastyczność ruchu,

- całkowicie cofające się kowadełko umożliwia zwolnienie zszywek podczas
ruchu do przodu lub wstecz w przeciwieństwie do konkurencyjnych modeli,
które wymagają „wycofywania się” zanim ruszy do przodu,
- Reflex One zwalnia zszywkę, gdy uchwyt jest całkowicie wciśnięty,
całkowite uformowanie zszywek jest słyszalne i czuć sprzężenie zwrotne.

Reflex One Skin Stapler

Szeroki 50 – 6 szt. / karton...............................................................................8535
szeroki 50 – 50 szt. / karton.........................................................................853590
regularny 35 – 6 szt...........................................................................................8035
szeroki 35 INTL – 6 szt. ..................................................................................3036
regularny 35 INTL .........................................................................................3036r

Ekstraktor Reflex®
- ergonomicznie zaprojektowany w celu zmniejszenia dyskomfortu pacjenta
Szeroki / regularny – 12 szt. / karton.............................................................3031

Reflex TL Tissue Lift Skin Stapler

Zszywacz do skóry z głowicą obrotową Reflex® RHS z możliwością
ponownego ładowania
- uchwyt i wkład są jednorazowego użytku,
- możliwość ponownego ładowania w ramach jednego pacjenta,
szeroki, sterylny – 6 szt. / 1 op.........................................................................8935

Reflex Extractor
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Jednorazowe laparoskopowe torby na próbki
System pobierania tkanki kotwicznej
- intuicyjna konstrukcja zapewnia łatwość użytkowania,
- otwiera się automatycznie po wdrożeniu,
- nylon rip-stop zapewnia wyjątkową wytrzymałość i jakość

TRS175SB2

Rozmiar introduktora
/ trokara

Średnica otworu

Długość worka

Objętość

Ilość

Numer katalogowy

8mm

5,1 cm

14 cm

125 ml

5 szt.

TRS-ROBO-8

10mm

5,6 cm

14 cm

235 ml

5 szt.

TRS100SB2

12mm

7,6 cm

14 cm

300 ml

5 szt.

TRS-ROBO-12

15mm

14, cm

25,4 cm

1550 ml

3 szt.

TRSVATS-15

15mm

14,1 cm

25,4 cm

1550 ml

3 szt.

TRS175SB2

15mm

15,2 cm

26,5 cm

1850 ml

3 szt.

TRS190SB2

25mm

16,5 cm

38,1 cm

4000 ml

3 szt.

TRS-TV-25

Objętość

Ilość

Tylko torby
Rozmiar introduktora /
trokara

Średnica otworu

Długość worka

Numer katalogowy

10mm

5,6 cm

14 cm

175ml

10 szt.

TRS070

10mm

8,9 cm

14 cm

250ml

10 szt.

TRS080

15mm

14,1 cm

25,4 cm

1200ml

5 szt.

TRS090
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Jednorazowe laparoskopowe torby na próbki
Jednorazowe laparoskopowe torby na próbki
Sterylne, jednorazowe urządzenie przeznaczone do użytku
jako pojemnik na pobrane i ekstrakcyjne tkanki, narządy i
kamienne podczas zabiegów laparoskopowych. Składa się z
elastycznego przewodu pamięci, worka na próbki i
introduktora. Należy używać kaniul 5, 10 lub 12mm.

SB534

Opis

Kaniula

Średnica

Długość worka

Objętość

Ilość

Numer
katalogowy

Dołączona torba z przewodem pamięciowym,
polimer

5mm

7.62cm

10.2cm

120ml

10 szt.

SB534

Niezależna torba z przewodem pamięciowym,
polimer

10mm

7.62cm

15.24cm

255ml

10 szt.

SB836

Niezależna torba z przewodem pamięciowym,
polimer

10mm

12.7cm

17.78cm

680ml

10 szt.

SB857

Dołączona torba z przewodem pamięciowym,
polimer

10mm

7.62cm

15.24cm

255ml

5 szt.

SB936

Dołączona torba z przewodem pamięciowym,
polimer

10mm

12.7cm

717.78cm

680ml

5 szt.

SB957

Dołączona torba z przewodem pamięciowym,
polimer

12mm

22.9cm

1500ml

5 szt.

SB979

Dołączona torba z przewodem pamięciowym,
nylon

10mm

7.62cm

15.24cm

255ml

5 szt.

SB1036

Dołączona torba z przewodem pamięciowym,
nylon

10mm

12.7cm

17.78cm

680ml

5 szt.

SB1057

Dołączona torba z przewodem pamięciowym,
nylon

12mm

22.9cm

1500ml

5 szt.

SB1079
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Produkty specjalne
Igła Veressa
Cofa się, gdy igła jest przebijana przez tkankę brzuszną i automatycznie przesuwa
się do przodu po penetracji otrzewnej.
Igła do wstrzykiwania odmy otrzewnowej, 14 miernik, 12 cm z osłoną końcówki ze
stali nierdzewnej i wskaźnikiem taśmowym – 10 szt...................................60-6050-001
Igła do wstrzykiwania odmy otrzewnowej, 4 miernik, 12 cm z osłoną końcówki ze
stali nierdzewnej i wskaźnikiem taśmowym – 10 szt...................................60-6050-002

Urządzenie zamykające nakłucie (zamknięcie rany trokarem)
Umożliwia pełne zamknięcie warstw otrzewnej i powięzi przez trokar. Wymienna
przez kaniulę trokarową dla łatwego zamykania portu przy zachowaniu odmy
otrzewnowej. Igła do zakładania szwów w kształcie litery J minimalizuje ryzyko
urazów narządów i tkanek. Mieści zarówno plecione, jak i wchłanialne szwy
monofilamentowe, do rozmiaru 1.
10mm, jednorazowe, sterylne, kaniula 10-12mm - 10 szt................................PCD-10

Dysektory Kittner Blunt
Wygodne, ekonomiczne opakowanie zawiera sondy z gąbką i tępą końcówką.
Niechłonna końcówka, nieprzepuszczająca promieni RTG, długość 40cm
Pojedyncza końcówka Kittner, jednorazowa, sterylna –
5mm x 40cm - 5 szt.................................................................................................CD801
Podwójna końcówka Kittner, jednorazowa, sterylna –
5mm x 40cm, 5 szt...................................................................................................CD802

Igła aspiracyjna
Igła aspiracyjna do wstrzykiwania – 5mm x 40cm - 5 szt................................CD950

Zestaw przewcimgielny
Rozwiązanie na bazie wody, które zmniejsza zaparowanie lunet. Zawiera klej,
gąbka na spodzie z nieprzepuszczającą promieniowania wstążką.
Fiolka z roztworem przeciwmgielnym o pojemności 6 cm3,
gąbka jednorazowego użytku, sterylna - 20 szt..................................................CD004
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Zarządzanie dymem
BUFFALO FILTER
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Chirurgiczne odsysacze dymu
VisiClera® - Chirurgiczny odsysacz dymu
VisiClear® to najbardziej zaawansowana oferta opieki doraźnej w zakresie
usuwania chirurgicznego dymu. Łącząc technologię Safeport™, ostrzeżenie o
okluzji, śledzenie żywotności filtra i programowalne tryby zabiegowe dla
otwartych przewodów, ołówka elektrochirurgicznego oraz laparoskopii,
VisiClear skutecznie wychwytuje i filtruje dym chirurgiczny, cząstki stałe i inne
potencjalnie niebezpieczne produkty uboczne. Filtr zawiera węgiel aktywny,
który adsorbuje gazy.
System 100/120 Volt.........................................................................................VC120
System 220/240 Volt – zawiera jeden filtr i jeden przełącznik nożny ........VC220
System 100/120 Volt.....................................................................................VC120NF
Filtr ViroSafe® VisiClear®..........................................................................Seria VS135
Żywotność filtra – 18, 21, 35 godzin (w zależności od modelu)

