
ARC 250
ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНИЙ АПАРАТ
ФАХІВЕЦЬ СВІТОВОГО КЛАСУ

ARC 250 – електрохірургічний апарат, що
забезпечує першокласну якість різання та
коагуляції. До нього може бути підключений
один монополярний та один біполярний 
інструмент для виконання електрохірургічних

ARC 250 – ваш фахівець
процедур в хірургії, пластичній хірургії,
отоларингології, гастроентерології, 
дерматології, урології та гінекології.
Апарат забезпечує виконання всіх
основних електрохірургічних функцій.



Відтворювані тканинні ефекти та точне
дозуванняпотужності
Регулятор електричної дуги ARC CONTROL
регулює вихідну  потужність та швидкість
в залежності від аберацій тканини та зміни площі
поверхні і налаштовує мінімальні параметри
для кожного випадку. Він забезпечує лише ту
потужність, яка фактично потрібна для
досягнення потрібного електрохірургічного ефекту.

Просте програмування
ARC 250 програмується легко. Ваші персональні
програми можуть бути налаштовані та збережені
в 100 комірках пам’яті під індивідуальними
номерами. Додатково на вибір є різні програми з 
рекомендованими базовими налаштуваннями
еапарата.

Інтуїтивне, швидке управління
Монополярний та біполярний виходи
налаштовуються за допомогою кнопок швидкого
доступу. Всі налаштування відображуються
на передній панелі апарата та на РК-дисплеї.

В основі – високі технології 
Апарат ARC 250 працює в усіх електрохірургічних
режимах та має такі корисні функції, як функція
автозапуску (AUTOSTART), функція забезпечення
безпеки, тобто контролю нейтрального електрода (EASY),
а також інтегрованим накопичувачем збоїв та 
системою постійних самодіагностик (ISSys).

Ідеальний для резекцій
Апарат ARC 250 , який працює з потужністю 250 Вт,
пропонує ідеальні умови для резекції за допомогою
монополярних резектоскопів та гістероскопів,
або навіть вапоризацію.

Область застосування (неповний перелік) Програма
Гастроентерологія Gastro LOOP, Gastro KNIFE, Argon FLEX
Урологія Resection
Отолангологія, пластична та естетична хірургія,
стоматологія та щелепно-лицьова хірургія,
нейрохірургія, дитяча хірургія

Standard, Micro

Лапароскопічна хірургія Argon

Передові технології розумно поєднані
 

 
для спеціальних областей застосування

Для використання мікроголок у програмі Micro можуть застосовуватись
точно регульовані струми

Програма резекції (Resection) пропонує попередні налаштування для 
використання монополярних резектоскопів або гістероскопів до макс. 250 Вт 

Індивідуально програмований
можливість збереження персональних
програм в 100 комірках пам’яті під
індивідуальними іменами.

 Відтворювані тканинні ефекти та точне
дозування потужності
з регулятором електричної дуги ARC CONTROL

  

ПРОСТО БЕЗПЕЧНО –
всі налаштування під контролем

Інтуїтивне, швидке управління
за допомогою кнопок швидкого доступу та
рідкокристалічного дисплея. Додаткові елементи
для зручності в роботі: тримачі кабелів та висувні
планшети з короткою інструкцією та системною 
інформацією

 В основі – високі технології
в розпорядженні є всі стандартні електрохірургічні
режими, функція автозапуску (AUTOSTART),
контроль нейтрального електрода (EASY) та
система самодіагностики (ISSyS)

-

Ідеальне застосування ARC 250 у ВЧ 
хірургії : 

 Загальна, вісцеральна, торакальна і
дитяча хірургія 

 
Гастроентерологія

 
Урологія

 
Отоларингологія

 
Пластична і естетична хірургія

 
 

 
Стоматологія і щелепно-лицьова хірургія

 
Нейрохірургія



Спеціалізується на делікатній хірургії

Програма GastroCut для гастроентерології 
У разі застосування режиму GastroCut апарата
ARC 250 гастроентерологи можуть досягти
найкращих результатів при проведенні поліпектомії
та папілотомії і ендоскопічних резекцій з 
використанням електрод-петель або електрод-ножів.

Користувачі можуть задати частоту імпульсів
різання та коагуляції у відповідності з
трьома швидкостями: повільної, середньої, 
швидкої в залежності від вимог.

Таким чином, параметри кожного розрізу
оптимізовано, а хірург може просто регулювати
ефект коагуляції між дев’ятьма різними рівнями
налаштування ефекту.
 
Це дозволяє хірургу працювати обережно,
щоб уникнути ускладнень, а також
пришвидшувати роботу, коли це можливо.

