
spectrum
zastosowań w ginekologii

Spectrum to najnowszej generacji system elektrochirurgiczny, który 
automatycznie dostosowuje się do potrzeb użytkownika.
Podłącz narzędzie i rozpocznij pracę.
SmartDevice System zidentyfikuje podłączone narzędzie. Automatycznie 
wybierze tryby, w których może ono być używane oraz przywoła sugero-
wane parametry pracy. 
Spectrum możliwości i jeden cel, którym jest pełne wsparcie chirurga 
na sali operacyjnej.

ThermoStapler®  w zabiegach histerektomii 

ThermoStapler® jest szczególnie polecany w zabiegach 
histerektomii: waginalnej, laparoskopowej oraz 
brzusznej. Umożliwia efektywne zamykanie żył i tętnic 
macicznych oraz więzadeł podtrzymujących macicy. 
Dzięki wykorzystaniu techniki ThermoStapler® nie 
ma potrzeby czasochłonnego podwiązywania naczyń, 
co efektywnie skraca czas trwania zabiegu. 
ThermoStapler® z powodzeniem może być wykorzys-
tywany w innych procedurach ginekologicznych takich 
jak: LAVH czy resekcje jajnika lub jajowodu.

Koagulacja argonowa w leczeniu endometriozy

Koagulacja argonowa (STANDARD ARGON) umożliwia 
bardzo szybką koagulacje dużych powierzchni. Zape-
wnia skuteczną dewitalizację zmian endometrialnych.  
Jedną z głównych zalet koagulacji argonowej jest stała, 
minimalna głębokość  efektu termicznego, co zmniejsza 
ryzyko perforacji. Użycie koagulacji argonowej ogranicza 
głębokość uszkodzeń termicznych tkanek, dzięki czemu 
skraca się również czas rekonwalescencji po zabiegu.  
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824-031 Wkład disektor Maryland, szeroki, dł. 340mm, wielorazowy 
do bipolarnego instrumentu laparoskopowego

824-015 Wkład grasper bipolarny, okienkowy, zakrzywiony, dł. 340mm, 
wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego

932-14S  Uchwyt elektrody argonowej, szeroki, 2 przyciski, kabel 3,5m, wtyk SDS/ LuerLock

Akcesoria SpectrumLine

932-032  Elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. robocza 100mm, śr. 5mm

932-034  Elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. robocza 350mm, śr. 5mm

801-23S ThermoStapler® - kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zakrzywione,   
              dł. 23cm, gładkie, kablem 3 m, wtyk SDS

801-73S ThermoStapler® - kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, proste,  
                dł. 23cm, gładkie, z kablem 3 m, wtyk SDS

824-13S Uchwyt z kablem 3m, wtyk SDS, wielorazowy, do bipolarnego instrumentu laparoskopowego

824-134 Rurka zewnętrzna, śr. 5mm, dł. 340mm, wielorazowa
do bipolarnego instrumentu laparoskopowego

100-013  Aparat Elektrochirurgiczny spectrum

100-313  Włącznik nożny 2-przyciskowy MultiSwitch, 
               bezprzewodowy

080-100  Wózek SpectrumLine do aparatów EMED,
                 z szafką na butle argonowe (2x 5L/10L),    
                 koszyk

Pełen wybór akcesoriów znajdą Państwo w naszym katalogu. 
Więcej informacji u przedstawicieli regionalnych i na stronie www.emed.pl
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