Chirurgia ogólna > System Mini - MIVAT

CHIRURGIA OGÓLNA: SYSTEM MINI – MIVAT
Wysokiej klasy precyzyjne narzędzie chirurgiczne pomocne przy zabiegach obejmujących obszar tarczycy. System Mini MIVAT do chirurgii tarczycy charakteryzuje najlepsza jakość, łatwość obsługi i wysoki poziom ruchomości dzięki
budowie modułowej.
System Mini MIVAT do chirurgii tarczycy został opracowany przez

Ustawienie 3D przegubów kulowych umożliwia dostosowanie pozycji

Condor® we współpracy z jego użytkownikami. Specjalne haki, uchwyty

uchwytów-ramion do stopnia odchylenia głowy pacjenta. Cecha ta, jak

do narzędzi i optyk zapewniają idealny wgląd w pole operacyjne.

również ruchomość rozwieraczy chirurgicznych, jest gwarancją niczym
nieograniczonej przestrzeni pracy.

Dzięki odpowiednim ustawieniom uchwytów do narzędzi i optyki
otrzymujemy niezakłóconą transmisję i stały obraz na monitorze.

Główne zalety zestawu Mini MIVAT do
chirurgii tarczycy:
•

Łatwy i szybki montaż

•

Nieograniczające ruchów ustawienie uchwytówramion dzięki przegubom kulowym

•

Małe haki

•

Uchwyt do narzędzi i optyk

•

Specjalny adapter do każdego rodzaju optyk
dostępnych na rynku

•

Niezakłócona transmisja obrazu

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 zabiegów chirurgicznych, które dzięki swej wielofunkcyjności, jest o wiele bardziej ruchome i
wydajne niż rozwiązania standardowe.

Dostępne są następujące zestawy

> System Mini MIVAT do chirurgii tarczycy oferuje wszystkie zalety i elementy bazowe

rozwieraczy chirurgicznych. Istnieje

systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine, które umożliwiają dokładne

możliwość skomponowania systemu

ustawienie oraz swobodę ruchów podczas zabiegu dzięki unikalnym przegubom

rozwieraczy według własnych potrzeb

kulowym. System modułowy ma wielofunkcyjne zastosowanie, a jego montaż jest

wykorzystując elementy z poszczególnych

szybki i nieskomplikowany. Ustawienie 3D wykorzystujące przeguby kulowe pozwala

systemów:

na regulację uchwytów-ramion, aby zapewnić nieograniczającą ruchów przestrzeń
pracy. Podwójne zaciski to kolejne wygodne rozwiązanie. Dzięki nim można

System Maxi
>

Jama brzuszna

>

Otyłość

zamocować rozwieracze umieszczone w miejscu operacji.
Cecha dodatkowa:

System Mini

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

>

Tarczyca

>

MIVAT

>

Proktologia

>

Chirurgia dziecięca

niebezpieczeństwo poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej
częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu.

System Rochard
>

Transplantacja

>

Chirurgia nadbrzusza

Propozycja wyposażenia: System Mini - MIVAT
Produkt
Produkt

Opis
Opis

Ilość
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

Zacisk uniwersalny Condor® typu “SOFT” z zamkiem mimośrodowym

5

100.220.040 K

Uchwyt-ramię mini z kulą

2

115.011.035

Hak Langenbeck, obrotowy, 11 mm/35 mm

2

115.011.040

Hak Langenbeck, obrotowy, 11 mm/40 mm

2

144.011.043

Hak Roux, obrotowy, 11 mm/43 mm

1

144.011.017

Hak Roux, obrotowy, 11 mm/17 mm

1

115.006.025

Hak Langenbeck, mini, obrotowy, 6 mm/25 mm

2

143.006.015

Hak, tępy, obrotowy, 2-zębny, 6 mm/15 mm

2

115.250.008 F

Uchwyt Condor® do kamery i narzędzi typu “FLEX” z zamkiem mimośrodowym

2

i kulą mocującą

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® 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.
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