EZLink®
(sold separately; catalog #: EZLINK01)

Pneumatic Footswitch
(included)

ViroSafe® Fluid Trap
(sold separately; catalog #: VSFT10)
Direct connect cable as also available DCCM01 / DCCOV01
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Chirurgiczne odsysacze dymu
System odprowadzania dymu ClearView™
System odprowadzania dymu ClearView™ firmy CONMED to
kompaktowe, ciche i skuteczne rozwiązanie do odprowadzania dymu z
najnowocześniejszą filtracją ULPA w celu zwalczania zagrożeń unoszących
się w powietrzu poprzez usuwanie 99,999% zanieczyszczeń dymem. Dym
chirurgiczny zawiera ponad 80 substancji chemicznych , które mają taki
sam poziom mutagenności jak 27-30 papierosów.

Odsysacz dymu ClearView
Odsysacz dymu ClearView – 100/120V,
Zawiera: przewód zasilający AC, automatyczne urządzenie aktywujące,
pneumatyczny przełącznik nożny, instrukcję obsługi, jeden
filtr......................................................................................................60-8585-120

Pneumatyczny przełącznik nożny
(załączony)

Odsysacz dymu ClearView – 220/240V,
Zawiera: przewód zasilający AC, automatyczne urządzenie aktywujące,
pneumatyczny przełącznik nożny, instrukcja obsługi, jeden
filtr.........................................................................................................60-858-230

Akcesoria Clearview
Filtr wymienny CleraView...............................................................60-8590-001
Urządzenie do automatycznej aktywacji ClearView....................60-8597-001
Pułapka płynowa CONMED – do użytku z urządzeniem
ClearView...........................................................................................60-8596-001
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Chirurgiczne odsysacze dymu
Porta PlumeSafe®604 – chirurgiczny odsysacz dymu
Porta PlumeSafe® 604 to idealny chirurgiczny odsysacz dymu do gabinetów
weterynaryjnych i placówek opieki nieostrej, gdzie potrzebny jest umiarkowany
przepływ. Urządzenie jest przenośne, łatwe w użyciu i posiada opatentowaną
technologię śledzenia żywotności filtra.
100/120V, 50/60Hz (zawiera jeden przełącznik nożny, filtr jest sprzedawany
osobno)...................................................................................................................PPS604
Filtry wymienne Porta PlumeSafe®604, serie VS06, VSSLL, VSXLLT, VSEY,VSOH
I VSVET
Żywotność filtra – 6-24 godzin (w zależności od modelu)

Pneumatyczny
przełącznik nożny

EZLink®
(sprzedawany osobno; numer
katalogwy: EZLINK01)

ViroSafe® pułapka na płyn

(sprzedawany osobno; numer
katalogowy #: VSFT10)
Dołączony przewód pasuje do DCCM01 / DCCOV01
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Chirurgiczne odsysacze dymu
PlumeSafe® Turbo – chirurgiczny odsysacz dymu
PlumeSafe® Turbo to potężny przenośny chirurgiczny odsysacz dymu
zaprojektowany z wystarczającym przepływem dla rynku estetycznego.
Posiada moc ssania turbo, interaktywny wyświetlacz LCD i technologię
śledzenia filtra. Można go łatwo umieścić na blacie, półce, podłodze lub
innym miejscu dogodnym dla obszaru operacyjnego.
100/120V, 50/60 Hz..................................................................PSWTURBO AS
220/240V, 50/60 Hz (zawiera przełącznik nożny, filtr sprzedawany
osobno)..............................................................................PSWTURBO_AS/220
Zamienne filtry PlumeSafe® Turbo – serie VS06, VSSLL, VSXLLT,VSEY,
VSOH, VSVET
Żywotności filtra – 6-24 godzin (w zależności od modelu filtra i natężenia
przepływu)
Pneumatyczny
przełącznik nożny
(zawiera)

+48 91 852 11 02 / biuro@blmedica.pl

BL Medica Sp. z o. o. Sp. k.

47

Noże chirurgiczne do usuwania dymu i adaptery
PlumePen® Ultra – chirurgiczny nóż do usuwania dymu

Bez względu na zbieg chirurgiczny PlumePen® Ultra sprosta wyzwaniu.
Jako dodatek do portfolio PlumePen, Ultra oferuje teleskopowy port
przechwytywania z zaawansowaną konstrukcją obrotową, która
zachwyci chirurga doskonałymi ruchami dłoni i mniejszym oporem
nadgarstka. System Cam Lock zapewnia bezpieczne pozycjonowanie, co
pozwala na precyzyjne przyłożenie energii do docelowej tkanki przy
jednoczesnym usuwaniu niebezpiecznego dymu chirurgicznego.

Obrót wielokierunkowy
Zapewnia doskonały ruch
dłoni i mniejszy opór
nadgarstka niż produkty
konkurencyjne

PlumePen ultra (nieprzywierające ostrze ESU) – zawiera wąż/rurkę 9,5mm x
3m, adapter portu filtra 22mm.............................................................PLPUL2020
Obrót wielokierunkowy

PlumePen ultra (nieprzywierające ostrze ESU) – zawiera wąż/rurkę 9,5mm x
4,6m, adapter portu filtra 22mm..........................................................PLPUL2520

Smukły,
teksturowany profil

Teleskopowy port przechwytywania
Rozciąga się do 135 mm
Teleskopowy
port przechwytywania

Cam Lock System

zapobiega przesuwaniu się
teleskopowego portu
przechwytywania

Pełne odsłonienie końcówki

PlumePen® Elite – chirurgiczne noże do usuwania dymu
Przesuwanie granic dzięki innowacyjnym projektom, PlumePen® Elite
charakteryzuje się kompaktową, ultra smukłą, ergonomiczną konstrukcją, która
jest znacznie mniejsza niż konkurencyjne ołówki elektrochirurgiczne. PlumePen
Elite oferuje komfort i zaawansowany zestaw funkcji, którego wymagają
chirurdzy.
PlumePen Elite (ostrze ESU ze stali nierdzewnej) – zawiera rurkę 9,5mm x 3m
z adapterem do portu 22mm...........................................................................PLP1020

Obrót o 360 stopni

Zarządzanie przewodami

PlumePen Elite (nieprzywierające ostrze ESU) – zawiera rurkę 9,5mm x 3m
z adapterem do portu 22mm...........................................................................PLP2020
PlumePen Elite (nieprzywierające ostrze ESU) – zawiera rurkę 9,5mm x 4,6m
z adapterem do portu 22mm...........................................................................PLP2520

Umocniony tworzywem przycisk

lowany
sty, regu
y
z
c
o
r
z
wania
Prze
echwyty
z
r
p
t
r
o
p

Pełne odsłonięcie ostrza
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Noże chirurgiczne do usuwania dymu i adaptery
PlumePen® Pro chirurgiczne noże do usuwania dymu
PlumePen® Pro to ekonomiczne rozwiązanie łączące chirurgiczną precyzję
zarządzania dymem z elektrochirurgią bez kompromisu między jakością
czy pozostałymi funkcjami. PlumePen® Pro to idealne rozwiązanie dla
gabinetów, w których adapter ołówka jest mniej optymalny.

