
ARC 100
ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНИЙ АПАРАТ
КОМПАКТНЕ РІШЕННЯ
ДЛЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ТА ПРОЦЕДУРНОЇ
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Зроблено з душею
Абсолютно надійнийапарати для операційних та процедупних

Не має межі досконалості. Нас завжди
очікують нові відкриття та нові рішення.
Високочастотний апарат ARC 100 – це
компактне рішення для операційної
та процедурної. Скористайтеся досвідом
сучасних електрохірургічних систем 

BOWA ARC, які використовуються в
клініках в амбулаторних умовах.
Компактний представник модельного
ряду «ARC» поєднує в собі практичність
та ефективність разом з інтуїтивним
керуванням.

Сучасні функції безпеки – наприклад,
функція стеження за нейтральним
електродом «EASY» – забезпечує
100%-у безпеку у використанні.

ARC 100 оснащений одним монополярним
та одним біполярни роз’ємом для підключення
ВЧ-інструментів для усіх втручань в умовах
амбулаторії або невеликих операційних.
З максимальною для всіх режимів вихідною
потужністю у 100 Вт цей апарат ідеальнопідходить
для різноманітних областей використання. 

Ідеальні області використання
ARC 100 у ВЧ-хірургії: 

загальна, вісцеральна та торакальна хірургія 

дитяча хірургія

гінекологія

кардіохірургія

нейрохірургія

ЛОР-хірургія

пластична та естетична хірургія

щелепно-лицьова хірургія

Компактне рішення для 
монополярної та біполярної хірургії



Bipolar COAG

Компактний і все ж таки багатосторонній

ARC 100 з максимальною вихідною
потужністю у 100 Вт оснащений п’ятьма
режимами: два режима для монополярного
перетину, два режими для монополярної
коагуляції, а також режим біполярної
коагуляції.

Всі режими можуть активуватися
за допомогою ножного перемикача.
Для монополярного перетину та
монополярної коагуляції є додаткова
активація на рукоятці.

Завжди інтуїтивний

На приладі ARC 100 ви завжди все
тримаєте в полі зору. Всі ефекти на
тканині, а також налаштування
потужності проводиться інтуїтивно

за допомогою кнопок. Обраний
режим та потужність постійно
відображаються на світловій
індикації

ARC 100  пропонує 5 ефектів на тканині:

Види струму під час різання

Види струму під час коагуляції

- Pure CUT – тільки для розрізу
  без гемостаза

- Dry CUT – для розрізу з сильним
  гемостазом («Blend»)

- Помірна коагуляція –
  м’ягке розсічення тканин

- Форсована коагуляція –
  фульгурація тканини

- Біполярна коагуляція за
  допомогою біполярних
  інструментів, наприклад, пінцета



2-в-1: один роз’єм для двох інструментів

Багатофункційний роз’єм для одночасного
підключення одного монополярного та
одного біполярного інструмента дає
користувачеві ARC 100 дві переваги:
компакнтість конструкції поєднує
максимальну функціональність з
мінімальними габаритами,

перетворюючи апарат ARC 100 в одну з
найбільш економічних електрохірургічних
систем класу приладів у 100 Вт. Оскільки
для пдіключення комбінації інструментів,
наприклад, ВЧ-інструмента з електродом
та біполярного пінцета, є один кабель,
об’єднуючий в собі два стандарти.

Точний монополярний перетин та ефективна
коагуляція
Вихідна потужність 100 Вт та ефект на тканині
можна встановити покроково 10-ступінчастим
налаштуванням кнопками "вгору-вниз".

Для монополярного перетину є режими
гладкий розріз (Pure CUT) та сухий перетин
(Dry CUT). За допомогою Dry CUT можна
досягти значно глибших ефектів коагуляції
при перетині за рахунок більшої електродуги.

Для монополярної коагуляції є режими
Moderate та Forced. Режим Moderate
призначений для меншої карбонізації та
коагуляції з більш глибоким проникненням.
Вибір Forced Coag найкраще підходить
для швидкої та ефективної зупинки кровотеч
з менш глибоким проникненням у тканину.

Зрозуміло, що до роз'єму апарата ARC 100
можна підключати численні, наявні на
ринку монополярні та біполярні кабелі
інструментів.

Усі монополярні режими можуть активуватись
за допомогою ножного перемикача, а також від
ручного перемикача на рукоятці.

Подвійна функція - все завжди в полі зору:
ARC 100 з роз'ємом для кабелю монополярного
та біполярного застосування.

Перемикання не потрібне: рукоятка-тримач електродів
і пінцет можуть активуватися від ножного перемикача.
Кнопки також дозволяють активувати електроди
безпосередньо на рукоятці.



