
Небезпечні електрохірургічні продукти випаровування Технічні характеристики

Набір SHE SHA 
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СИСТЕМА ДИМОВИДАЛЕННЯ SHE SHA
ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ, 
ЧИСТІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фільтр SHE SHA 
Мікроби і часточки 
відфільтровуються

Маски для обличчя
Мікроби і часточки
проникають крізь
маски для обличчя

Попередження 
про 

біологічну 
небезпеку

Попередження 
про ризик 

для 
здоров’я

Можливі ризики для здоров’я від хірургічного диму
- Подразнення очей
- Сльозоточивість
- Чихання
- Подразнення носоглотки
- Гострі або хронічні запальні 

зміни в дихальних шляхах 
(бронхіт, астма, емфізема)

- Головний біль
- Слабкість
- Нудота

- Знервованість / збудження
- Гіпоксія, запаморочення
- Болі в животі
- Серцево-судинні проблеми
- Гепатит
- СНІД
- Дерматит
- Анемія
- Лейкемія
- Карцинома

§  Огляд керівних положень в інших країнах Література
Technische Regel für Gefahrstoffe (Technical Rule for Hazardous 
Substances) 525, TRGS 525 (2014).

ACoOR Nurses. Surgical Plume. Australian College of Operating 
Room Nurses 2006.

Arbejdstilsynet. At-intern instruks IN-17-3. Flere 
arbejdsmiljøemner: Arbejdstilsynet; 2007.

CS Association. Plume scavenging in surgical, diagnostic, 
therapeutic, and aesthetic settings. Canadian Standards 

.3102 ;noitaicossA 

 OSH Administration. OSH Act of 1970. Occupational Safety & 
Health Administration; 2004.

 MaHPR Agency. Device Bulletin. Guidance on the safe use 
of lasers, intense light source systems and LEDs in medical, 
surgical, dental and aesthetic practices 2008.

Surgical Smoke: What we know, Association for Perioperative 
Practice (2009)

Звукова емісія Макс. 55 дБА

Розміри (В x Ш x Г) 15 см x 28 см x 39.5 см

Швидкість потоку Макс. 708 літрів за хвилину (для 22-мм трубки)

Вага 4.4 кг (5.5 кг з фільтром)

Тип фільтра
4-рівневий фільтр (передфільтр, розряджене повітря, активоване вугілля, 
постфільтр)

Розмір часточок 0.1–0.2 µм з ефективністю 99.999 % 

Напруга 220–240 В

TRGS 525
TRGS 525, 8.1.2 Запобіжні 
заходи 09 / 2014

Australian College of Operating 
Room Nurses (ACORN)

Стандарт S20

Danish labor inspectorate
Інструкція 4 / 2007 та 11 
/ 2008

Canadian Standards 
Association (CSA)

CSA Z301-13 Видалення диму в 
хірургічних, діагностичних, 
терапевтичних та естетичних 
установах

Occupational Safety & Health 
Administration (OSHA)

Загальні положення / 
Індивідуальні захисні засоби (PPE)

 erac htlaeH dna senicideM
products Regulatory Agency 
(MHRA)

MHRA DB2008(03) 04 / 2008

Association for Perioperative 
Practice (AfPP)

Стандарт 2.6 Лазери – стандарти 
і рекомендації щодо безпечної 
інтраопераційної практики

SHE SHA
Система 

димовидалення

950-001

Дистанційний 
датчик 

SHE SHA
включений

Пневматичний 
ножний 
вимикач

включений
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Тиха та потужна Комплексна аспірація Огляд системи

SHE SHA є простою у використанні та має різноманітні
шланги та аксесуари для різних областей застосування. 
Низький рівень шуму і тривалий термін служби 4-
рівневого фільтра з часом активації до 35 годин 
встановили новий стандарт.

Фільтр розпізнається автоматично і термін служби, що
залишився, відображається. Є три різних рівня 
всмоктування. Активація відбувається в повністю 
автоматичному режимі за допомогою універсального
датчика, який може бути підключений до будь-якого 
електрохірургічного пристрою і активується тільки тоді, 
коли присутній дим.

Ефективна система димовидалення в електрохірургії SHE SHA  

Індикатор стану фільтра
Подовжений термін 
служби фільтра для макс. 
35 годин активації

Тиха та потужна
Макс. 55 дб
(гучність)

Проста у використанні
Автоматичне 
розпізнавання фільтра

Компактний дизайн
Економія місця 
завдяки можливості 
розміщення стопкою

Автоматична активація 
за допомогою датчика
Використання з усіма
електрохірургічними
пристроями

3 рівня потужності
При натисканні 
кнопки

Ножний вимикач 
та головний
вимикач
Для ручної 
активації

Продукти мають CE маркування відповідно до директиви 93 / 42 / EEC та відповідають вимогам IEC 60601-2-2.

905-001 Система димовидалення SHE SHA
з дистанційним датчиком та 
пневматичним ножним вимикачем

951-001 Фільтр SHE SHA для 35 годин (2 шт.)

802-032 Ручка SHE SHA, 2 кнопки, ніж-електрод, 3 м, 
одноразова, стерильна (10 шт.) з чохлом 

952-200 Шланг SHE SHA для лапароскопії, 3 м, одноразовий, 
стерильний (12 шт.)

952-001 Шланг SHE SHA для ручки, 3 м, одноразовий, стерильний
(10 шт.)

З’єднання для фільтра SHE SHA
Просте у використанні для 
ефективної роботи

Кріплення
Для тонких 
ручок

Шланг, ручка
та електрод
Готовий до 
негайного 
використання з 
внутрішнім 
кабелем і
пристроєм проти 
скручування

3 м

1 / 4" з’єднання
8.4 мм 

3 / 8" з’єднання
9.5 мм 

7 / 8" з’єднання
22 мм

3-портовий фільтр
Із захистом від випадкового контакту

1 / 4"
[8,4 мм]

3 / 8"
[9,5 мм]

7 / 8"
[22 мм]

Система димовидалення 
SHE SHA:

ефективність фільтра 99.999 %
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