Elektrody
monopolarne

ELEKTROCHIRURGIA

Legenda

Ważne wskazówki
Firma Erbe Elektromedizin GmbH z największą starannością opracowywuje katalogi swoich
produktów. Pomimo to nie można do końca wykluczyć, że mogą one zawierać błędy.
Informacje i zalecenia zawarte w katalogu nie stanowią podstaw do roszczeń względem
Erbe Elektromedizin GmbH. Jeżeli odpowiedzialność firmy wyniknie z przepisów prawnych,
ogranicza się ona do przypadków winy umyślnej oraz rażącego zaniedbania.
Dane dotyczące stosowania instrumentów opierają się na doświadczeniach klinicznych.
Na podstawie badań oraz doświadczeń klinicznych, produkty są ciągle udoskonalane
w zakresie technicznym i wzorniczym. Ze względu na tolerancje produkcyjne, wymiary
podane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
Potwierdzamy, że produkty wymienione w niniejszym katalogu nie zawierają lateksu,
z wyjątkiem pasów gumowych (nr kat. 20592-009 oraz 20592-011).

Pozostałe informacje dotyczące produktu
Ilość w opakowaniu

=5

Maksymalne napięcie szczytowe

4 kVp
max 95 °C

Instrukcja obsługi

30191-682

Temperatura czyszczenia w myjni

max 134 °C

Temperatura sterylizacji w autoklawie

Produkt jednorazowego użytku
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Pakowane sterylnie

Ręczne mycie i dezynfekcja

Przed użyciem jakiegokolwiek instrumentu należy zapoznać się
z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
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Spis treści

Elektrochirurgia
Elektrody monopolarne

Instrumenty monopolarne
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Elektrody monopolarne wielorazowego użytku,
trzpień ø 2,4 mm i ø 4 mm

22

Elektrody monopolarne jednorazowego użytku,
trzpień ø 2,4 mm

28
29

30

Laparoskopowe instrumenty monopolarne
do cięcia i koagulacji

Elektrody monopolarne jednorazowego użytku,
trzpień ø 2 mm do artroskopii
Przedłużki, uchwyty zaciskowe, czyściki do elektrod

Przegląd
Elektrody
monopolarne
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Przedłużki
uchwyty
zaciskowe

Uchwyty
elektrod

Kable
przyłączeniowe

Adaptery

Diatermie
elektrochirurgiczne
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Elektrody monopolarne

Sposób wymiarowania
Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 120 mm

2,3 mm
19 mm
długość robocza 120 mm

Elektroda kulkowa, prosta, ø 4 mm, długość 110 mm

ø 4 mm

długość robocza 110 mm

Elektroda igłowa, prosta, ø 0,8 x 15 mm, długość 120 mm

ø 0,8 mm

15 mm
długość robocza 120 mm

ø 20 mm

Elektroda pętlowa, prosta, ø 20 mm, wolframowa, długość 140 mm

100 %

długość robocza 140 mm
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Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień ø 2,4 mm i ø 4 mm
No. 21191-172

Elektroda nożowa, prosta, 3,4 x 18 mm, długość 40 mm

No. 21191-072
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-101

Elektroda nożowa, prosta, 1,5 x 17 mm, długość 40 mm

No. 21191-001
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-100

Elektroda nożowa, prosta, 3,4 x 24 mm, długość 45 mm

No. 21191-000
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-102

Elektroda szpatułkowa, prosta, 3 x 24 mm, długość 45 mm

No. 21191-002
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-159

Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 45 mm

No. 21191-059
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-161

Elektroda szpatułkowa, prosta, izolowana, 2,3 x 19 mm, długość 45 mm

No. 21191-061
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. trzpień ø 2,4 mm
No. trzpień ø 4 mm
erbe-med.com
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Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień ø 2,4 mm i ø 4 mm
Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 2 x 6 mm, długość 45 mm

No. 21191-107

np. do torako-kardiochirurgii

No. 21191-007
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 2 x 18 mm, długość 45 mm

No. 21191-106

np. do torako-kardiochirurgii

No. 21191-006
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 1,7 x 6 mm, długość 50 mm

No. 21191-105

np. do torako-kardiochirurgii

No. 21191-005
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 3 x 24 mm, długość 60 mm

No. 21191-103

np. do torako-kardiochirurgii

No. 21191-003
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 2 x 18 mm, długość 80 mm

No. 21191-104

np. do torako-kardiochirurgii

No. 21191-004
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-153

Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 120 mm

No. 21191-053
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. trzpień ø 2,4 mm
No. trzpień ø 4 mm
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Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień ø 2,4 mm i ø 4 mm
No. 21191-155

Elektroda szpatulkowa, prosta, izolowana, 2,3 x 19 mm, długość 120 mm

No. 21191-055
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-110

Elektroda nożowa, prosta, 2,4 x 12 mm, długość 120 mm

No. 21191-010
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-156

Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,4 x 12 mm, długość 120 mm

No. 21191-056
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-157

Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 180 mm

No. 21191-057
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-158

Elektroda szpatułkowa, prosta, izolowana, 2,3 x 19 mm, długość 180 mm

No. 21191-058
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. trzpień ø 2,4 mm
No. trzpień ø 4 mm
erbe-med.com
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Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień ø 2,4 mm i ø 4 mm
No. 21191-108

Elektroda lancetowa, zagięta, 1,5 x 17 mm, długość 30 mm

No. 21191-008
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-160

Elektroda szpatułkowa, zagięta, 2,3 x 19 mm, długość 40 mm

No. 21191-060
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-162

Elektroda szpatułkowa, zagięta, izolowany, 2,3 x 19 mm, długość 40 mm

No. 21191-062
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-109

Elektroda szpatułkowa, zagięta, 3 x 24 mm, długość 40 mm

No. 21191-009
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-154

Elektroda szpatułkowa, zagięta, 2,3 x 19 mm, długość 115 mm

No. 21191-054
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-111

Elektroda lancetowa, zagięta, 2,4 x 12 mm, długość 115 mm

No. 21191-011
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. trzpień ø 2,4 mm
No. trzpień ø 4 mm
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Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień ø 2,4 mm i ø 4 mm
No. 21191-171

Elektroda igłowa, prosta, ø 0,8 x 17 mm, długość 35 mm

No. 21191-071
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-112

Elektroda igłowa, prosta, ø 0,8 x 22 mm, długość 40 mm

No. 21191-012
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-168

Elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,8 x 22 mm, długość 40 mm

No. 21191-068
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-113

Elektroda igłowa, prosta, ø 0,8 x 29 mm, długość 65 mm

No. 21191-013
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-169

Elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,8 x 15 mm, długość 115 mm

No. 21191-069
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-120

Elektroda igłowa, prosta, ø 0,8 x 15 mm, długość 120 mm

No. 21191-020
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. trzpień ø 2,4 mm
No. trzpień ø 4 mm
erbe-med.com
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Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień ø 2,4 mm i ø 4 mm
No. 21191-170

Elektroda igłowa, prosta, ø 0,8 x 15 mm, długość 180 mm

No. 21191-070
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-115

Elektroda igłowa, zagięta, ø 0,8 x 20 mm, długość 35 mm

No. 21191-015
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-151

Elektroda igłowa, zagięta, ø 0,8 x 12 mm, długość 45 mm

No. 21191-051
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-121

Elektroda igłowa, zagięta, ø 0,8 x 10 mm, długość 120 mm

No. 21191-021
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 40 mm

No. 21191-116

np. do delikatnego nacinania skóry

No. 21191-016
=1

1 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 55 mm

No. 21191-118

np. do delikatnego nacinania skóry

No. 21191-018
=1

1 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. trzpień ø 2,4 mm
No. trzpień ø 4 mm
10
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Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień ø 2,4 mm i ø 4 mm
Elektroda igłowa, zagięta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 35 mm

No. 21191-117

np. do delikatnego nacinania skóry

No. 21191-017
=1

1 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda igłowa, zagięta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 55 mm

No. 21191-119

np. do delikatnego nacinania skóry

No. 21191-019
=1

1 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda koagulacyjna, prosta, izolowana, ø 1 mm, długość 120 mm

No. 21191-114

np. do koagulacji wkłuciowej małżowin nosowych, głębokich jam ciała

No. 21191-014
=1

1 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda koagulacyjna, zagięta, izolowana, ø 1 mm, długość 115 mm

No. 21191-122

np. do koagulacji wkłuciowej małżowin nosowych, głębokich jam ciała

No. 21191-022
=1

1 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. trzpień ø 2,4 mm
No. trzpień ø 4 mm
erbe-med.com
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Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień ø 2,4 mm i ø 4 mm
No. 21191-123

Elektroda kulkowa, prosta, ø 2 mm, długość 40 mm

No. 21191-023
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-163

Elektroda kulkowa, prosta, ø 3 mm, długość 40 mm

No. 21191-063
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-124

Elektroda kulkowa, prosta, ø 4 mm, długość 40 mm

No. 21191-024
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-164

Elektroda kulkowa, prosta, ø 5 mm, długość 40 mm

No. 21191-064
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-125

Elektroda kulkowa, prosta, ø 6 mm, długość 40 mm

No. 21191-025
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-165

Elektroda kulkowa, prosta, ø 3 mm, długość 110 mm

No. 21191-065
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. trzpień ø 2,4 mm
No. trzpień ø 4 mm
12
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Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień ø 2,4 mm i ø 4 mm
No. 21191-128

Elektroda kulkowa, prosta, ø 4 mm, długość 110 mm

No. 21191-028
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-166

Elektroda kulkowa, prosta, ø 5 mm, długość 110 mm

No. 21191-066
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-129

Elektroda kulkowa, prosta, ø 6 mm, długość 115 mm

No. 21191-029
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-126

Elektroda kulkowa, zagięta, ø 2 mm, długość 35 mm

No. 21191-026
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-127

Elektroda kulkowa, zagięta, ø 4 mm, długość 35 mm

No. 21191-027
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. trzpień ø 2,4 mm
No. trzpień ø 4 mm
erbe-med.com
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Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień ø 2,4 mm i ø 4 mm
No. 21191-130

Elektroda kulkowa, zagięta, ø 2 mm, długość 115 mm

No. 21191-030
=1

1 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-131

Elektroda kulkowa, zagięta, ø 4 mm, długość 115 mm

No. 21191-031
=1

1 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-132

Elektroda kulkowa, zagięta, ø 8 mm, długość 190 mm

No. 21191-032
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-133

Elektroda kulkowa, zagięta, ø 10 mm, długość 190 mm

No. 21191-033
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. trzpień ø 2,4 mm
No. trzpień ø 4 mm
14
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Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień ø 2,4 mm i ø 4 mm
No. 21191-134

Elektroda kulkowa, zagięta, ø 8 mm, długość 240 mm

No. 21191-034
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-135

Elektroda pętlowa, drutowa, prosta, ø 6 mm, długość 40 mm

No. 21191-035
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-136

Elektroda pętlowa, drutowa, prosta, ø 12 mm, długość 40 mm

No. 21191-036
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-137

Elektroda pętlowa, drutowa, prosta, ø 16 mm, długość 40 mm

No. 21191-037
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-138

Elektroda petlowa, taśmowa, prosta, ø 12 mm, długość 40 mm

No. 21191-038
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-139

Elektroda petlowa, taśmowa, prosta, ø 16 mm, długość 40 mm

No. 21191-039
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. trzpień ø 2,4 mm
No. trzpień ø 4 mm
erbe-med.com
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Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień ø 2,4 mm i ø 4 mm
Elektroda pętlowa, prosta, ø 5 mm, wolframowa, drutowa, długość 105 mm

No. 21191-140

np. do konizacji szyjki macicy

No. 21191-040
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, ø 10 mm, wolframowa, drutowa, długość 105 mm
No. 21191-041

np. do konizacji szyjki macicy
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, 5 x 5 mm, wolframowa, długość 125 mm

No. 21191-167

np. do konizacji szyjki macicy

No. 21191-067
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, 6 x 15 mm, wolframowa, długość 125 mm

No. 21191-149

np. do konizacji szyjki macicy

No. 21191-049
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, 10 x 12 mm, wolframowa, długość 135 mm

No. 21191-147

np. do konizacji szyjki macicy

No. 21191-047
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, 10 x 15 mm, wolframowa, długość 135 mm

No. 21191-146

np. do konizacji szyjki macicy

No. 21191-046
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. trzpień ø 2,4 mm
No. trzpień ø 4 mm
16
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Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień ø 2,4 mm i ø 4 mm
Elektroda pętlowa, prosta, 15 x 20 mm, wolframowa, długość 140 mm

No. 21191-148

np. do konizacji szyjki macicy

No. 21191-048
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, ø 10 mm, wolframowa, długość 135 mm

No. 21191-142

np. do konizacji szyjki macicy

No. 21191-042
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, ø 15 mm, wolframowa, długość 135 mm

No. 21191-143

np. do konizacji szyjki macicy

No. 21191-043
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, ø 20 mm, wolframowa, długość 140 mm

No. 21191-144

np. do konizacji szyjki macicy

No. 21191-044
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, ø 25 mm, wolframowa, długość 145 mm

No. 21191-145

np. do konizacji szyjki macicy

No. 21191-045
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, ø 30 mm, wolframowa, długość 150 mm

No. 21191-150

np. do konizacji szyjki macicy

No. 21191-050
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. trzpień ø 2,4 mm
No. trzpień ø 4 mm
erbe-med.com

17

Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień ø 2,4 mm
Zestaw elektrod monopolarnych, mały, ø 2,4 mm
No. 21191-180

Zestaw złożony z elektrody 21191-124, 21191-135, 21191-112, 21191-100 oraz 21191-108
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-213

Zestaw złożony z:

Średnica

Szerokość

max 138 °C

Długość

Nr kat.

Elektroda kulkowa, prosta

4 mm

21191-124

Elektroda pętlowa, drutowa, prosta

6 mm

21191-135
22 mm

21191-112

Elektroda nożowa, prosta

Elektroda igłowa, prosta

0,8 mm
3,4 mm

24 mm

21191-100

Elektroda nożowa, zagięta

1,5 mm

17 mm

21191-108

Zestaw elektrod monopolarnych, duży, ø 2,4 mm
No. 21191-181

Zestaw złożony z 15 elektrod monopolarnych
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-213

Zestaw złożony z:
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Szerokość

Szerokość

Długość

max 138 °C

Nr kat.

Elektroda kulkowa, prosta

2 mm

21191-123

Elektroda kulkowa, prosta

4 mm

21191-124

Elektroda kulkowa, prosta

6 mm

21191-125

Elektroda kulkowa, zagięta

4 mm

21191-127

Elektroda pętlowa, taśmowa, prosta

12 mm

21191-138

Elektroda pętlowa, taśmowa, prosta

16 mm

21191-139

Elektroda pętlowa, drutowa, prosta

6 mm

21191-135

Elektroda pętlowa, drutowa, prosta

12 mm

21191-136

Elektroda nożowa, zagięta

1,5 mm

17 mm

21191-108

Elektroda nożowa, prosta

1,5 mm

17 mm

21191-101

Elektroda nożowa, prosta

3,4 mm

24 mm

21191-100

Elektroda igłowa, zagięta

0,8 mm

20 mm

21191-115

Elektroda igłowa, prosta

0,8 mm

22 mm

21191-112

Elektroda szpatułkowa, prosta

0,8 mm

3 mm

24 mm

21191-102

Elektroda szpatułkowa, zagięta

0,8 mm

3 mm

24 mm

21191-109
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Elektrody monopolarne

Wielokrotnego użycia, trzpien ø 4 mm
Zestaw elektrod monopolarnych, mały, ø 4 mm
No. 21191-080

Zestaw złożony z podstawki do sterylizacji 20191-004 i 5 elektrod monopolanych
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-213

Zestaw złożony z:

Średnica

Szerokość

Długość

max 138 °C

Nr kat.
20191-004

Podstawka do sterylizacji 8 elektrod
Elektroda kulkowa, prosta

4 mm

21191-024

Elektroda pętlowa, drutowa, prosta

6 mm

21191-035
22 mm

21191-012

Elektroda nożowa, prosta

3,4 mm

24 mm

21191-000

Elektroda nożowa, zagięta

1,5 mm

17 mm

21191-008

Elektroda igłowa, prosta

0,8 mm

Podstawka do sterylizacji 8 elektrod, 66 x 17 x 46 mm (dł. x wys. x szer.)
No. 20191-004

do trzpien ø 4 mm
=1

max 95 °C
max 134 °C

erbe-med.com
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Elektrody monopolarne

Wielokrotnego użycia, trzpien ø 4 mm
Zestaw elektrod monopolarnych, duży, ø 4 mm
No. 21191-081

Zestaw złożony z podstawki do sterylizacji 20191-002 i 15 elektrod monopolanych
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-213

Zestaw złożony z:

Szerokość

Szerokość

Długość

max 138 °C

Nr kat.
20191-002

Podstawka do sterylizacji 16 elektrod
Elektroda kulkowa, prosta

2 mm

21191-023

Elektroda kulkowa, prosta

4 mm

21191-024

Elektroda kulkowa, prosta

6 mm

21191-025

Elektroda kulkowa, zagięta

4 mm

21191-027

Elektroda pętlowa, taśmowa, prosta

12 mm

21191-038

Elektroda pętlowa, taśmowa, prosta

16 mm

21191-039

Elektroda pętlowa, drutowa, prosta

6 mm

21191-035

Elektroda pętlowa, drutowa, prosta

12 mm

21191-036

Elektroda nożowa, zagięta

1,5 mm

17 mm

21191-008

Elektroda nożowa, prosta

1,5 mm

17 mm

21191-001

Elektroda nożowa, prosta

3,4 mm

24 mm

21191-000

Elektroda igłowa, zagięta

0,8 mm

20 mm

21191-015

Elektroda igłowa, prosta

0,8 mm

22 mm

21191-012

Elektroda szpatułkowa, prosta

0,8 mm

3 mm

24 mm

21191-002

Elektroda szpatułkowa, zagięta

0,8 mm

3 mm

24 mm

21191-009

Podstawka do sterylizacji 16 elektrod, 100 x 17 x 67 mm (dł. x wys. x szer.)
No. 20191-002

do trzpien ø 4 mm
=1

max 95 °C
max 134 °C
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Elektrody monopolarne

Tabela stary/nowy nr kat.: elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień ø 4 mm
trzpień ø 4 mm

stary

nowy

stary

nowy

Elektroda pętlowa, wolframowa

20191-200

21191-041

trzpień ø 4 mm
Elektroda kulkowa

20191-225

21191-026

Elektroda pętlowa, wolframowa

20191-201

21191-040

Elektroda kulkowa

20191-226

21191-027

Elektroda kulkowa

20191-202

21191-029

Elektroda igłowa

20191-240

21191-013

Elektroda kulkowa

20191-203

21191-028

Elektroda igłowa

20191-251

21191-022

Elektroda nożowa

20191-204

21191-010

Elektroda pętlowa, wolframowa

20191-252

21191-042

Elektroda nożowa

20191-205

21191-011

Elektroda pętlowa, wolframowa

20191-253

21191-043

Elektroda igłowa

20191-206

21191-020

Elektroda pętlowa, wolframowa

20191-254

21191-044

Elektroda igłowa

20191-207

21191-021

Elektroda pętlowa, wolframowa

20191-255

21191-045

Elektroda nożowa

20191-208

21191-000

Elektroda szpatułkowa

20191-274

21191-003

Elektroda nożowa

20191-209

21191-001

Elektroda pętlowa, wolframowa

20191-291

21191-047

Elektroda szpatułkowa

20191-210

21191-002

Elektroda pętlowa, wolframowa

20191-292

21191-048

Elektroda igłowa

20191-211

21191-012

Elektroda pętlowa, wolframowa

20191-293

21191-049

Elektroda nożowa

20191-212

21191-008

Elektroda szpatułkowa

20191-337

21191-004

Elektroda szpatułkowa

20191-213

21191-009

Elektroda szpatułkowa

20191-338

21191-005

Elektroda igłowa

20191-214

21191-015

Elektroda szpatułkowa

20191-339

21191-006

Elektroda pętlowa, drutowa

20191-215

21191-035

Elektroda szpatułkowa

20191-340

21191-007

Elektroda pętlowa, drutowa

20191-216

21191-036

Elektroda igłowa, wolframowa

20191-362

21191-016

Elektroda pętlowa, drutowa

20191-217

21191-037

Elektroda igłowa, wolframowa

20191-363

21191-017

Elektroda pętlowa, taśmowa

20191-218

21191-038

Elektroda igłowa, wolframowa

20191-364

21191-018

Elektroda pętlowa, taśmowa

20191-219

21191-039

Elektroda igłowa, wolframowa

20191-365

21191-019

Elektroda kulkowa

20191-221

21191-023

Elektroda szpatułkowa

20191-373

21191-056

Elektroda kulkowa

20191-222

21191-024

Elektroda pętlowa, wolframowa

20191-412

21191-050

Elektroda kulkowa

20191-223

21191-025

Elektroda igłowa

20191-414

21191-051

Tabela stary / nowy nr kat.: elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień ø 2,4 mm
trzpień ø 2,4 mm

stary

nowy

Elektroda kulkowa

20191-389

21191-123

Elektroda igłowa

20191-390

21191-112

Elektroda szpatułkowa

20191-391

21191-153

Elektroda szpatułkowa

20191-392

21191-159

Kształty nowych elektrod z trzonkiem ø 2,4 i ø 4 mm zostały zoptymalizowane.
Zostały im nadane nowe numery katalogowe. Obecny nr kat. znajduje się w kolumnie „nowy“.
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Elektrody monopolarne

Do jednorazowego użycia, trzpień ø 2,4 mm
Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 45 mm
No. 21191-359
= 50

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Elektroda szpatułkowa, prosta, izolowana, 2,3 x 19 mm, długość 45 mm
No. 21191-361
= 20

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 120 mm
No. 21191-353
= 10

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Elektroda igłowa, prosta, ø 0,8 x 22 mm, długość 40 mm
No. 21191-312
= 50

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,8 x 22 mm, długość 40 mm
No. 21191-368
= 20

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 40 mm
No. 21191-316

np. do delikatnego nacinania skóry
= 20

4.3 kVp

STERILE EO

Elektroda igłowa, prosta, ø 0,8 x 15 mm, długość 120 mm
No. 21191-320

22

= 10

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO
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Elektrody monopolarne

Do jednorazowego użycia, trzpień ø 2,4 mm
Elektroda kulkowa, prosta, ø 3 mm, długość 40 mm
No. 21191-363
= 50

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Elektroda kulkowa, prosta, ø 4 mm, długość 40 mm
No. 21191-324
= 50

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Elektroda kulkowa, prosta, ø 5 mm, długość 40 mm
No. 21191-364
= 50

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Elektroda kulkowa, prosta, ø 3 mm, długość 110 mm
No. 21191-365
= 10

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Elektroda kulkowa, prosta, ø 4 mm, długość 110 mm
No. 21191-328
= 10

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Elektroda kulkowa, prosta, ø 5 mm, długość 110 mm
No. 21191-366

erbe-med.com

= 10

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO
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Elektrody monopolarne

Do jednorazowego użycia, trzpień ø 2,4 mm
Elektroda pętlowa, drutowa, ø 6 mm
No. 21191-335
= 20

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Elektroda pętlowa, drutowa, ø 12 mm
No. 21191-336
= 20

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Elektroda pętlowa, prosta, ø 10 mm, wolframowa, długość 135 mm
No. 21191-342

np. do konizacji szyjki macicy
= 10

1.5 kVp

31191-354

STERILE EO

Elektroda pętlowa, prosta, ø 15 mm, wolframowa, długość 135 mm
No. 21191-343

np. do konizacji szyjki macicy
= 10

1.5 kVp

31191-354

STERILE EO

Elektroda pętlowa, prosta, ø 20 mm, wolframowa, długość 140 mm
No. 21191-344

np. do konizacji szyjki macicy

24

= 10

1.5 kVp

31191-354

STERILE EO
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Elektrody monopolarne

Do jednorazowego użycia, trzpień ø 2,4 mm
Elektroda pętlowa, prosta, 6 x 15 mm, wolframowa, długość 125 mm
No. 21191-349

np. do konizacji szyjki macicy
= 10

1.5 kVp

31191-354

STERILE EO

Elektroda pętlowa, prosta, 10 x 12 mm, wolframowa, długość 135 mm
No. 21191-347

np. do konizacji szyjki macicy
= 10

1.5 kVp

31191-354

STERILE EO

Tabela stary / nowy nr kat.: elektrody monopolarne do jednorazowego użycia, trzpień ø 2,4 mm
trzpień ø 2,4 mm

stary

nowy

stary

nowy

Elektroda igłowa

20191-377

21191-312

trzpień ø 2,4 mm
Elektroda szpatułkowa

20191-376

21191-359

Elektroda pętlowa, wolframowa

20191-385

21191-342

Elektroda kulkowa

20191-378

21191-363

Elektroda pętlowa, wolframowa

20191-386

21191-343

Elektroda kulkowa

20191-382

21191-365

Elektroda pętlowa, wolframowa

20191-387

21191-344

Elektroda kulkowa

20191-383

21191-366

Elektroda pętlowa, wolframowa

20191-384

21191-347

Elektroda szpatułkowa

20191-379

21191-353

Kształty nowych elektrod z trzonkiem ø 2,4 i ø 4 mm zostały zoptymalizowane.
Zostały im nadane nowe numery katalogowe. Obecny nr kat. znajduje się w kolumnie „nowy“.
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Elektrody monopolarne

Do jednorazowego użycia, trzpień ø 2,4 mm
Elektroda szpatułkowa, z powłoką, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 50 mm
No. 21191-459
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Elektroda szpatułkowa, z powłoką, prosta, izolowana, 2,3 x 19 mm, długość 50 mm
No. 21191-461
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Elektroda szpatułkowa, z powłoką, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 83 mm
No. 21191-453
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Elektroda szpatułkowa, z powłoką, prosta, izolowana, 2,3 x 19 mm, długość 83 mm
No. 21191-455
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Elektroda szpatułkowa, z powłoką, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 134 mm
No. 21191-457
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Elektroda szpatułkowa, z powłoką, prosta, izolowana, 2,3 x 19 mm, długość 134 mm
No. 21191-458

26

= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO
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Elektrody monopolarne

Do jednorazowego użycia, trzpień ø 2,4 mm
Elektroda igłowa, z powłoką, prosta, ø 0,9 x 16 mm, długość 50 mm
No. 21191-412
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Elektroda igłowa, z powłoką, prosta, izolowana, ø 0,9 x 16 mm, długość 50 mm
No. 21191-468
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Elektroda igłowa, z powłoką, prosta, ø 0,9 x 16 mm, długość 83 mm
No. 21191-420
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Elektroda igłowa, z powłoką, prosta, izolowana, ø 0,9 x 16 mm, długość 83 mm
No. 21191-469
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Elektroda igłowa, z powłoką, prosta, ø 0,9 x 16 mm, długość 134 mm
No. 21191-470
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Elektroda igłowa, z powłoką, prosta, izolowana, ø 0,9 x 16 mm, długość 134 mm
No. 21191-473

erbe-med.com

= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO
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Elektrody monopolarne