Obrót o 360 stopni
Zarządzanie
przewodami

PlumePen® Pro (nieprzywierające ostrze ESU) zawiera rurkę 9,5mm x 3m
z adapterem do portu 22mm...........................................................PLPRO4020
PlumePen® Pro (nieprzywierające ostrze ESU) zawiera rurkę 9,5mm x
4,6m z adapterem do portu 22mm.................................................PLPRO4520
Porty przechwytywania (wykrywalne w promieniowaniu rentgenowskim)
– może pomieścić 102m elektrod....................................................PROTIP420
Teksturowany uchwyt

Porty przechwytywania (wykrywalne w promieniowaniu rentgenowskim)
– może pomieścić 127m elektrod....................................................PROTIP520

22 mm mankiet

Porty przechwytywania (wykrywalne w promieniowaniu rentgenowskim)
– może pomieścić 152m elektrod....................................................PROTIP620

Przezroczysty, regulowany
port przechwytywania

Dostępne dodatkowe
porty przechwytywania
102 mm, 127 mm i 152
mm elektrody
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Noże chirurgiczne do usuwania dymu i adaptery
GoldVac® Slim – noże do usuwania dymu
Noże GoldVac Slim oferują oferują ergonomiczną konstrukcję – pozwalającą na
doświadczenie chirurgiczne i techniką, która jest praktycznie nieodróżnialna od
standardowego noża. Zwężające się światło pozwala na niezakłóconą wizualizację
tkanki docelowej.
Nóż GoldVac® Slim – przycisk, elektroda ostrzowa UltraClean 1 calowa,
jednorazowe rurki 9,5mm - 10 calowe........................................................60-7610-001
Nóż GoldVac® Slim – przycisk, elektroda ostrzowa UltraClean 1 calowa,
jednorazowe rurki 9,5mm - 15 cali...............................................................60-7670-001

Noże do usuwania dymu GoldVac®
Noże GoldVac umożliwiają chirurgowi umieszczenie 6 calowej wysuwanej rurki
eliminującej dym w dowolnym miejscu wzdłuż aktywnej elektrody w celu
skutecznego wychwytywania dymu wraz z dostępem i widocznością miejsca
operacji. Nóż obraca się o 360 stopni w celu wyeliminowania oporu nadgarstka i
zapewnienia maksymalnej manewrowości.
Nóż GoldVac – przycisk, elektroda ostrzowa 1 calowa,
jednorazowy wężyk 10 calowy – 10 szt./op................................................60-7510-005
Nóż GoldVac – przełącznik kołyskowy, elektroda ostrzowa UltraClean 1 calowa,
jednorazowy wężyk 10 calowy – 10 szt. /op..............................................60-7520-005
Nóż GoldVac – sterowanie nożne, elektroda ostrzowa UltraClean 1calowa,
jednorazowy wężyk 10 calowy – 10 szt. /op..............................................60-7530-005
Nóż GoldVac – przycisk, elektroda ostrzowa UltraClean 1calowa,
jednorazowy wężyk 15 calowy – 10 szt./op................................................60-7570-005
Nóż GoldVac - przełącznik kołyskowy, elektroda ostrzowa UltraClean 1 calowy,
jednorazowy wężyk 15 calowy - 10 szt. / op..............................................60-7580-005

Elektrody GoldVac UltraClean
60-7524-001

Ostrze 4 calowe – 25 szt....................................................................................60-7524-001
Ostrze 6 calowe – 25 szt....................................................................................60-7526-001

60-7526-001
60-7521-001
60-7522-001

Ostrze 1calowe – z rozszerzoną izolacją – 25 szt...........................................60-7521-001
Ostrze 4 calowe – z rozszerzoną izolacją – 25 szt..........................................60-7522-001
Ostrze 6 calowe – z rozszerzoną izolacją – 25 szt..........................................60-7523-001

60-7523-001
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Noże chirurgiczne do usuwania dymu i adaptery
Noże do usuwania dymu SnapEvac®
SnapEvac™ to ergonomicznie zaprojektowany system
odprowadzania dymu, który przekształca adaptery i noże
elektrochirurgiczne z przełącznikiem ręcznym w urządzenia do
ewakuacji dymu, dodatkowo wychwytujące smugę dymu w miejscu
powstawania.
SnapEvac – zaprojektowany przy użyciu plastiku ABS i
poliwęglanowego portu przechwytywania, zawiera przewód o
długości 3m z mankietem 22mm........................................SnapEvac20

Noże do usuwania dymu ClearVac®
Noże ClearVac® zapewniają opłacalne rozwiązanie w usuwaniu dymu
chirurgicznego. Wygodny uchwyt, lekkie rurki i wielokrotność
konfiguracji ułatwiają przejście w celu spełnienia specyficznych wymagań
klinicznych.
Nasadka do noża elektrochirurgicznego ClearVac z 10mm wężykiem i
jednorazowym, sterylnym adapterem 5 w 1 – 25 szt.................60-6827-001A
ClearVac GoldLine – elektrochirurgiczny nóż dymny z przyciskiem,
mocowanie za pomocą 10 mm i 22mm rurki, standardowa elektroda
ostrzowa, futerał – jednorazowy, sterylny..................................60-6828-001A
ClearVac GoldLine - elektrochirurgiczny nóż dymny z przełącznikiem
kołyskowym, mocowanie za pomocą 10 mm i 22mm rurki, standardowa
elektroda ostrzowa, futerał – jednorazowy, sterylny.................60-6829-001A

60-6827-001A

ClearVac GoldLine – elektrochirurgiczny nóż dymny z przyciskiem,
mocowanie za pomocą 10 mm i 22mm rurki, standardowa elektroda
ostrzowa, futerał – jednorazowy, sterylny..................................60-6828-005A
Końcówka rękojeści do elektrochirurgicznego odprowadzania dymu z
przewodami o średnicy 10mm i 22mm, jednorazowa, sterylna 10 szt..................................................................................................60-6839-001A
ClearVac GoldLine - - elektrochirurgiczny nóż dymny ze sterowaniem
nożnym, mocowanie za pomocą 10 mm i 22mm rurki, standardowa
elektroda ostrzowa, futerał –jednorazowy, sterylny..............................138663A

60-6828-005A
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Noże chirurgiczne do usuwania dymu i adaptery
PenAdapt® - chirurgiczne noże do usuwania dymu
PenAdapt® to ergonomicznie zaprojektowany adapter noża, który wychwytuje dym
chirurgiczny w miejscu tworzenia. Zaprojektowany przez ekspertów, aby umieścić
wlot wychwytujący jak najbliżej punktu, w którym wytwarza się dym chirurgiczny.
PenAdapt został zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować wszelkie
zmiany w dotyku noża lub linii wzroku chirurga. PenAdapt mieści większość noży
elektrochirurgicznych.