ARC – 100
ПРОСТЕ КЕРУВАННЯ

ARC 100 пропонує у кожному режимі
максимальну вихідну потужність 100 Вт.
Тим самим він має широкий спектр дії та
виконує будь-які вимоги в області
амбулаторного лікування.

Налаштування потужності Функціональний розподіл ножного
перемикача

Компактний та гігієнічний дизайн EASY – моніторинг нейтральних електродів

Простим дотиком пальця можна просто і
швидко налаштувати вихідну потужність
з кроком по 10 Вт. Безперервна індикація
у вигляді шкали підтримує моментальний
огляд встановлених параметрів потужності.

Натисканням кнопки ножний перемикач можна
закріпити за будь-якою функцією ARC 100.
За рахунок світлової індикації активований
режим завжди буде у Вас у полі зору.
Спеціальний ножний перемикач для ARC 100
має бічний натиск ліворуч та праворуч від педалі
та забезпечує тим самим ергономічну роботу та
«сліпе» орієнтування ногою.

Універсальний багатофункціональний роз'єм
ARC 100 забезпечує компактну конструкцію
що не вимагає багато місця . Корпус та
панель управління мають поверхню,
що миється і може оброблятися наявними
засобами для дезінфекції поверхонь.

ARC 100 розпізнає за допомогою
функції EASY за якістю контакту з пацієнтом,
який електрод підключений – розділений
чи цільний. Розділені електроди забезпечують
повноцінний контроль якості контакту
електрод з пацієнтом. Система контролю
негайно попереджає акустичним або
візуальним сигналом, якщо немає достатнього
контакту підключеного електрода зі шкірою,
щоб уникнути випадкового опіку.

BOWA принципово рекомендує використовувати
одноразові розділені нейтральні електроди
з метою запобігання таким ушкодженням
пацієнтів, як опіки, а також з міркувань гігієни.

Вгору та вниз: налаштування до 100 Вт за 10 кроків За допомогою кнопки: всі режими активуються ножним перемикачем Зрозуміла мова форм: компактний та гігієнічний дизайн EASY: безперервний моніторинг контакту нейтральних електродів з пацієнтом



ARC – 100 ШВИДКИЙ СТАРТ
З РОЗШИРЕНИМ НАБОРОМ
ПРИЛАДДЯ

Контейнер для електродів у комплекті
зі вставкою, кришкою та 12 стандартними
електродами, діаметр стрижня 2,4 мм

Електрохірургічний
апарат ARC 100

Біполярний пінцет, прямий,
195 мм, 8 мм х 1 мм

Біполярний кабель для пінцета,
довжина 4,5 м

Ножний перемикач з однією педаллю 
для ARC 100, кабель 4 м

Нейтральний електрод, 70 см², розділений, 
EASY (100 шт.)

Кабель для одноразового електрода,
міжнародний (NON-REM), 4,5 м

JackKNIFE, 2 кнопки, стрижень 2,4 мм, 
роз’єм 3-Pin, кабель 4,5 м

ARC 100 â Â×-õèðóðãèè

  îáùàÿ, âèñöåðàëüíàÿ è òîðàêàëüíàÿ õèðóðãèÿ 
  äåòñêàÿ õèðóðãèÿ

  ãèíåêîëîãèÿ

  êàðäèîõèðóðãèÿ

  ËÎÐ-õèðóðãèÿ

   íåéðîõèðóðãèÿ

  ïëàñòè÷åñêàÿ è ýñòåòè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ

 ÷åëþñòíî-ëèöåâàÿ õèðóðãèÿ

Àáñîëþòíî íàä¸æíûé

Ñîâðåìåííûå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè – 
íàïðèìåð, ôóíêöèÿ ñëåæåíèÿ çà íåéòðàëüíûì 
ýëåêòðîäîì "EASY" – îáåñïå÷èâàþò 100%-óþ 
áåçîïàñíîñòü â èñïîëüçîâàíèè. 



Êîìïàêòíûé è âñå æå ìíîãîñòîðîííèé
ARC 100 ñ ìàêñèìàëüíîé âûõîäíîé ìîùíîñòüþ â 
100 âàòò è îñíàùåí ïÿòüþ ðåæèìàìè: äâà 
ðåæèìà äëÿ ìîíîïîëÿðíîãî ñå÷åíèÿ, äâà ðåæèìà 
äëÿ ìîíîïîëÿðíîé êîàãóëÿöèè, à òàêæå ðåæèì 
áèïîëÿðíîé êîàãóëÿöèè. 

Âñå ðåæèìû ìîãóò àêòèâèðîâàòüñÿ íîæíûì 
ïåðåêëþ÷àòåëåì. Äëÿ ìîíîïîëÿðíîãî ñå÷åíèÿ è 
êîàãóëÿöèè èìååòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü 
àêòèâàöèè íà ðóêîÿòêå.  

