
Технологiї для

ДЛЯ ОПЕРАЦIЙ НА ПЕЧIНЦI

резекцiї печiнки

CUSA®Clarity



Рішення для лапароскопії
Lap Mode (Лап Режим)
+ Зупиняє  іригацію  та аспірацію,

коли педаль не натиснуто, щоб
підтримувати живіт надутим 

Лапароскопічний
наконечник 

Ø1,98
MM
*

* Внутрішній діаметр

+ Прямий наконечник довжиною 30,14 см;
+ Сумісний з 10 мм портом.

Можливість переходу від лапароскопії до відкритої
хірургії

ДЛЯ ОПЕРАЦIЙ НА ПЕЧIНЦI

Ультразвуковий
торсійний скальпель 

Ножиці для дисекції 

ERGO 320R

+ Розроблений спеціально для використання 
   на паренхімі печінки
+ Посилений гемостатичний ефект завдяки 
   збільшеній контактній поверхні

Резектор печінки 

+ Біполярний інструмент для коагуляції
   з дисектором Maryland 

+ Ергономічні біполярні інструменти
для коагуляції діаметром 5мм

ERGO 325R та ERGO315

+ Високоточні біполярні ножиці з
антипригарним покриттям

BiZZER



Мультифункціональна
система 

3 доступні функції
+ Ультразвук
+ Коагуляція 
+ Ультразвук та коагуляція

Збереження судин, жовчних проток та інших
життєво важливих структур 

Режим селективності
TissueSelect®
Технологія TissueSelect дозволяє хірургу видаляти пухлину, зберігаючи здорові тканини:
нерви, судини та сполучні тканини. В режимі TissueSelect фрагментація м’яких тканин
відбувається швидше, тому при використанні цього режиму хірург дуже акуратно
та вибірково може видаляти саме пухлинні тканини при збереженні великої швидкості
фрагментації в операційному полі.

+ Імпульсна енергія на кінчику наконечника 
+ Ефект "відскоку" на структурах багатих 

колагеном
+ Тактильний зворотній зв’язок дозволяє швидко 

змінити напрямок інструменту

об’єднана через
стиковочний конус

36 кГц

23 кГц

система 3 в 1:

+ Електрокоагулятор
+ Ультразвуковий торсійний скальпель
+ Ультразвуковий деструктор-аспіратор



Для відкритих операцій
Вибір рукоятки та наконечника в залежності від типу пухлини

5 Наконечников 
для різних операцій на пецінці

+ Різний внутрішній діаметр наконечників 
для простого переходу від м’яких тканин до 
паренхіми

+ Різний дизайн

наконечник  ShearTip
 + Збільшує швидкість відилення тканин печінки

на 50% порівняно зі звичайними 
наконечниками Cusa

Ø1,57 MM *Ø2,64 MM *

Ø1,98 MM*

Ø1,98 MM*

Ø1,57 MM*

+ Можливість змінити наконечник під час 
операції 

ДЛЯ ОПЕРАЦIЙ НА ПЕЧIНЦI

* Внутрішній діаметр

Різноманіття наконечників 



Інформація для замовлення

Аксесуари
C7601 Динамометричний ключ 23 кГц (5 шт/уп) 2

C7623 Монтажна основа 23 кГц 2

C7300 Набір трубок та касета Quick Connect (5 шт/уп) 2

C7001 Візок 1

C7005 Захисний фільтр (2 шт/уп) 1

C7123 Кейс для стерилізації рукоятки 23 кГц 2

Кат. № Опис Кількість

C7000
Робоча консоль CUSA®Clarity ультразвукового 
хірургічного аспиратора 1

C7023 Рукоятка 23 кГц (зі щіткою для чищення) 2

C7401S Наконечник стандартний, прямий 23 кГц 
(5 шт/уп)

 Наконечники 

Рукоятки

Консоль

1

C7405S Наконечник типу MacroTip, короткий 23 кГц 
(5шт/уп) 1

C7418S Наконечник типу для фіброзних тканин, 
прямий 23 кГц (5шт/уп) 1

Ультразвуковий дисектор-аспіратор CUSA®Clarity

Кат. № Опис Кількість

900-400 Електрохірургічний апарат ARC 400
з опцією LIGATION 1

380-050 Кабель для нейтральних електродів 1

218-045 ВЧ-інструмент ErgoPEN slim 1

530-207 Електрод-ніж прямий, упаковка 1

351-040 Біполярний кабель для пінцетів BOWA 1

 Інструменти

База системи

Електрохірургічний коагулятор ARC 400

901-031 Ножний вимикач з двома педалями 1

816-092 Нейтральні електроди 90см², EASY,упаковка 1

607-001 Біполярний пінцет антипригарний, вигнутий
195мм х 8мм х 1мм 1

Кат. № Опис Кількість

LG4 Генератор LOTUS з кабелем 1

ES4-400CT Перетворювач для ножиць 1

LR4-400CD Інструмент для резекції печінки 1

LR3-400 Перетворювач для резекції печінки 1

 Інструменти для резекції печінки

База системи

Ультразвуковий торсійний скальпель LOTUS

DS4-400CD Ножиці для дисекції з рукояткою 1

 Інструменти для лапароскопії

 



Виробник:
Integra LifeSciences 
(Ireland) Ltd IDA Business 
and Technology Park 
Sragh, Tullamore, Offaly
IRELAND

Система Cusa Excel + призначена для хірургічних втручань , де необхідна фрагментація, емульгування та аспірація м’яких та твердих тканин,
зокрема в нейрохірургії, абдомінальній хірургії, урології, пластичній та реконструктивній хірургії, ортопедії гінеколгії, торакальній хірургії,
лапароскопічній та торакоскопічній хірургії.
Перед застосування ознайомтесь з інструкцією.

Показання до застосування: 


