
  

Chirurgia otyłości > System Maxi 

CHIRURGIA OTYŁOŚCI: SYSTEM MAXI  

Opracowany z myślą o potrzebach chirurgii otyłości, system rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine zapewnia 

stabilne, nieograniczające ruchów ustawienie w miejscu operacji. 

Zabiegi chirurgiczne u pacjentów z otyłością wymagają systemu o 

dużej stabilności, odpowiednim zasięgu działania oraz poprawnie z 

nim połączonych haków chirurgicznych.   

System Condor® Jama brzuszna do chirurgii otyłości to zaawansowana 

konstrukcja, która dopasowuje się do pacjenta. System rozwieraczy  

pozwala na ustawienie uchwytów-ramion w dowolnej pozycji, natomiast 

opatentowane uchwyty do łyżek pozwalają chirurgowi skupić się 

wyłącznie na pracy skalpelem.  

Odpowiedni rozmiar rozwieraczy umożliwia swobodę ruchów oraz 

bezproblemowy dostęp do operowanego miejsca. 

W zależności od stopnia zaawansowania otyłości, można wykorzystać 

dodatkowy system Condor® Jama brzuszna. W ten sposób można 

uzyskać idealne rozwiązanie, które  jest w stanie sprostać wymaganiom 

chirurgii otyłości takim jak stabilność, odpowiednia szerokość oraz 

wystarczająca ruchomość uchwytów-ramion.  

Główne zalety Systemu Maxi do chirurgii otyłości: 

• Duża stabilność 

• Odpowiednia szerokość i zasięg 

• Regulacja dzięki przegubom kulowym  

• Odpowiednio duże haki chirurgiczne 

• Łatwy i szybki montaż 

• Możliwość skupienia się wyłącznie na pracy 

skalpelem dzięki opatentowanym uchwytom do łyżek  

• Możliwość doposażenia w oświetlenie, niezastąpione 

przy operacjach w głębszych partiach ciała 



 

 

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. 

100.480.040 K Uchwyt-ramię maxi z kulą 4 
 

 

 

100.012.012 D Zacisk standardowy 12 mm 2 
 

 

 

 

100.025.140 Ogranicznik 2 
 

 

 

114.080.090 Hak brzuszny Kirschner, obrotowy, 80 mm/90 mm 4 
 

 

 

 

114.100.120 Hak brzuszny Kirschner, obrotowy, 100 mm/120 mm 4 

 

 

 

115.200.008 E Uchwyt do łyżek z przegubem kulowym 2 
 

 

 

115.400.008 W Uchwyt do łyżek z chwytakiem obrotowym, długość 400 mm 2 
 

 

 

 

131.090.165 B Łyżka, dopasowująca się, łyżka 90 mm/165 mm 1 
 

 

 

 

115.200.008 W Uchwyt do łyżek z chwytakiem obrotowym, długość 200 mm 2 
 

 

 

111.100.150 B Hak brzuszny, łyżka 100 mm/150 mm 1 
 

 

 

111.100.200 B  Hak brzuszny, łyżka 100 mm/200 mm 1 
 

 

 

 

111.100.250 B Hak brzuszny, łyżka 100 mm/250 mm 1 
 

 

 

 

116.100.220 B Hak Deaver, łyżka 70 mm/250 mm 1 
 

 

 

116.100.220 B Hak Deaver, łyżka 70 mm/250 mm 1 
 

 

115.050.200 B                                           Hak Langenbeck, 50 mm/200 mm 2 

Dostępne są następujące systemy 

rozwieraczy chirurgicznych. Istnieje 

możliwość skomponowania zestawu 

rozwieraczy według własnych potrzeb 

wykorzystując elementy z poszczególnych 

systemów: 

System Maxi 

> Jama brzuszna 

> Otyłość 

System Mini 

>  Tarczyca 

>  MIVAT 

>  Proktologia 

>  Chirurgia dziecięca 

System Rochard  

>  Transplantacja 

>  Chirurgia nadbrzusza 

System Maxi do chirurgii otyłości oferuje wszystkie zalety systemu rozwieraczy 

chirurgicznych Condor® GoldLine, takie jak unikalne przeguby kulowe umożliwiające  

dokładne ustawienie oraz swobodę ruchów podczas zabiegu. System modułowy ma 

wielofunkcyjne zastosowanie, a jego montaż jest szybki i nieskomplikowany. 

Opatentowane uchwyty do łyżek zapewniają idealne ustawienie przy operacji w 

głębszych partiach ciała, co umożliwia chirurgowi skupienie się wyłącznie na pracy 

skalpelem.  

Cecha dodatkowa: 

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

niebezpieczeństwo poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej 

częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu. 

 

Condor® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Condor® GmbH w Niemczech i innych państwach. 

Wszystkie prawa zastrzeżone, w szczególności projekt, marka oraz patenty. Dane techniczne oraz 

dostępność mogą ulec zmianie. Oznaczenia tu wykorzystane mogą dotyczyć znaków towarowych, 

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

Condor® GmbH 
Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Niemcy 

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

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

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! 

KOPACZMED S.C. 80-180 Gdańsk  ul. Narciarska 10  tel./fax +48 58 762 40 40 tel. kom. +48 602 714 565 

biuro@kopaczmed.com / www.kopaczmed.com 

BEZPOŚREDNI I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ PRODUKTÓW NIEMIECKIEJ FIRMY CONDOR GmbH 

 

100.060.060 E Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i warstwą izolacyjną 2 

100.170.080 K Uchwyt 2  

100.440.040 K Poprzecznica z kulą 2 

100.050.020 ES                                    Zacisk uniwersalny Condor® typu “SOFT” z zamkiem mimośrodowym                                10 

 

 Propozycja wyposażenia: System Maxi – Chirurgia otyłości 

   Produkt                       Opis                            Ilość 
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