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STERILE R

= 5 4 kVp

max 95 °C

30191-682 max 134 °C

STERILE R
STERILE EO

Ważne wskazówki

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu

 Instrukcja obsługi

Maksymalne napięcie szczytowe

Temperatura czyszczenia w myjni

Temperatura sterylizacji w autoklawie

Produkt jednorazowego użytku

Ręczne mycie i dezynfekcja

Pakowane sterylnie

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).

Legenda

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

Elektrochirurgia

Spis treści

Zakres zastosowań Rodzaje instrumentów

laparoskopia

chirurgia otwarta

instrumenty do cięcia

instrumenty do koagulacji

Instrumenty bipolarne

04 Kleszczyki laparoskopowe

06
Laparoskopowe nożyczki BiSect /  
Laparoskopowe nożyczki bipolarne

09 Nożyczki bipolarne BiSect

10 Elektrody do koagulacji kontaktowej i wkłuwanej

10 Elektrody do koagulacji kontaktowej 
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No. 20195-132

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-133

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-224

No. 20195-225

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Instrumenty Bipolarne

Kleszczyki laparoskopowe

Kleszczyki laparoskopowe typu Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm 

Kleszczyki laparoskopowe okienkowe, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm 

Kleszczyki laparoskopowe okienkowe wersja E, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm 

Kleszczyki laparoskopowe wersja E, typu Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

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

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

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

składające się z: 20195-245, 20195-241, 20195-143
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Instrumenty Bipolarne

Kleszczyki laparoskopowe

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

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

Bipolarne kable przyłączeniowe Przyłączenie Długość Sztuk Nr kat.

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

4 m
5 m

1
1

20196-045
20196-057

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

4 m
5 m

1
1

20196-053
20196-061

Kabel bipolarny, Martin Martin
Martin

4 m
5 m

1
1

20196-047
20196-059

Kabel bipolarny, Valleylab (2-Pin 28 mm) Vallylab (2-Pin 28 mm) 4 m 1 20196-055
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No. 20195-204

= 1 0.475 kVp

max 95 °C

30195-114 max 138 °C

No. 20195-205

= 1 0.475 kVp

max 95 °C

30195-114 max 138 °C

Instrumenty Bipolarne

Laparoskopowe nożyczki BiSect / Laparoskopowe nożyczki bipolarne

LAP BiSect Micro, ø 5 mm, długość 350 mm

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

LAP BiSect Macro, ø 5 mm, długość 350 mm

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

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
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No. 20195-226

0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-227

0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Instrumenty Bipolarne

Laparoskopowe nożyczki BiSect / Laparoskopowe nożyczki bipolarne

Bipolarne nożyczki LAP, typu Metzenbaum, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

Bipolarne nożyczki wersja E LAP, typu Metzenbaum, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm 

Pojedyńcze elementy kleszczyków Sztuk Nr kat.

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

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

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

Laparoskopowe nożyczki BiSect / Laparoskopowe nożyczki bipolarne

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

Bipolarne kable przyłączeniowe Przyłączenie Długość Sztuk Nr kat.

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

4 m
5 m

1
1

20196-045
20196-057

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

4 m
5 m

1
1

20196-053
20196-061

Kabel bipolarny, Martin Martin
Martin

4 m
5 m

1
1

20196-047
20196-059

Kabel bipolarny, Valleylab (2-Pin 28 mm) Vallylab (2-Pin 28 mm) 4 m 1 20196-055
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No. 20195-170

= 1 0.6 kVp

max 95 °C

30195-106 max 138 °C

No. 20195-171

= 1 0.6 kVp

max 95 °C

30195-106 max 138 °C

No. 20195-172

= 1 0.6 kVp

max 95 °C

30195-106 max 138 °C

Instrumenty Bipolarne

Nożyczki bipolarne BiSect 

Nożyczki bipolarne BiSect 180, zakrzywione, długość 180 mm

z osłoną zabezpieczającą 20195-193

Nożyczki bipolarne BiSect 230, zakrzywione, długość 230 mm

z osłoną zabezpieczającą 20195-194

Nożyczki bipolarne BiSect 280, zakrzywione, długość 280 mm

z osłoną zabezpieczającą 20195-195 

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 Nr kat.

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard Standardowe 4 m 1 20196-106

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, International (2-Pin 22 mm) International 4 m 1 20196-107
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No. 20195-025

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-003

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

Instrumenty Bipolarne

Elektrody do koagulacji kontaktowej i wkłuciowej

Elektroda igłowa wkłuciowa, zagięta 25°, długość igieł 10 mm, długość 100 mm

dedykowana do koagulacji małżowin nosowych

Elektrody do koagulacji kontaktowej

Elektroda do koagulacji kontaktowej, zagięta 22,5°, końcówki zakrzywione 45°, długość 100 mm

Bipolarne kable przyłączeniowe Przyłączenie Długość Sztuk Nr kat.

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

4 m
5 m

1
1

20196-045
20196-057

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

4 m
5 m

1
1

20196-053
20196-061

Kabel bipolarny, Martin Martin
Martin

4 m
5 m

1
1

20196-047
20196-059

Kabel bipolarny, Valleylab (2-Pin 28 mm) Vallylab (2-Pin 28 mm) 4 m 1 20196-055
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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 pu-
blikacji. 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 zo-
bowiązań prawnych firmy Erbe Elektromedizin GmbH ani jej spółek powiązanych 
(„Erbe″) ani żadnych innych roszczeń wobec firmy Erbe. Informacje te nie stano-
wią gwarancji ani innych stwierdzeń dotyczących właściwości; takie gwarancje 
lub stwierdzenia wymagają jednoznacznej regulacji umownej z firmą Erbe w in-
dywidualnym 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 przetesto-
wanie danego produktu Erbe pod kątem jego właściwości i przydatności do za-
mierzonego zastosowania lub przeznaczenia. Odpowiednie wykorzystanie dane-
go 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 instruk-
cją 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 zapla-
nowanego zastosowania. W zależności od uwarunkowań konkretnego przypad-
ku zastosowania może być konieczne odstąpienie od tych informacji. Obowiąz-
kiem 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 rów-
nież spowodować konieczność odstąpienia użytkownika od informacji zawar-
tych 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.