PenAdapt – idealny do zastosowań w ścianie – zawiera rurkę 9,5mm x 30,5cm z
adapterem do rurki 9,5mm – 25 szt......................................................................PA1025
PenAdapt (cięcie) – idealny do zastosowań związanych z odsysaniem ścian,
zapewnia lepszą widoczność, zawiera rurkę 9,5mm x 30,5cm z adapterem
– 25 szt.................................................................................................................PA1025CB
PenAdapt – idealny do chirurgicznych odsysaczy dymu, zawiera rurkę 9,5 mm x
1,22 m z adapterem do rury 22 mm x 1,8 m......................................................PA2010
PenAdapt (cięcie) – idealny do chirurgicznych odsysaczy dymu, adapter zapewnia
lepszą widoczność, zawiera rurkę 9,5mm x 1,22m z adapterem do rurki 22mm x
1,8m – 10 szt.......................................................................................................PA2010CB
PenAdapt – idealny do mocowania wielorazowych noży elektrochirurgicznych,
zawiera rurkę 9,5mm x 1,22m z adapterem

PA1025, PA1025CB,
PA2010, PA2010CB

do rurki 22mm x 1,8m – 10szt............................................................................PA2010B
PenAdapt – idealny do mocowania wielorazowych noży elektrochirurgicznych,
adapter zapewnia lepszą widoczność, zawiera rurkę 9,5mm x 1,22m z adapterem do
rurki 22mm x 1,8m..........................................................................................PA2010BCB

PA2010B, PA2010BCB
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Przewody i akcesoria do odprowadzania dymu chirurgicznego
Przewód odprowadzania dymu 6,4mm x 6m

– niesterylny, doskonały do stosowania z filtrowanym odsysaniem
ściennym oraz w sytuacjach gdy przestrzeń jest ograniczona
- 5szt...........................................................................................................ST10105

Przewód odprowadzania dymu 9,5mm x 3m

– sterylny, doskonały do zastosowania w biurze i małych pomieszczeniach,
- 10 szt...................................................................................................VT38S1010

Przewód odprowadzania dymu 22mm

Najpopularniejszy i najbardziej uniwersalny rozmiar rur łączący
kompaktowy rozmiar i zwiększony przepływ powietrza.
- sterylne
22mm x 1,8m – 24 szt.............................................................................VT10424
22mm x 3m – 24 szt................................................................................VT10624
- niesterylne
22mm x 1,8m z łącznikami do rurek – 24 szt......................................VT10324
22mm x 3m – 10 szt..........................................................................VT10524-10
22mm x 3m – 24 szt................................................................................VT10524
22mm x 1,8m – 6 szt..................................................................................VT78-6
22mm x 7m – zastępuje połączenie łączącą zbiornika ssącego
– 10szt.......................................................................................................VT10610

Przewód odprowadzania dymu 32 mm

Rurka o dużej średnicy, idealna do przypadków wytwarzających duże ilości
dymu i zapachów, takich jak zabiegi estetyczne i procedury przezcewkowej
resekcji prostaty (TURP)
- sterylne
32mm x 1,8m – 6 szt...............................................................................VT10206
- niesterylne
32mm x 1,8m – 6 szt...............................................................................VT10106
32mm x 3m – 6 szt..................................................................................VT10306
32mm x 6m – 10 szt................................................................................VT10510

35mm Erb: zestaw rur Yag
- niesterylne
35mm x 1,8m rurki (należy wymienić w razie potrzeby) i sześć rurek o
długości 0,6m ze zintegrowaną osłoną z rączką i gąbką, które należy
wymieniać po każdej procedurze – 1 zestaw.....................................VTEYKIT
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Przewody i akcesoria do odprowadzania dymu chirurgicznego
Rurki wziernikowe
- sterylne - idealny do połączenia z wziernikiem chirurgicznym,
laryngoskopem lub z małym obszarem 22mm x 1,8m z reduktorem
22mm-6,4mm i wężykiem 6,4mm x 0,6m – 5szt...............................VTESU05
- niesterylne – idealny do połączenia z wziernikiem chirurgicznym lub
małym obszarem 22mm x 1,8m z reduktorem 22-6,4mm
i wężykiem 6,4mm x 0,6m – 5 szt...........................................................PSFTS05
Zestaw przewodów LEEP – 3,05m, niesterylny.............................60-6815-001
Zestaw wężyków do adaptera noży
- sterylny 22mm x 1,8m z reduktorem 22-9,5mm i 9,5mm x 1,2m
– 10 szt.....................................................................................................VTVIC10
Rurka 22mm z różdżką i gąbką ochronną
- Sterylne
Rurka 22mm x 1,8m ze zintegrowaną pałką 20 cm i osłoną z gąbki
– 24 szt................................................................................................VTWT424
Ręczny wąż do odprowadzania dymu –
jednorazowy, sterylny....................................................................60-6805-001
Rurka 22mm x 3m ze zintegrowaną pałką 20cm i osłoną z gąbki
– 24 szt................................................................................................VTWT624
Rurka 22mm x 4,3m ze zintegrowaną pałką 20cm i osłoną z gąbki
– 5 szt..................................................................................................VTWT805
Rurka 22mm x 3m ze zintegrowaną pałką 20cm i osłoną z gąbki z
adapterem 22-35mm.........................................................................VTWTS10
- Niesterylne
Rurka 22mm x 1,8m ze zintegrowaną pałką 20cm i osłoną z gąbki
– 24 szt...............................................................................................VTWT324

Rurka 32mm z różdżką i gąbką ochronną
- Sterylne
Rurka 32mm x 1,8m z zintegrowaną końcówką 20cm i gąbką ochronną
– 6 szt....................................................................................................VTWT206
Rurka 35mm z różdżką i gąbką ochronną
- Sterylne
Rurka 35mm x 1,8m z różdżką i gąbką ochronną – 5 szt..............VTWT505
Rurka 35mm x 3m z różdżką i gąbką ochronną – 5 szt.................VTWT515
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Przewody i akcesoria do odprowadzania dymu chirurgicznego
Rurka 22mm z adapterami
- Sterylne

Złączka redukcyjna 22-6,4mm z rurkami 0,6m x 6,4mm - 10 szt......RF10210

- Niesterylne

Złączka redukcyjna 22-6,4mm z rurkami 6m x 6,4mm – 10 szt.........RF10110

Łączniki / adaptery redukcyjne (niesterylne)
RF10112

RF12524

Złączka redukcyjna 22-6,4mm – 12 szt...................................................RF10112
Złączka redukcyjna 22-6,4mm z mankietem 5,1cm – 24 szt...............RF12524
Złączka redukcyjna 22-9,5mm z mankietem 5,1cm – 24 szt.............RF783824
Złączka redukcyjna 22-9,5mm – 12 szt...................................................RF10512