Do jednorazowego użycia, trzpień ø 2 mm, do artroskopii
Elektroda igłowa, igła zakrzywiona o 90°, długość 110 mm
No. 20191-331
=5

max 95 °C

2,5 mm
0,8 mm

4 kVp

30191-838

max 134 °C

Elektroda igłowa, igła zakrzywiona o 90°, długość 170 mm
No. 20191-332
=5

max 95 °C

2,5 mm
0,8 mm

4 kVp

30191-838

max 134 °C

Elektroda nożowa, ostrze zakrzywione o 45°, długość 110 mm
No. 20191-333
=5

4 kVp
max 95 °C

3 mm
0,3 mm
0,4 mm

30191-838

max 134 °C

Elektroda nożowa, ostrze zakrzywione o 45°, długość 170 mm
No. 20191-334
=5

4 kVp
max 95 °C

3 mm
0,3 mm
0,4 mm

30191-838

max 134 °C

Elektroda do koagulacji, końcówka zakrzywiona o 90°, długość 110 mm
No. 20191-335
=5

max 95 °C

3 mm
ø 1,5 mm

4 kVp

30191-838

max 134 °C

Elektroda do koagulacji, końcówka zakrzywiona o 90°, długość 170 mm
No. 20191-336
=5

max 95 °C

3 mm
ø 1,5 mm

28

4 kVp

30191-838

max 134 °C
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Elektrody monopolarne

Przedłużki, Uchwyty zaciskowe, Czyściki do elektrod
Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień ø 4 mm, długość 40 mm
No. 20191-358
7,5 mm

=1

4 kVp
max 95 °C

30191-682

max 134 °C

Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień ø 4 mm, długość 100 mm
No. 20191-237
7,5 mm

=1

4 kVp
max 95 °C

30191-682

max 134 °C

Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień ø 4 mm, długość 150 mm
No. 20191-238
7,5 mm

=1

4 kVp
max 95 °C

30191-682

max 134 °C

Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień ø 4 mm, długość 180 mm
No. 20191-239
7,5 mm

=1

4 kVp
max 95 °C

30191-682

max 134 °C

Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień ø 2,4 mm, długość 40 mm
No. 20191-359
=1

4 kVp
max 95 °C

30191-682

max 134 °C

Czyścik do elektrod z folią samoprzylepną, 50 x 50 mm
No. 20191-415
= 100

30191-646

erbe-med.com

STERILE EO
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Instrumenty monopolarne

Instrumenty do chirurgii minimalnie inwazyjnej
Elektroda haczykowa, płaska, płaszcz izolowany, ø 5 mm, długość 350 mm
No. 20191-179

z uchwytem z 2 przyciskami
=1

3.6 kVp
max 95 °C

30191-741

max 138 °C

Elektroda haczykowa, okrągła, płaszcz izolowany, ø 5 mm, długość 320 mm
No. 20191-184

z uchwytem z 2 przyciskami
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30191-314

30

max 138 °C

Monopolarne kable przyłączeniowe

Przyłączenie

Długość

Sztuk

Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m,
do uchwytu 20190-045, 20190-082

standardowe (MO 9/5 mm)
standardowe (MO 9/5 mm)

4m
5m

1
1

20192-127
20192-094

Kabel monopolarny, Martin 4 m,
do uchwytu 20190-045, 20190-082

Martin Standard

4m

1

20192-099

Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, International 4 m,
do uchwytu 20190-045, 20190-082

International

4m

1

20192-110

No.
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Instrumenty monopolarne

Instrumenty do chirurgii minimalnie inwazyjnej
Elektroda haczykowa, okrągła, płaszcz izolowany, ø 5 mm, długość 320 mm
No. 20191-157

pokryta powłoką nieprzywierającą
=1

4,3 kVp
max 95 °C

30191-314

max 134 °C

Elektroda haczykowa, płaska w kształcie „J”, płaszcz izolowany, ø 5 mm, długość 320 mm
No. 20191-174

pokryta powłoką nieprzywierającą
=1

4,3 kVp
max 95 °C

30191-314

max 134 °C

Elektroda haczykowa, płaska w kształcie „L”, płaszcz izolowany, ø 5 mm, długość 320 mm
No. 20191-161

pokryta powłoką nieprzywierającą
=1

4,3 kVp
max 95 °C

30191-314

max 134 °C

Monopolarne kable przyłączeniowe

Przyłączenie

Długość

Sztuk

Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m,
do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji

Standardowe (MO 9/5 mm)

4m

1

20192-104

Kabel monopolarny, Martin, 4 m,
do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji

Martin Standard

4m

1

20192-108

Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC International (Bovie Jack), 4 m,
do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji

International ø 8 mm
(Bovie Jack)

4m

1

20192-113

Kabel monopolarny, International (3-Pin), do instrumentów ø 4
mm, długość 4,5 m, do instrumentów laparoskopowych do cięcia
i koagulacji

International (3-Pin)

4,5 m

1

20192-133

erbe-med.com
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Ważna informacja
Podczas tworzenia niniejszej publikacji dołożono wszelkich starań. Mimo to nie
jest możliwe wykluczenie błędów w niniejszej publikacji.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje, zalecenia i inne dane („informacje”)
odzwierciedlają naszą wiedzę i stan nauki i techniki w momencie tworzenia publikacji. Informacje te mają charakter ogólny, są niewiążące i służą wyłącznie
ogólnym celom informacyjnym oraz nie są instrukcjami użycia ani wskazówkami
użytkowymi.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje i zalecenia nie stanowią żadnych zobowiązań prawnych firmy Erbe Elektromedizin GmbH ani jej spółek powiązanych
(„Erbe″) ani żadnych innych roszczeń wobec firmy Erbe. Informacje te nie stanowią gwarancji ani innych stwierdzeń dotyczących właściwości; takie gwarancje
lub stwierdzenia wymagają jednoznacznej regulacji umownej z firmą Erbe w indywidualnym przypadku.
Firma Erbe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające
z zastosowania się do informacji zawartych w niniejszej publikacji, niezależnie
od podstawy prawnej odpowiedzialności.
Każdy użytkownik produktu Erbe jest odpowiedzialny za wcześniejsze przetestowanie danego produktu Erbe pod kątem jego właściwości i przydatności do zamierzonego zastosowania lub przeznaczenia. Odpowiednie wykorzystanie danego produktu Erbe jest określone w instrukcji użycia i wskazówkach użytkowych
dla danego produktu Erbe. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy
dostępna mu instrukcja użycia i wskazówki użytkowe odpowiadają stanowi dla
konkretnego produktu Erbe. Urządzenia wolno stosować tylko zgodnie z instrukcją użycia i wskazówkami użytkowymi.
Informacje dotyczące wartości ustawień, miejsc aplikacji, czasu trwania aplikacji
i użytkowania danego produktu Erbe opierają się na doświadczeniu klinicznym
lekarzy niezależnych od firmy Erbe. Są to wartości orientacyjne, które muszą
być sprawdzone przez użytkownika pod kątem zdatności do konkretnie zaplanowanego zastosowania. W zależności od uwarunkowań konkretnego przypadku zastosowania może być konieczne odstąpienie od tych informacji. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie tego na własną odpowiedzialność podczas
korzystania z produktu Erbe. Zwracamy uwagę, że nauka i technika podlegają
ciągłemu rozwojowi w wyniku badań i doświadczeń klinicznych. Może to również spowodować konieczność odstąpienia użytkownika od informacji zawartych w niniejszej publikacji.
Niniejsza publikacja zawiera informacje o produktach Erbe, które ewentualnie
mogą być niedopuszczone do stosowania w danym kraju. Użytkownik danego
produktu Erbe jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy stosowany przez
niego produkt jest prawnie dopuszczony w danym kraju i (lub) w jakim zakresie
istnieją ewentualnie wymogi prawne lub ograniczenia dotyczące zastosowania.
Publikacja niniejsza nie jest przeznaczona dla użytkowników w USA.
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Uchwyty elektrod
monopolarnych

ELEKTROCHIRURGIA

Legenda

Ważne wskazówki
Firma Erbe Elektromedizin GmbH z największą starannością opracowywuje katalogi swoich
produktów. Pomimo to nie można do końca wykluczyć, że mogą one zawierać błędy.
Informacje i zalecenia zawarte w katalogu nie stanowią podstaw do roszczeń względem
Erbe Elektromedizin GmbH. Jeżeli odpowiedzialność firmy wyniknie z przepisów prawnych,
ogranicza się ona do przypadków winy umyślnej oraz rażącego zaniedbania.
Dane dotyczące stosowania instrumentów opierają się na doświadczeniach klinicznych.
Na podstawie badań oraz doświadczeń klinicznych, produkty są ciągle udoskonalane
w zakresie technicznym i wzorniczym. Ze względu na tolerancje produkcyjne, wymiary
podane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
Potwierdzamy, że produkty wymienione w niniejszym katalogu nie zawierają lateksu,
z wyjątkiem pasów gumowych (nr kat. 20592-009 oraz 20592-011).

Pozostałe informacje dotyczące produktu
Ilość w opakowaniu

=5

Maksymalne napięcie szczytowe

4 kVp
max 95 °C

Instrukcja obsługi

30191-682

Temperatura czyszczenia w myjni

max 134 °C

Temperatura sterylizacji w autoklawie

Produkt jednorazowego użytku
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Pakowane sterylnie

Ręczne mycie i dezynfekcja

Przed użyciem jakiegokolwiek instrumentu należy zapoznać się
z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
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Uchwyty elektrod do odsysania dymu
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Uchwyty elektrod monopolarnych PREMIUM,
elektrod ø 2,4 mm
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Uchwyty elektrod monopolarnych, elektrod ø 2 mm
do elektrod artroskopowych

08

Uchwyty elektrod monopolarnych PREMIUM,
elektrod ø 4 mm
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Uchwyt do neurotestu, elektrod ø 4 mm
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Uchwyty elektrod monopolarnych ECO-LINE,
elektrod ø 2,4 mm
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Uchwyty elektrod monopolarnych
ø 2,4
Uchwyty elektrod jednorazowego użytku (ø 2,4 mm)
Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskam, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o długości 3 m
No. 20190-160
= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskam, elektrodą szpatułkową, z futerału ochronnego, kablem przyłączeniowym o długości 3 m
No. 20190-161
= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z przełącznikiem kołyskowym, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o długości 3 m
No. 20190-162
= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z przełącznikiem kołyskowym, elektrodą szpatułkową, z futerału ochronnegokablem, przyłączeniowym o długości 3 m

No. 20190-163
= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskam, elektrodą igłową, kablem przyłączeniowym o długości 3 m
No. 20190-165

04

= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

erbe-med.com

Uchwyty elektrod monopolarnych
ø 2,4
Uchwyty elektrod jednorazowego użytku (ø 2,4 mm)
Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskam, elektrodą igłową, z futerału ochronnego, kablem przyłączeniowym o długości 3 m
No. 20190-166
= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z przełącznikiem kołyskowym, elektrodą igłową, kablem przyłączeniowym o długości 3 m
No. 20190-167
= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z przełącznikiem kołyskowym, elektrodą igłową, z futerału ochronnego, kablem przyłączeniowym o długości 3 m

No. 20190-168
= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskam, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o długości 5 m
No. 20190-169
= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z przełącznikiem kołyskowym, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o długości 5 m
No. 20190-170

erbe-med.com

= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO
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Uchwyty elektrod monopolarnych
ø 2,4
Uchwyty elektrod jednorazowego użytku (ø 2,4 mm)
Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskam, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
No. 20190-117

z elektrodą igłową, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, bez futerału ochronnego
= 10

4.3 kVp

30190-259

STERILE R

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskam, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
No. 20190-106

z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, z elektrodą szpatułkową, bez futerału ochronnego
= 10

4.3 kVp

30190-212

STERILE R

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskam, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
No. 20190-107

z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, z elektrodą szpatułkową, z futerału ochronnego
= 30

4.3 kVp

30190-212

STERILE R

Uchwyt elektrod monopolarnych z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
No. 20190-109

z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, z elektrodą szpatułkową, bez futerału ochronnego
= 10

4.3 kVp

30190-212

STERILE R

Uchwyt elektrod monopolarnych z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
No. 20190-108

z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, z elektrodą szpatułkową, z futerału ochronnego

06

= 30

4.3 kVp

30190-212

STERILE R

Adaptery do uchwytów elektrod monopolanych z wtyczką typu International

Przyłączenie

Sztuk

Adapter z wtyczką, VIO, ICC, ACC, Standard
(MO 9/5 mm), do wtyczek International (3-Pin)

standardowe (MO 9/5 mm)

1

Nr. kat
20183-028

erbe-med.com

Uchwyty elektrod monopolarnych
ø 2,4
Uchwyty elektrod Premium (ø 2,4 mm)
Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z 2 przyciskami, Standard
No. 20190-105

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
=1

4 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
No. 20190-067

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
=1

6 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, Standard
No. 20190-104

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
=1

4 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line“ z przełącznikiem kołyskowym,VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
No. 20190-076

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
=1

6 kVp
max 95 °C

30190-179

erbe-med.com

max 138 °C

07

Uchwyty elektrod monopolarnych
ø4
Uchwyty elektrod Premium (ø 4 mm)
Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z 2 przyciskami, Standard
No. 20190-065

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
=1

4 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
No. 20190-066

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
=1

6 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, Standard
No. 20190-074

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
=1

4 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line“ z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
No. 20190-075

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
=1

6 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskam, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
No. 20190-062

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30190-179

08

max 138 °C
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Uchwyty elektrod monopolarnych
ø4
Uchwyty elektrod Premium (ø 4 mm)
Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, Standard / International
No. 20190-045

bez kabla przyłączeniowego
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Monopolarne kable przyłączeniowe

Przyłączenie

Długość

Sztuk

Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, do uchwytu 20190045, 20190-082

standardowe (MO 9/5 mm)
standardowe (MO 9/5 mm)

4m
5m

1
1

20192-127
20192-094

Kabel monopolarny, Martin, 4 m, do uchwytu 20190-045, 20190082

Martin Standard

4m

1

20192-099

Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, International, 4 m, do uchwytu
20190-045, 20190-082

International

4m

1

20192-110

Nr. kat

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, Standard
No. 20190-090

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m, z wydłużoną obsadą: 70 mm
=1

2.5 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line“ z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
No. 20190-093

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m, z wydłużoną obsadą: 70 mm
=1

2.5 kVp
max 95 °C

30190-179

erbe-med.com

max 138 °C
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Uchwyty elektrod monopolarnych
ø 2,4
Uchwyty elektrod ECO-LINE (ø 2,4 mm)
Uchwyt elektrod monopolarnych „ECO-LINE” z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie International
No. 20190-111

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
=1

5 kVp
max 95 °C

30190-255

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „ECO-LINE” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
No. 20190-112

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
=1

5 kVp
max 95 °C

30190-255

10

Adaptery do uchwytów elektrod monopolanych z wtyczką typu International

Przyłączenie

Sztuk

Adapter z wtyczką, VIO, ICC, ACC, Standard
(MO 9/5 mm), do wtyczek International (3-Pin)

standardowe (MO 9/5 mm)

1

max 138 °C

Nr. kat
20183-028

erbe-med.com

Uchwyty elektrod monopolarnych

Uchwyty elektrod do odsysania dymu
Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, krótki z elektroda szpatułkowa, kablem przyłączeniowy 3 m
No. 20321-040
= 20

4.5 kVp

D150123

STERILE EO

Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, krótki z elektroda szpatułkowa, z powłoką, kablem przyłączeniowy 3 m
No. 20321-041
= 20

4.5 kVp

D150123

STERILE EO

Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, krótki z elektroda szpatułkowa, kablem przyłączeniowy 5 m
No. 20321-042
= 20

4.5 kVp

D150123

STERILE EO

Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, krótki z elektroda szpatułkowa, z powłoką, kablem przyłączeniowy 5 m
No. 20321-043
= 20

4.5 kVp

D150123

STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami VIO, ICC, ACC, ø 10 / 22 mm, International
z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, z elektrodą szptułkową i zintegrowaną nasadką do odsysania dymu,
regulowana przedłużka do 100 mm

erbe-med.com

No. 20321-028
= 25

4.5 kVp

30321-001

STERILE EO
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Uchwyty elektrod monopolarnych

Uchwyty elektrod do odsysania dymu
Uchwyt clip-on do odsysania dymów do 20190-065, -066, -067, -074, -075, -090, -093, -104, -105
Stosowania w połączeniu z uchwytami elektrod Erbe Slim-Line (20190-065, 20190-066, 20190-067,
20190-074, 20190-075, 20190-090, 20190-093, 20190-104, 20190-105)

No. 20321-044
= 20

D150128

STERILE EO

Końcówka przedłużająca do uchwytu clip-on (20321-044)
No. 20321-045

Stosowania w połączeniu z 20321-044
= 25

D146678

STERILE EO

Nakładka na uchwyt elektrod monopolarnych Slim-Line, koncówka krótka: 12 mm
No. 20321-007

z przewodem do odsysania długości 3 m i zlączem ø 22 mm, bez uchwytu elektrod
= 25

30321-000

STERILE EO

Nakładka na uchwyt elektrod monopolarnych Slim-Line, koncówka długa: 100 mm
No. 20321-020

z przewodem do odsysania długości 3 m i zlączem ø 22 mm, bez uchwytu elektrod
= 25

30321-000

12

STERILE EO

erbe-med.com

Uchwyty elektrod monopolarnych
ø2
Uchwyty elektrod do artroskopii (ø 2 mm)
Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, Standard / International
No. 20190-082

bez kabla przyłączeniowego
=1

4 kVp
max 95 °C

30190-196

max 138 °C

Monopolarne kable przyłączeniowe

Przyłączenie

Długość

Sztuk

Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard

standardowe (MO 9/5 mm)
standardowe (MO 9/5 mm)

4m
5m

1
1

20192-127
20192-094

Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, International

International

4m

1

20192-110

Nr. kat

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskam, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
No. 20190-098

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
=1

4 kVp
max 95 °C

30190-196

max 138 °C

Uchwyty elektrod do neurotestu
Uchwyt elektrody do stymulacji nerwów z 1 przyciskiem, NT 2 / ICC 350 ZMK
No. 20190-148

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30190-262

Srebrna elektroda kulkowa do stymulacji nerwów, ø 1 mm, długość 40 mm

erbe-med.com

Kształt / postać

Sztuk

prosta

1

max 138 °C

Nr. kat
21191-052
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Ważna informacja
Podczas tworzenia niniejszej publikacji dołożono wszelkich starań. Mimo to nie
jest możliwe wykluczenie błędów w niniejszej publikacji.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje, zalecenia i inne dane („informacje”)
odzwierciedlają naszą wiedzę, stan nauki i techniki w momencie tworzenia publikacji. Informacje te mają charakter ogólny, są niewiążące i służą wyłącznie
ogólnym celom informacyjnym oraz nie są instrukcjami użycia ani wskazówkami
użytkowymi.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje i zalecenia nie stanowią żadnych zobowiązań prawnych firmy Erbe Elektromedizin GmbH ani jej spółek powiązanych
(„Erbe″) ani żadnych innych roszczeń wobec firmy Erbe. Informacje te nie stanowią gwarancji ani innych stwierdzeń dotyczących właściwości; takie gwarancje
lub stwierdzenia wymagają jednoznacznej regulacji umownej z firmą Erbe w indywidualnym przypadku.
Firma Erbe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające
z zastosowania się do informacji zawartych w niniejszej publikacji, niezależnie
od podstawy prawnej odpowiedzialności.
Każdy użytkownik produktu Erbe jest odpowiedzialny za wcześniejsze przetestowanie danego produktu Erbe pod kątem jego właściwości i przydatności do zamierzonego zastosowania lub przeznaczenia. Odpowiednie wykorzystanie danego produktu Erbe jest określone w instrukcji użycia i wskazówkach użytkowych
dla danego produktu Erbe. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy
dostępna mu instrukcja użycia i wskazówki użytkowe odpowiadają dla konkretnego produktu Erbe. Urządzenia wolno stosować tylko zgodnie z instrukcją użycia i wskazówkami użytkowymi.
Informacje dotyczące wartości ustawień, miejsc aplikacji, czasu trwania aplikacji
i użytkowania danego produktu Erbe opierają się na doświadczeniu klinicznym
lekarzy niezależnych od firmy Erbe. Są to wartości orientacyjne, które muszą
być sprawdzone przez użytkownika pod kątem zdatności do konkretnie zaplanowanego zastosowania. W zależności od uwarunkowań konkretnego przypadku zastosowania może być konieczne odstąpienie od tych informacji. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie tego na własną odpowiedzialność podczas
korzystania z produktu Erbe. Zwracamy uwagę, że nauka i technika podlegają
ciągłemu rozwojowi w wyniku badań i doświadczeń klinicznych. Może to również spowodować konieczność odstąpienia użytkownika od informacji zawartych w niniejszej publikacji.
Niniejsza publikacja zawiera informacje o produktach Erbe, które ewentualnie
mogą być niedopuszczone do stosowania w danym kraju. Użytkownik danego
produktu Erbe jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy stosowany przez
niego produkt jest prawnie dopuszczony w danym kraju i (lub) w jakim zakresie
istnieją ewentualnie wymogi prawne lub ograniczenia dotyczące zastosowania.
Publikacja niniejsza nie jest przeznaczona dla użytkowników w USA.

Erbe Polska Sp. z o. o.
al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
02-972 Warszawa
Polska
© Erbe Elektromedizin GmbH 2021
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Instrumenty
bipolarne

ELEKTROCHIRURGIA

Legenda

Ważne wskazówki
Firma Erbe Elektromedizin GmbH z największą starannością opracowywuje katalogi swoich
produktów. Pomimo to nie można do końca wykluczyć, że mogą one zawierać błędy.
Informacje i zalecenia zawarte w katalogu nie stanowią podstaw do roszczeń względem
Erbe Elektromedizin GmbH. Jeżeli odpowiedzialność firmy wyniknie z przepisów prawnych,
ogranicza się ona do przypadków winy umyślnej oraz rażącego zaniedbania.
Dane dotyczące stosowania instrumentów opierają się na doświadczeniach klinicznych.
Na podstawie badań oraz doświadczeń klinicznych, produkty są ciągle udoskonalane
w zakresie technicznym i wzorniczym. Ze względu na tolerancje produkcyjne, wymiary
podane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
Potwierdzamy, że produkty wymienione w niniejszym katalogu nie zawierają lateksu,
z wyjątkiem pasów gumowych (nr kat. 20592-009 oraz 20592-011).

Pozostałe informacje dotyczące produktu
Ilość w opakowaniu

=5

Maksymalne napięcie szczytowe

4 kVp
max 95 °C

Instrukcja obsługi

30191-682

Temperatura czyszczenia w myjni

max 134 °C

Temperatura sterylizacji w autoklawie

Produkt jednorazowego użytku
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Pakowane sterylnie

Ręczne mycie i dezynfekcja

Przed użyciem jakiegokolwiek instrumentu należy zapoznać się
z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
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Instrumenty Bipolarne

Kleszczyki laparoskopowe
Kleszczyki laparoskopowe typu Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 20195-132

składające się z: 20195-140, 20195-141, 20195-143
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe okienkowe, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 20195-133

składające się z: 20195-140, 20195-141, 20195-144
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe okienkowe wersja E, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 20195-224

składające się z: 20195-245, 20195-241, 20195-144
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe wersja E, typu Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 20195-225

składające się z: 20195-245, 20195-241, 20195-143
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

04

max 138 °C
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Instrumenty Bipolarne

Kleszczyki laparoskopowe
Pojedyńcze elementy kleszczyków

Sztuk

Nr kat.

Wkład do kleszczyków laparoskopowych typu Maryland (również do wersji
„E“), okładki radełkowane, ø 5 mm, długość 340 mm
(do instrumentów o nr kat. 20195-132 i 20195-225)

1

20195-143

Wkład do kleszczyków laparoskopowych okienkowych (również do wersji
„E“), okładki radełkowane, ø 5 mm, długość 340 mm
(do instrumentów o nr kat. 20195-133 i 20195-224)

1

20195-144

Płaszcz do kleszczyków laparoskopowych i kleszczyków BiClamp LAP, ø 5
mm, długość 340 mm

1

20195-141

Płaszcz do kleszczyków laparoskopowych wersja „E“ i
kleszczyków BiClamp E LAP, ø 5 mm, długość 340 mm

1

20195-241

Uchwyt do kleszczyków laparoskopowych,
bez kabla przyłączeniowego

1

20195-140

Uchwyt do kleszczyków laparoskopowych wersja „E“,
bez kabla przyłączeniowego

1

20195-245

Akcesoria do mycia i dezynfekcji

Sztuk

Szczoteczka do mycia, długość 650 mm,
do ręcznego mycia i dezynfekcji

1

20191-279

Nr kat.

Dren do płukania długość 0,5 m, ze złączem typu Luer,
do maszynowego mycia i dezynfekcji

1

20195-201

Bipolarne kable przyłączeniowe

Przyłączenie

Długość

Sztuk

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard

Standardowe
Standardowe

4m
5m

1
1

20196-045
20196-057

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, International (2-Pin 22 mm)

International
International

4m
5m

1
1

20196-053
20196-061

Kabel bipolarny, Martin

Martin
Martin

4m
5m

1
1

20196-047
20196-059

Kabel bipolarny, Valleylab (2-Pin 28 mm)

Vallylab (2-Pin 28 mm)

4m

1

20196-055

erbe-med.com

Nr kat.
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Instrumenty Bipolarne

Laparoskopowe nożyczki BiSect / Laparoskopowe nożyczki bipolarne
LAP BiSect Micro, ø 5 mm, długość 350 mm
No. 20195-204

składające się z: 20195-206, 20195-208, 20195-209, 20195-210
=1

0.475 kVp
max 95 °C

30195-114

max 138 °C

LAP BiSect Macro, ø 5 mm, długość 350 mm
No. 20195-205

składające się z: 20195-206, 20195-208, 20195-209, 20195-210
=1

0.475 kVp
max 95 °C

30195-114

06

max 138 °C

Pojedyńcze elementy kleszczyków

Sztuk

Nr kat.

Wkład do laparoskopowych nożyczek bipolarnych BiSect Micro
(do instrumentów nr kat. 20195-204), ø 5 mm, długość 350 mm

1

20195-206

Wkład do laparoskopowych nożyczek bipolarnych BiSect Macro
(do instrumentów nr kat. 20195-205), ø 5 mm, długość 350 mm

1

20195-207

Płaszcz do laparoskopowych nożyczek bipolarnych BiSect Micro i Macro,
ø 5 mm, długość 350 mm

1

20195-208

Osłona izolacyjna do laparoskopowych nożyczek bipolarnych
BiSect Micro i BiSect Makro, długość 350 mm

1

20195-209

Uchwyt do laparoskopowych nożyczek bipolarnych BiSect Micro i Macro

1

20195-210

erbe-med.com

Instrumenty Bipolarne

Laparoskopowe nożyczki BiSect / Laparoskopowe nożyczki bipolarne
Bipolarne nożyczki LAP, typu Metzenbaum, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 20195-226

składające się z: 20195-140, 20195-141, 20195-242

0.25 kVp
max 95 °C
30195-119

max 138 °C

Bipolarne nożyczki wersja E LAP, typu Metzenbaum, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 20195-227

składające się z: 20195-245, 20195-241, 20195-242

0.25 kVp
max 95 °C
30195-119

max 138 °C

Pojedyńcze elementy kleszczyków

Sztuk

Wkład do bipolarnych nożyczek LAP typu Metzenbaum
(także wersja „E“), płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
(do instrumentów o nr kat. 20195-226 i 20195-227)

1

20195-242

Płaszcz do bipolarnych nożyczek LAP,
ø 5 mm, długość 340 mm

1

20195-141

Płaszcz do bipolarnych nożyczek wersja „E”,
ø 5 mm, długość 340 mm

1

20195-241

Uchwyt do bipolarnych nożyczek LAP,
bez kabla przyłączeniowego

1

20195-140

Uchwyt do bipolarnych nożyczek wersja „E”,
bez kabla przyłączeniowego

1

20195-245

erbe-med.com

Nr kat.
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Instrumenty Bipolarne

Laparoskopowe nożyczki BiSect / Laparoskopowe nożyczki bipolarne

08

Bipolarne kable przyłączeniowe

Przyłączenie

Długość

Sztuk

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard

Standardowe
Standardowe

4m
5m

1
1

20196-045
20196-057

Nr kat.