Спеціальні програми для
гастроентерології

Використовуйте всі основні електрохірургічні
функції та  стандартні режими у поєднанні з
сучасними технологіями управління. 
Апарат ARC 250 готовий до застосування

а функція GastroCut стане в нагоді для проведення
точних гастроентерологічних втручань.
Програма Resection призначена для 
втручань із застосуванням резектоскопів.

Режим GastroCut LOOP ідеально підходить для проведення резекцій із
застосуванням електродів-петель

Режим GastroCut KNIFE призначений для різання за допомогою
папілотом-ножа або голки.

Тип струму GastroCut 

ARC 250 у поєднанні з ARC PLUS –
ендохірургічна робоча станція

Електрохірургія із застосуванням аргону пропонує
безконтактну роботу на великих поверхнях з
дифузною кровотечею та точнедозування на
чутливих структурах.

ARC 250 у поєднанні з ARC PLUS відрізняється
простотою в застосуванні завдяки надійному
запуску та відмінним захистом від перфорації
завдяки налаштуванням низьких параметрів 
потужності.

Різання Фаза коагуляції Пауза

200 Впік 
(пікова напруга 

ВЧ сигналу)

Час

Напруга



Безконтактно. Безпечно. Швидко. 
При проведенні електрохірургічних втручань із
застосуванням аргону за допомогою його іонізації
створюється електричний «мостик» між
інструментом та тканиною. Струмінь аргону, що 
створений апаратом ARC PLUS, в добре дозованих
об’ємах може використовуватися для безконтактної
зупинки кровотечі. Скористайтеся перевагами
посиленої клінічної ефективності завдяки швидкій
безконтактній коагуляції з максимальним 
захистом від перфорації та простотою управління.

Переваги використання аргону у
внутрішньопросвітній ендоскопії
- Безпечна доза з режимами вибору потужності
  та частоти імпульсів
- Ультраточна коагуляція при потужності 1 Вт
  з використанням гнучких зондів
- Чіткий огляд завдяки коагуляції без
  вироблення диму
- Майже без запаху завдяки зниженню
  димових газів
- Без карбонізації
- Гнучка, стабільна область коагуляції
- Надзвичайно легка експлуатація завдяки
  великій відстані > 10 мм та простоті займанняе
- Мінімальні витрати аргону, від 0,4 л / хв
- Обмежена глибина проникнення
- Практично відсутній ризик перфорації

 

 

ARC PLUS – неперевершене доповнення 
для роботи із застосуванням аргону

Для різних випадків застосування в ендоскопії та відкритій хірургії є 
різноманітні гнучкі зонди та жорсткі електроди

Застосування в гастроентерології з відмінним захистом від ризику перфорації 
Запуск при потужності <5 Вт  

Максимальний захист від перфорації
Коагуляція при потужності < 5 Вт  

Простота у викоритсанні
Безпечне ззаймання аргону на
відстані > 10 мм

  

Ендохірургічна робоча станція –
для максимального захисту від перфорації

Портативний і універсальний
Візок ARC CART з системою для
зберігання

Міждисциплінарне використання
З жорсткими та гнучкими зондами

Деякі області застосування 

ArgonFLEX / ArgonFLEX 90° 
- Гастроентерологія

- Поверхневі та капілярні кровотечі
- Зменшення пухлини
- Пухлинні кровотечі
- Девіталізація та коагуляція, зокрема у правій
  частині товстої кишки
- Вростання / проростання стенту
- Радіаційний проктит

- Поверхневі та капілярні кровотечі
- Зменшення пухлини
- Пухлинні кровотечі
- Реканалізація
- Грануляція
- Обробка фістул
- Вростання / проростання стенту

 

- нтервенційна бронхоскопія
 

- Ректоскопія

Підвищена безпека та захист ризику перфорації завдяки 
налаштуванням низьких параметрів потужності
Налаштування потужності (Вт) для ефективного займання або 
отримання терапевтичного ефекту

 

(Вт)
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 BOWA ARC 250        аналогічні апарати

Література:
Endo today 2007;
Prospektive, randomisierte 
Evaluation der Niedrig-Energie-
Argonplasmakoagulation bei der 
endoskopischen Blutstillung am 
Gastrointestinaltrakt (GIT)

Ідеальні області застосування ендохірургічної 
робочої станції у ВЧ хірургії з аргоном:

 Загальна, вісцеральна, торакальна і 
дитяча хірургії  

 Гастроентерологія

 Отоларингологія

M. Raithel, J. Hänsler, A. Steg-
maier, F. Boxberger, J. Maiss, W. 
Müler, E.G. Hahn 
Med. Clinic I University of 
Erlangen-Nuremberg , Gastroente
rology, Endoscopy, Funct. of Tissue 
Diagnostics; Conference Paper