605-002

605-040

605-020

530-207

530-211

530-012

530-132

100 – 260 В / 50 – 60 Гц
500 кГц
1,6 - 0,7 A / T 3,15 A
30 / 160 ВА
280 x 114 x 310 мм
5,6 кг
II b
I / CF
CE0123

Monopolar CUT 100 Вт
Monopolar COAG 100 Вт
Bipolar COAG 100 Вт

10 кроків

Bipolar COAG

ARC 100 900-100
901-126

901-125

900-100

530-000

220-045

816-072

386-050

605-040

287-040

901-012

220-345

385-050 

232-003

194-100

ARC – 100 ПОВНИЙ НАБІР (901-125)

ARC – 100
ОПЦІОНАЛЬНЕ ПРИЛАДДЯ

Технічні характеристики для ARC 100

Електрохірургічний апарат ARC 100

Контейнер для електродів у
комплекті зі вставкою, кришкою
та 12 стандартними електродами,
діаметр стрижня 2,4 мм

JackKNIFE, 2 кнопки,
стрижень 2,4 мм, 
роз’єм 3-Pin, кабель 4,5 м

Нейтральний електрод, 70 см, 
роздільний, EASY (100 шт.)

Кабель для одноразового електрода,
міжнародний (NON-REM), 4,5 м

Біполярний пінцет, прямий,
195 мм, 8 мм х 1 мм

Біполярний кабель для пінцета,
довжина 4,5 м

Ножний перемикач з однією педаллю 
для ARC 100, кабель 4 м

JackKNIFE, 2 кнопки, рукоятка 2,4 мм, 
біполярний пінцет роз’єм 3-Pin, 
кабель 4 м

Кабель, гумовий нейтральний 
електрод міжнародний, 4,5 м

Гумовий нейтральний електрод,
150 x 80 мм, міжнародний

Гумова стрічка з кнопкою фіксації,
100 см, без латексу

Набір приладдя (901-126)

Біполярний пінцет, штикоподібний,
195 мм, 6 мм х 1 мм

Біполярний пінцет, прямий,
195 мм, 8 мм х 1 мм

Біполярний пінцет, прямий,
110 мм, 6 мм х 0,5 мм

Ніж-електрод, прямий, стрижень 2,4 мм,
(5 шт.)

Ніж-електрод, прямий, стрижень 2,4 мм,
(5 шт.)

Вольфрамовий мікроелектрод-голка,
прямий, рукоятка 2,4 мм

Електро-петля 20 х 20 мм,
ізольований стрижень 2,4 мм

Електроди

Електроди з ізольованим стрижнем

Інше приладдя Ви знайдете у каталозі приладдя BOWA та на сайті www.bowa-medical.com

Діапазон напруги / частота мережі
Частота на виході
Струм мережі / Мережевий запобіжник
Споживана потужність standby / макс.
Ширина х висота х глибина
Маса
Класифікація згідно директиви EC 93 / 42 / EEC
Клас захисту згідно EN 60601-1 / тип
Маркування

Налашування потужності
Підключення 2 інструмента (1 х монополярний, 1 х біполярний)

EASY автоматичне розпізнавання та моніторинг роздільних
та цільних нейтральних електродів
безступенева, за допомогою поворотного регулятора
ножний перемикач з однією педаллю для всіх режимів
Pure CUT - для чистого розрізу без гемостазу
Dry CUT - розріз з сильною гемостатичною дією
- Помірна коагуляція - м’яке розсічення тканин
- Форсована коагуляція - фульгурація тканини
- Біполярна коагуляція за допомогою біполярних інструментів,
  наприклад, пінцета

Моніторинг нейтральних електродів

Регулювання гучності
Ножний перемикач
Види струму для розрізу

Види струму для коагуляції

Набір приладдя (без ARC 100)

Повний пакет (з ARC 100)

Стандартні пінцети



ДЛЯ НОТАТОК



Представництво BOWA-electronic GmbH &Co.KG
в Україні
проспект Миколи Бажана 14А 
02172 Київ, Україна

Телефон +38 044 33 99 100
office.ukraine@bowa-medical.com
bowa-medical.com.ua

11
58

8 
11

 / 
14

 Н
ад

ру
ко

ва
но

 в
 Н

ім
еч

чи
ні

 К
ом

па
ні

я 
за

ли
ш

ає
 з

а 
со

бо
ю

 п
ра

во
 н

а 
те

хн
іч

ні
 т

а 
ко

нс
тр

ук
ти

вн
і з

м
ін

и 
Ав

то
рс

ьк
і п

ра
ва

 н
ал

еж
ат

ь 
ко

м
па

ні
ї «

BO
W

A 
- e

le
ct

ro
ni

c»
, Г

ом
ар

ін
ге

н,
 Н

ІМ
ЕЧ

ЧИ
Н

А


