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GINEKOLOGIA: SYSTEM MINI – HISTEREKTOMIA POCHWOWA 

System Condor® Mini do histerektomii pochwowej jest doskonałym wsparciem podczas zabiegów obszarów pochwy.  

Zastosowanie systemu sprawia, że przy stole operacyjnym potrzebny jest jedynie jeden asystent, dając tym samym 

chirurgowi przestrzeń do bardziej efektywnej pracy.  

Stosowanie systemu sprawia, że praca, w szczególności dla asystentów 

operacyjnych, jest znacznie prostsza - nie ma już konieczności 

asystowania przy stole, przybierając dziwaczne postawy ciała.  

Rozwieracze chirurgiczne używane w zabiegach obszarów pochwy 

ustawia się łatwo i szybko dzięki ruchomym uchwytom do łyżek. Zatem 

w każdej chwili można przygotować miejsce operacji w zależności od 

zaistniałej sytuacji. 

Specjalne haki chirurgiczne pozwalają na używanie systemu 

Condor® Mini do zabiegów przezpochwowej fiksacji więzadła 

krzyżowo- kolcowego przy wypadnięciu pochwy. 

Główne zalety zestawu Mini do histerektomii 

pochwowej: 

• Doskonałe w zabiegach przezpochwowych 

takich jak operacjach wypadnięcia pochwy 

• Szybka wymiana haków bocznych 

• Znacznie łatwiejsza praca dla asystentów 

operacyjnych 

• Idealne ustawienie w miejscu operacji 



 

 

Zachęcamy do wypróbowania systemu Condor® GoldLine przy zabiegach ginekologicznych. 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. 

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 

Elementy dodatkowe: Adapter ginekologiczny 

115.011.054                                              Adapter pasujący do różnych wzierników   1 

Adapter ginekologiczny  Condor® jest uzupełnieniem systemu Mini. Wziernik pochwowy można połączyć z adapterem umożliwiając w ten 

sposób dalsze korzystanie z wzierników, które są dostępne w Państwa szpitalu. Adapter ginekologiczny jest zatem przedłużeniem Systemu 

Mini, ponieważ używany dotychczas sprzęt można używać po nabyciu tego małego adaptera. 

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 Zacisk uniwersalny Condor® typu “SOFT” z zamkiem mimośrodowym 4 

100.220.040 K Uchwyt-ramię z kulą 2 

115.200.008 Uchwyt do łyżek z pokrętłem 2 

115.200.008 E Uchwyt do łyżek z przegubem kulowym, zamkiem mimośrodowym i pokrętłem 2 

130.025.090 B   Wziernik Breisky, łyżka 25mm/90 mm 2 

130.025.110 B    Wziernik Breisky, łyżka 25mm/110 mm 2 

130.025.130 B                                           Wziernik Breisky, łyżka 25mm/130 mm 1 

130.035.090 B                                           Wziernik Breisky, łyżka 35mm/90 mm 1 

130.035.110 B   Wziernik Breisky, łyżka 35mm/110 mm 1 

130.035.050 B   Wziernik Breisky, łyżka 35mm/50 mm 1 

Condor® GoldLine dla ginekologii 

 

System rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine dla ginekologii to idealne i precyzyjne wsparcie w zabiegach ginekologicznych.  

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 zestawy 

rozwieraczy chirurgicznych do zabiegów 

ginekologicznych. Istnieje możliwość 

skomponowania systemu rozwieraczy 

według własnych potrzeb wykorzystując 

elementy z poszczególnych systemów:  

System Maxi 

> Jama brzuszna 

•    Otyłość 

System Mini 

> Histerektomia pochwowa 

> Chirurgia piersi 

System Rochard 

> Chirurgia nadbrzusza 

System Mini do histerektomii pochwowej oferuje wszystkie zalety i elementy bazowe 

systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine, które umożliwiają  dokładne 

ustawienie oraz swobodę ruchów podczas zabiegów ginekologicznych dzięki 

unikalnym przegubom kulowym. System modułowy ma wielofunkcyjne zastosowanie, 

a jego montaż jest szybki i nieskomplikowany. Opatentowane uchwyty do łyżek 

zapewniają odpowiedni dostęp do operowanego miejsca nawet w głębszych partiach 

ciała, dzięki czemu chirurg może skupić 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. 

 

 Propozycja wyposażenia: System  Mini – Histerektomia 
pochwowa 
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