RF10512

RF783824

Złączka redukcyjna 35-22 mm – 5 szt.....................................................RF10705
Złączka redukcyjna 35-9,5mm – 10 szt...................................................RF13810
Adapter redukcyjny 22mm x 6,4mm – 12 szt.................................60-6840-001
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Rozwiązania laparoskopowe
PlumePort® ActiV®
PlumePort® Activ® to pierwsza zaprojektowana linia obrony do
bezpiecznego, skutecznego usuwania dymu chirurgicznego podczas
zabiegów laparoskopowych. ActiV® łatwo łączy się ze standardowymi
trokarami i wykorzystuje łatwo dostępne systemy ssące zapewniające
bezgłośną pracę.
Dzięki wbudowanej pułapce na płyn, wilgoć jest skutecznie zarządzana
podczas całej procedury, aby zapewnić niezakłócony przepływ i zapobiec
nasyceniu filtra bez narażania integralności mediów filtracyjnych.
ActiV zapewnia do 50% większą przepustowość niż konkurencyjne
pasywne filtry laparoskopowe przy zachowaniu filtracji ULPA i znacznie
przewyższa konkurencyjne urządzenia w warunkach wysokiej
wilgotności. Oprócz filtracji ULPA, ActiV zawiera węgiel aktywny, który
adsorbuje gazy.

Kompaktowa konstrukcja obudowy
Rurki bez ftalanów

PlumePort ActiV – 10 szt..................................................................PPO10CS

Ustawienia kontroli
przepływu

Wbudowana pułapka na
płyn

Zawór regulacji
przepływu

PlumePort® SEO – rozwiązania laparoskopowe
PlumePort® SEO łatwo łączy się ze standardowym trokarem z odsysaczem
dymu w celu sprawnego i bezpiecznego usuwania dymu podczas zabiegu
laparoskopowego. Wykorzystując dostępne chirurgiczne odsysacze dymu
można je łączączyć z urządzeniem kontrolującym przepływ.
PlumePort SEO zapewnia szybkie i bezpieczne zarządzanie dymem przy
jednoczesnym zachowaniu rozdęcia otrzewnej.
Klips do mocowania

PlumePort SEO – 12 szt......................................................................PPO12SEO

Ogranicznik przeływu
Złącze Luer lock
Złącze 22 mm
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Rozwiązania laparoskopowe
PlumePort®
PlumePort® to pasywne laparoskopowe urządzenie do filtracji
dymu ze zintegrowaną filtracją ULPA w połączeniu z węglem
aktywnym, aby bezpiecznie filtrować aerozolową zawartość
dymu otrzewnowego podczas laparoskopii. Zawierając ponad
dwa razy więcej nośników ULPA jako konkurencyjne
urządzenie pasywne oraz podwójny proces kontroli wilgoci,
obejmujący środek odprowadzający wilgoć i pułapkę na płyny.
PlumePort zapewnia niezbędną integralność nośnika dla lepszej
ochrony podczas dłuższych zabiegów.
PlumePort - 10 szt...................................................................PPO10

Regulowana kontrola przepływu

PlumePort® SEV
PlumePort®SEV to sterylne laparoskopowe urządzenie do
filtracji dymu, które łączy się ze standardowym trokarem
chirurgicznym oraz odsysaczem dymu w celu sprawnego i
bezpiecznego usuwania dymu chirurgicznego podczas
laparoskopii. Chirurgiczne usuwanie dymu jest sterowane za
pomocą chirurgicznego zaworu usuwania dymu.

Klips do mocowania

SEV

Zawór kontrolny

PlumePort SEV – 12 szt.................................................BLAP100V
Złącze Luer Lock
PlumePort® SE

Złącze 22 mm

PlumePort®SE to sterylny przewód odprowadzający dym, który
łączy standardowy trokar chirurgiczny z odsysaczem dymu w celu
skutecznego i bezpiecznego usuwania dymu chirurgicznego
podczas zabiegów laparoskopowych.
PlumePort® SE- 12 szt..............................................................BLAP100

Klips mocowania
SE

Rurki laparoskopowe
Zestaw rurek do odsysania dymu laparoskopowego (5 szt. / op.) –
3,05m, średnica ¼ z zamkiem luer, jednorazowego użytku,
sterylne....................................................................................60-6810-001
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Filtry do odsysaczy z filtrem Buffalo
Filtr ViroSafe® 6
Zaprojektowany aby pasował do PlumeSafe® Turbo; Porta
PlumeSafe® 604
Czas pracy wynosi 6 godzin z 99,999% efektywnością oraz
wychwytuje od 0,1 do 0,2 mikronowe cząstki.

Podwójne porty męskie – 22mm i 32mm
1 szt.................................................................................VS06001
2 szt.................................................................................VS06002
4 szt.................................................................................VS06004

ViroSafe® 6 - filtr dwuportowy
Zaprojektowany aby pasował do PlumeSafe® Turbo, Porta
PlumeSafe® 604. Czas pracy wynosi 6 godzin.
Podwójny port męski – 22mm
4 szt................................................................................VS06T04
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Filtry do odsysaczy z filtrem Buffalo
ViroSafe® Extra Long Life Filter - filtr o długiej
żywotności
Zaprojektowany aby pasował do PlumeSafe® Turbo, Porta
PlumeSafe® 604
Czas pracy wynosi 18 godzin
Podwójny port męski – 22mm i 32 mm
2 szt..................................................................................VSXLL02
4 szt. ................................................................................VSXLL04
.

ViroSafe® Extra Long Life Twin Port Filter - podwójny filtr o
długiej żywotnośći
Zaprojektowany aby pasował do PlumeSafe®Turbo, Porta
PlumeSafe® 604.
Czasy pracy wynosi 18 godzin.
Podwójne porty męskie – 22mm
1 szt.......................................................................SING-VSXLLT
2 szt..............................................................................VSXLLT02
4 szt..............................................................................VSXLLT04
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Filtry do odsysaczy z filtrem Buffalo
ViroSafe® - filtr weterynaryjny
Zaprojektowany aby pasował do PlumeSafe® Turbo, Porta
PlumeSafe® 604
Czas pracy wynosi 24 godzin i wychwytuje cząstki o wielkości
od 0,1 do 0,2 mikrona z wydajnością 99,999%.
Dwa porty męskie – 22mm i 32mm.
Jest to najbardziej ekonomiczny wybór dla szpitali i klinik dla
zwierząt.
1 szt. .....................................................................................VSVET01

ViroSafe® Erbium: filtr YAG
Zaprojektowany aby pasował do PlumeSafe® Turbo, Porta
PlumeSafe® 604 oraz do użytku z aplikacjami lasera Erbium
YAG.
Czas pracy wynosi 12 godzin przy użyciu z filtrami wstępnymi
BFEY04PF i wychwytuje cząstki o wielkości od 0,1 do 0,2
mikrona z wydajnością 99,999%.
Podwójne porty męski – 22mm i 32 mm
1 szt. ................................................................................ SING VSEY