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, International (2-Pin 22 mm)

International
International

4m
5m

1
1

20196-053
20196-061

Kabel bipolarny, Martin

Martin
Martin

4m
5m

1
1

20196-047
20196-059

Kabel bipolarny, Valleylab (2-Pin 28 mm)

Vallylab (2-Pin 28 mm)

4m

1

20196-055

Akcesoria do mycia i dezynfekcji

Sztuk

Nr kat.

Szczoteczka do mycia, długość 650 mm, do ręcznego mycia i
dezynfekcji

1

20191-279

Dren do płukania długość 0,5 m, ze złączem typu Luer,
do maszynowego mycia i dezynfekcji

1

20195-201

erbe-med.com
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Nożyczki bipolarne BiSect
Nożyczki bipolarne BiSect 180, zakrzywione, długość 180 mm
No. 20195-170

z osłoną zabezpieczającą 20195-193
=1

0.6 kVp
max 95 °C

30195-106

max 138 °C

Nożyczki bipolarne BiSect 230, zakrzywione, długość 230 mm
No. 20195-171

z osłoną zabezpieczającą 20195-194
=1

0.6 kVp
max 95 °C

30195-106

max 138 °C

Nożyczki bipolarne BiSect 280, zakrzywione, długość 280 mm
No. 20195-172

z osłoną zabezpieczającą 20195-195
=1

0.6 kVp
max 95 °C

30195-106

max 138 °C

Osłona zabezpieczająca do BiSect

Sztuk

Nr kat.

do BiSect 180

1

20195-193

do BiSect 230

1

20195-194

do BiSect 280

1

20195-195

Bipolarne kable przyłączeniowe

Przyłączenie

Długość

Sztuk

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard

Standardowe

4m

1

20196-106

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, International (2-Pin 22 mm)

International

4m

1

20196-107

erbe-med.com

Nr kat.
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Instrumenty Bipolarne

Elektrody do koagulacji kontaktowej i wkłuciowej
Elektroda igłowa wkłuciowa, zagięta 25°, długość igieł 10 mm, długość 100 mm
No. 20195-025

dedykowana do koagulacji małżowin nosowych
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Bipolarne kable przyłączeniowe

Przyłączenie

Długość

Sztuk

Nr kat.

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard

Standardowe
Standardowe

4m
5m

1
1

20196-045
20196-057

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, International (2-Pin 22 mm)

International
International

4m
5m

1
1

20196-053
20196-061

Kabel bipolarny, Martin

Martin
Martin

4m
5m

1
1

20196-047
20196-059

Kabel bipolarny, Valleylab (2-Pin 28 mm)

Vallylab (2-Pin 28 mm)

4m

1

20196-055

Elektrody do koagulacji kontaktowej
Elektroda do koagulacji kontaktowej, zagięta 22,5°, końcówki zakrzywione 45°, długość 100 mm
No. 20195-003
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

10

max 138 °C
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Ważna informacja
Podczas tworzenia niniejszej publikacji dołożono wszelkich starań. Mimo to nie
jest możliwe wykluczenie błędów w niniejszej publikacji.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje, zalecenia i inne dane („informacje”)
odzwierciedlają naszą wiedzę i stan nauki i techniki w momencie tworzenia publikacji. Informacje te mają charakter ogólny, są niewiążące i służą wyłącznie
ogólnym celom informacyjnym oraz nie są instrukcjami użycia ani wskazówkami
użytkowymi.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje i zalecenia nie stanowią żadnych zobowiązań prawnych firmy Erbe Elektromedizin GmbH ani jej spółek powiązanych
(„Erbe″) ani żadnych innych roszczeń wobec firmy Erbe. Informacje te nie stanowią gwarancji ani innych stwierdzeń dotyczących właściwości; takie gwarancje
lub stwierdzenia wymagają jednoznacznej regulacji umownej z firmą Erbe w indywidualnym przypadku.
Firma Erbe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające
z zastosowania się do informacji zawartych w niniejszej publikacji, niezależnie
od podstawy prawnej odpowiedzialności.
Każdy użytkownik produktu Erbe jest odpowiedzialny za wcześniejsze przetestowanie danego produktu Erbe pod kątem jego właściwości i przydatności do zamierzonego zastosowania lub przeznaczenia. Odpowiednie wykorzystanie danego produktu Erbe jest określone w instrukcji użycia i wskazówkach użytkowych
dla danego produktu Erbe. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy
dostępna mu instrukcja użycia i wskazówki użytkowe odpowiadają stanowi dla
konkretnego produktu Erbe. Urządzenia wolno stosować tylko zgodnie z instrukcją użycia i wskazówkami użytkowymi.
Informacje dotyczące wartości ustawień, miejsc aplikacji, czasu trwania aplikacji
i użytkowania danego produktu Erbe opierają się na doświadczeniu klinicznym
lekarzy niezależnych od firmy Erbe. Są to wartości orientacyjne, które muszą
być sprawdzone przez użytkownika pod kątem zdatności do konkretnie zaplanowanego zastosowania. W zależności od uwarunkowań konkretnego przypadku zastosowania może być konieczne odstąpienie od tych informacji. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie tego na własną odpowiedzialność podczas
korzystania z produktu Erbe. Zwracamy uwagę, że nauka i technika podlegają
ciągłemu rozwojowi w wyniku badań i doświadczeń klinicznych. Może to również spowodować konieczność odstąpienia użytkownika od informacji zawartych w niniejszej publikacji.
Niniejsza publikacja zawiera informacje o produktach Erbe, które ewentualnie
mogą być niedopuszczone do stosowania w danym kraju. Użytkownik danego
produktu Erbe jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy stosowany przez
niego produkt jest prawnie dopuszczony w danym kraju i (lub) w jakim zakresie
istnieją ewentualnie wymogi prawne lub ograniczenia dotyczące zastosowania.
Publikacja niniejsza nie jest przeznaczona dla użytkowników w USA.

Erbe Polska Sp. z.o.o.
Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
02-972 Warszawa
Polska
© Erbe Elektromedizin GmbH 2019

2019-09

85100-962
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Tel +48 22 642-25-26
Fax +48 22 642-88-99
sales@erbe.pl
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Pincety bipolarne

ELEKTROCHIRURGIA

Legenda

Ważne wskazówki
Firma Erbe Elektromedizin GmbH z największą starannością opracowywuje katalogi swoich
produktów. Pomimo to nie można do końca wykluczyć, że mogą one zawierać błędy.
Informacje i zalecenia zawarte w katalogu nie stanowią podstaw do roszczeń względem
Erbe Elektromedizin GmbH. Jeżeli odpowiedzialność firmy wyniknie z przepisów prawnych,
ogranicza się ona do przypadków winy umyślnej oraz rażącego zaniedbania.
Dane dotyczące stosowania instrumentów opierają się na doświadczeniach klinicznych.
Na podstawie badań oraz doświadczeń klinicznych, produkty są ciągle udoskonalane
w zakresie technicznym i wzorniczym. Ze względu na tolerancje produkcyjne, wymiary
podane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
Potwierdzamy, że produkty wymienione w niniejszym katalogu nie zawierają lateksu,
z wyjątkiem pasów gumowych (nr kat. 20592-009 oraz 20592-011).

Pozostałe informacje dotyczące produktu
Ilość w opakowaniu

=5

Maksymalne napięcie szczytowe

4 kVp
max 95 °C

Instrukcja obsługi

30191-682

Temperatura czyszczenia w myjni

max 134 °C

Temperatura sterylizacji w autoklawie

Produkt jednorazowego użytku
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Pakowane sterylnie

Ręczne mycie i dezynfekcja

Przed użyciem jakiegokolwiek instrumentu należy zapoznać się
z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
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Pincety bipolarne PREMIUM, proste i zagięte
Pincety bipolarne PREMIUM, bagnetowe
Pincety bipolarne CLASSIC, proste i zagięte

22
28
31

Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe
Pincety bipolarne CLASSIC z radełkowanymi okładkami
Pincety bipolarne z kanałem irygacyjnym

Przegląd
Typy pincet

Kształty pincet

Rodzaj końcówek

Typy zamknięcia

PREMIUM

prosta

ostre 0,2 mm

punktowe

bagnetowa

cienkie 0,3 -:- 0,4 mm

równoległe

zagięta

delikatne 0,5 -:- 0,7 mm

Classic
z kanałem irygacyjnym

tępe 1,0 -:- 1,2 mm

tępe 2,0 -:- 2,2 mm

erbe-med.com
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne PREMIUM, prosta
Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta
No.
=1

0.5 kVp
max 95 °C

100 %

30195-120

04

max 138 °C

Rodzaj końcówek

Długość

Długość końcówek

Kształt pincety

● Końcówki 0,2 mm, ostre

120 mm
185 mm
200 mm

8 mm
8 mm
8 mm

prosta
prosta
prosta

20195-501
20195-505
20195-510

Nr kat.

● Końcówki 0,3 – 0,4 mm, cienkie

120 mm
185 mm
200 mm

8 mm
8 mm
8 mm

prosta
prosta
prosta

20195-502
20195-506
20195-511

● Końcówki 0,5 – 0,7 mm, delikatne

120 mm
120 mm
185 mm

8 mm
8 mm
8 mm

prosta
zagięta, 45°
prosta

20195-503
20195-504
20195-507

● Końcówki 1 mm, tępe

185 mm
185 mm
200 mm
200 mm
260 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

prosta
zagięta, 30°
prosta
zagięta, 30°
zagięta, 30°

20195-508
20195-509
20195-512
20195-513
20195-516

● Końcówki 2 mm, tępe

200 mm
230 mm
260 mm
280 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

zagięta, 30°
prosta
zagięta, 30°
prosta

20195-514
20195-515
20195-517
20195-518

Bipolarne kable przyłączeniowe

Długość

Sztuk

Nr kat.

Standard

4m
5m

1

20196-045
20196-057

wtykiem MF

4m

1

20196-124

International
(2-Pin 22 mm)

4m
5m

1

20196-053
20196-061

Martin Standard

4m
5m

1

20196-047
20196-059

Valleylab
(2-Pin 28 mm)

4m

1

20196-055

erbe-med.com
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Pincety bipolarne PREMIUM, prosta
Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,2 mm, ostre, długość 120 mm
No. 20195-501
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 120 mm
No. 20195-502
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 120 mm
No. 20195-503
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, zagięta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 120 mm
No. 20195-504
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,2 mm, ostre, długość 185 mm
No. 20195-505
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 185 mm
No. 20195-506
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

erbe-med.com

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne PREMIUM, prosta
Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 185 mm
No. 20195-507
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 185 mm
No. 20195-508
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, zagięta, końcówki 1 mm, tępe, długość 185 mm
No. 20195-509
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,2 mm, ostre, długość 200 mm
No. 20195-510
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 200 mm
No. 20195-511
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 200 mm
No. 20195-512
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

06

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne PREMIUM, prosta
Pinceta bipolarna PREMIUM, zagięta, końcówki 1 mm, tępe, długość 200 mm
No. 20195-513
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, zagięta, końcówki 2 mm, tępe, długość 200 mm
No. 20195-514
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 230 mm
No. 20195-515
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, zagięta, końcówki 1 mm, tępe, długość 260 mm
No. 20195-516
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, zagięta, końcówki 2 mm, tępe, długość 260 mm
No. 20195-517
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 280 mm
No. 20195-518

np. do urologii
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

erbe-med.com

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne PREMIUM, bagnetowe
Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa
No.
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

Rodzaj końcówek

Długość

Długość końcówek

Kształt pincety

● Końcówki 0,2 mm, ostre

155 mm
170 mm
200 mm
230 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

prosta
prosta
prosta
prosta
prosta

20195-531
20195-534
20195-560
20195-543
20195-551

● Końcówki 0,3 – 0,4 mm, cienkie

155 mm
200 mm
230 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

prosta
prosta
prosta
prosta

20195-532
20195-536
20195-544
20195-552

● Końcówki 0,5 – 0,7 mm, delikatne

155 mm
170 mm
200 mm
230 mm
230 mm
230 mm
250 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

prosta
prosta
prosta
prosta
zagięta do góry, 135°
zagięta w dół, 135°
prosta
zagięta do góry, 135°

20195-533
20195-557
20195-537
20195-545
20195-548
20195-550
20195-553
20195-556

● Końcówki 1 mm, tępe

170 mm
200 mm
230 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

prosta
prosta
prosta
prosta

20195-535
20195-538
20195-546
20195-554

● Końcówki 1,2 mm, tępe

200 mm
200 mm
200 mm
230 mm
230 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

prosta
zagięta w dół, 135°
zagięta do góry, 135°
prosta
zagięta do góry, 135°
prosta

20195-539
20195-541
20195-542
20195-547
20195-549
20195-555

● Końcówki 2 mm, tępe

170 mm
200 mm
230 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

prosta
prosta
prosta
prosta

20195-559
20195-540
20195-561
20195-558

100 %
08

max 138 °C

Nr kat.

Bipolarne kable przyłączeniowe

Długość

Sztuk

Standard

4m
5m

1

20196-045
20196-057

Nr kat.

wtykiem MF

4m

1

20196-124

International
(2-Pin 22 mm)

4m
5m

1

20196-053
20196-061

Martin Standard

4m
5m

1

20196-047
20196-059

Valleylab
(2-Pin 28 mm)

4m

1

20196-055

erbe-med.com

Pincety bipolarne

Pincety bipolarne PREMIUM, bagnetowe
Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,2 mm, ostre, długość 165 mm
No. 20195-531
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 155 mm
No. 20195-532
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 155 mm
No. 20195-533
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,2 mm, ostre, długość 170 mm
No. 20195-534
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 170 mm
No. 20195-557
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1 mm, tępe, długość 170 mm
No. 20195-535
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 2 mm, tępe, długość 170 mm
No. 20195-559
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120
erbe-med.com

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne PREMIUM, bagnetowe
Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,2 mm, ostre, długość 200 mm
No. 20195-560
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 200 mm
No. 20195-536
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 200 mm
No. 20195-537
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1 mm, tępe, długość 200 mm
No. 20195-538
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 200 mm
No. 20195-539
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 2 mm, tępe, długość 200 mm
No. 20195-540
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

10

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne PREMIUM, bagnetowe
Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 200 mm
No. 20195-541

zagięta w dół
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 200 mm
No. 20195-542

zagięta do góry
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,2 mm, ostre, długość 230 mm
No. 20195-543
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 230 mm
No. 20195-544
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 230 mm
No. 20195-545
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1 mm, tępe, długość 230 mm
No. 20195-546
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

erbe-med.com

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne PREMIUM, bagnetowe
Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 230 mm
No. 20195-547
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 2 mm, tępe, długość 230 mm
No. 20195-561
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 230 mm
No. 20195-548

zagięta do góry
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 230 mm
No. 20195-549

zagięta do góry
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 230 mm
No. 20195-550

zagięta w dół
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,2 mm, ostre, długość 250 mm
No. 20195-551
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

12

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne PREMIUM, bagnetowe
Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 250 mm
No. 20195-552
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 250 mm
No. 20195-553
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1 mm, tępe, długość 250 mm
No. 20195-554
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 250 mm
No. 20195-555
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 250 mm
No. 20195-556

zagięta do góry
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 2 mm, tępe, długość 250 mm
No. 20195-558
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

erbe-med.com

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC, proste
Pincety bipolarne CLASSIC, proste
No.
=1

0.5 kVp
max 95 °C

100 %

30195-011

14

max 138 °C

Rodzaj końcówek

Długość

Długość
końcówek

Kształt pincety

Zamknięcie

Nr kat.

Końcówki 0,2 mm, ostre

105 mm
105 mm
105 mm
165 mm
165 mm
190 mm

6 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm

prosta
krótko zagięta, 45°
zagięta, 45°
prosta
zagięta, 30°
prosta

punktowe
punktowe
punktowe
punktowe
punktowe
punktowe

20195-019
20195-022
20195-023
20195-011
20195-013
20195-037

Końcówki 0,3 – 0,4 mm, cienkie

165 mm

6 mm

zagięta, 30°

punktowe

20195-036

Końcówki 0,5 – 0,7 mm, delikatne

105 mm
105 mm
150 mm
165 mm
190 mm
225 mm

6 mm
6 mm
8 mm
5 mm
5 mm
5 mm

prosta
zagięta, 45°
prosta
krótko zagięta, 45°
krótko zagięta, 45°
zagięta, 45°

punktowe
punktowe
punktowe
punktowe
punktowe
punktowe

20195-020
20195-021
20195-005
20195-066
20195-065
20195-064

Końcówki 1 mm, tępe

145 mm
165 mm
165 mm
165 mm
165 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
225 mm

10 mm
6 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
8 mm
8 mm
6 mm
10 mm

prosta
prosta
prosta
zagięta, 30°
zagięta, 30°
prosta
prosta
zagięta, 30°
zagięta, 30°
prosta

punktowe
punktowe
punktowe
punktowe
punktowe
punktowe
równoległe
równoległe
równoległe
punktowe

20195-038
20195-010
20195-039
20195-014
20195-493
20195-040
20195-000
20195-001
20195-490
20195-041

Końcówki 2 mm, tępe

145 mm
165 mm
190 mm
190 mm
190 mm
225 mm
260 mm
300 mm

10 mm
10 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm

prosta
prosta
prosta
zagięta, 30°
zagięta, 30°
prosta
prosta
prosta

punktowe
punktowe
punktowe
punktowe
punktowe
punktowe
punktowe
punktowe

20195-027
20195-028
20195-029
20195-007
20195-492
20195-030
20195-110
20195-109

Bipolarne kable przyłączeniowe

Długość

Sztuk

Standard

4m
5m

1

20196-045
20196-057

Nr kat.

wtykiem MF

4m

1

20196-124

International
(2-Pin 22 mm)

4m
5m

1

20196-053
20196-061

Martin Standard

4m
5m

1

20196-047
20196-059

Valleylab
(2-Pin 28 mm)

4m

1

20196-055

erbe-med.com

Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC, proste
Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki ostre, długość 105 mm
No. 20195-019
=1

0.3 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 0,5 mm, cienkie, długość 105 mm
No. 20195-020
=1

0.3 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, krótko zagięta, końcówki ostre, długość 105 mm
No. 20195-022
=1

0.3 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki ostre, długość 105 mm
No. 20195-023
=1

0.3 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 0,5 mm, cienkie, długość 105 mm
No. 20195-021
=1

0.3 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 145 mm
No. 20195-038

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

erbe-med.com

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC, proste
Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 145 mm
No. 20195-027

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 150 mm
No. 20195-005

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki ostre, długość 165 mm
No. 20195-011
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 165 mm
No. 20195-010
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 165 mm
No. 20195-039

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 165 mm
No. 20195-028

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

16

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC, proste
Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki ostre, długość 165 mm
No. 20195-013
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 165 mm
No. 20195-036
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, krótko zagięta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 165 mm
No. 20195-066
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 165 mm
No. 20195-014
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 165 mm
No. 20195-493

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki ostre, długość 190 mm
No. 20195-037
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

erbe-med.com

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC, proste
Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-040

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 195 mm
No. 20195-000
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-029

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, krótko zagięta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 190 mm
No. 20195-065
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-001
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-490

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

18

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC, proste
Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 2,0 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-007
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 2,0 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-492

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 225 mm
No. 20195-041

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 225 mm
No. 20195-030

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, krótko zagięta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 225 mm
No. 20195-064
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

erbe-med.com

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC, proste
Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 260 mm
No. 20195-110
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 300 mm
No. 20195-109
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

20

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe
Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe

No.
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

Rodzaj końcówek

Długość

Długość
końcówek

Kształt pincety

Zamknięcie

Końcówki 0,2 mm, ostre

165 mm
165 mm
190 mm

6 mm
6 mm
6 mm

zakrzywiona, 160°
bagnetowa
bagnetowa

punktowe
punktowe
punktowe

20195-016
20195-017
20195-008

Końcówki 0,4 mm, cienkie

165 mm
165 mm
230 mm
250 mm

6 mm
6 mm
6 mm
6 mm

zakrzywiona, 160°
bagnetowa
bagnetowa
bagnetowa

punktowe
punktowe
punktowe
punktowe

20195-015
20195-033
20195-044
20195-042

Końcówki 0,7 mm, delikatne

105 mm
190 mm
190 mm
230 mm
250 mm

6 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm

zakrzywiona, 170°
bagn., krótko zagięta w dół, 45°
bagn., krótko zagięta w górę, 45°
bagnetowa
bagnetowa

punktowe
punktowe
punktowe
punktowe
punktowe

20195-035
20195-164
20195-006
20195-045
20195-043

Końcówki 1 mm, tępe

165 mm
165 mm
190 mm
190 mm

6 mm
6 mm
8 mm
6 mm

bagnetowa
bagnetowa
bagnetowa
bagnetowa

punktowe
punktowe
równoległe
punktowe

20195-018
20195-494
20195-002
20195-491

Końcówki 1,2 mm, tępe

190 mm
190 mm
230 mm
230 mm
230 mm
250 mm
250 mm
250 mm

5 mm
5 mm
6 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm

bagn., krótko zagięta w dół, 45°
bagn., krótko zagięta w górę, 45°
bagnetowa
bagn., krótko zagięta w górę, 45°
bagn., krótko zagięta w dół, 45°
bagn., krótko zagięta w dół, 45°
bagn., krótko zagięta w górę, 45°
bagnetowa

punktowe
punktowe
punktowe
punktowe
punktowe
punktowe
punktowe
punktowe

20195-009
20195-026
20195-031
20195-063
20195-167
20195-168
20195-169
20195-032

Końcówki 2 mm, tępe

190 mm
190 mm

6 mm
6 mm

bagnetowa
bagnetowa

punktowe
punktowe

20195-034
20195-495

100 %
22

max 138 °C

Nr kat.

Bipolarne kable przyłączeniowe

Długość

Sztuk

Standard

4m
5m

1

20196-045
20196-057

Nr kat.

wtykiem MF

4m

1

20196-124

International
(2-Pin 22 mm)

4m
5m

1

20196-053
20196-061

Martin Standard

4m
5m

1

20196-047
20196-059

Valleylab
(2-Pin 28 mm)

4m

1

20196-055

erbe-med.com

Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe
Pinceta bipolarna Classic, zakrzywiona, końcówki 0,5 mm, cienkie, długość 105 mm
No. 20195-035
=1

0.3 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, zakrzywiona, końcówki ostre, długość 165 mm
No. 20195-016
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, zakrzywiona, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 165 mm
No. 20195-015
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki ostre, długość 165 mm
No. 20195-017
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 165 mm
No. 20195-033
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 165 mm
No. 20195-018
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

erbe-med.com

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe
Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 165 mm
No. 20195-494

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki ostre, długość 190 mm
No. 20195-008
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-002
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-491

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 2,0 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-034
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 2,0 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-495

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

24

max 138 °C

erbe-med.com

Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe
Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, krótko zagięta w dół, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-009
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, krótko zagięta w dół, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 190 mm
No. 20195-164
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, krótko zagięta w górę, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-026
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, krótko zagięta w górę, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 190 mm
No. 20195-006
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 0,3 mm, cienkie, długość 230 mm
No. 20195-044
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

erbe-med.com

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe
Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 230 mm
No. 20195-045
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 230 mm
No. 20195-031
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, krótko zagięta w dół, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 230 mm
No. 20195-167
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, krótko zagięta w górę, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 230 mm
No. 20195-063
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 0,3 mm, cienkie, długość 250 mm
No. 20195-042
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

26

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe
Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 250 mm
No. 20195-043
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 250 mm
No. 20195-032
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, krótko zagięta w dół, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 250 mm
No. 20195-168
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, krótko zagięta w górę, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 250 mm
No. 20195-169
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

erbe-med.com

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC z radełkowanymi okładkami
Pinceta bipolarna Classic, zagięta wg Meusera, końcówki 2,0 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-101

według Meusera
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1,1 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-098

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-057

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-058

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 190 mm
No. 20195-059

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 240 mm
No. 20195-107

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011
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max 134 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC z radełkowanymi okładkami
Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 250 mm
No. 20195-498

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 300 mm
No. 20195-499

bez trzpienia prowadzącego
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

erbe-med.com

max 138 °C
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Pincety bipolarne

Pincety bipolarne z kanałem irygacyjnym
Pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, prosta, końcówki 1,5 mm, tępe, długość 200 mm
No. 20195-150
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-098

max 138 °C

Pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, bagnetowa, końcówki 0,5 mm, cienkie, długość 200 mm
No. 20195-151
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-098

max 138 °C

Pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 200 mm
No. 20195-152
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-098

max 138 °C

Pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, bagnetowa, końcówki 0,5 mm, cienkie, długość 230 mm
No. 20195-153
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-098

max 138 °C

Pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 230 mm
No. 20195-154
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-098

max 138 °C

Tubing set EIP 2 for irrigation forceps, without connecting cable, length 2.8 m
No. 20325-011

replaces 20325-020
= 10

D148285
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STERILE EO
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Ważna informacja
Podczas tworzenia niniejszej publikacji dołożono wszelkich starań. Mimo to nie
jest możliwe wykluczenie błędów w niniejszej publikacji.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje, zalecenia i inne dane („informacje”)
odzwierciedlają naszą wiedzę i stan nauki i techniki w momencie tworzenia publikacji. Informacje te mają charakter ogólny, są niewiążące i służą wyłącznie
ogólnym celom informacyjnym oraz nie są instrukcjami użycia ani wskazówkami
użytkowymi.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje i zalecenia nie stanowią żadnych zobowiązań prawnych firmy Erbe Elektromedizin GmbH ani jej spółek powiązanych
(„Erbe″) ani żadnych innych roszczeń wobec firmy Erbe. Informacje te nie stanowią gwarancji ani innych stwierdzeń dotyczących właściwości; takie gwarancje
lub stwierdzenia wymagają jednoznacznej regulacji umownej z firmą Erbe w indywidualnym przypadku.
Firma Erbe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające
z zastosowania się do informacji zawartych w niniejszej publikacji, niezależnie
od podstawy prawnej odpowiedzialności.
Każdy użytkownik produktu Erbe jest odpowiedzialny za wcześniejsze przetestowanie danego produktu Erbe pod kątem jego właściwości i przydatności do zamierzonego zastosowania lub przeznaczenia. Odpowiednie wykorzystanie danego produktu Erbe jest określone w instrukcji użycia i wskazówkach użytkowych
dla danego produktu Erbe. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy
dostępna mu instrukcja użycia i wskazówki użytkowe odpowiadają stanowi dla
konkretnego produktu Erbe. Urządzenia wolno stosować tylko zgodnie z instrukcją użycia i wskazówkami użytkowymi.
Informacje dotyczące wartości ustawień, miejsc aplikacji, czasu trwania aplikacji
i użytkowania danego produktu Erbe opierają się na doświadczeniu klinicznym
lekarzy niezależnych od firmy Erbe. Są to wartości orientacyjne, które muszą
być sprawdzone przez użytkownika pod kątem zdatności do konkretnie zaplanowanego zastosowania. W zależności od uwarunkowań konkretnego przypadku zastosowania może być konieczne odstąpienie od tych informacji. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie tego na własną odpowiedzialność podczas
korzystania z produktu Erbe. Zwracamy uwagę, że nauka i technika podlegają
ciągłemu rozwojowi w wyniku badań i doświadczeń klinicznych. Może to również spowodować konieczność odstąpienia użytkownika od informacji zawartych w niniejszej publikacji.
Niniejsza publikacja zawiera informacje o produktach Erbe, które ewentualnie
mogą być niedopuszczone do stosowania w danym kraju. Użytkownik danego
produktu Erbe jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy stosowany przez
niego produkt jest prawnie dopuszczony w danym kraju i (lub) w jakim zakresie
istnieją ewentualnie wymogi prawne lub ograniczenia dotyczące zastosowania.
Publikacja niniejsza nie jest przeznaczona dla użytkowników w USA.

