Urologia > System Maxi – Jama brzuszna

UROLOGIA: SYSTEM MAXI – JAMA BRZUSZNA
System rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine Maxi Jama brzuszna zapewnia precyzję w zabiegach urologicznych
jamy brzusznej oraz otrzewnej, takich jak cystektomia, prostatektomia radykalna, nefrektomia czy transplantacja nerki.
Najwyższa jakość, łatwość obsługi i ruchomość osiągnięta dzięki

pęcherza moczowego dostępny jest w kilku rozmiarach, aby ułatwić

systemowi modułowemu, to cechy charakterystyczne wyróżniające

odpowiedni dostęp do operowanego miejsca.

zestaw do zabiegów jamy brzusznej.
Uchwyty-ramiona można ustawić w indywidualny i nieograniczający
Ruchome ustawienie 3D można zastosować we wszystkich

przestrzeni sposób dzięki przegubom kulowym. Ma to szczególne

zabiegach urologicznych, a zajmuje ono kilka sekund.

znaczenie w zabiegach nerki w pozycji bocznej. Opatentowane

Specjalne haki spełniają konkretne wymagania dotyczące
ustawienia w miejscu operacji w zabiegach urologicznych. Hak do

Główne zalety systemu Maxi Jama brzuszna:
•

Łatwy i szybki montaż

•

Idealnie dopasowany do zabiegów urologicznych

•

Osobne unoszenie ścian jamy brzusznej dzięki
przegubom kulowym

•

Chirurg może skupić się wyłącznie na pracy
skalpelem dzięki opatentowanym uchwytom do łyżek

•

Stabilne i nieograniczające ruchów ustawienie nawet
z pozycji bocznej

•

Specjalne haki do pęcherza moczowego

•

Zastosowanie w chirurgii otyłości

uchwyty do łyżek zapewniają idealne ustawienie nawet w głębokich
partiach ciała, co pozwala chirurgowi skupić się wyłącznie na pracy
skalpelem.

Condor® GoldLine dla urologii
Precyzja, doskonale zaplanowany proces oraz dokładna praca - cechy te charakteryzują wymagania zabiegów urologicznych
prowadzonych na salach operacyjnych na całym świecie. Wydajność systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine
wyznaczane są przez “zapewnienie” oraz “wspieranie”. Obecnie, system ten znajduje się pośród standardowych narzędzi
chirurgicznych stosowanych w klinikach na całym świecie. Powód jest prosty: system rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine
zapewnia chirurgom możliwie najwyższy poziom ruchomości, który idzie w parze z maksymalną precyzją ustawienia.

Zestaw Maxi Jama brzuszna stosowany w urologii posiada wszystkie zalety i elementy
Dostępne są następujące zestawy
rozwieraczy chirurgicznych stosowanych w
urologii. Istnieje możliwość
skomponowania systemu rozwieraczy
według własnych potrzeb wykorzystując
elementy z poszczególnych systemów:

bazowe podstawowego systemu rozwieraczy Condor® GoldLine, które zapewniają
idealne, nieograniczające ruchów ustawienie podczas wszelkiego rodzaju zabiegów
urologicznych dzięki unikalnym przegubom kulowym. System modułowy ma
wielofunkcyjne zastosowanie, a jego montaż jest szybki i nieskomplikowany.
Opatentowane uchwyty do łyżek zapewniają idealne ustawienie nawet w głębokich

System Maxi

partiach ciała, co pozwala chirurgowi skupić się wyłącznie na pracy skalpelem.

>

Jama brzuszna

>

Transplantacja nerki

Cecha dodatkowa:

System Mini

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

>

Prostatektomia kroczowa

niebezpieczeństwo poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej

>

Urologia dziecięca

częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu.

Propozycja wyposażenia: System Maxi – Jama brzuszna
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

6

100.480.040 K

Uchwyt-ramię maxi z kulą

2

115.200.080

Uchwyt do łyżek z pokrętłem

2

115.200.080 E

Uchwyt do łyżek z przegubem kulowym, zamkiem mimośrodowym i pokrętłem

1

114.078.065

Hak brzuszny Kirschner, obrotowy, 78 mm/65 mm

2

114.060.085

Hak brzuszny Kirschner, obrotowy, 60 mm/85 mm

2

131.090.140 B

Hak, dopasowujący się, łyżka 90 mm/140 mm

1

130.025.150 B

Wziernik Breisky, łyżka 25 mm/150 mm

1

115.050.150 B

Hak Langenbeck, łyżka, 50 mm/150 mm

1

113.050.160 B

Hak, giętki, łyżka 50 mm/160 mm

1

113.075.160 B

Hak, giętki, łyżka 75 mm/160 mm

1

121.080.150 B

Hak do pęcherza moczowego, giętki, łyżka 80 mm/150 mm

1

116.050.150 B

Hak Deaver, łyżka 50 mm/150 mm

1

Zachęcamy do wypróbowania systemu Condor® GoldLine przy zabiegach urologicznych. 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.
Wszystkie prawa zastrzeżone, w szczególności projekt, marka oraz patenty. Dane techniczne oraz
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dostępność mogą ulec zmianie. Oznaczenia tu wykorzystane mogą dotyczyć znaków towarowych,
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których użycie dla celów własnych przez osoby trzecie może naruszać prawa właściciela.
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