
ARC 400
ЕЛЕТКРОХІРУРГІЧНИЙ АПАРАТ
ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ
У ВАШИХ РУКАХ

Серце та душа операційної
Досконалості немає меж, бо завжди є нові
відкриття та нові рішення. Це наше спільне
прагнення, в якому кожен досягає успіху.
Саме це дає кожному з нас здатність
досягати нових відкриттів. 

Відкрийте для себе нове покоління
електрохірургічних апаратів з новою
моделлю ARC 400. Відчуйте
максимальну продуктивність у своїй
операційній.



Загальна, вісцеральна, торакальна та
дитяча хірургія

Гінекологія

Гастроентерологія

Урологія

ЛОР

Пластична та естетична хірургія

Ортпедична та травматологічна
хірургія

Щелепно-лицьова хірургія

Нейрохірургія

Кардіохірургія

Наше захоплення —
Ваша ефективність

BOWA ARC 400 – нове покоління
електрохірургічних апаратів для
монополярної та біполярної
електрохірургії з технологією
лігування. Він ефективний для кожної
хірургічної команди, завдяки своїм
налаштуванням під конкретне
хірургічне завдання.
 

Ідеальні області використання ARC 400
у високочастотній хірургії:

Персональна конфігурація
Кожна область має свої ососбливості,
кожна команда працює по-різному і
кожна процедура індивідуальна.
Інтерактивна сенсорна панель ARC 400
дозволяє Вам налаштовувати інтерфейс

системи відповідно до ваших вимог. Оберіть
попередньо налаштовані стандартні значення,
орієнтуючись на індикацію, або створіть власні
налаштування відповідно до медичних вимог
та стилю роботи.

Інтуїтивне керування
Отримайте реальну продуктивність,
працюючи інтуїтивно. Інтерактивне
керування сенсорним екраном та чітка
взаємодія з інструментом — надають
користувачеві повний огляд в кожній  

ситуації. Функція Plug’n Cut розпізнає
інструменти, а Plug’n COMFORT
автоматично підбирає основні
параметри для будь-якого
підключеного інструмента.  

Ефективна робота
Простота у викоритстанні та безпечна
експлуатація, функція LIGATION та 
можливість підключення до 5 інструментів
заощаджують дорогоцінний час в операційній.
ARC 400 швидко взаємодіє з усіма

компонентами системи, а програмне
забезпечення оновлюється просто
через USB і кілька страндартних з’єднань —
все це гарантує ефективну роботу в
майбутньому.

ARC 400 отримав
настпуні нагороди:



Сенсорна панель — 100% інтуїтивне управління
Робота з ARC 400 інтуїтивно зрозуміла та
швидка завдяки сенсорній панелі. Кожен
роз’єм апарата пов’язаний з відповідним
квадрантом на дисплеї. Активовані 

параметри підсвічуються зеленим, а
відповідний роз’єм починає блимати,
забезпечуючи безпеку та просте
управління при використанні.

Технологія сенсорної смарт-панелі —
Ваш асистент в операційній
Інтерактивна сенсорна смарт-панель
дозволяє дотиком пальця керувати всіма
функціями апарата ARC 400. Ефекти,
стандартні та індивідуальні налаштування
легко обираються на дисплеї. Ієрархія меню
обмеженя двома рівнями для комфортної
роботи, а не для пошуку.

Сенсорна панель забезпечує високий рівень
комфорту при роботі завдяки своїм базовим
функціям та іноваційній користувацькій логіці
дисплею. При налаштуванні параметрів на
дисплеї відповідний роз’єм блимає,
забезпечуючи правильну підтримку у
затемненій операційній.

Завжди працюйте з відповідним роз’ємом

Логічно побудований користувацький
інтерфейс
Великий дисплей з високою чіткістю зображення
поділено на чотири квадранти, які відповідають
чотирьом роз’ємам по боках: якщо Ви приєднаєте
інструмент, наприклад, до верхнього біполярного
роз’єму, що знаходиться праворуч, активується
верхній відповідний квадрант дисплея, і Ви
одразу зрозумієте, де потрібно внести свої
корективи. 