ViroSafe® Erbium: YAG Kit
Zaprojektowany aby pasował do aplikacji lasera YAG.
Stosowanie filtrów wstępnych Erbium: YAG pomaga chronić
skuteczność głównego filtra ViroSafe® Erbium YAG
(zapewniając, że wystarcza na 12 godzin pracy)
Filtr wstępny posiada na każdym końcu męski port (35mm) od
jednego przyłączenia do drugiego portu (32mm) w głównym
filtrze Erbium: YAG, a drugi do zestawu rurek 35mm.
Wydajność:
Filtr główny – wychwytuje cząstki o wielkości od 0,1 do 0,2
mikrona z wydajnością 99,999%
Filtr wstępny – filtracja 0,3 – 0,5 mikrona
Czas użytkowania:
Filtr główny – 12 godzin
Filtr wstępny – 1-3 zabiegi
1 filtr główny, 4 wstępne......................................................VSEY1-4
Filtr wstępny
(niedostępny w USA)
Filtr wstępny, jednorazowego użycia, 20 szt......................PRFIL20
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Filtry do odsysaczy z filtrem Buffalo
ViroSafe® - filtr do usuwania włosów / zapachu
Zaprojektowany aby pasował do PlumeSafe®Turbo, Porta
PlumeSafe®604
Idealny do zabiegów takich jak depilacja laserowa, które
wytwarzają brzydki zapach i gaz.
Czas pracy wynosi 24 godzin i wychwytuje cząstki o wielkości
od 0,1 do 0,2 mikrona z wydajnością 99,999%.
Podwójne porty męskie – 22mm i 32 mm
1 szt...................................................................................VSOH001
2 szt...................................................................................VSOH002
ViroSafe® - filtr wstępny
Zaprojektowany aby pasował do głównego filtra ViroSafe®
Filtr wstępny z jednym portem można podłączyć do głównego
filtra ViroSafe, w celu wyłapania niewielkich ilości cieczy i
cząstek aby utrzymać skuteczność. Ten filtr należy wymieniać
po każdym użyciu.
10 szt. ............................................................................BFPF7/8-10

ViroSafe® - Filtr ViroVac®
Zaprojektowany aby pasował do ViroVac®
4 warstwy sprawdzonej filtracji cząstek stałych , media ULPA,
węgiel aktywny i filtr końcowy.
Czas pracy wynosi 35 godzin i wychwytuje od 0,1 do 0,2
mikronowe cząstki o wydajności 99,999%.
Ukryte porty zmniejszają ryzyko zakażenia krzyżowego dla
opiekunów.
Filtr 3-portowy – 6,4mm, 9,5mm, 22mm
1 szt.........................................................................................VS353
2 szt.....................................................................................VS35302
4 szt.....................................................................................VS35304
ViroSafe® VisiClear® Filter
Zaprojektowany aby pasował di VisiClear®
Safeport Technology™ zapobiega przypadkowemu dotknięciu
przez lekarza odsłoniętego portu, gdy nie jest on używany.
Dostosowana żywotność filtra do zastosowań wymagających
intensywnej opieki.
Wytrzymuje do 35 godzin usuwania dymu i wychwytuje
cząstki o wielkości od 0,1 do 0,2 mikrona z wydajnością
99,999%
Filtr 3-portowy – 6,4mm, 9,5mm, 22mm
1 szt.........................................................................................VS135
2 szt........................................................................................VS1352
4 szt........................................................................................VS1354
+48 91 852 11 02 / biuro@blmedica.pl

BL Medica Sp. z o. o. Sp. k.

61

Filtry do ściennych i przenośnych systemów ssących
BILF150 - wielofunkcyjny filtr liniowy
Wychwytuje cząstki, zanim dostaną się do systemów ssących
w ścianach. Idealny do podłączenia do ściennego portu
ssawnego.
Podłoża z oceną ULPA, od 0,1 do 0,2 mikrona. Ekonomiczny
i łatwy w użyciu.
Zgodnie z zaleceniami AORN, dym chirurgiczny powinien
być filtrowany zanim dotrze do ściany, aby chronić systemy
ssące.
10 szt...........................................................................BILF150

BILF200 - wielofunkcyjny filtr liniowy
Wychwytuje cząstki zanim dostaną się do systemów ssących
w ścianach. Idealny do połączenia z drzewem kanistrowym.
Podłoża z oceną ULPA, od 0,1 do 0,2 mikrona. Ekonomiczny
i łatwy w użyciu.
Pojedyncza odłączona rurka od 6,4mm do 9,5mm
10 szt....................................................................................BILF200

AER Defense FilterOne ULPA Rated
2 szt. / op.......................................................................60-8084-001
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Filtry do wymiany konkurencyjnej
Buffalo Filter oferuje szeroki wachlarz filtrów dla OEM i konkurencyjnych producentów chirurgicznych odsysaczy dymu. Posiadamy
filtry zamienne dla następujących producentów.
Stryker – filtry zamienne do StrykeVac, StrykeVac 3, Neptune 2 Ultra
Berchtold – seria filtrów zamiennych zaprojektowanych dla Berchtold Pheonix i TeleVac
CONMED – filtry wymienne do filtrów CMIS, ConMed Aspen Vac i Hyfre-VAC
TRUMPF – wymienne filtry do TRUMPF EasyVac
Valleylab – Wymienne filtry wstępne i filtry do Valleylab Optimumm, Airforce, ValleyVac
Proszę odnieść się do numeru modelu filtra producenta znajdującego się poniżej z odpowiadającym mu filtrem Buffalo Filter dla konkretnego
systemu.

Filtr odsysacza dymu do Stryker Neptune 2 i Neptune 3
Zaprojektowane do Stryker Neptune 2 i Stryker Neptune 3
Filtr 3-portowy – 6,4mm, 9,5mm, 22mm
1 szt...........................................................................................VSNEP01
4 szt...........................................................................................VSNEP04

Berchtold TeleVac & TeleVac LT
Zastępuje Berchtold TeleVac LT i Surgimedics 901428
Wytrzymuje do 8 godzin usuwania dymu. Port 22mm
4 szt............................................................................................BTLD004

Berchtold Phoenix XS or X3 Filter
Zastępuje Berchtold TeleVac XS/X3
Wytrzymuje 8 godzin usuwania dymu. Port 22mm
4 szt.........................................................................................BTLDXS04

StrykeVac 1 & 2 ViroSafe® Filter
Zaprojektowany aby pasował do zintegrowanego systemu
odprowadzania dymu StrykeVac
Wytrzymuje 24 godziny usuwania dymu.
Port 4-filtrowy – 6,4mm; 9,5mm; 22mm; 32mm
1 szt...........................................................................................VSSV505
2 szt.......................................................................................VSSV50502
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Filtry do wymiany konkurencyjnej
StrykeVac 3 ViroSafe® Filter
Zaprojektowany ab pasował do systemu odprowadzania dymu
StrykeVac 3
Wytrzymuje 24 godziny usuwania dymu
Port 3-filtrowy – 6,4mm; 9,5mm; 22mm
1 szt..............................................................................................VSSV301
2 szt..............................................................................................VSSV302
4 szt..............................................................................................VSSV304

TRUMPF ViroSafe® Filter ( filtr EasyVac do TRUMPF
EasyVac)
Zaprojektowany aby pasował do TRUMPF EasyVac
Wytrzymuje 8 godzin usuwania dymu.
Filtr 3-portowy – 6,4mm; 9,5mm; 22mm
1 szt....................................................................................VSTR08
2 szt................................................................................VSTR0804