Біполярні ножиці BiZZER®

Система ARC та аксесуари LOTUS LIGATION – заварювання судин

Пінцети Тримачі та електроди Кабелі та адаптери

Аргоно-плазмова електрохірургія

Нейтральні електроди

Система евакуації диму SHE SHA

Набори

Інструменти для лапароскопії

Розширити можливості легко: оновлення та аксесуари
Системи використовують програмне забезпечення,
тож можуть бути оновлені та покращені. Роботу з
технічного обслуговування, зокрема перевірку

безпеки, може здійснювати технічний персонал
лікарні. З аксесуарами BOWA апарат ARC 250
створює систему з додатковими перевагами – як з
медичної, так і з  економічної точки зору.

Просто підключіть – 
аксесуари BOWA
«Просто безпечно» – це більше, ніж проста
обіцянка. Для нас це зобов’язання завжди
виходити за межі встановлених стандартів.
Цей підхід призводить до нових рішень,
які відкривають нові перспективи та
допомагають нам підтримувати вас
у вашій ероботі.

Компанія BOWA – виробник високотехнологічного
медичного обладнання – пропонує як комплексні
системи для ВЧ хірургії, так і додаткові окремі вироби.

Більш детальну інформацію про продукцію нашої компанії можна 
отримати на вебсайті www.bowa-medical.com.



З візком ARC CART ви отримаєте високомобільне рішення облаштування 
ендохірургічної робочої станції з практичними деталями

Блок ARC 250 та ARC PLUS сумісний з усіма стандартними консолями

Апарат ARC 250 призначений для використання
в різних спеціалізованих областях електрохірургії.
Електрохірургічні апарати ARC можна розмістити
на консолі або, для забезпечення максимальної
мобільності, на візку ARC CART.

- Апарат має один монополярний і один біполярний
роз’єм. Якщо виникне потреба підключити сторонні
аксесуари, це також можливо за 
допомогою адаптера.*

Технічна інформація про ARC 250

*Опція для Європи: Ця опція передбачає застосування тримачів Erbe та Martin через адаптер.

Огляд технічних характеристик ARC 250 ARC PLUS
Напруга мережі 100  – 120  В/ 220  – 240  В 100  – 240 В 
Частота мережі 50 / 60  Гц 50 / 60 Гц 
Потужність живлення Maкс. 8 A / 4 A Maкс. 0,7А 
Запобіжник мережі 2 x T 8 AH 250 В  / 2 x T 4 AH 250 В T 1 A
Споживання електроенергії в режимі очікування 65 ВА 25 ВА 
Максимальне споживання електроенергії 810  ВА 70 ВА 
Ширина x Висота x Глибина 430  x 150  x 400  мм 430  x 94  x 400  мм
Вага 10 кг 7.3  кг
Класифікація відповідно до Директиви ЄС 93/42/EEC  II b II a
Клас захисту відповідно до EN 60601-1 I I
Тип відповідно до EN 60601-1 CF CF
Маркування ЄС CE0123 CE0123
Артикул 900-250 900-000
Коротке керівництво / Інформація про систему / 900-450 -
Тримач для кабелю 900-451 -
Режим Argon / GastroCut 900-392 -
Опція для Європи (зокрема Коротке керівництво,
Інформація про систему, тримач для кабелю)

 900-398 -

Максимальна потужність при монополярному підключенні 250  Вт -
Максимальна потужність при біполярному підключенні 120  Вт -
Основна частота 330 кГц  / 1МГц -

Змінні конфігурації
Базова комплектація візка ARC CART передбачає
чотири поворотні ролики з гальмами, кабельний канал,
запобіжний пристрій-фіксатор кабелю живлення, ручку,
тримач для перемикання ногою та тримач кабелю.
Полиця для зберігання оптимізована для генератора ARC.

В якості додаткових комплектуючих, значно підвищуючи 
мобільність, доступні для замовлення полиці, наприклад, для 
системи евакуації диму SHE SHA («ШЕ ША»), ящики, тримачі 
газових балонів, роз’єми для еквіпотенціального з’єднання або 
кошики. Як результат – набагато більша мобільність. Педальні 
перемикачі водонепроникні (IPX8) та вибухозахищені. Педалі 
розташовані ергономічно, що дозволяє працювати довго, не 
відчуваючи втоми.

Єдиний мобільний блок – ARC 250 та ARC CART
В операційній апарати ARC 250, ARC PLUS
та візок ARC CART утворюють високоефективний
модуль, який легко розміститься там, де необхідно.

На візку ARC CART все знаходиться в потрібному місці
і може бути індивідуально доповнено в залежності
від потреб

ARC CART  –  
більше мобільності
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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