Просто використовуйте длисплей для інструктажа
та навчання нових співробітників. Вставте USB-
накопичувач з вступним відео, і презентаційна
програма продемонструє всі функції ARC 400.

Більше ніж інтерфейс: відео на дисплеї

Отримуєте те, що бачите
Іконки відображаються завдяки принципу «що
бачите, те й отримуєте». Ці чіткі графічні символи
мають режим попереднього вигляду. Якщо
Ви налаштуєте очікуваний ефект відповідно до
Ваших потреб, попередній вигляд зміниться.

Дисплей виготовлено з цільного, стійкого до стирання
та подряпин ударостійкого безпечного скла. Перевага
полягає в тому, що така технологія виготовлення
сенсорної панелі усуває стики та канавки, забезпечуючи
швидке та гігієнічне очищення в операційній.

Розумний та гігієнічний дисплей

Інтуїтивне управління
Технологія сенсорної смарт-панелі

Відповідність: кожний підключений роз’єм — верхній лівий та нижній
правий — чітко закріплено за відповідним квадрантом дисплея.

Підтримка: презентаційне відео можно відтворити прямо на пристрої.

Dr. Dongle® – Ваші  ідеальні налаштування в операційній
Ви бажаєте працювати зі своїми індивідуальними
налаштуваннями на кожному пристрої ARC 400,
в кожній операційній, в кожній клініці? Разом з
Dr.Dongle це легко. Ви можете мати Ваші

індивідуальні налаштування завжди с собою,
у Вашій кишені. Просто збережіть ідеальні
налаштування і використовуйте їх на кожному
пристрої ARC 400

Dr. Dongle     був нагороджений®
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Оберіть свої налаштування
Ніщо не може замінити досвід, ососбливо
у хірургії. Ось чому до попередньо встановлених
параметрів еARC 400 пропонує можливість
налаштувати систему відповідно до Ваших
вподобань. Ви можете зберігати необмежену
кількість особистих налаштувань та викликати
їх дотиком одного пальця в меню.

Якщо Ви бажаєте, щоб Ваші налаштування
були завжди з Вами, то для цього ми рекомендуємо
накопичувач Dr.Dongle, який легко з’єднується
з будь-яким апаратом ARC 400. Крім того,
Ви можете зберегти до 300 своїх налаштувань
пристрою.

Безпосередньо для Вашого застосування
Щоб хірургічна команда працювала без втрати
часу, ARC 400 пропонує широкий спектр режимів
підключення електрохірургічних інструментів:
від стандартних до обумовлених показаннями.

Оберіть необхідну потужність дотиком одного
пальця, за необхідністю уточніть параметри
ефектів.

Свобода вибору
Можно вільно встановлювати ефекти та
призначати кнопки ножного перемикача;
символи не відображаються, якщо роз’єми
не використовуються.  

ZAP-режим — зміна програм на дисплеї або за
допомогою ножного перемикача
Збільште продуктивність в операційній за допомогою
ZAP-режиму. Просте керування ножним перемикачем
або використання кнопок на рукоятці електрода дозволяє
хірургу обирати між двома попередньо встановленими
програмами під час операції, не потребуючі допомоги
персоналу.

Ідеальне підключення до операційної системи
KARL STORZ OR1™
ARC 400 ідеально інтегрується в операційну систему
KARL STORZ OR1™. 
               Таким чином, користувач може
                використовувати та змінювати необхідні
                програми і налаштування зі стерильної зони.

Спільна робота професіоналів: налаштування потужності, режиму та
типу активації

Інтелектуальні інструменти COMFORT доступні для
всіх областей електрохірургії.

Система COMFORTзаснована на
інтелектуальній технології RFID — новому
стандарті електрохірургічних інструментів.
Система COMFORT — перша та отпимальна
система у світі для оптимізації процесів в
операційній. Кожен ARC 400 оснащено
системою COMFORT, тобто стандартом
майбутнього. Скористайтеся перевагами
інтелектуальних інструментів COMFORT
та забезпечте собі вирішальні переваги
для Вашого робочого процесу в операційній. 