Filtr wstępne Valleylab Optimumm
Zastępuje Surgimedics 901202, Valleylab E3630; filtr wstępny
Valleylab Optimumm
Filtr wstępny portu 35mm
30 szt..................................................................................BSPF030
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Akcesoria
EZLink®
Urządzenie aktywujące, które pozwala na zdalne włączanie i wyłączanie
wszystkich obecnych chirurgicznych odsysaczy dymu Buffalo w
połączeniu z aktywacją urządzenia elektrochirurgicznego , co powoduje
skrócenie żywotności filtra.
Regulowane opóźnienie pozwala na wychwytywanie resztkowego dymu,
który może pojawić się po wyłączeniu urządzeń elektrochirurgicznych.
W jednym urządzeniu EZLink można umieścić wiele ołówków
kauteryzacyjnych, zapewniając oszczędności i wygodę.
Łatwe ustawienie, nie wymaga programowania.
1 szt....................................................................................................EZLINK01

Pneumatyczny przełącznik nożny

Zaprojektowany do współpracy ze wszystkimi obecnymi
chirurgicznymi odsysaczami dymu Buffalo.
Długość przełącznika – 3m
1 szt...................................................................................................FS10004

Pułapka na płyn ViroSafe®

Zaprojektowany do wychwytywania płynów aby utrzymać
integralność systemu filtracji oraz żywotności filtra. Przezroczysta
konstrukcja z łatwą do odczytania skalą pomiaru (pojemność płynu
do 100cm3). Łatwy do zakładania i zdejmowania dzięki uchwytowi
na nasadki służący do łatwego przechowywania nasadek podczas
użytkowania.
Porty przyłączeniowe przewodów 22mm i 6,4mm. Pasuje do portu
22mm Buffalo Filter ViroSafe Filters.
10 szt...............................................................................................VSFT10

Przewody do bezpośredniego podłączenia
Przewód do bezpośredniego podłączenia do jednostek
elektrochirurgicznych ConMed (wybrane modele) i odsysaczy
dymu Buffalo Filter.
1 szt...................................................................................DCCM01
Przewód do bezpośredniego podłączenia do jednostek
elektrochirurgicznych ConMed (wybrane modele) i odsysaczy
dymu Buffalo Filter.
1 szt................................................................................DCCOV01
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Porty przechwytywania PlumenPen®Pro
4-calowe (102mm) porty przechwytywania do pióra PlumePen Pro –
20 szt...........................................................................................PROTIP420
5-calowe (127mm) porty przechwytywania do pióra PlumePen Pro –
20 szt...........................................................................................PROTIP420
6-calowe (152mm) porty przechwytywania do pióra PlumePen Pro –
20 szt..........................................................................................PROTIP620

Adapter Y
Adapter Y 7/8 cala (22mm) ze złączami – 1 szt.................ADP22X22Y

Adapter do rękojeści LaseAdapt® S.C. Contour TRL

Adaptery przeznaczone do bezpośredniego mocowania nasadek
laserowych do rękojeści serii LaseAdapt SC, wychwytuje
zanieczyszczenia z powietrza generowane przez laser i eliminuje
konieczność trzymania chirurgicznej rurki odprowadzającej dym.
Złącze 7/8 cala (22mm) – 10 szt............................................LA3010EY10

Adapter rękojeści do terapii profrakcyjnej LaseAdapt®

Zaprojektowany dla systemu laserowego Sciton® ProFractional
Therapy™.
Adaptery zaprojektowane do bezpośredniego mocowania do rękojeści
serii przystawek laserowych LaseAdapt SC, wychwytuje generowane
przez laser zanieczyszczenia w powietrzu (LGAC) i eliminuje potrzebę
trzymania chirurgicznej rurki odprowadzającej dym.
Złącze 7/8 (22mm) – 10 szt.....................................................LA3010PF10

Zaciski adaptera rękojeści laserowej

Zaciski do węży wielokrotnego użytku LaseAdapt.
Zaprojektowany dla skanera Erbium Sciton® Contour TRL™ i
systemów laserowych ProFractional Therapy™
4 szt..............................................................................................LA3010CL4
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Podłokietnik
Doskonały do zastosowań biurowych. Zapewnia
bezdotykowe pozycjonowanie rurki odprowadzającej dym.
W zestawie zapięcia na rzep.
10 cali x 10 cali x 34 cale (25,4 x 25,4 x 86,4cm) – 1 szt.

EvacuCart
Lekki wózek transportowy z kółkami blokującymi do
chirurgicznych odsysaczy dymu marki Buffalo Filter.
15 cali x 17,5 cala x 32 cale (38,1 x 44,5 x 81,3 cm) –
1 szt.....................................................................................ETC01

Zestaw do montażu ściennego ViroVac®
Zestaw do montażu na ścianie przeznaczony do
chirurgicznego odsysacza dymu ViroVac.
Zawiera płyty podstawy do montażu na ścianie, śruby i
kotwy trójścienne do prawidłowego montażu urządzenia.
1 szt............................................................................VVWM01

Kosz na akcesoria
Dolny kosz do Systemu 5000 Mobile Pedestal Saddlebag do
użytku z jednostkami AER Defense i System 1200 Smoke
Evacuator
1 szt...............................................................................60-8041-001
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Kursy kontynuacyjne edukację
Droga do bezpieczeństwa pacjentów elektrochirurgicznych (1 godzina kontaktowa)

Celem seminarium jest przekazanie pielęgniarkom okołooperacyjnym i innym członkom zespołów
chirurgicznych informacji na temat bezpieczeństwa pacjenta podczas zabiegów elektrochirurgicznych.
Omówiono podstawowe zasady elektryczności i elektrochirurgii, które ukierunkowują dyskusję na znaczenie
tworzenia bezpiecznego środowiska chirurgicznego i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom.
Cele nauczania:
- opis podstaw elektryczności,
- definicja terminologii naukowej regulującej wykorzystanie energii elektrycznej w chirurgii,
- omówienie zasad elektrochirurgii,
- porównanie i skontrastowanie elektrod aktywnych, podkładek dyspersyjnych i generatorów
elektrochirurgicznych,
- opis niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas zapewniania opieki pacjentowi podczas zabiegów
elektrochirurgicznych,
- zdefiniowanie kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z
elektrochirurgicznych urządzeń

Koagulacja wiązką argonu: korzyści dla pacjenta i bezpieczeństwo (1 godzina kontaktowa)

Celem seminarium jest przekazanie pielęgniarkom i innym członkom zespołu opieki zdrowotnej informacji na
temat zagadnień związanych z opieką nad pacjentem podczas stosowania koagulacji argonowej. Aby właściwie
zastosować tę technologię, niezbędna jest podstawowa wiedza na temat elektryczności i jej zastosowania w
procedurach opieki nad pacjentem. Połączenie gazu argonowego i energii elektrochirurgicznej w celu uzyskania
pożądanych odpowiedzi tkankowych wymaga świadomości konkretnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa
pacjenta. Przedstawiono korzyści dla pacjenta i korzyści proceduralne oraz dokonano przeglądu standardowych
praktyk bezpieczeństwa.
Cele nauczania:
- wyjaśnienie naukowe zasad koagulacji wiązką argonu,
- zidentyfikowanie właściwości gazu argonowego,
- opisanie efektów tkankowych związanych z koagulacją wiązką argonu,
- odróżnienie korzyści koagulacji wiązką argonu od konwencjonalnej elektrochirurgii,
- omówienie zasad bezpieczeństwa opieki nad pacjentem

