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CHIRURGIA OGÓLNA: SYSTEM MINI – CHIRURGIA DZIECIĘCA
Zabiegi chirurgiczne zwłaszcza u małych pacjentów wymagają maksymalnej precyzji. System rozwieraczy
chirurgicznych Condor® GoldLine zapewnia doskonałą współpracę małych i giętkich haków tworząc delikatny system
retraktorów.
Oprócz małych i ruchomych haków takich jak hak Harrington,

System do chirurgii dziecięcej można bezproblemowo doposażyć w

wśród elementów zestawu znajduje się również ogranicznik.

oświetlenie. Wymagany obszar jest bardzo dobrze widoczny, nawet

Umożliwia on obniżenie uchwytu głównego do poziomu ciała

w przypadku bardzo niewielkich nacięć.

pacjenta. Co to oznacza dla chirurga? Idealna swoboda ruchów
przy stole operacyjnym. Ponadto zamontowanie systemu

Condor® jest jedynym producentem systemu rozwieraczy

zapewnia nieograniczone ruchy rąk.

chirurgicznych, które zapewniają swobodę ruchu rąk oraz nie
ograniczają przestrzeni wymaganej podczas operacji. Ta unikalna
cecha jest wysoce korzystna dla zespołu operacyjnego.

Główne zalety Systemu Mini do chirurgii dziecięcej:
•

Całkowita swoboda ruchu rąk dzięki ogranicznikowi
Condor®

•

Wykorzystanie małych, ruchomych i giętkich haków

•

Indywidualna regulacja dzięki przegubom kulowym

•

Możliwość doposażenia w oświetlenie

Condor® GoldLine dla chirurgii
Na sali operacyjnej precyzja odgrywa największą rolę. Dlatego też proponujemy niezastąpione wsparcie podczas zabiegów
chirurgicznych w postaci systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine. Nasze produkty to kombinacja praktycznego
know-how, wielu lat doświadczenia, innowacyjnej technologii oraz jakości wykonania „Made in Germany”. Wynikiem takiego
połączenia jest narzędzie do chirurgii ogólnej, które dzięki swej wielofunkcyjności, jest o wiele bardziej ruchome i wydajne niż
rozwiązania standardowe.

Dostępne są następujące systemy

>

System Mini do chirurgii dziecięcej oferuje wszystkie zalety i elementy bazowe

rozwieraczy chirurgicznych. Istnieje

systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine, takie jak unikalne przeguby

możliwość skomponowania zestawu

kulowe umożliwiające dokładne ustawienie oraz swobodę ruchów podczas zabiegu.

rozwieraczy według własnych potrzeb

System modułowy ma wielofunkcyjne zastosowanie, a jego montaż jest szybki i

wykorzystując elementy z poszczególnych

nieskomplikowany. Opatentowane uchwyty do łyżek zapewniają idealne ustawienie

systemów:

przy operacji w głębszych partiach ciała, co umożliwia chirurgowi skupienie się
wyłącznie na pracy skalpelem.

System Maxi
>

Jama brzuszna

Cecha dodatkowa:

>

Otyłość

Uchwyt główny posiada warstwę izolacyjną, dzięki której pacjent nie jest narażony na

System Mini

niebezpieczeństwo poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej

>

Tarczyca

>

MIVAT

>

Proktologia

>

Chirurgia dziecięca

częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu.

System Rochard
>

Transplantacja

>

Chirurgia nadbrzusza

Propozycja wyposażenia: System Mini - Chirurgia dziecięca
Produkt

Opis

Ilość

100.060.060 E

Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i warstwą izolacyjną

1

100.440.040 K

Poprzecznica z kulą

1

100.170.080 K

Uchwyt

1

100.050.020 ES

Uniwersalny zacisk Condor® typu “SOFT” z zamkiem mimośrodowym

5

100.220.040 K

Uchwyt-ramię mini z kulą

2

132.021.025

Hak Richardson, obrotowy, 21 mm/25 mm

2

132.029.030

Hak Richardson, obrotowy, 29 mm/30 mm

2

123.025.050

Hak Harrington, obrotowy, giętki 25 mm/50 mm

1

115.011.035

Hak Langenbeck, obrotowy, 11 mm/35 mm

2

115.011.050

Hak Langenbeck, obrotowy, 11 mm/50 mm

2

113.020.050

Hak urologiczny giętki, obrotowy 20 mm/50 mm

2

113.020.060

Hak urologiczny giętki, obrotowy 20 mm/60 mm

2

144.018.022

Hak Roux, obrotowy, 18 mm/22 mm

2

144.023.028

Hak Roux, obrotowy, 23 mm/28 mm

2

100.025.140

Ogranicznik

1

Zachęcamy do wypróbowania systemu Condor® GoldLine przy zabiegach chirurgii ogólnej. Chętnie wypożyczymy Państwu system
rozwieraczy do nieodpłatnego przetestowania. Podczas pierwszego zabiegu z wykorzystaniem zestawu Condor® GoldLine otrzymają
Państwo wsparcie naszego wykwalifikowanego pracownika. Z pewnością docenią Państwo zalety i łatwość obsługi naszego produktu!
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Condor® GmbH
Condor® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Condor® GmbH w Niemczech i innych państwach.

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Niemcy

Wszystkie prawa zastrzeżone, w szczególności projekt, marka oraz patenty. Dane techniczne oraz
dostępność mogą ulec zmianie. Oznaczenia tu wykorzystane mogą dotyczyć znaków towarowych,

Tel: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16

których użycie dla celów własnych przez osoby trzecie może naruszać prawa właściciela.

Email: info@condor-med.de | www.condor-med.com