Організовані процеси — більше часу на те,що
важливо
Система COMFORT безпосередньо реєструє
кількість використань в апараті.

Найвищий ступінь безпеки при скороченні
часу в операційній
Функція Plug’n Cut системи COMFORT дозволяє
апарату автоматично ідентифікувати інструмент,
перевіряти його та обирати правильні параметри
пристрою. Таким чином, функція Plug’n Cut COMFORT
дозволяє уникнути можливих помилок.

Система COMFORT – надійність процесу,
забезпечення якості та контролю 

ARC 400 чи COMFORT BOX зчитують
інформацію, і Ви одразу бачите, скільки процедур
інструмент вже виконав та скільки разів він може
бути ще використаний, попереджаючи перевищення
максимальної кількості використань. Відображаючи
таку інформацію система спрощує процес
повторного замовлення.

Система
COMFORT

Plug’n Cut: ARC 400 автоматично визначає, що підключено стандартний
інструмент

Plug’n Cut COMFORT: система COMFORT автоматично ідентифікує інструмент та
вказує скільки разів його ще можно використати, та обирає вірні параметри
для процедури.

Індивідуальна конфігурація
Ваш досвід — найкращий стандарт

Одним дотиком пальця: швидко створюйте та обирайте збережене 

Ефективна робота завдяки
високотехнологічній платформі
Пристрасть — ніщо без правильної технології
Відмінні результати залежать від правильної
технології. На додаток до інноваційної конструкції
роз’єму, яка дозволяє одночасно підключати до
двох монгополярних і трьох біполярних
інструментів та сумісна з багатьма
стандартними роз’ємами інших виробників,
система має безліч апаратних і програмних
компонентів, які безпосередньо впливають
на продуктивність:

- Регулювання ARC-дуги для відтворюваних
  результатів монополярного та біполярного 
  різання
- До 9 ефектів для кожного режиму
- Моніторинг нейтральних електродів EASY:
  контроль прилігання, дитячий режим з
  автоматичним обмеженням потужності
- Моніторинг витоку струму
- Виявлення короткого замикання
- Постійне самотестування системи ISSys
- CCS постійна підтримка початкового різання
- Конфігуровані роз’єми
- Інформаційна область для повідомлень
- Інструкція з експлуатації доступна
  безпосередньо на пристрої
- Режими різання (Cut): Standart, Dry, Cardiac,
  GastroCut, Loop і Knife, MetraLOOP,
  Лапароскопія
- Мікрорегулювання та налаштування форми
  струму для пластичної та нейрохірургії до 0,1 Вт
- Режими коагуляції (Coag): помірний,
  форсований, спрей, Cardiac
- Функція автозапуску (AUTOSTART)

Одночасна монополярна коагуляція
Режим SimCOAG озволяє одночасно
активувати дві монополярні рукоятки.
Цей режим ідеально підходить для
коагуляції та препарування, при цьому
обране значення потужності доступне
для обох рукояток.

Режим використовується для проведення
мастектомії в гінекології, для шунтування
у кардіохірургії або політравми у хірургії.

Монополярний SimCOAG для
одночасного ефекту на тканини
при використанні ARC 400 з двома
рукоятками.

Підсвічування зеленим: моніторинг нейтрального електрода в налаштуваннях
обрано для дітей (макс. 50 Вт), безперервна інформація про стан.

Ефективність: нижній правий роз’єм можно розширити для підключення двох
стандартних штекерів — таким чином доступні три біполярні з’єднання.



TissueSeal   PLUS — 190, 230 та 280 мм
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TissueSeal PLUS ®

- 160, 190, 230
та 280 мм
- автоклавуємий
- Plug`n Cut COMFORT

NightKNIFE®

- 360 і 200 мм
- Ø 10 мм
- авктоклавуємий
- змінний ніж
- Plug`n Cut COMFORT

LIGATOR®

- 360 і 110 мм
- Ø 5 мм
- автоклавуємий
- Maryland пряма вставка
- Plug`n Cut COMFORT

ERGO 310D 
- 340 мм
- Ø 5 мм
- одноразовий, стерильний
- упакування по 5 шт.
- вбудований ніж
- Plug`n Cut COMFORT

Ефективність: завдяки технології NightKNIFE Seal`n Cut немає
необхідності змінювати інструмент

Лігування з ARC 400 — економія ресурсів
Довіртеся випробуваній технології лігування
(герметизація судин та тканин) LIGATION*.
Ця технологія запобігає введенню в організм
пацієнта сторонніх тіл, а також економить

час в операційній, шовні матеріали та кліпси.
Інструменти BOWA LIGATION, що
автоклавуються, — Ваш найкращий вибір
разом з ARC 400.