Erbe Polska Sp. z.o.o.
Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
02-972 Warszawa
Polska
© Erbe Elektromedizin GmbH 2019
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Elektrody neutralne

ELEKTROCHIRURGIA

Legenda

Ważne wskazówki
Firma Erbe Elektromedizin GmbH z największą starannością opracowywuje katalogi swoich
produktów. Pomimo to nie można do końca wykluczyć, że mogą one zawierać błędy.
Informacje i zalecenia zawarte w katalogu nie stanowią podstaw do roszczeń względem
Erbe Elektromedizin GmbH. Jeżeli odpowiedzialność firmy wyniknie z przepisów prawnych,
ogranicza się ona do przypadków winy umyślnej oraz rażącego zaniedbania.
Dane dotyczące stosowania instrumentów opierają się na doświadczeniach klinicznych.
Na podstawie badań oraz doświadczeń klinicznych, produkty są ciągle udoskonalane
w zakresie technicznym i wzorniczym. Ze względu na tolerancje produkcyjne, wymiary
podane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Pozostałe informacje dotyczące produktu
Ilość w opakowaniu

=5

Maksymalne napięcie szczytowe

4 kVp
max 95 °C

Instrukcja obsługi

30191-682

Temperatura czyszczenia w myjni

max 134 °C

Temperatura sterylizacji w autoklawie

Produkt jednorazowego użytku
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Pakowane sterylnie

Ręczne mycie i dezynfekcja

Przed użyciem jakiegokolwiek instrumentu należy zapoznać się
z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

02
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Spis treści

Elektrochirurgia
Elektrody neutralne

04
05
06

Do jednorazowego użycia, z przyłączem
Do jednorazowego użycia, z kablem łączącym
Wielorazowa, z przyłączem

erbe-med.com
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Elektrody neutralne

Do jednorazowego użycia, z przyłączem
Erbe NESSY Ω, dzielona, VIO, ICC, ACC, powierzchnia 85 cm2
No. 20193-082

pierścień ekwipotencjalny 23 cm²
= 50

30193-082

Erbe NESSYPlate 170, dzielona, VIO, ICC, ACC, powierzchnia 168 cm2
No. 20193-070

bez kabla przyłączeniowego
= 50

30193-080

Erbe NESSYPlate 70, dzielona, VIO, ICC, ACC, powierzchnia 72 cm2
No. 20193-071

bez kabla przyłączeniowego, dla dzieci o wadze od 5 kg do 15 kg
= 50

30193-080

Erbe MONOPlate 40, niedzielona, VIO, ICC, ACC, Seria „T”, powierzchnia 40 cm2
No. 20193-073

bez kabla przyłączeniowego, dla dzieci o wadze poniżej 5 kg
= 50

30193-080

04

Kable przyłączeniowe do jednorazowych elektrod neutralnych

Długość

Sztuk

Nr kat.

Kabel z klipsem do jednorazowych elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard,
do dzielonych elektrod neutralnych

4m
5m

1
1

20194-077
20194-078

Kabel z klipsem do jednorazowych elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
do dzielonych elektrod neutralnych

4m
5m

1
1

20194-080
20194-087

Kabel z klipsem do jednorazowych elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
do niedzielonych elektrod neutralnych

4m
5m

1
1

20194-079
20194-086

erbe-med.com

Elektrody neutralne

Do jednorazowego użycia, z kablem łączącym
Erbe NESSY Ω, dzielona, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
powierzchnia 85 cm2, pierścień ekwipotencjalny 23 cm2,
z kablem przyłączeniowym o długości 4 m

No. 20193-083
= 50

30193-082

Erbe NESSYPlate 170, dzielona, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
No. 20193-074

powierzchnia 168 cm2, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m
= 50

30193-080

Erbe NESSYPlate 70, dzielona, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
powierzchnia 72 cm², z kablem przyłączeniowym o długości 3 m,
dla dzieci o wadze od 5 kg do 15 kg

No. 20193-075
= 50

30193-080

erbe-med.com
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Elektrody neutralne

Wielorazowa, z przyłączem
NESSY® RePlate 200, powierzchnia 194 cm², wielorazowa, nadzorowana
No. 20193-090
=1
max 95 °C
30193-088

NESSY® RePlate Mocowanie, długość 82 cm
No. 20193-091
=1
max 95 °C
30193-088

Spray kontaktowy/Signaspray®, do NESSY® RePlate
No. 20193-092
=1

D181820

06

Kable przyłączeniowe do jednorazowych elektrod neutralnych

Długość

Sztuk

Nr kat.

Kabel z klipsem do jednorazowych elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard,
do dzielonych elektrod neutralnych

4m
5m

1
1

20194-077
20194-078

Kabel z klipsem do jednorazowych elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International
do dzielonych elektrod neutralnych

4m
5m

1
1

20194-080
20194-087

erbe-med.com

Elektrody neutralne

Wielorazowa, z przyłączem
NESSY® RePlate kit I, wielorazowa, z mocowaniem i sprayem kontakt
No. 20193-093
=1
max 95 °C
30193-088

NESSY® RePlate kit lI, wielorazowa, z mocowaniem
No. 20193-094
=1
max 95 °C
30193-088

erbe-med.com
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Ważna informacja
Podczas tworzenia niniejszej publikacji dołożono wszelkich starań. Mimo to nie
jest możliwe wykluczenie błędów w niniejszej publikacji.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje, zalecenia i inne dane („informacje”)
odzwierciedlają naszą wiedzę, stan nauki i techniki w momencie tworzenia publikacji. Informacje te mają charakter ogólny, są niewiążące i służą wyłącznie
ogólnym celom informacyjnym oraz nie są instrukcjami użycia ani wskazówkami
użytkowymi.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje i zalecenia nie stanowią żadnych zobowiązań prawnych firmy Erbe Elektromedizin GmbH ani jej spółek powiązanych
(„Erbe″) ani żadnych innych roszczeń wobec firmy Erbe. Informacje te nie stanowią gwarancji ani innych stwierdzeń dotyczących właściwości; takie gwarancje
lub stwierdzenia wymagają jednoznacznej regulacji umownej z firmą Erbe w indywidualnym przypadku.
Firma Erbe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające
z zastosowania się do informacji zawartych w niniejszej publikacji, niezależnie
od podstawy prawnej odpowiedzialności.
Każdy użytkownik produktu Erbe jest odpowiedzialny za wcześniejsze przetestowanie danego produktu Erbe pod kątem jego właściwości i przydatności do zamierzonego zastosowania lub przeznaczenia. Odpowiednie wykorzystanie danego produktu Erbe jest określone w instrukcji użycia i wskazówkach użytkowych
dla danego produktu Erbe. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy
dostępna mu instrukcja użycia i wskazówki użytkowe odpowiadają dla konkretnego produktu Erbe. Urządzenia wolno stosować tylko zgodnie z instrukcją użycia i wskazówkami użytkowymi.
Informacje dotyczące wartości ustawień, miejsc aplikacji, czasu trwania aplikacji
i użytkowania danego produktu Erbe opierają się na doświadczeniu klinicznym
lekarzy niezależnych od firmy Erbe. Są to wartości orientacyjne, które muszą
być sprawdzone przez użytkownika pod kątem zdatności do konkretnie zaplanowanego zastosowania. W zależności od uwarunkowań konkretnego przypadku zastosowania może być konieczne odstąpienie od tych informacji. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie tego na własną odpowiedzialność podczas
korzystania z produktu Erbe. Zwracamy uwagę, że nauka i technika podlegają
ciągłemu rozwojowi w wyniku badań i doświadczeń klinicznych. Może to również spowodować konieczność odstąpienia użytkownika od informacji zawartych w niniejszej publikacji.
Niniejsza publikacja zawiera informacje o produktach Erbe, które ewentualnie
mogą być niedopuszczone do stosowania w danym kraju. Użytkownik danego
produktu Erbe jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy stosowany przez
niego produkt jest prawnie dopuszczony w danym kraju i (lub) w jakim zakresie
istnieją ewentualnie wymogi prawne lub ograniczenia dotyczące zastosowania.
Publikacja niniejsza nie jest przeznaczona dla użytkowników w USA.

Erbe Polska Sp. z o. o.
al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
02-972 Warszawa
Polska
© Erbe Elektromedizin GmbH 2021
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Kable przyłączeniowe
i adaptery

ELEKTROCHIRURGIA

Legenda

Ważne wskazówki
Firma Erbe Elektromedizin GmbH z największą starannością opracowywuje katalogi swoich
produktów. Pomimo to nie można do końca wykluczyć, że mogą one zawierać błędy.
Informacje i zalecenia zawarte w katalogu nie stanowią podstaw do roszczeń względem
Erbe Elektromedizin GmbH. Jeżeli odpowiedzialność firmy wyniknie z przepisów prawnych,
ogranicza się ona do przypadków winy umyślnej oraz rażącego zaniedbania.
Dane dotyczące stosowania instrumentów opierają się na doświadczeniach klinicznych.
Na podstawie badań oraz doświadczeń klinicznych, produkty są ciągle udoskonalane
w zakresie technicznym i wzorniczym. Ze względu na tolerancje produkcyjne, wymiary
podane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
Potwierdzamy, że produkty wymienione w niniejszym katalogu nie zawierają lateksu,
z wyjątkiem pasów gumowych (nr kat. 20592-009 oraz 20592-011).

Pozostałe informacje dotyczące produktu
Ilość w opakowaniu

=5

Maksymalne napięcie szczytowe

4 kVp
max 95 °C

Instrukcja obsługi

30191-682

Temperatura czyszczenia w myjni

max 134 °C

Temperatura sterylizacji w autoklawie

Produkt jednorazowego użytku
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Pakowane sterylnie

Ręczne mycie i dezynfekcja

Przed użyciem jakiegokolwiek instrumentu należy zapoznać się
z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

02
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Adaptery monopolarne
Adaptery bipolarne
Testery zapłonu instrumentów APC
Adaptery do zastosowań specjalnych
Adaptery do włączników nożnych
Adaptery do irygacji

Przegląd
Typ kabla
przyłączeniowego

Długość kabla

Rodzaj wtyczek

Adaptery

monopolarny (MO)

4m

Standard

monopolarny

International

bipolarny

Diatermie
elektrochirurgiczne

4,5 m
5m
bipolarny (BI)

elektrody neutralnej (NE)

erbe-med.com

elektrody neutralnej
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Kable przyłączeniowe

Monopolarne kable przyłączeniowe
Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m
No. 20192-127

do uchwytu 20190-045, 20190-082 i elektroda haczykowa (chirurgii minimalnie inwazyjnej) 20191-179
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, 5 m
No. 20192-094

do uchwytu 20190-045, 20190-082 i elektroda haczykowa (chirurgii minimalnie inwazyjnej) 20191-179
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m
No. 20192-097

do elektrody z odsysaniem 20191-136
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m
No. 20192-101

do elektrody igłowej 20191-152 i STORZ instrumentów, monopolarny nożyczek
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m
No. 20192-104

do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m
No. 20192-119

do instrumentów endoskopowych OLYMPUS, ø 3 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

04

max 138 °C
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Kable przyłączeniowe

Monopolarne kable przyłączeniowe
Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC International (Bovie Jack), 4 m
No. 20192-113

do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC International (Bovie Jack), 4 m
No. 20192-117

do instrumentów endoskopowych OLYMPUS, ø 3 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel monopolarny, VIO,
International
do instrumentów
ICC, ACC, (3-Pin),
International
(Bovie Jack),ø54mmm, długość 4,5 m
No. 20192-133
20192-129

do instrumentów laparoskopowych
do cięcia øi koagulacji
endoskopowych OLYMPUS,
3 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel monopolarny, 3-Pin, ø 4 mm Pin, długość 4,5 m
No. 20192-134

do instrumentów AUTO SUTURE
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel monopolarny, International (3-Pin), do instrumentów ø 4 mm, długość 4,5 m
No. 20192-132

do elektrody igłowej 20191-152 i STORZ instrumentów, monopolarny nożyczek
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel monopolarny, International (3-Pin), do instrumentów ø 3 mm, długość 4,5 m
No. 20192-135

do instrumentów endoskopowych OLYMPUS, ø 3 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

erbe-med.com

max 138 °C
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Kable przyłączeniowe

Monopolarne kable przyłączeniowe
Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, International, 4 m
No. 20192-110

do uchwytu 20190-045, 20190-082 i elektroda haczykowa (chirurgii minimalnie inwazyjnej) 20191-179
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel monopolarny, Martin, 4 m
No. 20192-099

do uchwytu 20190-045, 20190-082 i elektroda haczykowa (chirurgii minimalnie inwazyjnej) 20191-179
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

06

max 138 °C

erbe-med.com

erbe-med.com

07

Kable przyłączeniowe

Bipolarne kable przyłączeniowe
Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard, 4 m
No. 20196-045

do pincet bipolarnych
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard, 5 m
No. 20196-057

do pincet bipolarnych
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard, 4 m
No. 20196-121

do pincet bipolarnych z 2-Pin przyłączenie
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard, 4 m
do bipolarnych kleszczyków 20195-080, 20195-081, 20195-086, 20195-092, 20195-093
i bipolarnych kleszczyków firmy STORZ

No. 20196-048
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard, 5 m
do bipolarnych kleszczyków 20195-080, 20195-081, 20195-086, 20195-092, 20195-093
i bipolarnych kleszczyków firmy STORZ

No. 20196-060
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard, 4 m
No. 20196-106

do nożyczek BiSect
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

08

max 138 °C
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Kable przyłączeniowe

Bipolarne kable przyłączeniowe
Kabel bipolarny, do da Vinci, Standard, 4 m
No. 20196-130
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-043

max 138 °C

Kabel bipolarny, 8/4 mm, do pincet, wtyk zagięty, długość 4,5 m
No. 20196-062

do pincet bipolarnych
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel bipolarny, 8/4 mm, do pincet Aesculap, wtyk zagięty, długość 4,5 m
No. 20196-065

do pincet bipolarnych Aesculap
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, International (2-Pin 22 mm), 4 m
No. 20196-053

do pincet bipolarnych
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, International (2-Pin 22 mm), 5 m
No. 20196-061

do pincet bipolarnych
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel bipolarny, 2-Pin 22 mm, do pincet, wtyk zagięty, długość 4,5 m
No. 20196-063

do pincet bipolarnych
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

erbe-med.com

max 138 °C
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Kable przyłączeniowe

Bipolarne kable przyłączeniowe
Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, International (2-Pin 22 mm), 4 m
No. 20196-107

do nożyczek BiSect
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel bipolarny, 2-Pin 28 mm, do pincet, wtyk zagięty, długość 4,5 m
No. 20196-064

do pincet bipolarnych
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel bipolarny, Valleylab (2-Pin 28 mm), 4 m
No. 20196-055

do pincet bipolarnych
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel bipolarny, Valleylab (2-Pin 28 mm), 4 m
No. 20196-127

do pincet bipolarnych z 2-Pin przyłączenie
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel bipolarny, do da Vinci, Valleylab (2-Pin 28 mm), 4 m
No. 20196-129

do pincet bipolarnych z 2-Pin przyłączenie
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-043

max 138 °C

Kabel bipolarny, 2-Pin 28 mm, do kleszczyków laparoskopowych, długość 4,5 m
do bipolarnych kleszczyków 20195-080, 20195-081, 20195-086, 20195-092, 20195-093
i bipolarnych kleszczyków firmy STORZ

No. 20196-067
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

10

max 138 °C
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Kable przyłączeniowe

Bipolarne kable przyłączeniowe
Kabel bipolarny, 2-Pin 28 mm, do pincet Aesculap, wtyk zagięty, długość 4,5 m
No. 20196-066

do pincet bipolarnych Aesculap
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel bipolarny, Martin, 4 m
No. 20196-047

do pincet bipolarnych
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel bipolarny, Martin, 5 m
No. 20196-059

do pincet bipolarnych
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel bipolarny z wtykiem MF, długość 4m
No. 20196-124

do pincet bipolarnych
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-040

max 138 °C

Kabel bipolarny do resektoskopów OLYMPUS z wtyczką MF, 4 m
No. 20196-115

do użytku wyłącznie z VIO 300 D z oprogramowaniem w wersji od V1.6.2 i VIO 3
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-040

max 134 °C

Kabel bipolarny do resektoskopów STORZ, z wtyczką MF, 4 m
No. 20196-118

do użytku wyłącznie z VIO 300 D z oprogramowaniem w wersji od V1.6.2 i VIO 3
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-040

erbe-med.com

max 134 °C
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Kable przyłączeniowe

Bipolarne kable przyłączeniowe
Kabel bipolarny do resektoskopów WOLF, z wtyczką MF, 4 m
No. 20196-119

do użytku wyłącznie z VIO 300 D z oprogramowaniem w wersji od V1.6.2 i VIO 3
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-040

max 134 °C

Kabel bipolarny do resektoskopów STORZ z wtyczką MF-U, 4,5 m
No. 21196-118

do użytku wyłącznie z VIO 3
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-044

max 138 °C

Kabel bipolarny do resektoskopów WOLF z wtyczką MF-U, 4,5 m
No. 21196-119

do użytku wyłącznie z VIO 3
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-044

max 138 °C

Kabel bipolarny do resektoskopów OLYMPUS z wtyczką MF-U, 4,5 m
No. 21196-115

do użytku wyłącznie z VIO 3
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-044

max 138 °C

Kabel do wielorazowych elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard, 4 m
No. 20194-077

do elektrod neutralnych z klipsem
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel do wielorazowych elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard, 5 m
No. 20194-078

do elektrod neutralnych z klipsem
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

12

max 138 °C
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Kable przyłączeniowe

Kable przyłączeniowe do jednorazowych elektrod neutralnych
Kabel do wielorazowych elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard, 4 m
No. 20194-070

do elektrod silikonowych
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel do wielorazowych elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard, 5 m
No. 20194-088

do elektrod silikonowych
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel do wielorazowych elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, International, 4 m
No. 20194-075

do elektrod silikonowych
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel do wielorazowych elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, International, 5 m
No. 20194-089

do elektrod silikonowych
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel do jednorazowych, elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International, 4 m
No. 20194-079

do elektrod neutralnych z klipsem
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Kabel do jednorazowych, elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International, 5 m
No. 20194-086

do elektrod neutralnych z klipsem
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

erbe-med.com

max 138 °C
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Kable przyłączeniowe

Kable przyłączeniowe do jednorazowych elektrod neutralnych
Kabel do jednorazowych, elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International, 4 m
No. 20194-080

do elektrod neutralnych z klipsem
=1

0.5 kVp
max 95 °C
max 138 °C

▻

30192-126

Kabel do jednorazowych, elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International, 5 m
No. 20194-087

do elektrod neutralnych z klipsem
=1

0.5 kVp
max 95 °C
max 138 °C

▻

30192-126

14
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Adaptery monopolarne
Adapter z wtyczką, VIO, ICC, ACC Standard (MO 9/5 mm)
No. 20183-028

do wtyczek International (3-Pin)
=1

4 kVp

30183-128

Adapter z wtyczką, VIO, ICC, ACC Standard (MO 9/5 mm)
No. 20183-047

do wyposażenia standardu Martin (MO 8/4 mm)
=1

4 kVp

30183-128

Adapter z wtyczką, International (Bovie Jack) ø 8 mm
No. 20183-067

do wtyczek 2-7 mm 1-biegunowych
=1

4 kVp

30183-145

erbe-med.com
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Adaptery

Adaptery bipolarne
Adapter z wtyczką, VIO, ICC, ACC, Standard (BI 8/4 mm)
No. 20183-025

do wtyczek Martin, Berchtold, Aesculap (BI 9/2,5 mm)
=1

0.8 kVp

30183-128

Adapter z wtyczką, Erbe International (2-Pin 22 mm)
No. 20183-053

do wtyczek Standard (BI 8/4 mm)
=1

0.8 kVp

30183-128

Adapter z wtyczką do diatermii Valleylab, (2-Pin 28 mm)
No. 20183-055

do wtyczek Standard (BI 8/4 mm)
=1

0.5 kVp

30183-128

Adapter z wtyczką, VIO, ICC, ACC, Seria „T”, Standard (BI 8/4 mm)
No. 20183-066

do wtyczek International (2 x 4 mm), długość 30 cm
=1

1 kVp
max 95 °C

30183-153

16

max 138 °C
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Adaptery

Adaptery bipolarne
Adapter, gniazdo MF, wtyczka MF-2
No. 20183-100

do VIO 300 D
=1

4.3 kVp

30183-173

Adapter, gniazdo MF-2/MF-U, wtyczka MF
No. 20183-101

do VIO 3 oraz VIO 300 D
=1

4.3 kVp

30183-173

Zestaw montażowy

erbe-med.com

No.
Zestaw montażowy do adapterów 20183-100 i 20183-101 do VIO 300 D

20183-102

Zestaw montażowy do adapterów 20183-101 do VIO 3

20183-103
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Adaptery

Testery zapłonu instrumentów APC
Tester zapłonu do instrumentów APC do VIO D/S, ICC Standard (NE 6 mm)
Testery zapłonu instrumentów APC
nie są zgodne z VIO 3/APC 3

No. 20183-070
=1
max 95 °C
30183-126

max 134 °C

Tester zapłonu do instrumentów APC do VIO D/S, ICC International (NE 2 Pin)
Testery zapłonu instrumentów APC
nie są zgodne z VIO 3/APC 3

No. 20183-071
=1
max 95 °C
30183-126

max 138 °C

Adaptery do zastosowań specjalnych
Adapter - przystawka do resekcji bipolarnej
wyłącznie do VIO 300 D z gniazdem wielofunkcyjnym
od wersji 2.2.1 lub 1.8.0

No. 20183-110
=1

30183-168
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Adaptery

Adaptery i kable do włączników nożnych
Adapter do włącznika nożnego VIO D/S do podłączenia włącznika nożnego ICC (wtyk 4-biegunowy), długość 0,7 m
No. 20140-004

do podłączenia do systemów, robotów operacyjnych, np. DaVinci
=1

30140-212

Adapter do włącznika nożnego VIO D/S do podłączenia włącznika nożnego ICC (wtyk 7-biegunowy), długość 0,7 m
No. 20140-007

do podłączenia do systemów, robotów operacyjnych, np. DaVinci
=1

30140-212

Kabel łączący ICC, ACC (z wtyczką 4-biegunową) do APC 300
No. 20189-022
=1

Adaptery do irygacji
Adapter do irygacji sond elastycznych APC ze złączem typu Luer
do sond elastycznych APC współpracujących z kablem
przyłączeniowym 20132-158

No. 20132-203
=5
max 95 °C
30132-209

max 138 °C

Adapter do irygacji aplikatorów APC ze złączem typu Luer
No. 20132-095

do aplikatorów APC z przewodami APC 20132-046
=5

max 95 °C
30132-209

max 138 °C

Adapter do irygacji do aplikatorów APC ze złączem typu Luer
No. 20132-087

do aplikatorów APC współpracujących z uchwytami APC
=5

max 95 °C
30132-209

erbe-med.com

max 138 °C
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Ważna informacja
Podczas tworzenia niniejszej publikacji dołożono wszelkich starań. Mimo to nie
jest możliwe wykluczenie błędów w niniejszej publikacji.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje, zalecenia i inne dane („informacje”)
odzwierciedlają naszą wiedzę, stan nauki i techniki w momencie tworzenia publikacji. Informacje te mają charakter ogólny, są niewiążące i służą wyłącznie
ogólnym celom informacyjnym oraz nie są instrukcjami użycia ani wskazówkami
użytkowymi.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje i zalecenia nie stanowią żadnych zobowiązań prawnych firmy Erbe Elektromedizin GmbH ani jej spółek powiązanych
(„Erbe″) ani żadnych innych roszczeń wobec firmy Erbe. Informacje te nie stanowią gwarancji ani innych stwierdzeń dotyczących właściwości; takie gwarancje
lub stwierdzenia wymagają jednoznacznej regulacji umownej z firmą Erbe w indywidualnym przypadku.
Firma Erbe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające
z zastosowania się do informacji zawartych w niniejszej publikacji, niezależnie
od podstawy prawnej odpowiedzialności.
Każdy użytkownik produktu Erbe jest odpowiedzialny za wcześniejsze przetestowanie danego produktu Erbe pod kątem jego właściwości i przydatności do zamierzonego zastosowania lub przeznaczenia. Odpowiednie wykorzystanie danego produktu Erbe jest określone w instrukcji użycia i wskazówkach użytkowych
dla danego produktu Erbe. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy
dostępna mu instrukcja użycia i wskazówki użytkowe odpowiadają dla konkretnego produktu Erbe. Urządzenia wolno stosować tylko zgodnie z instrukcją użycia i wskazówkami użytkowymi.
Informacje dotyczące wartości ustawień, miejsc aplikacji, czasu trwania aplikacji
i użytkowania danego produktu Erbe opierają się na doświadczeniu klinicznym
lekarzy niezależnych od firmy Erbe. Są to wartości orientacyjne, które muszą
być sprawdzone przez użytkownika pod kątem zdatności do konkretnie zaplanowanego zastosowania. W zależności od uwarunkowań konkretnego przypadku zastosowania może być konieczne odstąpienie od tych informacji. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie tego na własną odpowiedzialność podczas
korzystania z produktu Erbe. Zwracamy uwagę, że nauka i technika podlegają
ciągłemu rozwojowi w wyniku badań i doświadczeń klinicznych. Może to również spowodować konieczność odstąpienia użytkownika od informacji zawartych w niniejszej publikacji.
Niniejsza publikacja zawiera informacje o produktach Erbe, które ewentualnie
mogą być niedopuszczone do stosowania w danym kraju. Użytkownik danego
produktu Erbe jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy stosowany przez
niego produkt jest prawnie dopuszczony w danym kraju i (lub) w jakim zakresie
istnieją ewentualnie wymogi prawne lub ograniczenia dotyczące zastosowania.
Publikacja niniejsza nie jest przeznaczona dla użytkowników w USA.