Czyszczenie i sterylizacja ręcznych instrumentów laparoskopowych (2godziny kontaktowe)

Celem seminarium jest edukacja pielęgniarek i innych członków zespołów chirurgicznych w zakresie właściwej
pielęgnacji, czyszczenia i sterylizacji specjalistycznego oprzyrządowania w celu zmniejszenia ryzyka infekcji
związanych z opieką zdrowotną. Seminarium zapewni przegląd klinicznych implikacji czyszczenia i sterylizacji
ręcznych narzędzi laparoskopowych w dzisiejszej dynamicznej praktyce chirurgicznej. W ramach tej
działalności edukacyjnej dokonamy przeglądu klinicznego i ekonomicznego wpływu zakażeń związanych z
opieką zdrowotną, aktualnych wytycznych oraz profesjonalne zalecenia dotyczące prawidłowego czyszczenia i
sterylizacji narzędzi chirurgicznych.
Cele nauczania:
- zidentyfikowanie klinicznego i ekonomicznego wpływu zakażeń związanych z opieką zdrowotną,
- omówienie profesjonalnych wytycznych i zaleceń dotyczących czyszczenia i sterylizacji,
- opis dokumentacji potrzebnej od producenta narzędzi dotyczącą walidacji technik czyszczenia i sterylizacji
narzędzi.

Cleaning and Sterilization
of Handheld Laparoscopic
Instruments

A Continuing Education Activity
Sponsored By

Funds Provided By

Dym chirurgiczny – unikanie ryzyka (1 godzina kontaktowa)

Celem seminarium jest zapoznanie pielęgniarek okołooperacyjnych i innych członków zespołu
chirurgicznego z zagrożeniami związanymi z dymem chirurgicznym. Badania wykazały, że rocznie
około 500 000 członków zespołu chirurgicznego jest narażonych na zanieczyszczenia powietrza z dymu
chirurgicznego. Często pacjenci są narażeni na te same potencjalne zanieczyszczenia.
Cele nauczania:
- opis zawartości chirurgicznych smug dymu,
- zidentyfikowanie niebezpiecznych składników dymu,
- omówienie potencjalnych chorób, które mogą wystąpić w wyniku transmisji dymu,
- opisanie objawów ekspozycji na dymu.
- rozróżnienie technik bezpieczeństwa w celu zmniejszenia narażenia na opary,
- porównanie różnych chirurgicznych systemów odprowadzania dymu,
- opisanie znaczenia rozmiaru przewodu ssącego dla szybkości opróżnienia,
- omówienie zaleceń praktyk związanych z chirurgiczną smugą dymu

+48 91 852 11 02 / biuro@blmedica.pl

BL Medica Sp. z o. o. Sp. k.

68

CE SEMINAR

Kursy kontynuacyjne edukację
Patient Safety and New
Standards on Electrosurgical
Insulation for Handheld
Laparoscopic Instruments
CE Seminar – 3909

A Continuing Education Activity
Sponsored By

Funds Provided By

Bezpieczeństwo pacjenta i nowe standardy izolacji elektrochirurgicznej dla ręcznych
narzędzi laparoskopowych ( 2 godziny kontaktowe)

Celem tego seminarium jest dostarczanie pielęgniarkom i innym członkom zespołu chirurgicznego
informacji na temat bezpieczeństwa pacjentów i nowych standardów izolacji elektrochirurgicznej dla
ręcznych narzędzi laparoskopowych w celu stworzenia i utrzymania bezpiecznego środowiska
chirurgicznego. To ćwiczenie ustawiczne zapewni podstawowy przegląd systemów elektrycznych i
elektrochirurgicznych, omówi kwestie, które stwarzają potencjalne ryzyko urazu
elektrochirurgicznego u pacjenta oraz przedstawi zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Cele nauczania:
- wyjaśnienie właściwości elektryczności,
- opis urządzenia elektrochirurgicznego, w szczególności części składowe,
- zróżnicowanie efektów tkankowych wynikających z różnych zastosowań energii
elektrochirurgicznej.
- zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektrochirurgii
monopolarnej podczas laparoskopii,
- omówienie kluczowych kwestii bezpieczeństwa pacjenta związane ze stosowaniem izolowanego
elektrochirurgicznego sprzętu laparoskopowego,
- rozpoznanie zaktualizowanej normy IEC 60601-1 i 60601-2-2 dotyczącej produkcji uszkodzonych
narzędzi elektrochirurgicznych do laparoskopii,

Przewodnik dotyczący bezpieczeństwa pacjentów elektrochirurgicznych ( 2 godziny
kontaktowe)

Celem niniejszego przewodnika po badaniu jest przekazanie pielęgniarkom okołooperacyjnym i innym
pracownikom służby zdrowia podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego
użytkowania sprzętu elektrochirurgicznego. Zdobyta wiedza pomoże zapewnić wysokiej jakości opiekę
nad pacjentem.
Cele nauczania:
- wyjaśnienie czym jest elektryczność i zastosowanie właściwości elektrycznych w elektrochirurgii,
- opis jak działają urządzenia elektrochirurgiczne i jak energia elektrochirurgiczna wpływa na tkankę
ciała,
- rodzaje środków bezpieczeństwa, które może podjąć pielęgniarka okołooperacyjna, w celu upewnienia
się, że pacjenci nie będą mieć żadnych niepożądanych skutków związanych z zastosowaniem energii
elektrochirurgicznej,
- omówienie zagrożeń elektrochirurgicznych i środków bezpieczeństwa, które są unikalne dla
minimalnie inwazyjnych zabiegów chirurgicznych i pacjentów z rozrusznikami serca,
- określenie w jaki sposób względy bezpieczeństwa elektrochirurgicznego odnoszą się do sześciu etapów
procesu pielęgniarskiego

Poradnik dotyczący unikania zagrożeń związanych z dymem chirurgicznym ( 2 godziny
kontaktowe)

Celem niniejszego przewodnika po badaniu jest zapoznanie personelu okołooperacyjnego z
zagrożeniami związanymi z narażeniem na dym chirurgiczny i aerozol oraz środkami, które można
podjąć w celu zminimalizowania tego zagrożenia. Omówiono wytwarzanie dymu chirurgicznego przez
lasery, elektrochirurgię i zasilane narzędzia chirurgiczne. Wymieniono przepisy i zalecenia agencji,
które odnoszą się do stosowania systemów oddymiania. Zbadano czynniki, które należy wziąć pod
uwagę przy wyborze systemu oddymiania.
Cele nauczania:
- zidentyfikowanie składników dymu chirurgicznego i aerozolu oraz ich potencjalnych negatywnych
skutków,
- opisanie środków ostrożności, które chronią personel i pacjentów przed narażeniem na działanie
dymu chirurgicznego i aerozolu,
- rozróżnienie rodzajów systemów oddymiania dostępnych na rynku,
- omówienie przepisów i zaleceń praktyk związanych z dymem i aerozolem chirurgicznym,
- lista czynników, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie systemu oddymiania,
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