
ELEKTROCHIRURGIA

Elektrody neutralne
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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.

Legenda

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

Elektrochirurgia

Elektrody neutralne

04 Do jednorazowego użycia, z przyłączem

05 Do jednorazowego użycia, z kablem łączącym

06 Wielorazowa, z przyłączem
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No. 20193-082

= 50

30193-082

No. 20193-070

= 50

30193-080

No. 20193-071

= 50

30193-080

No. 20193-073

= 50

30193-080

Elektrody neutralne

Do jednorazowego użycia, z przyłączem

Erbe NESSY Ω, dzielona, VIO, ICC, ACC, powierzchnia 85 cm2

pierścień ekwipotencjalny 23 cm²

Erbe NESSYPlate 170, dzielona, VIO, ICC, ACC, powierzchnia 168 cm2

bez kabla przyłączeniowego

Erbe NESSYPlate 70, dzielona, VIO, ICC, ACC, powierzchnia 72 cm2

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

Erbe MONOPlate 40, niedzielona, VIO, ICC, ACC, Seria „T”, powierzchnia 40 cm2

bez kabla przyłączeniowego, dla dzieci o wadze poniżej 5 kg

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

4 m
5 m

1
1

20194-077
20194-078

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

4 m
5 m

1
1

20194-080
20194-087

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

4 m
5 m

1
1

20194-079
20194-086
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No. 20193-083

= 50

30193-082

No. 20193-074

= 50

30193-080

No. 20193-075

= 50

30193-080

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

Erbe NESSYPlate 170, dzielona, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

powierzchnia 168 cm2, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m

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
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No. 20193-090

No. 20193-091

No. 20193-092

= 1

max 95 °C

30193-088

= 1

max 95 °C

30193-088

= 1

D181820

Elektrody neutralne

Wielorazowa, z przyłączem

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

4 m
5 m

1
1

20194-077
20194-078

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

4 m
5 m

1
1

20194-080
20194-087

NESSY® RePlate 200, powierzchnia 194 cm², wielorazowa, nadzorowana

NESSY® RePlate Mocowanie, długość 82 cm

Spray kontaktowy/Signaspray®, do NESSY® RePlate
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No. 20193-093

No. 20193-094

= 1

max 95 °C

30193-088

= 1

max 95 °C

30193-088

Elektrody neutralne

Wielorazowa, z przyłączem

NESSY® RePlate kit I, wielorazowa, z mocowaniem i sprayem kontakt

NESSY® RePlate kit lI, wielorazowa, z mocowaniem



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 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 dla konkret-
nego produktu Erbe. Urządzenia wolno stosować tylko zgodnie z instrukcją uży-
cia 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.

Erbe Polska Sp. z o. o.
al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
02-972 Warszawa
Polska

Tel +48 22 642-25-26
sales@erbe.pl
erbe-polska.com 
medical-videos.com
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