Erbe Polska Sp. z o. o.
al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
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© Erbe Elektromedizin GmbH 2020
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Wyposażenie do
diatermii i modułów

ELEKTROCHIRURGIA

Legenda

Ważne wskazówki
Firma Erbe Elektromedizin GmbH z największą starannością opracowywuje katalogi swoich
produktów. Pomimo to nie można do końca wykluczyć, że mogą one zawierać błędy.
Informacje i zalecenia zawarte w katalogu nie stanowią podstaw do roszczeń względem
Erbe Elektromedizin GmbH. Jeżeli odpowiedzialność firmy wyniknie z przepisów prawnych,
ogranicza się ona do przypadków winy umyślnej oraz rażącego zaniedbania.
Dane dotyczące stosowania instrumentów opierają się na doświadczeniach klinicznych.
Na podstawie badań oraz doświadczeń klinicznych, produkty są ciągle udoskonalane
w zakresie technicznym i wzorniczym. Ze względu na tolerancje produkcyjne, wymiary
podane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Pozostałe informacje dotyczące produktu
Ilość w opakowaniu

=5

Maksymalne napięcie szczytowe

4 kVp
max 95 °C

Instrukcja obsługi

30191-682

Temperatura czyszczenia w myjni

max 134 °C

Temperatura sterylizacji w autoklawie

Produkt jednorazowego użytku
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Pakowane sterylnie

Ręczne mycie i dezynfekcja

Przed użyciem jakiegokolwiek instrumentu należy zapoznać się
z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
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Przegląd
Modułów

Diatermii elektrochirurgicznych

APC 3

VIO 3

System

VEM
VIO D
IES 3

VIO S

EIP 2
VIO C

ESM 2
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Wyposażenie do diatermii

Wózki i wyposażenie
VIO CART, system nośny do urządzeń i modułów z serii VIO
Wymiary: 630 x 940 x 650 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga: 31 kg
4 koła ø 100 mm, tym przednie z hamulcem
1 gniazdo zasilania elektrycznego
3 przyłącza elektryczne
zawiera następujące akcesoria:
1 uchwyt do prowadzenia ze stali nierdzewnej
2 uchwyty na kable
1 wieszak na włącznik nożny

No. 20180-000
=1

80180-018

Kosz na wyposażenie, 339 x 100/155 x 205 mm (szer. x wys. x gł.)
No. 20180-010
=1

Uchwyt na kabel
No. 20180-020
=1

Szyna boczna do VIO CART, górna, długość 260 mm
No. 20180-040
=1

Szyna boczna do VIO CART, dolna, długość 390 mm
No. 20180-042

do zawieszenia zbiornika do ssaka
=1

Futerał na włącznik nożny z tworzywa sztucznego
No. 20180-051

do dostępnych obecnie przełączników nożnych VIO
=1

04

erbe-med.com

Wyposażenie do diatermii

Wózki i wyposażenie
Podkładka pod butlę z argonem
No. 20180-080
=1

Pas do mocowania butli z argonem
No. 20180-120
=1

Wózek uniwersalny do VIO D/S, APC 2, VEM 2, EIP 2
Wymiary: 520 x 890 x 465 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga: 30 kg
4 koła ø 100 mm, w tym 2 przednie z hamulcem
1 gniazdo zasilania elektrycznego
3 przyłącza elektryczne

No. 20185-205
=1

zawiera następujące akcesoria:
1 kosz na wyposażenie, 350 x 180 x 150 mm
1 uchwyt do prowadzenia ze stali nierdzewnej
2 uchwyty na kable
1 wieszak na włącznik nożny (2 x 20180-050)
2 podkładki pod butlę z argonem
2 pasy do mocowania butli z argonem

BASIC CART z 1 szuflady do VIO D/S, NT 2, VEM 2
Wymiary: 510 x 790 x 560 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga: 22 kg
4 przewodzące koła ø 100 mm, w tym 2 przednie z hamulcem

No. 20185-101
=1

BASIC CART bez szuflady do VIO D/S, NT 2, VEM 2
Wymiary: 510 x 790 x 560 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga: 22 kg
4 przewodzące koła ø 100 mm, w tym 2 przednie z hamulcem

erbe-med.com

No. 20185-100
=1
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Wyposażenie do diatermii

Zestawy mocujące
Zestawy mocujące

Nr kat.

VIO 3 na VIO CART 20180-000

20180-140

APC 3 na VIO CART 20180-000

20180-141

VIO 3 i APC 3 na konsoli

20180-143

VIO 3 i APC 3 na ERBEJET 2 10150-000

20180-144

IES 3 na VIO 3

20323-007

VIO C na IES 3

20323-008

VIO D/S / APC 2 / NT 2 / VEM 2 / ERBEJET 2 do wózka VIO CART o nr kat. 20180-000

20180-131

VIO D/S / APC 2 / NT 2 / VEM 2 / ERBEJET 2 do wózka uniwersalnego o nr kat. 20185-205

20180-131

VIO D/S / APC 2 / NT 2 / VEM 2 / ERBEJET 2 do wózka BASIC CART o nr kat. 20185-100, 20185-101

20180-131

VIO D/S / APC 2 / NT 2 / VEM 2 do półki kolumny

20180-133

VIO D/S na APC 2 / VEM 2 (wersja od 2005 r.)

20180-134

EIP 2 / ESM 2 do VIO CART o nr kat. 20180-000

20180-135

EIP 2 do Universal CART o nr kat. 20185-205

20185-203

IES 2 do VIO CART o nr kat. 20180-000, z kablem ECB

20180-132

Kable wyrównania potencjałów / Kable zasilające

06

Kable wyrównania potencjałów

Długość

Kabel wyrównania potencjałów, do każdego z aparatów, przyłącze zgodne z normą DIN 42801

5m

Kable zasilające

Długość

Kraj

Nr kat.
20194-025

Nr kat.

Kabel zasilający 10A

Niemcy

0,5 m

52704-046

Kabel zasilający 10A

Niemcy

2,5 m

52704-037

Kabel zasilający 10A

Niemcy

4m

52704-032

Kabel zasilający 10A

Niemcy

5m

52704-042

Kabel zasilający 10A

Wielka Brytania

2,5 m

52704-038

Kabel zasilający 10A

Wielka Brytania

5m

52704-043

Kabel zasilający 10A

Włochy

2,5 m

52704-040

Kabel zasilający 10A

Włochy

5m

52704-045

Kabel zasilający 10A

Kanada

4m

52704-039
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Włączniki nożne
Włącznik nożny z funkcją ReMode oraz z pałąkiem i mostkiem pośrednim do VIO 3, szczelność klasy AP & IP X8
No. 20189-353

z kablem przyłączeniowym o długości 5 m
=1

max 75 °C
30189-306

Włącznik nożny do VIO 3 podwójny z funkcją ReMode, z pałąkiem zabezpieczającym, szczelność klasy AP & IP X8
No. 20189-351

z kablem przyłączeniowym o długości 5 m
=1

max 75 °C
30189-306

Włącznik nożny z funkcją ReMode i z mostkiem pośrednim do VIO 3, szczelność klasy AP & IP X8
No. 20189-352

z kablem przyłączeniowym o długości 5 m
=1

max 75 °C
30189-306

Włącznik nożny do VIO 3 podwójny z funkcją ReMode, szczelność klasy AP & IP X8
No. 20189-350

z kablem przyłączeniowym o długości 5 m
=1

max 75 °C
30189-306

Włącznik nożny do VIO 3 pojedynczy z funkcją ReMode, szczelność klasy AP & IP X8
No. 20188-350

z kablem przyłączeniowym o długości 5 m
=1

max 75 °C
30189-306

erbe-med.com
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Włączniki nożne
Włącznik nożny do VIO D, podwójny z funkcją ReMode, z pałąkiem zabezpieczającym, szczelność klasy AP & IP X8
No. 20189-301

z kablem przyłączeniowym o długości 5 m, z funkcją ReMode
=1

max 75 °C
30189-301

Włącznik nożny do VIO D, podwójny z funkcją ReMode, szczelność klasy AP & IP X8
No. 20189-303

z kablem przyłączeniowym o długości 5 m, z funkcją ReMode
=1

max 75 °C
30189-301

Włącznik nożny do VIO D/S podwójny, z pałąkiem zabezpieczającym, szczelność klasy AP & IP X8
No. 20189-300

z kablem przyłączeniowym o długości 5 m
=1

max 75 °C
30189-301

Włącznik nożny do VIO D/S podwójny, szczelność klasy AP & IP-X8
No. 20189-302

z kablem przyłączeniowym o długości 5 m
=1

max 75 °C
30189-301

Włącznik nożny do VIO D pojedynczy z funkcją ReMode, szczelność klasy AP & IP X8
z kablem przyłączeniowym o długości 5 m,
do VIO serii D od wersji V 1.7.6

No. 20188-302
=1
max 75 °C
30189-301
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Włączniki nożne
Włącznik nożny do VIO D/S pojedynczy, szczelność klasy AP & IP X8
No. 20188-300

z kablem przyłączeniowym o długości 5 m
=1

max 75 °C
30189-301

Włącznik nożny do VIO C podwójny, szczelność klasy AP & IP X8
No. 20189-107

z kablem przyłączeniowym o długości 5 m
=1

30189-108

Włącznik nożny do VIO C podwójny, szczelność klasy AP & IP X8
No. 20188-102

z kablem przyłączeniowym o długości 5 m
=1

30189-108

Akcesoria uzupełniające do włączników nożnych VIO

Nr kat.

Pałąk zabezpieczający do włączników VIO

20189-306

Przegroda do podwójnego włącznika nożnego

20189-308

Kabel przyłączeniowy do włącznika nożnego VIO 3, długość 5 m

20189-355

Kabel do włącznika nożnego VIO, długość 5 m

20189-309

Kabel przedłużający do włącznika nożnego VIO, długość 0,6 m

20189-103

erbe-med.com

09

Wyposażenie do diatermii

Włączniki nożne
Włącznik nożny podwójny, szczelność klasy AP & IP X8, do ICC, ACC i Serii „T”
No. 20189-009

z kablem przyłączeniowym o długości 5 m, z wtyczką 4 biegunową
=1

30189-028

Włącznik nożny podwójny, szczelność klasy IP X8, do ICC 80, ICC 50, ICC Bipolar
bez ochrony przeciwekslozyjnej (AP), z kablem przyłączeniowym
o długości 5 m, z wtyczką 4-biegunową

No. 20187-003
=1

30189-028

Włącznik nożny pojedynczy, szczelność klasy AP & IP X8, do ICC, ACC i Serii „T”
No. 20188-007

z kablem przyłączeniowym o długości 5 m, z wtyczką 4 biegunową
=1

30189-028

Włącznik nożny pojedynczy, szczelność klasy AP & IP X8, wyłącznie do ICC 350
aktywujący wyłącznie funkcję „Bipolar”, z kablem przyłączeniowym
o długości 5 m, z wtyczką 7 biegunową

No. 20188-013
=1

30189-028
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Włączniki nożne
Włącznik nożny pojedynczy, szczelność klasy IP X8, do ICC, ACC
bez ochrony przeciwekslozyjnej (AP), z kablem przyłączeniowym
o długości 3 m, z wtyczką 4 biegunową

No. 20186-007
=1

30189-028

Adapter do włącznika nożnego VIO D/S do podłączenia włącznika nożnego ICC (wtyk 4-biegunowy), długość 0,7 m
No. 20140-004

do podłączenia do systemów, robotów operacyjnych, np. DaVinci
=1

30140-212

Adapter do włącznika nożnego VIO D/S do podłączenia włącznika nożnego ICC (wtyk 7-biegunowy), długość 0,7 m
No. 20140-007

do podłączenia do systemów, robotów operacyjnych, np. DaVinci
=1

30140-212
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Dodatkowe opcje oprogramowania
Opcje dodatkowe do VIO D w wersji V.2.x.x

Nr kat.

Programator VIO

20140-006

VIO BiClamp - do VIO 300 D w wersji V.2.x.x

29140-214

VIO DRY CUT - do VIO 200 D w wersji V.2.x.x

29140-215

VIO TWIN COAG - do VIO serii D w wersji V.2.x.x

29140-216

VIO PRECISE - do VIO serii D w wersji V.2.x.x

29140-217

VIO ENDO CUT - do VIO serii D w wersji V.2.x.x

29140-218

Moduły gniazd przyłączeniowych
Komponenty modułowych gniazd przyłączeniowych

12

Nr kat.

Moduł gniazda bipolarnego MF-U, jako element dodatkowy VIO 3

20160-005

Moduł gniazda bipolarnego MF-0, jako element dodatkowy VIO 3

20160-004

Moduł gniazda bipolarnego MO 3Pin-9/5, jako element dodatkowy VIO 3

20160-001

Moduł gniazda bipolarnego MO 3Pin-Bovie, jako element dodatkowy VIO 3

20160-002

Moduł gniazda bipolarnego BI 2Pin 22-28-8/4, jako element dodatkowy VIO 3

20160-003

Moduł gniazda bipolarnego NE 6 - NE 2Pin, jako element dodatkowy VIO 3

20160-006

Zestaw montażowy bez gniazda do APC 2 / VEM 2

20134-600

Zestaw montażowy do 2 gniazda do APC 2

20134-601

Moduł gniazda APC

20134-650

Moduł gniazda FIAPC do APC 2

20134-651

Moduł gniazda bipolarnego BI 2Pin 22-28-8/4, jako element dodatkowy

20140-613

Moduł gniazda bipolarnego MO 3Pin-Bovie, jako element dodatkowy

20140-622

Moduł gniazda bipolarnego MO 3Pin-9/5, jako element dodatkowy

20140-623

Osłona przyłącza monopolarnego MO 3Pin

20140-625

Osłona kompletna dla monopolarnego MO 3Pin

20140-626

Moduł gniazda bipolarnego MF-0, jako element dodatkowy

20140-630

Moduł gniazda bipolarnego MF-2, jako element dodatkowy do VIO 300 D

20140-633

Moduł gniazda bipolarnego NE 6 - NE 2Pin, jako element dodatkowy

20140-642
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Butle i reduktory do butli z argonem

Przyłącza do butli z gazami właściwe dla różnych krajów
APC 3, APC 2, APC 300

A

B

C

D

DIN 477, Nr. 6 m

CGA Nr. 580 m

DIN 477, Nr. 10 m

BS 341, Nr. 3 m

Egipt, Afganistan, Algieria,
Andora, Argentyna B*,
Bangladesz D*, Belgia,
Bhutan, Brazylia B*,
Brunei, Chile B*, Chiny,
Niemcy, Estonia, Francja,
Grecja, Islandia, Indie D*,
Indonezja, Iran, Irlandia,
Izrael, Japonia, państw
byłej Jugosławii, Korea
Północna, Korea Południowa,
Karaiby, Chorwacja,
Kuwejt D*,Łotwa, Liban,
Libia, Lichtenstein, Litwa,
Luxemburg, Macedonia,
Malezja, Malta, Mauritius,
Maroko, Birma, Namibia,
Nepal D*, Austria, Oman D*,
Pakistan D*, Peru B*, Filipiny,
Polska, Portugalia, Katar
D*, Rumunia, Rosja, Arabia
Saudyjska D*, Szwajcaria,
Singapur, Słowacja,
Słowenia, Afryka Południowa
(Süd-Afrika), Hiszpania, Sri
Lanka D*, Sudan, Tajwan,
Tajlandia D*, Czechy,
Turcja, Tunezja, Ukraina,
Zjednoczone Emiraty
Arabskie D*, Węgry, Urugwaj,
Wietnam D*, Jemen D*, Cypr

Argentyna A*, Boliwia,
Brazyia A*, Kanada, Chile
A*, Dominikana, Ekwador,
Salwador, Guam, Gwatemala,
Haiti, Honduras, Włochy,
Klumbia, Meksyk, Nowa
Zelania, Panama, Peru
A*, Stany zjednoczone,
Wenezuela

Dania, Wybrzeże Kości
Słoniowej, Finlandia,
Holandia, Norwegia, Szwecja

Australia, Bangladesz, Wielka
Brytania, Indie A*, Kuwejt A*,
Nepal A*, Irlandia Północna,
Oman A*, Pakistan A*, Katar
A*, Arabia Saudyjska A*,
Sri Lanka A*, Zjednoczone
Emiraty Arabskie A*,
Wietnam A*, Jemen A*

* występują różnego rodzaju przyłącza

erbe-med.com
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Butle i reduktory do butli z argonem
Reduktor do butli z argonem z sensorem do APC 2/APC 3
z przyłącze do butli według DIN 477 Nr 6 m,
z elastycznym przewodem przyłączeniowym do butli o długości 0,5 m

No. 20134-004
=1

30134-008

A

Butla na argon, pojemność 5l, ciśnienie 200 bar, pusta
złącze butli według DIN 477 Nr 6 m,
wymiary: wysokość 60 cm, ø 14 cm,
ciężar: 8,8 kg

No. 20132-171
=1

A

Butla na argon, pojemność 5l, ciśnienie 200 bar, napełniona argonem 4.8 (99,998%)
złącze butli według DIN 477 Nr 6 m,
wymiary: wysokość 60 cm, ø 14 cm,
ciężar: 10,7 kg

No. 20132-004
=1

A

Reduktor do butli z argonem z sensorem do APC 2/APC 3
przyłącze do butli według CGA Nr 580 m, gwint wewnętrzny 0,965“,
z elastycznym przewodem przyłączeniowym do butli o długości 0,5 m

No. 20134-002
=1

30134-008

14
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Butle i reduktory do butli z argonem
Butla na argon, pojemność 5l, ciśnienie 200 bar, pusta
złącze butli według CGA 477 Nr 6 m,
wymiary: wysokość 60 cm, ø 14 cm,
ciężar: 8,1 kg

No. 20132-165
=1

B

Reduktor do butli z argonem z sensorem do APC 2/APC 3
przyłącze do butli według DIN 477 Nr 10 m, gwint zewnętrzny W 24,32,
z elastycznym przewodem przyłączeniowym do butli o długości 0,5 m

No. 20134-001
=1

30134-008

C

Reduktor do butli z argonem z sensorem do APC 2/APC 3
przyłącze do butli według BS 341 Nr 3 m, gwint wewnętrzny 5/8“,
z elastycznym przewodem przyłączeniowym do butli o długości 0,5 m

No. 20134-003
=1

30134-008

D

Reduktor do butli z argonem z sensorem do APC 2/APC 3
No. 20134-005
=1

Japan

30134-008

Reduktor do butli z argonem z sensorem do APC 2/APC 3
No. 20134-006
=1

30134-008

erbe-med.com
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Wyposażenie uzupełniające do APC
Reduktor do butli z argonem z sensorem do APC 2/APC 3
przyłącze do butli według ISO 5145 n°4, z elastycznym
przewodem przyłączeniowym do butli o długości 0,75 m

No. 20134-007
=1

France

D130245

Reduktor do butli z argonem bez sensorem do APC 300
przyłącze do butli według ISO 5145 n°4, z elastycznym
przewodem przyłączeniowym do butli o długości 0,75 m

No. 20132-078
=1

France

D130245

Filtr bakteriologiczny 0,2 μm do APC 2, APC 300, sterylny
No. 20132-059
= 50

30132-275

STERILE EO

Kabel przyłączeniowy do instalacji poboru gazów medycznych do APC 2/APC 3, APC 300, długość 1 m
No. 20132-085
=1

Komponenty modułowych gniazd przyłączeniowych

16

Nr kat.

Moduł gniazda APC 2

20134-650

Moduł gniazda FiAPC do APC 2

20134-651

erbe-med.com
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System odprowadzania dymów IES
Filtr główny IES 3 z przyłączem ø 22 mm
No. 20323-000
=1

80114-801

Filtr do IES 2, IES 300 z przyłączem ø 22 mm
No. 20321-000
=1

30321-010

Filtr wstępny do odsysacza dymu z przyłączem ø 22 mm
No. 20321-022
= 15

Przewód do odciągania dymów ø 32 mm x 1,8 m typ VT 10106 do podłączenia do instalacji odsysania
No. 20323-009
=6

D147210

Wąż do odprowadzania dymu z przyłączem ø 22 mm, długość 2,1 m
No. 20321-012
=1
max 95 °C
max 134 °C

Wąż do odprowadzania dymu z przyłączem ø 22 mm, długość 2,7 m
No. 20321-009
=1
max 95 °C
max 134 °C

Rurka do odsysania dymu z przyłączem ø 22 mm
No. 20321-004
=1
max 95 °C
max 134 °C

erbe-med.com
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System odprowadzania dymów IES
Tuba do odsysania dymu z przyłączem ø 22 mm
No. 20321-010
=1
max 95 °C
max 134 °C

Trójnik, 22M - 22F - 22M do zastosowania jednoczesnego
No. 20323-005
= 20

D151174

STERILE EO

Łącznik do węża do odprowadzania dymu z przyłączem ø 22 mm do ø 22 mm
No. 20321-005
=3
max 95 °C
max 134 °C

Zestaw drenów do LAP IES 3, z zaworem trąbkowym, długość 3 m, do zastosowania laparoskopowego
No. 20323-003
= 10

D146821

STERILE EO

Zestaw drenów do LAP IES 3, z zaworem trąbkowym, długość 5 m, do zastosowania laparoskopowego
No. 20323-006
= 10

D146821

STERILE EO

Zestaw drenów do LAP IES 3, bez zaworem, długość 3 m, do zastosowania laparoskopowego
No. 20323-010
= 10

D146821

STERILE EO

Zestaw drenów do LAP IES 3, bez zaworem, długość 5 m, do zastosowania laparoskopowego
No. 20323-011
= 10

D146821

18

STERILE EO
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System odprowadzania dymów IES
Element łączący IES 3 z centralnym systemem odsysania gazów
No. 20323-001
=1

Automaty urządzenie aktywujące dla IES 3 do VIO C, elektrochirurgicznych urządzeń innych producentów lub pracy samodzielnej
No. 20323-002
=1

D158940

Prawie zakrzywiona średnia obj, samouszczelniająca pułapka wod do ochrony kasety filtra głównego
No. 20323-004
=1

D139277

STERILE EO

Element łączący z przyłączem ø 22 mm do IES2
No. 20322-010
=1

Włącznik nożny pojedynczy, szczelność klasy AP & IP X8, do IES 2
No. 20322-101

z kablem przyłączeniowym o długości 5 m, z wtyczką 7 biegunową
=1

max 75 °C
30189-301

Kabel zasilający, kabel przyłączeniowy do włącznika nożnego
Kabel zasilający ICC / IES 300, długość 0,35 m

erbe-med.com

Nr kat.
51704-033
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System odprowadzania dymów IES
Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, krótki z elektroda szpatułkowa, kablem przyłączeniowy 3 m
No. 20321-040
= 20

4.5 kVp

D150123

STERILE EO

Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, krótki z elektroda szpatułkowa, z powłoką, kablem przyłączeniowy 3 m
No. 20321-041
= 20

4.5 kVp

D150123

STERILE EO

Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, krótki z elektroda szpatułkowa, kablem przyłączeniowy 5 m
No. 20321-042
= 20

4.5 kVp

D150123

STERILE EO

Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, krótki z elektroda szpatułkowa, z powłoką, kablem przyłączeniowy 5 m
No. 20321-043
= 20

4.5 kVp

D150123

STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami VIO, ICC, ACC, ø 10 / 22 mm, International
z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, z elektrodą szptułkową i zintegrowaną nasadką do odsysania dymu,
regulowana przedłużka do 100 mm

20

No. 20321-028
= 25

4.5 kVp

30321-001

STERILE EO

erbe-med.com
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System odprowadzania dymów IES
Uchwyt clip-on do odsysania dymów do 20190-065, -066, -067, -074, -075
Stosowania w połączeniu z uchwytami elektrod Erbe Slim-Line (20190-065, 20190-066, 20190-067,
20190-074, 20190-075)

No. 20321-044
= 20

D150128

STERILE EO

Końcówka przedłużająca do uchwytu Clip-On (20321-044)
No. 20321-045

Stosowania w połączeniu z 20321-044
= 20

D150128

STERILE EO

Nakładka na uchwyt elektrod monopolarnych Slim-Line, koncówka krótka 12 mm
No. 20321-007

z przewodem do odsysania długości 3 m i zlączem ø 22 mm, bez uchwytu elektrod
= 25

30321-000

STERILE EO

Nakładka na uchwyt elektrod monopolarnych Slim-Line, koncówka długa 100 mm
No. 20321-020

z przewodem do odsysania długości 3 m i zlączem ø 22 mm, bez uchwytu elektrod
= 25

30321-000

erbe-med.com
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Pompa irygacyjna EIP 2
Zestaw drenów do EIP 2 do endoskopów giętkich ze złączem typu Luer, długość 2,5 m
No. 20325-010

replaces 20325-001
= 10

D148285

STERILE EO

Zestaw drenów do EIP 2 do pincet z irygacją, bez kabla przyłączeniowego, długość 2,8 m
No. 20325-011

replaces 20325-020
= 10

D148285

STERILE EO

Włącznik nożny pojedynczy, szczelność klasy AP & IP X8, do EIP 2
No. 20325-000

z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, wtyczka 4 biegunowa
=1

30189-028

Hak do worka z płynem infuzyjnym do szyny bocznej VIO Cart
No. 20325-002
=1
max 95 °C
max 134 °C

22
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Pompa irygacyjna EIP 2
Adapter EIP 2 do przyłączania osprzętu Olympus, Fujifilm G5, STORZ
No. 20325-003
=1

Adapter EIP 2 do przyłączania osprzętu Fujifilm
No. 20325-004
=1

Adapter EIP2 do przyłączania osprzętu PENTAX
No. 20325-005
=1

Zestawy mocujące

No.

Zestaw mocujący EIP 2 / ESM 2 do VIO CART 20180-000

20180-135

Zestaw mocujący EIP 2 zestaw Universal Cart

20185-203

erbe-med.com
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Ssaki chirurgiczne
Wielorazowego użytku ze zbiornikiem pojedynczym

Komponenty

Sztuk

Nr kat.

1

20340-004

Uchwyt mocujący do szyny bocznej, tworzywo sztuczne

1

20340-002

Szyna boczna do VIO CART, górna
długość 260 mm

1*

20180-040

Dren silikonowy
długość 600 mm

* opcja

Wielorazowego użytku ze zbiornikiem podwójnym

Komponenty

24

Sztuk

Nr kat.

