
bezpieczeństwo i precyzja w zabiegach endoskopowych

gastroenterologia

Wskazania: 
• usunięcie polipów,
• sfinkterotomia – żółciopochodne
zapalenie trzustki,
• endoskopowa resekcja śluzówki (EMR),
• endoskopowa dysekcja podśluzówkowa 
(ESD),
• hemostaza powierzchniowych krwawień.

Wskazania: 
• usuwanie pozostałości tkanek 
  oraz hemostaza krwawiących  
  obszarów po polipektomii 
• krwawienia zmian angiodysplastycznych
• przerost  stentów
• krwawienia zmian nowotworowych
  żołądka i okrężnicy,  zapalenie   
  okrężnicy

Spectrum to najnowszej generacji system elektrochirur-
giczny, który automatycznie dostosowuje się do potrzeb 
użytkownika, by każda interwencja chirurgiczna była jak 
najbardziej efektywna. System spectrum nie wymaga 
skomplikowanej konfiguracji przed zabiegiem i jest goto-
wy do pracy natychmiast po podłączeniu narzędzia.

SDS wykrywa i identyfikuje podłączone narzędzie. 
Automatycznie dostosowuje do niego odpowiednie tryby 
pracy oraz parametry wyjściowe. 

Tryby dostępne w diatermiach EMED, zostały specjalnie 
zaprojektowane dla zagwarantowania wysokiej precyzji 
w procedurach endoskopowych. Ich zaletą jest auto- 
matycznie sterowany proces cięcia. Usunięcie polipa 
następuje poprzez naprzemienne cięcie i koagulację. 
Ciągły pomiar parametrów cięcia tkanki gwarantuje 
efektywną i bezpieczną pracę w każdych warunkach.  

System detekcji zamknięcia pętli endoskopowej, mini-
malizuje ryzyko perforacji i zapewnia bezpieczeństwo 
przeprowadzanych zabiegów.

Specjalny tryb delikatnej koagulacji argonowej przez-
naczonej do zabiegów endoskopowych. Zastosowanie 
argonu powoduje znaczną redukcję karbonizacji tkanki 
oraz minimalne tworzenie dymu. Technika argonowa jest 
polecana w obszarach o znacznym ryzyku perforacji.

Jest to tryb szczególnie rekomendowany w chirurgii endo-
skopowej. Koagulacja argonowa pulsacyjna przeznaczona 
umożliwia kierowanie plazmy argonowej o pożądanym 
natężeniu dokładnie w wybranym kierunku. 

Spectrum

SmartDevice System

Tryby endoskopowe

EMED ENDO-DETECT

ENDO ARGON

PULSE ARGON

spectrum
result oriented performance



Listopad 2014

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

Pętla do polipektomii owalna, kanał rob. 2,3mm

Pętla do polipektomii heksagonalna, kanał rob. 2,3mm

Giętka sonda argonowa, wielorazowa

E 17/25 owalna duża, Ø 40mm E 17/23 owalna średnia, Ø 30mm     E 17/22 owalna mała, Ø 25mm

E 18/25 hexagonalna duża, Ø 40mm E 18/23 hexagonalna średnia, Ø 30mm E 18/22 hexagonalna mała, Ø 25mm

R1-100  Rączka sterująca do pętli

E30-2 - Papillotom podstawowy,  dł. cięciwy 25mm, do rękojeści R2-50 

E30-3 - Papillotom podstawowy, dł. cięciwy 30mm

R2-50  Rączka sterująca do papillotomu

281-03S  Kabel monopolarny do narzędzi endoskopowych, dł. 3m, gniazdo żeńskie 3mm, wtyk SDS 

932-148                 932-149

Ø 1.5 mm,              Ø 2.3 mm,

długość 1.5m        długość 2.2 m

   932-150                     932-151

   Ø 3.2 mm,                 Ø 1.5 mm,

   długość 2.2 m          długość 3 m

           932-152

           Ø 2.3 mm,

           długość 3 m

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

432-46S  Kabel monopolarny do giętkiej elektrody argonowej, dł. 3,5m, wtyk SDS /LuerLock,  złącze owalne
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