Dren silikonowy
długość 600 mm

1

20340-004

Zawór przełączający
z dwoma drenami silikonowymi
długość 300 mm

1

20340-003

Uchwyt mocujący do szyny bocznej, tworzywo sztuczne

2

20340-002

Szyna boczna do VIO CART, dolna
długość 390 mm mm

1

20180-042

Szyna boczna do VIO CART, górna
długość 260 mm

1

20180-040

erbe-med.com
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Ssaki chirurgiczne
Filtr membranowy do ESM
No. 20340-100

do połączenia z drenem silikonowym 20340-004
= 10

Dren silikonowy, długość 600 mm
No. 20340-004
=1
max 95 °C
max 134 °C

Uchwyt mocujący do szyny bocznej, tworzywo sztuczne
No. 20340-002

do zbiornika o nr kat. 20340-102 lub 20340-103 z 20340-102
=1

max 95 °C
max 134 °C

Zawór przełączający z dwoma drenami silikonowymi, długość 300 mm
No. 20340-003
=1
max 95 °C
max 134 °C

erbe-med.com

25

Wyposażenie do modułów

Ssaki chirurgiczne
Zbiornik do ssaka, poj. 1,5 l
No. 20340-102

do worka 20340-012
=1

Worek do ssaka, poj. 1,5 l
No. 20340-012

do zbiornika 20340-102
= 30

Worek do ssaka, poj. 2,5 l
No. 20340-013

do zbiornika 20340-103
= 30

26
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Stymulator nerwów NT 2
Uchwyt elektrody do stymulacji nerwów z 1 przyciskiem, NT 2 / ICC 350 ZMK
No. 20190-148

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30190-262

Srebrna elektroda kulkowa do stymulacji nerwów, ø 1 mm, długość 40 mm

Kształt / postać

Sztuk

prosta

1

max 138 °C

Nr kat.
21191-052

Elektroda neutralna do stymulatora NT 2, bez kabla przyłączeniowego
No. 20142-200
= 20

Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, NT 2, długość 5 m
No. 20142-100
=1

Tester wyposażenia
Tester wyposażenia „Testbox 3” do sprawdzania wyposażenia elektrochirurgicznego
No. 20183-042
=1

erbe-med.com
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Important information
The information, recommendations and other details contained in this medium
(“information″) reflect our state of knowledge and the state of the art in science
and technology at the time the medium was created. The information is of a
general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.
The information and recommendations contained in this medium do not create
any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated
companies (“Erbe″) or any other claims against Erbe. The information does not
constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such
information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.
Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information
on this medium, regardless of any legal grounds for liability.
Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended
type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be
found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is
obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used
in accordance with the instructions for use.
Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers,
physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced
Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are
suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances
of a specific application, it may be necessary to deviate from the information
provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We
wish to note that science and technology are subject to constant development as
a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.
This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is
obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using
is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there
are legal requirements for or restrictions on its use.
This medium is not intended for use in the USA.
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Instrumenty
i wyposażenie
do zamykania naczyń

ZAMYKANIE NACZYŃ

Legenda

Ważne wskazówki
Firma Erbe Elektromedizin GmbH z największą starannością opracowywuje katalogi swoich
produktów. Pomimo to nie można do końca wykluczyć, że mogą one zawierać błędy.
Informacje i zalecenia zawarte w katalogu nie stanowią podstaw do roszczeń względem
Erbe Elektromedizin GmbH. Jeżeli odpowiedzialność firmy wyniknie z przepisów prawnych,
ogranicza się ona do przypadków winy umyślnej oraz rażącego zaniedbania.
Dane dotyczące stosowania instrumentów opierają się na doświadczeniach klinicznych.
Na podstawie badań oraz doświadczeń klinicznych, produkty są ciągle udoskonalane
w zakresie technicznym i wzorniczym. Ze względu na tolerancje produkcyjne, wymiary
podane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
Potwierdzamy, że produkty wymienione w niniejszym katalogu nie zawierają lateksu,
z wyjątkiem pasów gumowych (nr kat. 20592-009 oraz 20592-011).

Pozostałe informacje dotyczące produktu
Ilość w opakowaniu

=5

Maksymalne napięcie szczytowe

4 kVp
max 95 °C

Instrukcja obsługi

30191-682

Temperatura czyszczenia w myjni

max 134 °C

Temperatura sterylizacji w autoklawie

Produkt jednorazowego użytku
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Pakowane sterylnie

Ręczne mycie i dezynfekcja

Przed użyciem jakiegokolwiek instrumentu należy zapoznać się
z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

02
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Instrumenty BiClamp
Instrumenty BiCision
Kleszczyki laparoskopowe BiClamp
Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E
Akcesoria do mycia i dezynfekcji na kleszczyki laparoskopowe BiClamp i BiClamp E

Przegląd
Zakres zastosowań

Rodzaje instrumentów

Diatermie elektrochirurgiczne

Chirurgia otwarta

Instrumenty BiClamp

VIO 3

Laparoskopia

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp i BiClamp E

Chirurgia otwarta i laparoskopia

Instrumenty BiCision

erbe-med.com
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100 %

BiClamp

150 mm

04

200 mm
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100 %

BiClamp

210 mm
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260 mm

05

Instrumenty i wyposażenie

100 %

BiClamp

270 mm

06

280 mm
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BiClamp
BiClamp
No.
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-122

max 138 °C

Typ instrumentu

Długość

Kształt

Okładki

BiClamp 150 C

150 mm

zakrzywiony 23°

gładkie
(z dystansami)

20195-221
21195-221

Nr kat.

BiClamp 190 C

190 mm

zakrzywiony 23°

gładkie
(z dystansami)

21195-190

BiClamp 201 T

200 mm

zakrzywiony 18°

gładkie
(z dystansami)

20195-202
21195-202

BiClamp 210

210 mm

zakrzywiony 25°

ze żłobieniem

20195-200
21195-200

BiClamp 260 C

260 mm

zakrzywiony 18°

gładkie

20195-299
21195-299

BiClamp 271 T

270 mm

zakrzywiony 18°

gładkie
(z dystansami)

20195-203
21195-203

BiClamp 280

280 mm

zakrzywiony 25°

gładkie
(z dystansami)

20195-280
21195-280

100 %

erbe-med.com
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BiClamp
BiClamp 150, zakrzywiony 23°, okładki gładkie, długość 150 mm
z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, z powłoką ceramiczną,
np. do tyroidektomii

No. 20195-221
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-122

max 138 °C

BiClamp 201 T, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 200 mm
z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, w zabiegach chirurgii otwartej,
np. operacjach jelit, żołądka lub histerektomii brzusznej

No. 20195-202
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-122

max 138 °C

BiClamp 210, zakrzywiony 25°, okładki gładkie, długość 210 mm
z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, okładki ze żłobieniem,
np. do histerektomii waginalnej

No. 20195-200
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-122

08

max 138 °C
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BiClamp
BiClamp 260 C, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 260 mm
z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF,
np. w prostatektomii lub zabiegach chirurgii dziecięcej

No. 20195-299
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-122

max 138 °C

BiClamp 271 T, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 270 mm
z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF,
w zabiegach chirurgii otwartej, np. operacjach jelit, żołądka lub histerektomii brzusznej

No. 20195-203
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-122

max 138 °C

BiClamp 280, zakrzywiony 25°, okładki gładkie, długość 280 mm
z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF,
w zabiegach chirurgii otwartej, np. cystektomii lub prostatektomii

No. 20195-280
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-122

erbe-med.com

max 138 °C
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Instrumenty i wyposażenie

BiClamp
BiClamp 150, MF-2, zakrzywiony 23°, okładki gładkie, długość 150 mm
No. 21195-221

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, z powłoką ceramiczną, np. do tyroidektomii
=1

0.25 kVp
max 95 °C

31195-002

max 138 °C

BiClamp 190, MF-2, zakrzywiony 23°, okładki gładkie, długość 190 mm
No. 21195-190

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, z powłoką ceramiczną, np. do tyroidektomii
=1

0.25 kVp
max 95 °C

31195-002

max 138 °C

BiClamp 201 T, MF-2, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 200 mm
z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, np. do zabiegów chirurgii otwartej,
np. operacjach jelit, żołądka lub histerektomii brzusznej

No. 21195-202
=1

0.25 kVp
max 95 °C

31195-002

max 138 °C

BiClamp 210, MF-2, zakrzywiony 25°, okładki gładkie, długość 210 mm
z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, okładki ze żłobieniem,
np. do histerektomii waginalnej

No. 21195-200
=1

0.25 kVp
max 95 °C

31195-003

10

max 138 °C
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Instrumenty i wyposażenie

BiClamp
BiClamp 260 C, MF-2, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 260 mm
No. 21195-299

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2,
z powłoką ceramiczną, np. w prostatektomii lub zabiegach chirurgii dziecięcej

=1

0.25 kVp
max 95 °C

31195-003

max 138 °C

BiClamp 271 T, MF-2, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 270 mm
No. 21195-203

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2,
np. do zabiegów chirurgii otwartej, np. operacjach jelit,
żołądka lub histerektomii brzusznej

=1

0.25 kVp
max 95 °C

31195-002

max 138 °C

BiClamp 280, MF-2, zakrzywiony 25°, okładki gładkie, długość 280 mm
No. 21195-280

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2,
np. do zabiegó chirurgii otwartej, np. cystektomii lub prostatektomii

=1

0.25 kVp
max 95 °C

31195-003

max 138 °C

Adaptery

Sztuk

Adapter, gniazdo MF, wtyczka MF-2
do VIO 300 D

1

20183-100

Adapter, gniazdo MF-2/MF-U, wtyczka MF
do VIO 3 oraz VIO 300 D

1

20183-101

erbe-med.com

Nr kat.
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Instrumenty i wyposażenie

BiCision
BiCision S, ø 5 mm, długość 200 mm
No. 20195-310

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, chirurgia otwarta i laparoskopia
=5

0.25 kVp

30195-331

STERILE EO

BiCision M, ø 5 mm, długość 350 mm
No. 20195-311

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, chirurgia otwarta i laparoskopia
=5

0.25 kVp

30195-331

STERILE EO

BiCision L, ø 5 mm, długość 450 mm
No. 20195-312

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, chirurgia otwarta i laparoskopia

12

=5

0.25 kVp

30195-331

STERILE EO

erbe-med.com

Instrumenty i wyposażenie

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp
Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 20195-134

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, kompletny instrument
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 20195-135

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, kompletny instrument
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, okienkowe, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 20195-136

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, kompletny instrument
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, okienkowe, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 20195-137

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, kompletny instrument
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

erbe-med.com

max 138 °C
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Instrumenty i wyposażenie

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp
Kleszczyków laparoskopowych BiClamp, typ Kelly, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 20195-228

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

BiClamp 110, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 110 mm
z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, kompletny instrument,
np. do operacji minimalno inwzayjnej tyroidektomi (MIVAT)

No. 20195-230
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-096

14

max 138 °C
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Instrumenty i wyposażenie

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp
Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, MF-2, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 21195-134

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, kompletny instrument
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, MF-2, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 21195-135

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, kompletny instrument
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, okienkowe, MF-2, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 21195-136

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, kompletny instrument
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, okienkowe, MF-2, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 21195-137

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, kompletny instrument
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Kleszczyków laparoskopowych BiClamp, typ Kelly, MF-2, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 21195-228

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, kompletny instrument
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

erbe-med.com

max 138 °C
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Instrumenty i wyposażenie

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp
BiClamp 110, MF-2, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 110 mm
No. 21195-230

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, kompletny instrument,
np. do operacji minimalno inwzayjnej tyroidektomi (MIVAT)

=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

16

max 138 °C

Pojedyncze komponenty kleszczyków

Sztuk

Nr kat.

Wkład do kleszczyków laparoskopowych BiClamp,
typ Kelly, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm,
długość 340 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-228)

1

20195-236

Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp,
typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm,
długość 340 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-134)

1

20195-146

Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp,
typ Maryland, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm,
długość 340 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-135)

1

20195-147

Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp, okienkowe,
okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
(do instrumentu o nr kat. 20195-136)

1

20195-148

Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp, okienkowe,
okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
(do instrumentu o nr kat. 20195-137)

1

20195-149

Wkład do BiClamp 110, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm,
długość 110 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-230)

1

20195-232

Płaszcz do kleszczyków laparoskopowych
i kleszczyków BiClamp LAP

1

20195-141

Płaszcz do kleszczyki BiClamp 110, ø 5 mm,
długość 110 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-230)

1

20195-234

Uchwyt do kleszczyków BiClamp i kleszczyki BiClamp 110,
z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF

1

20195-145

Uchwyt do kleszczyków BiClamp i kleszczyki BiClamp 110,
z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2

1

21195-145

Adaptery

Sztuk

Adapter, gniazdo MF, wtyczka MF-2
do VIO 300 D

1

20183-100

Nr kat.

Adapter, gniazdo MF-2/MF-U, wtyczka MF
do VIO 3 oraz VIO 300 D

1

20183-101

erbe-med.com

Instrumenty i wyposażenie

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E
Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 20195-246

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, typ Maryland, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 20195-247

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, okienkowe, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 20195-248

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-096

max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, okienkowe, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 20195-249

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-096

max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, typ Kelly, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 20195-229

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF

0.25 kVp
max 95 °C
30195-119

erbe-med.com

max 138 °C
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Instrumenty i wyposażenie

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E
Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, typ Maryland, MF-2, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 21195-246

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, typ Maryland, MF-2, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 21195-247

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, okienkowe, MF-2, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 21195-248

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, okienkowe, MF-2, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 21195-249

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Kleszczyków laparoskopowych BiClamp E, typ Kelly, MF-2, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
No. 21195-229

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2

0.25 kVp
max 95 °C
30195-119
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Instrumenty i wyposażenie

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E
Pojedyncze komponenty kleszczyków

Sztuk

Wkład do kleszczyków laparoskopowych BiClamp E, typ Kelly, okładki
radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
(do instrumentu o nr kat. 20195-229, 21195-229)

1

20195-236

Nr kat.

Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, typ Maryland, okładki
radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
(do instrumentu o nr kat. 20195-246, 21195-246)

1

20195-146

Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, typ Maryland, okładki
gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
(do instrumentu o nr kat. 20195-247, 21195-247)

1

20195-147

Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, okienkowe, okładki
radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
(do instrumentu o nr kat. 20195-248, 21195-248)

1

20195-148

Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, okienkowe, okładki
gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm
(do instrumentu o nr kat. 20195-249, 21195-249)

1

20195-149

Płaszcz do kleszczyków laparoskopowych BiClamp E,
ø 5 mm, długość 340 mm

1

20195-241

Uchwyt do kleszczyków laparoskopowe BiClamp E,
z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF
(per 20195-246, 20195-247, 20195-248, 20195-249, 20195-229)

1

20195-240

Uchwyt do kleszczyków laparoskopowych BiClamp E
z kablem przyłączeniowym o dlugości 4 m i wtyczką MF-2
(do 21195-246, 21195-247, 21195-248, 21195-249, 21195-229)

1

21195-240

Adaptery

Sztuk

Adapter, gniazdo MF, wtyczka MF-2
do VIO 300 D

1

20183-100

Nr kat.

Adapter, gniazdo MF-2/MF-U, wtyczka MF
do VIO 3 oraz VIO 300 D

1

20183-101

Akcesoria do mycia i dezynfekcji na kleszczyki laparoskopowe BiClamp i BiClamp E
Akcesoria do mycia i dezynfekcji

Sztuk

Szczoteczka do mycia maks. ø 3,5 mm, długość 650 mm,
do ręcznego mycia i dezynfekcji

1

20191-279

Dren do płukania długość 500 mm, ze złączem typu Luer,
do instrumentów laparoskopowych (LAP) do maszynowego mycia
i dezynfekcji

1

20195-201

erbe-med.com

Nr kat.
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Ważna informacja
Podczas tworzenia niniejszej publikacji dołożono wszelkich starań. Mimo to nie
jest możliwe wykluczenie błędów w niniejszej publikacji.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje, zalecenia i inne dane („informacje”)
odzwierciedlają naszą wiedzę i stan nauki i techniki w momencie tworzenia publikacji. Informacje te mają charakter ogólny, są niewiążące i służą wyłącznie
ogólnym celom informacyjnym oraz nie są instrukcjami użycia ani wskazówkami
użytkowymi.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje i zalecenia nie stanowią żadnych zobowiązań prawnych firmy Erbe Elektromedizin GmbH ani jej spółek powiązanych
(„Erbe″) ani żadnych innych roszczeń wobec firmy Erbe. Informacje te nie stanowią gwarancji ani innych stwierdzeń dotyczących właściwości; takie gwarancje
lub stwierdzenia wymagają jednoznacznej regulacji umownej z firmą Erbe w indywidualnym przypadku.
Firma Erbe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające
z zastosowania się do informacji zawartych w niniejszej publikacji, niezależnie
od podstawy prawnej odpowiedzialności.
Każdy użytkownik produktu Erbe jest odpowiedzialny za wcześniejsze przetestowanie danego produktu Erbe pod kątem jego właściwości i przydatności do zamierzonego zastosowania lub przeznaczenia. Odpowiednie wykorzystanie danego produktu Erbe jest określone w instrukcji użycia i wskazówkach użytkowych
dla danego produktu Erbe. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy
dostępna mu instrukcja użycia i wskazówki użytkowe odpowiadają stanowi dla
konkretnego produktu Erbe. Urządzenia wolno stosować tylko zgodnie z instrukcją użycia i wskazówkami użytkowymi.
Informacje dotyczące wartości ustawień, miejsc aplikacji, czasu trwania aplikacji
i użytkowania danego produktu Erbe opierają się na doświadczeniu klinicznym
lekarzy niezależnych od firmy Erbe. Są to wartości orientacyjne, które muszą
być sprawdzone przez użytkownika pod kątem zdatności do konkretnie zaplanowanego zastosowania. W zależności od uwarunkowań konkretnego przypadku zastosowania może być konieczne odstąpienie od tych informacji. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie tego na własną odpowiedzialność podczas
korzystania z produktu Erbe. Zwracamy uwagę, że nauka i technika podlegają
ciągłemu rozwojowi w wyniku badań i doświadczeń klinicznych. Może to również spowodować konieczność odstąpienia użytkownika od informacji zawartych w niniejszej publikacji.
Niniejsza publikacja zawiera informacje o produktach Erbe, które ewentualnie
mogą być niedopuszczone do stosowania w danym kraju. Użytkownik danego
produktu Erbe jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy stosowany przez
niego produkt jest prawnie dopuszczony w danym kraju i (lub) w jakim zakresie
istnieją ewentualnie wymogi prawne lub ograniczenia dotyczące zastosowania.
Publikacja niniejsza nie jest przeznaczona dla użytkowników w USA.

Erbe Polska Sp. z.o.o.
Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
02-972 Warszawa
Polska
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Instrumenty
i wyposażenie
do APC

KOAGULACJA PLAZMĄ ARGONOWĄ

Legenda

Ważne wskazówki
Firma Erbe Elektromedizin GmbH z największą starannością opracowywuje katalogi swoich
produktów. Pomimo to nie można do końca wykluczyć, że mogą one zawierać błędy.
Informacje i zalecenia zawarte w katalogu nie stanowią podstaw do roszczeń względem
Erbe Elektromedizin GmbH. Jeżeli odpowiedzialność firmy wyniknie z przepisów prawnych,
ogranicza się ona do przypadków winy umyślnej oraz rażącego zaniedbania.
Dane dotyczące stosowania instrumentów opierają się na doświadczeniach klinicznych.
Na podstawie badań oraz doświadczeń klinicznych, produkty są ciągle udoskonalane
w zakresie technicznym i wzorniczym. Ze względu na tolerancje produkcyjne, wymiary
podane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
Potwierdzamy, że produkty wymienione w niniejszym katalogu nie zawierają lateksu,
z wyjątkiem pasów gumowych (nr kat. 20592-009 oraz 20592-011).

Pozostałe informacje dotyczące produktu
Ilość w opakowaniu

=5

Maksymalne napięcie szczytowe

4 kVp
max 95 °C

Instrukcja obsługi

30191-682

Temperatura czyszczenia w myjni

max 134 °C

Temperatura sterylizacji w autoklawie

Produkt jednorazowego użytku
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Pakowane sterylnie

Ręczne mycie i dezynfekcja

Przed użyciem jakiegokolwiek instrumentu należy zapoznać się
z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
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Spis treści

Koagulacja plazmą argonową
Instrumenty APC

04
07
09
11
14
15

Wyposażenie APC

Sondy elastyczne FiAPC jednorazowego użytku

17

Uchwyty APC

Sondy elastyczne APC jednorazowego użytku
APCapplicator
Aplikatory APC do uchwytów APC
Testery zapłonu instrumentów APC
Aplikatory APC do kabla przyłączeniowego APC

Przegląd
Sonda lub
aplikator APC

Mycie i dezynfekcja
Sonda lub
aplikator APC

erbe-med.com

Uchwyt APC

Adapter do irygacji

Kabel
przyłączeniowy

Diatermie

Złącze typu Luer

03

Instrumenty APC

Kształty strumienia plazmy
→
Czołowy
A

↗
↘

↙↘
Boczny stożkowy
SC

Okrężny
C

Sondy elastyczne FiAPC jednorazowego użytku
Sonda FiAPC 1500 A, ø 1,5 mm, długość 1,5 m
z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i zintegrowanym filtrem,
np. do bronchoskopii

No. 20132-220
= 10

5 kVp

30132-344

STERILE EO

Sonda FiAPC 2200 A, ø 2,3 mm, długość 2,2 m
No. 20132-221

z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i zintegrowanym filtrem

04

= 10

5 kVp

30132-344

STERILE EO
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Sondy elastyczne FiAPC jednorazowego użytku
Sonda FiAPC 2200 A, ø 3,2 mm, długość 2,2 m
No. 20132-222

z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i zintegrowanym filtrem
= 10

5 kVp

30132-344

STERILE EO

Sonda FiAPC 3000 A, ø 2,3 mm, długość 3 m
No. 20132-223

z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i zintegrowanym filtrem
= 10

5 kVp

30132-344

STERILE EO

Sonda FiAPC 2200 SC, ø 2,3 mm, długość 2,2 m
No. 20132-224

z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i zintegrowanym filtrem

erbe-med.com

= 10

5 kVp

30132-344

STERILE EO
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Instrumenty APC

Sondy elastyczne FiAPC jednorazowego użytku
Sonda FiAPC 2200 C, ø 2,3 mm, długość 2,2 m
No. 20132-225

z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i zintegrowanym filtrem
= 10

5 kVp

30132-344

STERILE EO

Sonda FiAPC 3000 A, ø 1,5 mm, długość 3 m
z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i zintegrowanym
filtrem, np. do „Double-Balloon-Enteroscopy“

No. 20132-226
= 10

5 kVp

30132-344

STERILE EO

Adapter do sond FiAPC
No. 20132-227

do podłączenia do APC 2 / APC 300
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-346

06

max 138 °C
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Sondy elastyczne APC jednorazowego użytku
Sonda APC 1500 A, ø 1,5 mm, długość 1,5 m
No. 20132-155

z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu, np. do bronchoskopii
= 10

4 kVp

30132-309

STERILE EO

Sonda APC 3000 A, ø 1,5 mm, długość 3 m
No. 20132-212

z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu, np. do „Double-Balloon-Enteroscopy“
= 10

4 kVp

30132-309

STERILE EO

Sonda APC 2200 A, ø 2,3 mm, długość 2,2 m
No. 20132-156

z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu
= 10

4.3 kVp

30132-309

STERILE EO

Sonda APC 3000 A, ø 2,3 mm, długość 3 m
No. 20132-166

z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu
= 10

4.3 kVp

30132-309

STERILE EO

Sonda APC 2200 SC, ø 2,3 mm, długość 2,2 m
No. 20132-167

z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu

erbe-med.com

= 10

4.3 kVp

30132-309

STERILE EO
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Instrumenty APC

Sondy elastyczne APC jednorazowego użytku
Sonda APC 2200 C, ø 2,3 mm, długość 2,2 m
No. 20132-186

z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu
= 10

4.3 kVp

30132-309

STERILE EO

Sonda APC 2200 A, ø 3,2 mm, długość 2,2 m
No. 20132-157

z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu

Kabel przyłączeniowy / Adapter do irygacji / Filtr bakteriologiczny

Długość

Filtr bakteriologiczny 0,2 μm do APC 2, APC 300, sterylny

Kabel przyłączeniowy do sond elastycznych APC
do APC 2/VIO, APC 300/ICC

Adapter do irygacji sond elastycznych APC ze złączem typu Luer,
do sond elastycznych APC współpracujących z kablem przyłączeniowym
20132-158

2,5 m

= 10

4.3 kVp

30132-309

STERILE EO

Sztuk

Nr kat.

50

20132-059

1

20132-158

5

20132-203

Sondy elastyczne APC jednorazowego użytku
nie są zgodne z VIO 3/APC 3

08
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APCapplicator
APCapplicator, z filtrem, płaszcz 35 mm, sztywny, elektroda szpatułkowa
No. 20132-250

ReMode, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m
=5

4.3 kVp

30132-478

STERILE EO

APCapplicator, z filtrem, płaszcz 35 mm, sztywny, elektroda igłowa
No. 20132-251

ReMode, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m
=5

4.3 kVp

30132-478

STERILE EO

APCapplicator, z filtrem, płaszcz 100 mm, sztywny, elektroda szpatułkowa
No. 20132-252

ReMode, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m
=5

4.3 kVp

30132-478

STERILE EO

APCapplicator, z filtrem, płaszcz 100 mm, sztywny, elektroda igłowa
No. 20132-253

ReMode, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m

erbe-med.com

=5

4.3 kVp

30132-478

STERILE EO
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Instrumenty APC

APCapplicator
APCapplicator, z filtrem, płaszcz 350 mm, sztywny, elektroda szpatułkowa
No. 20132-254

ReMode, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m
=5

4.3 kVp

30132-478

STERILE EO

APCapplicator, z filtrem, płaszcz 350 mm, sztywny, elektroda igłowa
No. 20132-255

ReMode, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m
=5

4.3 kVp

30132-478

STERILE EO

APCapplicator, z filtrem, płaszcz 100 mm, giętką, 1 przyciskiem (koagulacji)
No. 20132-256
=5

4.3 kVp

30132-478

STERILE EO

Adapter do podłączenia do APC 2 ze standardowym gniazdem APC
No. 20132-249
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-491

10

max 138 °C
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Instrumenty APC

Aplikatory APC do uchwytów APC
Aplikator APC, sztywny, ø 5 mm, długość 25 mm
No. 20132-031
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

max 138 °C

Aplikator APC, sztywny, ø 5 mm, długość 100 mm
No. 20132-032
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

max 138 °C

Aplikator APC, sztywny, ø 5 mm, długość 320 mm
No. 20132-034
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

max 138 °C

Aplikator APC, sztywny, ø 5 mm, długość 320 mm
No. 20132-084

z elektrodą haczykową
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

erbe-med.com

max 138 °C
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Aplikatory APC do uchwytów APC
Aplikator APC, sztywny, ø 5 mm, długość 35 mm
No. 20132-054

z przestawną elektrodą igłową
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

max 138 °C

Aplikator APC, sztywny, ø 5 mm, długość 35 mm
No. 20132-057

z przestawną elektrodą szpatułkową
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

max 138 °C

Aplikator APC, sztywny, ø 5 mm, długość 100 mm
No. 20132-044

z przestawną elektrodą igłową
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

max 138 °C

Aplikator APC, sztywny, ø 5 mm, długość 100 mm
No. 20132-056

z przestawną elektrodą szpatułkową
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

12

max 138 °C
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Aplikatory APC do uchwytów APC
Aplikator APC, sztywny, ø 5 mm, długość 220 mm
No. 20132-211

z przestawną elektrodą igłową
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-332

max 138 °C

Aplikator APC, sztywny, ø 5 mm, długość 320 mm
No. 20132-133

z przestawną elektrodą szpatułkową
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-332

max 138 °C

Aplikator APC elastyczny, ø 6 mm, długość 100 mm
No. 20132-033
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

max 138 °C

Aplikator APC elastyczny, ø 6 mm, długość 200 mm
No. 20132-140
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

max 138 °C

Aplikator APC elastyczny, ø 6 mm, długość 320 mm
No. 20132-040
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

erbe-med.com

max 138 °C
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Aplikatory APC do uchwytów APC
Uchwyty APC / Adapter do irygacji

Długość

Sztuk

Uchwyt VIO APC Re-Mode z 3 przyciskami do APC 2,
z kablem przyłączeniowym, z rozpoznawaniem
podłączonego instrumentu

3m

1

20132-200

Uchwyt VIO APC z 2 przyciskami do APC 2,
z kablem przyłączeniowym, z rozpoznawaniem
podłączonego instrumentu

3m

1

20132-201

Uchwyt APC z 2 przyciskami do APC 2/VIO, APC 300/ICC,
z kablem przyłączeniowym, z rozpoznawaniem
podłączonego instrumentu

3m

1

20132-043

5

20132-087

Adapter do irygacji do aplikatorów APC ze złączem typu Luer,
do aplikatorów APC współpracujących z uchwytami APC

Nr kat.

Uchwyty APC i aplikatory APC, wielokrotnego użytku
nie są zgodne z VIO 3/APC 3

Testery zapłonu instrumentów APC
Tester zapłonu do instrumentów APC do VIO D/S, ICC Standard (NE 6 mm)
No. 20183-070
=1
max 95 °C
30183-126

max 134 °C

Tester zapłonu do instrumentów APC do VIO D/S, ICC International (NE 2 Pin)
No. 20183-071
=1
max 95 °C
30183-126

max 138 °C

Testery zapłonu instrumentów APC
nie są zgodne z VIO 3/APC 3

14
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Aplikatory APC do kabla przyłączeniowego APC, APC 2/APC 300

Kod barwowy
S

boczny punktowy

A

czołowy

N

z igłą

Aplikator APC 110 A, sztywny, ø 2,3 mm, długość 110 mm
No. 20132-107
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-245

max 138 °C

Aplikator APC 300 A, sztywny, ø 2,3 mm, długość 300 mm
No. 20132-113
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-245

max 138 °C

Aplikator APC 500 A, sztywny, ø 2,3 mm, długość 500 mm
No. 20132-116
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-245

erbe-med.com

max 138 °C
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Aplikatory APC do kabla przyłączeniowego APC, APC 2/APC 300
Aplikator APC 110 SC, sztywny, ø 2,3 mm, długość 110 mm
No. 20132-106
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-245

max 138 °C

Nakładka zabezpieczająca do aplikatora APC 20132-106, elastyczna, silikonowa
No. 20132-129

silikon
= 10

max 95 °C
30132-270

max 134 °C

Aplikator APC 240 SC, sztywny, ø 2,3 mm, długość 240 mm
No. 20132-110
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-245

max 138 °C

Aplikator APC 110 N, sztywny, ø 2,3 mm, długość 110 mm
No. 20132-109

igła o długości 6 mm
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-245

Kabel przyłączeniowy / Adapter do irygacji / Filtr bakteriologiczny

Długość

Sztuk

Kabel przyłączeniowy do aplikatorów APC
do APC 2/VIO, APC 300/ICC

2,5 m

1

20132-046

5

20132-095

Adapter do irygacji aplikatorów APC
ze złączem typu Luer

16

max 138 °C

Aplikatory APC, wielokrotnego użytku
nie są zgodne z VIO 3/APC 3

Nr kat.
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Butle i reduktory do butli z argonem

Przyłącza do butli z gazami właściwe dla różnych krajów
APC 3, APC 2, APC 300

A

B

C

D

DIN 477, Nr. 6 m

CGA Nr. 580 m

DIN 477, Nr. 10 m

BS 341, Nr. 3 m

Egipt, Afganistan, Algieria,
Andora, Argentyna B*,
Bangladesz D*, Belgia,
Bhutan, Brazylia B*,
Brunei, Chile B*, Chiny,
Niemcy, Estonia, Francja,
Grecja, Islandia, Indie D*,
Indonezja, Iran, Irlandia,
Izrael, Japonia, państw
byłej Jugosławii, Korea
Północna, Korea Południowa,
Karaiby, Chorwacja,
Kuwejt D*,Łotwa, Liban,
Libia, Lichtenstein, Litwa,
Luxemburg, Macedonia,
Malezja, Malta, Mauritius,
Maroko, Birma, Namibia,
Nepal D*, Austria, Oman D*,
Pakistan D*, Peru B*, Filipiny,
Polska, Portugalia, Katar
D*, Rumunia, Rosja, Arabia
Saudyjska D*, Szwajcaria,
Singapur, Słowacja,
Słowenia, Afryka Południowa
(Süd-Afrika), Hiszpania, Sri
Lanka D*, Sudan, Tajwan,
Tajlandia D*, Czechy,
Turcja, Tunezja, Ukraina,
Zjednoczone Emiraty
Arabskie D*, Węgry, Urugwaj,
Wietnam D*, Jemen D*, Cypr

Argentyna A*, Boliwia,
Brazyia A*, Kanada, Chile
A*, Dominikana, Ekwador,
Salwador, Guam, Gwatemala,
Haiti, Honduras, Włochy,
Klumbia, Meksyk, Nowa
Zelania, Panama, Peru
A*, Stany zjednoczone,
Wenezuela

Dania, Wybrzeże Kości
Słoniowej, Finlandia,
Holandia, Norwegia, Szwecja

Australia, Bangladesz, Wielka
Brytania, Indie A*, Kuwejt A*,
Nepal A*, Irlandia Północna,
Oman A*, Pakistan A*, Katar
A*, Arabia Saudyjska A*,
Sri Lanka A*, Zjednoczone
Emiraty Arabskie A*,
Wietnam A*, Jemen A*

erbe-med.com
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Wyposażenie APC

Reduktory ciśnienia APC i butle gazowe z argonem / Pozostałe wyposażenie dodatkowe APC
Reduktor do butli z argonem z sensorem do APC 2/APC 3
z przyłącze do butli według DIN 477 Nr 6 m, z elastycznym przewodem
przyłączeniowym do butli o długości 0,5 m

No. 20134-004
=1

30134-008

A

Butla na argon, pojemność 5l, ciśnienie 200 bar, pusta
złącze butli według DIN 477 Nr 6 m,
wymiary: wysokość 60 cm, ø 14 cm,
ciężar: 8,8 kg

No. 20132-171
=1

A
Butla na argon, pojemność 5l, ciśnienie 200 bar, napełniona argonem 4.8 (99,998%)
złącze butli według DIN 477 Nr 6 m,
wymiary: wysokość 60 cm, ø 14 cm,
ciężar: 10,7 kg

No. 20132-004
=1

A
Reduktor do butli z argonem z sensorem do APC 2/APC 3
przyłącze do butli według CGA Nr 580 m, gwint wewnętrzny 0,965“,
z elastycznym przewodem przyłączeniowym do butli o długości 0,5 m

No. 20134-002
=1

30134-008

B

Butla na argon, pojemność 5l, ciśnienie 200 bar, pusta
złącze butli według CGA 477 Nr 6 m,
wymiary: wysokość 60 cm, ø 14 cm,
ciężar: 8,1 kg

No. 20132-165
=1

B
Reduktor do butli z argonem z sensorem do APC 2/APC 3
No. 20134-006
=1

30134-008

18
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Reduktory ciśnienia APC i butle gazowe z argonem / Pozostałe wyposażenie dodatkowe APC
Reduktor do butli z argonem z sensorem do APC 2/APC 3
przyłącze do butli według DIN 477 Nr 10 m, gwint zewnętrzny W 24,32,
z elastycznym przewodem przyłączeniowym do butli o długości 0,5 m

No. 20134-001
=1

30134-008

C

Reduktor do butli z argonem z sensorem do APC 2/APC 3
przyłącze do butli według BS 341 Nr 3 m, gwint wewnętrzny 5/8“,
z elastycznym przewodem przyłączeniowym do butli o długości 0,5 m

No. 20134-003
=1

30134-008

D

Reduktor do butli z argonem z sensorem do APC 2/APC 3
No. 20134-005
=1

Japan

30134-008

Reduktor do butli z argonem z sensorem do APC 2/APC 3
przyłącze do butli według ISO 5145 n°4, z elastycznym
przewodem przyłączeniowym do butli o długości 0,75 m

No. 20134-007
=1

France

D130245

Reduktor do butli z argonem bez sensorem do APC 300
przyłącze do butli według ISO 5145 n°4, z elastycznym
przewodem przyłączeniowym do butli o długości 0,75 m

No. 20132-078
=1

France

D130245

Kabel przyłączeniowy do instalacji poboru gazów medycznych do APC 2/APC 3, APC 300, długość 1 m
No. 20132-085
=1

erbe-med.com
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Ważna informacja
Podczas tworzenia niniejszej publikacji dołożono wszelkich starań. Mimo to nie
jest możliwe wykluczenie błędów w niniejszej publikacji.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje, zalecenia i inne dane („informacje”)
odzwierciedlają naszą wiedzę, stan nauki i techniki w momencie tworzenia publikacji. Informacje te mają charakter ogólny, są niewiążące i służą wyłącznie
ogólnym celom informacyjnym oraz nie są instrukcjami użycia ani wskazówkami
użytkowymi.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje i zalecenia nie stanowią żadnych zobowiązań prawnych firmy Erbe Elektromedizin GmbH ani jej spółek powiązanych
(„Erbe″) ani żadnych innych roszczeń wobec firmy Erbe. Informacje te nie stanowią gwarancji ani innych stwierdzeń dotyczących właściwości; takie gwarancje
lub stwierdzenia wymagają jednoznacznej regulacji umownej z firmą Erbe w indywidualnym przypadku.
Firma Erbe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające
z zastosowania się do informacji zawartych w niniejszej publikacji, niezależnie
od podstawy prawnej odpowiedzialności.
Każdy użytkownik produktu Erbe jest odpowiedzialny za wcześniejsze przetestowanie danego produktu Erbe pod kątem jego właściwości i przydatności do zamierzonego zastosowania lub przeznaczenia. Odpowiednie wykorzystanie danego produktu Erbe jest określone w instrukcji użycia i wskazówkach użytkowych
dla danego produktu Erbe. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy
dostępna mu instrukcja użycia i wskazówki użytkowe odpowiadają dla konkretnego produktu Erbe. Urządzenia wolno stosować tylko zgodnie z instrukcją użycia i wskazówkami użytkowymi.
Informacje dotyczące wartości ustawień, miejsc aplikacji, czasu trwania aplikacji
i użytkowania danego produktu Erbe opierają się na doświadczeniu klinicznym
lekarzy niezależnych od firmy Erbe. Są to wartości orientacyjne, które muszą
być sprawdzone przez użytkownika pod kątem zdatności do konkretnie zaplanowanego zastosowania. W zależności od uwarunkowań konkretnego przypadku zastosowania może być konieczne odstąpienie od tych informacji. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie tego na własną odpowiedzialność podczas
korzystania z produktu Erbe. Zwracamy uwagę, że nauka i technika podlegają
ciągłemu rozwojowi w wyniku badań i doświadczeń klinicznych. Może to również spowodować konieczność odstąpienia użytkownika od informacji zawartych w niniejszej publikacji.
Niniejsza publikacja zawiera informacje o produktach Erbe, które ewentualnie
mogą być niedopuszczone do stosowania w danym kraju. Użytkownik danego
produktu Erbe jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy stosowany przez
niego produkt jest prawnie dopuszczony w danym kraju i (lub) w jakim zakresie
istnieją ewentualnie wymogi prawne lub ograniczenia dotyczące zastosowania.
Publikacja niniejsza nie jest przeznaczona dla użytkowników w USA.

Erbe Polska Sp. z.o.o.
Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
02-972 Warszawa
Polska
© Erbe Elektromedizin GmbH 2019
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Instrumenty
i wyposażenie
do Kriochirurgii

KRIOCHIRURGII

Legenda

Ważne wskazówki
Firma Erbe Elektromedizin GmbH z największą starannością opracowywuje katalogi swoich
produktów. Pomimo to nie można do końca wykluczyć, że mogą one zawierać błędy.
Informacje i zalecenia zawarte w katalogu nie stanowią podstaw do roszczeń względem
Erbe Elektromedizin GmbH. Jeżeli odpowiedzialność firmy wyniknie z przepisów prawnych,
ogranicza się ona do przypadków winy umyślnej oraz rażącego zaniedbania.
Dane dotyczące stosowania instrumentów opierają się na doświadczeniach klinicznych.
Na podstawie badań oraz doświadczeń klinicznych, produkty są ciągle udoskonalane
w zakresie technicznym i wzorniczym. Ze względu na tolerancje produkcyjne, wymiary
podane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
Potwierdzamy, że produkty wymienione w niniejszym katalogu nie zawierają lateksu,
z wyjątkiem pasów gumowych (nr kat. 20592-009 oraz 20592-011).

Pozostałe informacje dotyczące produktu
Ilość w opakowaniu

=5

Maksymalne napięcie szczytowe

4 kVp
max 95 °C

Instrukcja obsługi

30191-682

Temperatura czyszczenia w myjni

max 134 °C

Temperatura sterylizacji w autoklawie

Produkt jednorazowego użytku
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Pakowane sterylnie

Ręczne mycie i dezynfekcja

Przed użyciem jakiegokolwiek instrumentu należy zapoznać się
z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
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Instrumenty i wyposażenie

Adapter do buli CO2

Przyłącza do butli z gazami właściwe dla różnych krajów

E

Oznaczenie
Rodzaj przyłącza/
Kraj

Standard

W 21,8 x 1/14"

Przyłącze
Whitworth
DIN 477 no. 9
(ø x pitch)

Adapter butli
gazowej

G

H

I

W 21,7 x 1/14"

0,860" x 14 TPI

0,830"-14 NGO

G 3/4"

Pin Index

W 27 x 2 mm

Francuski
standard butli
gazowych
NFE 29-650

B. S. 341
Standard
Brytyjski
Przyłącze:
per inch = pitch
in threads/inch

CGA no. 320
Compressed Gas
Association
National Gas
Outlet
Przyłącze proste
(ø x pitch)

Gwint rurowy,
Brytyjski,
Whitworth
DIN ISO 228-1
(ø w calach)

Code 1&6
DIN EN ISO 407

ISO 5145
no. 17

20402-060

20410-016

20410-011

20402-061

Białoruś
Czechy
Egipt
Rosja
Słowacja
Ukraina
Wenezuela

Kanada
Kuba
Francja
Wielka Brytania
Holandia
USA
Wenezuela

Dania
Finlandia
Islandia
Włochy
Norwegia
Szwecja

20410-003

Zawór
przełączający do
połączenia dwóch
adapterów do butli
gazowych

20402-052

Austria
Białoruś
Belgia
Bułgaria
Chiny
kraje byłej
Jugosławi
Finlandia
Niemcy
Grecja
Węgry
Izrael
Korea
Polska
Rosja
Szwecja
Ukraina

04

F

Algieria
Angola
Białoruś
Etiopia
Francja
Gwinea
Liban
Maroko
Portugalia
Rosja
Somalia
Hiszpania
Szwajcaria
Syria
Tunezja
Ukraina

Australia
Brunei
Ekwador
Egipt
Hongkong
Indie
Indonezja
Irak
Irlandia
Jordania
Kenia
Kuwejt
Liberia
Libia
Malezja
Malta
Nowa Zelandia
Nigeria
Pakistan
Arabia
Saudyjska
Singapur
RPA
Sri Lanka
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie
Wietnam
Jemen

Argentyna
Boliwia
Brazylia
Kostaryka
Gwatemala
Meksyk
Peru
Tajlandia

erbe-med.com

Instrumenty i wyposażenie

Kriosondy do ERBECRYO 2
Elastyczna kriosonda, jednorazowa, ø 1,1 mm, dł. 1150 mm, z przewodem ewakuacyjnym, dł. 817 mm
No. 20402-401

z przewodem ewakuacyjnym ø 2,6 mm, dł. 817 mm
=5

30402-406

STERILE EO

Elastyczna kriosonda, jednorazowa, ø 1,1 mm, dł. 1150 mm z przewodem ewakuacyjnym, dł. 757 mm
No. 20402-402

z przewodem ewakuacyjnym ø 2,6 mm, dł. 757 mm
=5

30402-406

STERILE EO

Elastyczna kriosonda, jednorazowa, ø 1,7 mm, dł. 1150 mm
No. 20402-410
=5

30402-406

STERILE EO

Elastyczna kriosonda, jednorazowa, ø 2,4 mm, dł. 1150 mm
No. 20402-411
=5

30402-406

erbe-med.com

STERILE EO
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Instrumenty i wyposażenie

Kriosondy do ERBECRYO 2
Kriosonda elastyczna, ø 2,4 mm, długość 900 mm
No. 20402-032

np. do pneumonologii
=1

max 95 °C
30402-402

max 138 °C

Kriosonda elastyczna, ø 1,9 mm, długość 900 mm
No. 20402-037

np. do pneumonologii
=1

max 95 °C
30402-402

max 138 °C

Kriosonda elastyczna, ø 1,9 mm, długość 1150 mm
No. 20402-040

np. do pneumonologii
=1

max 95 °C
30402-402

06

max 138 °C
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Instrumenty i wyposażenie

Wyposażenie do ERBOCRYO 2
Włącznik nożny pojedynczy do ERBECRYO 2, szczelność klasy AP & IP X8
No. 20402-200
=1
max 75 °C
30402-231

Przedłużacz kabla włącznika nożnego do ERBECRYO 2, długość 0,4 m
No. 20402-202
=1

Wózek do ERBECRYO 2
No. 20402-300
=1

Kosz na wyposażenie, 339 x 100/155 x 205 mm (szer. x wys. x gł.)
No. 20180-010
=1

erbe-med.com

07

Instrumenty i wyposażenie

Wyposażenie do ERBECRYO 2
Wyposażenie do ERBECRYO 2

08

Nr kat.

Przewód gazowy do ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, długość 1 m

20410-004

Przewód gazowy do ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, długość 0,7 m

20448-000

Adapter butli gazowej E, CO2, W 21,8 x 1/14" / W 21,7 x 1/14" / 0,860" x 14 TPI

20410-003

Adapter butli gazowej F, CO2, 0,830"-14 NGO

20402-060

Adapter butli gazowej G, CO2, G 3/4"

20410-016

Adapter butli gazowej H, CO2, Pin Index

20410-011

Adapter butli gazowej I, CO2, W 27 x 2 mm

20402-061

Zawór przełączający, CO2

20402-052

Przewód gazowy do ERBECRYO 2, długość 5 m
Średnica wewnętrzna 13 mm, średnica zewnętrzna 18 mm

20402-007

Przewód gazowy do ERBECRYO 2, długość 10 m
Średnica wewnętrzna 13 mm, średnica zewnętrzna 18 mm

20402-008

erbe-med.com
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Kriosondy do ERBOKRYO CA
Kriosonda elastyczna, ø 2,4 mm, długość 900 mm
No. 20416-032

np. do pneumonologii
=1

max 95 °C
30416-158

max 134 °C

Kriosonda elastyczna, ø 1,9 mm, długość 900 mm
No. 20416-037

np. do pneumonologii
=1

max 95 °C
30416-158

max 134 °C

Adapter do podłączenia sond elastycznych
No. 20416-034

do ERBOKRYO CA i AE
=1

30416-157

erbe-med.com

09

Instrumenty i wyposażenie

Wyposażenie do ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE
Wyposażenie do ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE

10

Nr kat.

Włącznik nożny, przeciweksplozyjny

20711-008

Włącznik nożny, bez zabezpieczenia przeciweksplozyjnego

20711-009

Przewód gazowy do ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, długość 0,7 m

20448-000

Przewód gazowy do ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, długość 1 m

20410-004

Filtr gazowy do CO2 (Niemcy)

20410-010

Filtr gazowy do CO2, WNP, G 3/4"

20410-017

Filtr gazowy do N2O, R 3/8"

20410-006

Zestaw wkładów do filtra gazowy N2O, R 3/8"

20410-008

Adapter butli gazowej E, CO2, W 21,8 x 1/14" / W 21,7 x 1/14" / 0,860" x 14 TPI

20410-003

Adapter butli gazowej F, CO2, 0,830-14 NGO

20402-060

Adapter butli gazowej G, CO2, G 3/4"

20410-016

Adapter butli gazowej H, CO2, Pin Index

20410-011

Adapter butli gazowej I, CO2, W 27 x 2 mm

20402-061

Adapter butli gazowej N2O, R 3/8"

20410-001

Adapter butli gazowej N2O, 11/16" x 20

20410-002

Adapter butli gazowej N2O, Pin Index

20410-005

Adapter butli gazowej N2O, M 22 x 1,5

20410-013

Adapter butli gazowej N2O, G 1/2“

20410-014

Adapter butli gazowej N2O, M 26 x 1,5

20410-037

erbe-med.com
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Ważna informacja
Podczas tworzenia niniejszej publikacji dołożono wszelkich starań. Mimo to nie
jest możliwe wykluczenie błędów w niniejszej publikacji.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje, zalecenia i inne dane („informacje”)
odzwierciedlają naszą wiedzę, stan nauki i techniki w momencie tworzenia publikacji. Informacje te mają charakter ogólny, są niewiążące i służą wyłącznie
ogólnym celom informacyjnym oraz nie są instrukcjami użycia ani wskazówkami
użytkowymi.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje i zalecenia nie stanowią żadnych zobowiązań prawnych firmy Erbe Elektromedizin GmbH ani jej spółek powiązanych
(„Erbe″) ani żadnych innych roszczeń wobec firmy Erbe. Informacje te nie stanowią gwarancji ani innych stwierdzeń dotyczących właściwości; takie gwarancje
lub stwierdzenia wymagają jednoznacznej regulacji umownej z firmą Erbe w indywidualnym przypadku.
Firma Erbe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające
z zastosowania się do informacji zawartych w niniejszej publikacji, niezależnie
od podstawy prawnej odpowiedzialności.
Każdy użytkownik produktu Erbe jest odpowiedzialny za wcześniejsze przetestowanie danego produktu Erbe pod kątem jego właściwości i przydatności do zamierzonego zastosowania lub przeznaczenia. Odpowiednie wykorzystanie danego produktu Erbe jest określone w instrukcji użycia i wskazówkach użytkowych
dla danego produktu Erbe. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy
dostępna mu instrukcja użycia i wskazówki użytkowe odpowiadają dla konkretnego produktu Erbe. Urządzenia wolno stosować tylko zgodnie z instrukcją użycia i wskazówkami użytkowymi.
Informacje dotyczące wartości ustawień, miejsc aplikacji, czasu trwania aplikacji
i użytkowania danego produktu Erbe opierają się na doświadczeniu klinicznym
lekarzy niezależnych od firmy Erbe. Są to wartości orientacyjne, które muszą
być sprawdzone przez użytkownika pod kątem zdatności do konkretnie zaplanowanego zastosowania. W zależności od uwarunkowań konkretnego przypadku zastosowania może być konieczne odstąpienie od tych informacji. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie tego na własną odpowiedzialność podczas
korzystania z produktu Erbe. Zwracamy uwagę, że nauka i technika podlegają
ciągłemu rozwojowi w wyniku badań i doświadczeń klinicznych. Może to również spowodować konieczność odstąpienia użytkownika od informacji zawartych w niniejszej publikacji.
Niniejsza publikacja zawiera informacje o produktach Erbe, które ewentualnie
mogą być niedopuszczone do stosowania w danym kraju. Użytkownik danego
produktu Erbe jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy stosowany przez
niego produkt jest prawnie dopuszczony w danym kraju i (lub) w jakim zakresie
istnieją ewentualnie wymogi prawne lub ograniczenia dotyczące zastosowania.
Publikacja niniejsza nie jest przeznaczona dla użytkowników w USA.

Erbe Polska Sp. z o. o.
al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
02-972 Warszawa
Polska
© Erbe Elektromedizin GmbH 2020

2020-10

85100-970

non-US only

Tel +48 22 642-25-26
sales@erbe.pl
erbe-polska.com
medical-videos.com

Instrumenty
i wyposażenie
do hydrochirurgia

HYDROCHIRURGIA

Legenda

Ważne wskazówki
Firma Erbe Elektromedizin GmbH z największą starannością opracowywuje katalogi swoich
produktów. Pomimo to nie można do końca wykluczyć, że mogą one zawierać błędy.
Informacje i zalecenia zawarte w katalogu nie stanowią podstaw do roszczeń względem
Erbe Elektromedizin GmbH. Jeżeli odpowiedzialność firmy wyniknie z przepisów prawnych,
ogranicza się ona do przypadków winy umyślnej oraz rażącego zaniedbania.
Dane dotyczące stosowania instrumentów opierają się na doświadczeniach klinicznych.
Na podstawie badań oraz doświadczeń klinicznych, produkty są ciągle udoskonalane
w zakresie technicznym i wzorniczym. Ze względu na tolerancje produkcyjne, wymiary
podane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
Potwierdzamy, że produkty wymienione w niniejszym katalogu nie zawierają lateksu,
z wyjątkiem pasów gumowych (nr kat. 20592-009 oraz 20592-011).

Pozostałe informacje dotyczące produktu
Ilość w opakowaniu

=5

Maksymalne napięcie szczytowe

4 kVp
max 95 °C

Instrukcja obsługi

30191-682

Temperatura czyszczenia w myjni

max 134 °C

Temperatura sterylizacji w autoklawie

Produkt jednorazowego użytku
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Pakowane sterylnie

Ręczne mycie i dezynfekcja

Przed użyciem jakiegokolwiek instrumentu należy zapoznać się
z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
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Przegląd
Aplikator

erbe-med.com

Wytwarzanie ciśnienia

Aktywacja

Zestaw
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Instrumenty i wyposażenie

Instrumenty hybrydowe
HybridKnife, typ T, ø 2,3 mm, długość 1,9 m
No. 20150-060

kabel z wtyczką typu International (3-PIN)
=5

2.5 kVp

30150-116

STERILE EO

HybridKnife, typ I, ø 2,3 mm, długość 1,9 m
No. 20150-061

kabel z wtyczką typu International (3-PIN)
=5

2.5 kVp

30150-116

STERILE EO

HybridKnife, typ O, ø 2,3 mm, długość 1,9 m
No. 20150-062

kabel z wtyczką typu International (3-PIN)

04

=5

0.99 kVp

30150-116

STERILE EO

erbe-med.com

Instrumenty i wyposażenie

Instrumenty hybrydowe
HybridAPC, ø 2,3 mm, długość 1,9 m
No. 20150-015
=5

4.3 kVp

30150-147

STERILE EO

Aplikator prosty z funkcją koagulacji monopolarnej, ø 6 mm, długość 80 mm
No. 20150-036

kabel z wtyczką typu International (3-PIN), z odsysaniem, np. do chirurgii wątroby

erbe-med.com

=4

2.5 kVp

30150-205

STERILE EO
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Aplikatory i sondy
Aplikator prosty, końcówka zagięta, ø 5 mm, długość 183 mm
No. 20150-025

np. do urologii
=5

30150-000

STERILE EO

Aplikator prosty, końcówka zagięta, ø 5 mm, długość 336 mm
No. 20150-026

np. do laparoskopii
=5

30150-000

STERILE EO

Aplikator prosty, ø 6 mm, długość 65 mm
No. 20150-030

kabel z wtyczką typu International (3-PIN), z odsysaniem, np. do chirurgii wątroby
=5

30150-000

STERILE EO

Aplikator, końcówka elastyczna, ø 6 mm, długość 65 mm
No. 20150-031

kabel z wtyczką typu International (3-PIN), z odsysaniem, np. do chirurgii wątroby
=5

30150-000

STERILE EO

Aplikator prosty, ø 6 mm, długość 306 mm
No. 20150-038

z odsysaniem, np. do zabiegów TME
=5

30150-000

06

STERILE EO

erbe-med.com
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Aplikatory i sondy
Aplikator, prosty, ø 6 mm, długość 180 mm
No. 20150-039

z odsysaniem, np. do zabiegów TME
=5

30150-000

STERILE EO

Aplikator bagnetowy, ø 2,8 mm, długość 90 mm
No. 20150-041

z odsysaniem
=5

30150-000

STERILE EO

Sonda elastyczna, ø 1,3 mm, długość 2,2 m
No. 20150-020

np. do endoskopów elastycznych
=5

30150-000

erbe-med.com

STERILE EO
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Wyposażenie dodatkowe do ERBEJET 2
Pompa
No. 20150-300
=5

30150-055

EO

Pompa plus do ERBEJET 2
No. 20150-301
=5

30150-400

STERILE EO

Włącznik nożny ERBEJET 2 z funkcją ReMode, pojedynczy, AP & IP X8
No. 20150-101
=1
max 75 °C
30150-100

Włącznik nożny ERBEJET 2 ReMode, podwójny, szczelność klasy AP & IP X8
No. 20150-100
=1
max 75 °C
30150-100

08

Dodatkowe wyposażenie do włączników nożnych

Sztuk

Paląk zabezpieczajacy do właczników VIO

1

20189-306

Nr kat.

Kabel do włącznik nożnego ERBEJET 2, długość 5 m

1

20150-104

Kabel zasilający

Kraj

Długość

Sztuk

Kabel zasilający, 10A

Niemcy

0,5 m

1

51704-046

Nr kat.

Kabel zasilający, 10A

Niemcy

2,5 m

1

51704-037

Kabel zasilający, 10A

Niemcy

4m

1

51704-032

Kabel zasilający, 10A

Niemcy

5m

1

51704-042

Kabel zasilający, 10A

Wielka Brytania

2,5 m

1

51704-038

Kabel zasilający, 10A

Wielka Brytania

5m

1

51704-043

Kabel zasilający, 10A

Włochy

2,5 m

1

51704-040

Kabel zasilający, 10A

Włochy

5m

1

51704-045

Kabel zasilający, 10A

Kanada

4m

1

51704-039

Kabel zasilający, 10A

Indie

4m

1

20128-004
erbe-med.com

Instrumenty i wyposażenie

Wyposażenie dodatkowe do ESM 2
Zbiornik do ssaka, poj. 1,5 l
No. 20340-102

do worka 20340-012
=1

Worek do ssaka, poj. 1,5 l
No. 20340-012

do zbiornika 20340-102
= 30

Worek do ssaka, poj. 2,5 l
No. 20340-013

do zbiornika 20340-103
= 30

erbe-med.com
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Wyposażenie dodatkowe do ESM 2
Filtr membranowy do ESM
No. 20340-100

do połączenia z drenem silikonowym 20340-004
= 10

Dren silikonowy, długość 600 mm
No. 20340-004
=1
max 95 °C
max 134 °C

Uchwyt mocujący do szyny bocznej, tworzywo sztuczne
No. 20340-002

do zbiornika o nr kat. 20340-102 lub 20340-103 z 20340-102
=1

max 95 °C
max 134 °C

Zawór przełączający z dwoma drenami silikonowymi, długość 300 mm
No. 20340-003
=1
max 95 °C
max 134 °C

Kable przyłączeniowe
Kabel przyłączeniowy ECB do ERBEJET 2, długość 0,45 m

Zestawy mocujące
Zestaw mocujący EIP 2 / ESM 2 zestaw wózka VIO CART o nr kat. 20180-000

10

Nr kat.
51709-008

Nr kat.
20180-135
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Instrumenty i wyposażenie

Wózki i wyposażenie
VIO CART, system nośny do urządzeń i modułów z serii VIO
Wymiary: 630 x 940 x 650 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga: 31 kg
4 koła ø 100 mm, tym przednie z hamulcem
1 gniazdo zasilania elektrycznego
3 przyłącza elektryczne
zawiera następujące akcesoria:
1 uchwyt do prowadzenia ze stali nierdzewnej
2 uchwyty na kable
1 wieszak na włącznik nożny

No. 20180-000
=1

80180-018

Hak do worka z płynem infuzyjnym do szyny bocznej VIO CART
No. 20325-002
=1
max 95 °C
max 134 °C

Szyna boczna do VIO CART, górna, długość 260 mm
No. 20180-040
=1

Szyna boczna do VIO CART, dolna, długość 390 mm
No. 20180-042

do zawieszenia zbiornika do ssaka
=1

Zestawy mocujące

Nr kat.

Zestaw mocujący VIO D/S / APC 2 / NT 2 / VEM 2 / ERBEJET 2 do VIO CART o nr kat. 20180-000

20180-131

Zestaw mocujący EIP 2 / ESM 2 do VIO CART o nr kat. 20180-000

20180-135

Zestaw mocujący na ERBEJET 2, do połączenia z VIO / APC 2 / VEM 2 / NT 2

20150-050

erbe-med.com
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Ważna informacja
Podczas tworzenia niniejszej publikacji dołożono wszelkich starań. Mimo to nie
jest możliwe wykluczenie błędów w niniejszej publikacji.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje, zalecenia i inne dane („informacje”)
odzwierciedlają naszą wiedzę, stan nauki i techniki w momencie tworzenia publikacji. Informacje te mają charakter ogólny, są niewiążące i służą wyłącznie
ogólnym celom informacyjnym oraz nie są instrukcjami użycia ani wskazówkami
użytkowymi.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje i zalecenia nie stanowią żadnych zobowiązań prawnych firmy Erbe Elektromedizin GmbH ani jej spółek powiązanych
(„Erbe″) ani żadnych innych roszczeń wobec firmy Erbe. Informacje te nie stanowią gwarancji ani innych stwierdzeń dotyczących właściwości; takie gwarancje
lub stwierdzenia wymagają jednoznacznej regulacji umownej z firmą Erbe w indywidualnym przypadku.
Firma Erbe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające
z zastosowania się do informacji zawartych w niniejszej publikacji, niezależnie
od podstawy prawnej odpowiedzialności.
Każdy użytkownik produktu Erbe jest odpowiedzialny za wcześniejsze przetestowanie danego produktu Erbe pod kątem jego właściwości i przydatności do zamierzonego zastosowania lub przeznaczenia. Odpowiednie wykorzystanie danego produktu Erbe jest określone w instrukcji użycia i wskazówkach użytkowych
dla danego produktu Erbe. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy
dostępna mu instrukcja użycia i wskazówki użytkowe odpowiadają dla konkretnego produktu Erbe. Urządzenia wolno stosować tylko zgodnie z instrukcją użycia i wskazówkami użytkowymi.
Informacje dotyczące wartości ustawień, miejsc aplikacji, czasu trwania aplikacji
i użytkowania danego produktu Erbe opierają się na doświadczeniu klinicznym
lekarzy niezależnych od firmy Erbe. Są to wartości orientacyjne, które muszą
być sprawdzone przez użytkownika pod kątem zdatności do konkretnie zaplanowanego zastosowania. W zależności od uwarunkowań konkretnego przypadku zastosowania może być konieczne odstąpienie od tych informacji. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie tego na własną odpowiedzialność podczas
korzystania z produktu Erbe. Zwracamy uwagę, że nauka i technika podlegają
ciągłemu rozwojowi w wyniku badań i doświadczeń klinicznych. Może to również spowodować konieczność odstąpienia użytkownika od informacji zawartych w niniejszej publikacji.
Niniejsza publikacja zawiera informacje o produktach Erbe, które ewentualnie
mogą być niedopuszczone do stosowania w danym kraju. Użytkownik danego
produktu Erbe jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy stosowany przez
niego produkt jest prawnie dopuszczony w danym kraju i (lub) w jakim zakresie
istnieją ewentualnie wymogi prawne lub ograniczenia dotyczące zastosowania.
Publikacja niniejsza nie jest przeznaczona dla użytkowników w USA.

Erbe Polska Sp. z.o.o.
Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
02-972 Warszawa
Polska
© Erbe Elektromedizin GmbH 2019

2019-10

85100-971

non-US only

Tel +48 22 642-25-26
Fax +48 22 642-88-99
sales@erbe.pl
erbe-polska.com

Diatermie i moduły

Legenda

Ważne wskazówki
Firma Erbe Elektromedizin GmbH z największą starannością opracowywuje katalogi swoich
produktów. Pomimo to nie można do końca wykluczyć, że mogą one zawierać błędy.
Informacje i zalecenia zawarte w katalogu nie stanowią podstaw do roszczeń względem
Erbe Elektromedizin GmbH. Jeżeli odpowiedzialność firmy wyniknie z przepisów prawnych,
ogranicza się ona do przypadków winy umyślnej oraz rażącego zaniedbania.
Dane dotyczące stosowania instrumentów opierają się na doświadczeniach klinicznych.
Na podstawie badań oraz doświadczeń klinicznych, produkty są ciągle udoskonalane
w zakresie technicznym i wzorniczym. Ze względu na tolerancje produkcyjne, wymiary
podane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
Potwierdzamy, że produkty wymienione w niniejszym katalogu nie zawierają lateksu,
z wyjątkiem pasów gumowych (nr kat. 20592-009 oraz 20592-011).

Pozostałe informacje dotyczące produktu
Ilość w opakowaniu

=5

Maksymalne napięcie szczytowe

4 kVp
max 95 °C

Instrukcja obsługi

30191-682

Temperatura czyszczenia w myjni

max 134 °C

Temperatura sterylizacji w autoklawie

Produkt jednorazowego użytku
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Pakowane sterylnie

Ręczne mycie i dezynfekcja

Przed użyciem jakiegokolwiek instrumentu należy zapoznać się
z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
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Diatermie

VIO® 3
VIO® 300/200 D
VIO® 300/200 S
VIO® 100/50 C

APC 3
APC 2

IES 3
IES 2
EIP 2
VEM 2

ERBEJET® 2
ESM 2

ERBECRYO® 2

erbe-med.com

03

Elektrochirurgia

VIO® 3
VIO® 3
No. 10160-000

VIO® 3 to kolejny kamień milowy naszej technologii, po serii diatermii VIO® 300/200.
Korzystaj z innowacyjności VIO® 3.

CUT

COAG

•	Łatwa obsługa dzięki logicznej, wygodnej, wizualnej nawigacji użytkownika (stepGUIDE)
•	Wybór do 6 różnych ustawień dla potrzeb zabiegu ze sterylnego pola operacyjnego
•	Powtarzalność oddziaływania na tkankę dzięki najnowocześniejszej technologii procesorowej
• Gniazdka: łatwa wymiana, zalecany sposób podłączenia, przyporządkowanie gniazd

autoCUT
highCUT
dryCUT
autoCUT bipolar
highCUT bipolar
endoCUT Q
endoCUT I

preciseSECT
swiftCOAG
softCOAG
forcedCOAG
sprayCOAG
twinCOAG
softCOAG bipolar
forcedCOAG bipolar
thermoSEAL
forcedAPC
pulsedAPC
preciseAPC

Gniazda przyłączeniowe do VIO® 3

Gniazda przyłączeniowe

04

No.

MF-U, element dodatkowy

20160-005

MF-0, element dodatkowy

20160-004

MO 3Pin-9/5, element dodatkowy

20160-001

MO 3Pin-Bovie, element dodatkowy

20160-002

BI 2Pin 22-28-8/4, element dodatkowy

20160-003

NE 6 - NE 2Pin, element dodatkowy

20160-006

erbe-med.com

Elektrochirurgia

VIO® D
VIO® 300 D
Wyposażony w funkcję zamykania naczyń, najwyższy model z oferty urządzeń VIO®, oferuje wszystkie tryby APC
oraz wszystkie tryby cięcia i koagulacji (dostępne jako tryby standardowe w urządzeniu lub jako dodatkowe opcje)
•
•
•
•

Łatwa interaktywna obsługa za pośrednictwem wyświetlacza TFT
Automatyczny dobór mocy w oparciu o wszystkie technologie regulacji
Różnorodna konfiguracja gniazd przyłączeniowych
Dodatkowe opcje dla specjalistycznych zastosowań

No. 10140-100
Upgrades
PRECISE Upgrade
- PRECISE CUT
- BIPOLAR PRECISE CUT
- PRECISE COAG
- BIPOLAR PRECISE COAG

29140-217

ENDO CUT Upgrade
- ENDO CUT Q
- ENDO CUT I

29140-218

TWIN COAG Upgrade
- TWIN COAG
- Argon TWIN COAG

29140-216

BiClamp Upgrade

29140-214

VIO® 200 D
No. 10140-200

Diatermia chirurgiczna VIO® skierowana do endoskopii i innych dyscyplin zabiegowych, oferuje wszystkie
tryby APC oraz inne tryby koagulacji do endoskopii, w tym jako dodatkową opcje tryby ENDO CUT I i Q.

Upgrades
PRECISE Upgrade
- PRECISE CUT
- BIPOLAR PRECISE CUT
- PRECISE COAG
- BIPOLAR PRECISE COAG

29140-217

• Łatwa interaktywna obsługa za pośrednictwem wyświetlacza TFT
• Automatyczny dobór mocy w oparciu o wszystkie technologie regulacji
• Dodatkowe opcje dla specjalistycznych zastosowań

ENDO CUT Upgrade
- ENDO CUT Q
- ENDO CUT I

29140-218

DRY CUT Upgrade
- DRY CUT
- Argon DRY CUT

29140-215

erbe-med.com

05

Elektrochirurgia

VIO® D
VIO® 300 S
Uniwersalna diatermia chirurgiczna VIO® dostępna w różnych wersjach, dla wielu specjalności chirurgicznych.
Oferuje najważniejsze tryby cięcia i koagulacji, a także koagulację argonową FORCED APC oraz możliwość dodania
trybów ENDO CUT I i Q.
• Wyświetlacz segmentowy umożliwia bezpośrednią obsługę
• Automatyczny dobór mocy w oparciu o wszystkie technologie regulacji
• Różnorodna konfiguracja gniazd przyłączeniowych

No. 10140-300
Upgrades
ENDO CUT Upgrade
- ENDO CUT Q
- ENDO CUT I

29140-218

TWIN COAG Upgrade
- TWIN COAG
- Argon TWIN COAG

29140-216

VIO® 200 S
Diatermia chirurgiczna VIO® dla wielu procedur zabiegowych oraz specjalistycznych gabinetów. Oferuje
najważniejsze tryby cięcia i koagulacji, a także koagulację argonową FORCED APC oraz możliwość dodania
trybów ENDO CUTI i Q.
• Wyświetlacz segmentowy umożliwia bezpośrednią obsługę
• Automatyczny dobór mocy w oparciu o wszystkie technologie regulacji
• Różnorodna konfiguracja gniazd przyłączeniowych
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No. 10140-400
Upgrades
ENDO CUT Upgrade
- ENDO CUT Q
- ENDO CUT I

29140-218

erbe-med.com

Elektrochirurgia

VIO® C
VIO® 100 C
Kompaktowa diatermia chirurgiczna VIO® przeznaczona do wykonywania drobnych zabiegów
chirurgicznych, oferująca najważniejsze tryby cięcia i koagulacji (urządzenie 100W)

No. 10140-500

• Wyświetlacz segmentowy umożliwia wygodną obsługę
• Cięcie monopolarne
• Monopolarna i bipolarna koagulacja

VIO® 50 C
Kompaktowa diatermia chirurgiczna VIO® przeznaczona do wykonywania drobnych zabiegów
chirurgicznych, oferująca najważniejsze tryby cięcia i koagulacji (urządzenie 50W)

No. 10140-550

• Wyświetlacz segmentowy umożliwia wygodną obsługę
• Cięcie monopolarne
• Monopolarna i bipolarna koagulacja

erbe-med.com
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Elektrochirurgia

Gniazda przyłączeniowe do VIO® D, S, C
Gniazda bipolarne (B)

No.
20140-613

2Pin-22-28-8/4 mm

Gniazda monopolarne (MO)

No.

3Pin-Bovie

20140-622

3Pin-9/5 mm

20140-623

Gniazda multifunkcyjne (MF) – tylko VIO® 300 D

No.
20140-630

Multifunkcyjne

Gniazda elektrody neutralnej (NE)

No.
20140-642

6 mm-2Pin

Możliwe konfiguracje gniazd
VIO ® 300 D

08

VIO ® 200 D

VIO ® 300 S

VIO ® 200 S

VIO ® 100 C

VIO ® 50 C

Slot 1

BI

BI

BI

BI

BI

BI

Slot 2

MO, BI, MF

MO, BI

MO

MO

MO

MO

Slot 3

MO, MF

MO

MO

MO

-

-

Slot 4

NE

NE

NE

NE

NE

NE

erbe-med.com
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Tryby oraz dostępne opcje dodatkowe, VIO® D, S, C
CUT

VIO® 300 D

VIO® 200 D

VIO® 300 S

VIO® 200 S

VIO® 50/100 C

AUTO CUT

■

■

■

■

■*

HIGH CUT

■

−

○

−

−

DRY CUT

■

⬓

○

−

■*

DRY CUT°

■

−

○

−

−

BIPOLAR CUT

■

■

○

−

−

BIPOLAR CUT +

■

−

−

−

−

BIPOLAR CUT ++

■

−

−

−

−

PRECISE CUT

⬓

⬓

−

−

−

BIPOLAR PRECISE CUT

⬓

⬓

−

−

−

ENDO CUT Q

⬓

⬓

☐

☐

−

ENDO CUT I

⬓

⬓

☐

☐

−

ARGON AUTO CUT

■

■

■

■

−

ARGON HIGH CUT

■

−

○

−

−

ARGON DRY CUT

■

⬓

○

−

−

ARGON DRY CUT°

■

−

○

−

−

VIO® 300 D

VIO® 200 D

VIO® 300 S

VIO® 200 S

VIO® 50/100 C

SOFT COAG

■

■

○

■

■*

SWIFT COAG

■

■

○

−

−

SWIFT COAG°

■

−

○

−

−

CLASSIC COAG

■

−

■

FORCED COAG

■

■

○

■

■*

SPRAY COAG

■

−

■

−

−

COAG

−

BIPOLAR SOFT COAG

■

■

■

■

■*

BIPOLAR SOFT COAG +

■

−

−

−

−

BIPOLAR SOFT COAG ++

■

−

−

BIPOLAR FORCED COAG

■

■

−

−

−

−

PRECISE COAG

⬓

⬓

−

−

−

BIPOLAR PRECISE COAG

⬓

⬓

−

−

−

TWIN COAG

⬓

−

☐

−

−

BICLAMP

⬓

−

−

−

−

FORCED APC

■

■

■

■

−

PRECISE APC

■

■

−

−

−

PULSED APC

■

■

−

−

−

ARGON SOFT COAG

■

■

○

■

−

ARGON SWIFT COAG

■

■

○

−

−

ARGON SWIFT COAG°

■

−

○

−

−

ARGON FORCED COAG

■

■

○

■

−

ARGON TWIN COAG

⬓

−

☐

−

−

Legenda:
■ dostępne standardowo
○ zależnie od wersji

⬓ opcja dodatkowa
☐ opcja dostępna wyłącznie na etapie produkcji

* tryby zmodyfikowane, regulacja napięcia
na skutek zmian nastaw mocy
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Obszary zastosowań
VIO® 3

VIO® 300 D

VIO® 200 D

VIO® 300 S

VIO® 200 S

VIO® 50/100 C

Ginekologia

■

■

-

⬓

-

⬓

Urologia

■

■

-

⬓

-

■

Chirurgia ogólna

■

■

-

⬓

-

■

Gastroenterologia/Endoskopia

■

⬓

■

⬓

⬓

-

Pulmonologia

■

⬓

■

⬓

⬓

-

Laryngologia

⬓

■

-

⬓

-

■

Ortopedia

■

■

-

⬓

-

■

Dermatologia

■

■

-

-

⬓

■

Chirurgia szczękowa

■

■

⬓

⬓

-

■

Okulistyka

-

-

-

-

⬓

■

W praktyce szpitalnej i ambulatoryjnej
Legenda:

W gabinetach
i praktykach
prywatnych

■ Zalecane
⬓ Proponowane
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Elektrochirurgia

Moduły
IES 3 System odprowadzania dymu, 100–240 V AC (± 10%), bez kasety filtra głównego
No. 10323-000

•	Ochronę zapewnia filtr ULPA-15
• Dobry czas reakcji, cicha praca
• Większe możliwości zastosowania
• Możliwość elastycznej aktywacji
Filtr główny nie jest zawarty w zestawie.

Filtr główny IES 3 z przyłączem ø 22 mm
No. 20323-000
=1

80114-801

IES 2, system odprowadzania dymu
System odprowadzania dymu z dużą skutecznością odsysania

No. 10322-000

•	Aktywacja ręczna, za pomocą przełącznika nożnego lub automatyczna, za pomocą diatermii chirurgicznej
• Dowolne przypisanie programów pracy
• Programowanie ustawień niezależnych wartości odsysania dla cięcia i koagulacji
• Praca ciągła lub z programowanym czasem zwłoki
• Długi czas eksploatacji filtra

erbe-med.com
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Elektrochirurgia

Moduły
EIP 2, endoskopowa pompa płucząca
Endoskopowa pompa płucząca do przepłukiwania pola zabiegowego

No. 10325-000

•	Aktywacja za pomocą przełącznika nożnego lub bezpośrednio z panelu czołowego urządzenia
• Trzy łatwo i szybko dostępne poziomy płukania (30%, 50% i 80%)
• Możliwość dokonania szybkich i indywidualnych zmian nastaw
• Dodatkowe płukanie zazwyczaj jest zbędne

VEM 2, moduł rozszerzeń VIO®
Dodatkowy moduł umożliwiający dodanie dodatkowych gniazd przyłączeniowych do systemu VIO®

No. 10141-000

•	Dodanie 2 dodatkowych gniazd przyłączeniowych do diatermii VIO®
• Większa elastyczność konfiguracji wyboru gniazd przyłączeniowych
tylko VIO® D/S

12
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Chirurgia plazmowa

Moduły
APC 3
Od tej chwili zalety logicznego i intuicyjnego interfejsu VIO® 3 można wykorzystać przy pracy APC3. Niczym
przewodnik „krok po kroku”, interfejs prowadzi użytkownika przez kolejne pozycje menu, sugerując odpowiednie
ustawienia wstępne dla aplikacji APC.

No. 10135-000

•	Wszystkie tryby pracy są zintegrowane w VIO® 3: pulsedAPC®,
forcedAPC i preciseAPC®
• Gniazdo APC – do podłączenia instrumentów z filtrem APC
•	Oprócz gniazda APC, użytkownik ma do dyspozycji gniazdo wielofunkcyjne
do podłączenia dodatkowych instrumentów. Po raz pierwszy oferujemy
możliwość podłączenia i wykorzystania do 6 instrumentów w trakcie zabiegu.
tylko VIO® 3

APC 2
Efektywna koagulacja krwawień, dewitalizacja zmian tkankowych

No. 10134-000

•	3 tryby APC: FORCED APC, PRECISE APC, PULSED APC (patrz tabela
na stronie 9)
•	Procedura bezkontaktowa, nie należy zatykać końcówki instrumentu
•	Dostępne efekty koagulacji i dewitalizacji
•	Duża dokładność dawkowania, co poprawia bezpieczeństwo podczas stosowania
•	Niskie ryzyko perforacji
•	Cięcie w osłonie argonu
•	Minimalne zwęglenie, minimalne wytwarzanie smug dymu, dobra
widoczność pola operowanego
tylko VIO® D/S
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Hydrochirurgia

Diatermie i moduły
ERBEJET® 2
Urządzenie do chirurgii strumieniowej umożliwiające selektywną dysekcję tkanek, oraz unoszenie warstw
tkankowych w przypadku specyficznej struktury warstwowej

No. 10150-000

•	Podstawowy moduł technologii hybrydowej
• Obszary zastosowań: chirurgia ogólna, gastroenterologia, urologia
• Ochrona naczyń krwionośnych, włókien nerwowych i organów
•	Wysoki stopień selektywności tkanek w czasie preparacji i rozdzielania
warstw tkankowych
• Minimalizacja i kontrola krwawień

ESM 2, moduł ssaka
Moduł ssaka współpracujący z urządzeniem do chirurgii strumieniowej (ERBEJET 2)

No. 10340-000

•	Sterowane lub automatyczne odsysanie w czasie aktywacji chirurgii strumieniowej
• Utrzymanie dobrej widoczność pola operowanego

14
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Kriochirurgia

Diatermie
ERBECRYO® 2
Urządzenie do kriochirurgii przeznaczone do wykonywania kriobiposji, rekanalizacji i kriodewitalizacji

No. 10402-000

•	Praca elastyczne kriosondy
•	Pobrany materiał tkankowy jest lepszy jeżeli chodzi o jakość i ilość
w zestawieniu z metodami tradycyjnymi
• Brak mechanicznych uszkodzeń lub krwotoków
• Wysoka wartość diagnostyczna
• Wykonywanie endo- i trans-oskrzelowej biopsji
• Czynnik roboczy (zamrażanie): dwutlenek węgla (CO2)

erbe-med.com
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Important information
We have prepared this document with care. Nonetheless, we cannot completely
rule out errors in this document.
The information, recommendations and other data („Information“) contained in
this document reflect our state of knowledge and the state of science and
technology at the time of preparing the document. The information is of a
general nature, non-binding and serves solely for general information purposes
and does not represent instructions for use or notes on application.
The information and recommendations contained in this document do not
constitute any legal obligations by Erbe Elektromedizin GmbH as well as their
associated companies („Erbe″) or any other claims against Erbe. The information
does not represent a guarantee or other quality statement, these require the
express contractual arrangement with Erbe in individual cases. Erbe shall not
be liable for any type of damage resulting from following information given in
this document, regardless of the legal reason for liability.
Every user of an Erbe product is responsible for checking the respective Erbe
product for its properties as well as the suitability for the intended type of
application or intended purpose in advance. The suitable type of application of
the respective Erbe product is given by the user manual and the notes on use
for the corresponding Erbe product. The user is obliged to check whether the
existing user manual and the notes on use correspond with the status for the
specific Erbe product. The devices may only be used according to the user
manual and the notes on use.
The information on setting values, application sites, duration of application and
the use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of
physicians independent from Erbe. They represent guidelines which need to be
checked by the user for their suitability for the actual planned application.
Depending on the circumstances of an actual application case, it may be
necessary to deviate from the information provided. The user has to check this
on his/her own responsibility in each case when using an Erbe product. We
wish to point out that science and technology is constantly subject to new
developments arising from research and clinical experience. For this reason it
may be necessary for the user to deviate from the information provided in this
document.
This document contains information about Erbe products which may possibly
not be approved in a specific country. The user of the respective Erbe product is
obliged to inform him/herself whether the Erbe product he/she is using is
legally approved in his/her country and/or if legal requirements or restrictions
for use possibly exist and to which extent.
This document is not intended for users in the USA.
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