ARC 400 — професійне лігування судин
ARC 400 разом з інструментами для лігування
BOWA LIGATION, такими як TissueSeal PLUS для
відкритої хірургії та NightKNIFE для
лапароскопії. Великі вени, артерії та пучки тканин
розміром до 7 мм можуть бути герметично і надійно
запаяні завдяки з’єднанню еластина та колагена.
Така технологія герметизації — лігування —
гарантує проведення операцій без додаткових
сторонніх предметів та надійну міцність
герметизації до 700 мм.рт.ст.

Ще одна перевага для хірургів, це оптимальні
результати процедур, ергономіка та сенсорне
управління. Величезна економія часу в
операційній, а також заощадження шовних
матеріалів, затискачів та використання
багаторазових інструментів, є ключовими
характеристиками, які значно зменшують
витрати лікарні.

Витрати та вигоди:
подолання дисбалансу 

До двохсот використань замість одного
Інструменти BOWA LIGATION можна використовувати
до 200 разів. Як вказано на графіку нижче, є значна
економія витрат у порівнянні з одноразовими інструментами,
навіть після 50 процедур.

LIGATION — автоматичний режим
запаювання тканин за допомогою
інструментів BOWA для лігування.

Економічні переваги BOWA NightKNIFE у порівнянні
з одноразовими інструментами після 50 процедур

75% економії з BOWA NightKNIFE

Вартість одноразових інструментів

4 500 євро 10 000 євро 17 500 євро

Вибір  технології LIGATION відкриває нові можливості; всі налаштування
здійснюються автоматично

Використання у хірургії:
- Резекція товстої кишки
- Гастректомія
- Резекція печінки
- Тиреоідектомія
- Лобектомія

- Гістеректомія — відкрите та вагінальне
  лапароскопічне видалення матки
- TLH: повна лапароскопічна гістеректомія
- LASH: лапароскопічна супрацервікальна
  гістеректомія
- Макстектомія

Використання у гінекології:

Використання в урології:
- Простатектомія
- Цистектомія
- Нефректомія

*Опція
TissueSeal   PLUS  160 мм: багаторазовий лігуючий інструмент з мінімальним
термічним впливом завдяки багатошаровій структурі.  

® ®



є робочою станцією преміум класу для
хірургії та ендоскопії, забезпечуючи
надзвичайно просте використання завдяки
надійному запалюванню, а також відмінне
запобігання перфорації при низькій 
потужності.  

ARC 400 разом з ARC PLUS – універсальна
робоча станція для хірургії та ендоскопії 
Електрохірургія в середовищі аргону має
важливу перевагу: безконтактність роботи
на великих поверхнях з дифузними
кровотечами та точним дозуванням подачі
газу на чутливі структури. Апарат ARC 400
спільно з блоком подачі аргону ARC PLUS

Безконтактно. Надійно. Швидко.
При проведенні електрохіурургії в середовищі
аргону за допомогою його іонізації між
інструментом та тканиною створюється
«місток». Промінь аргона, що створюється
ARC PLUS, використовується для безконтактної
зупинки кровотеч. Скористайтеся підвищеною
ефективністю метода для проведення швидкої
та надійної коагуляції з максимальним захистом
від перфорації.

Технічні характеристики

Деякі області використання

Деякі області використанняArgon COAG та CUT
Використовується для різання та коагуляції
з підтримкою аргону для відкритої хірургії,
лапароскопії та гінекології:
- Абдомінальна хірургія
- Лапароскопія
- Хірургія печінки
- Хірургія молочних залоз
- Вісцеральна хірургія

Argon CUT

Argon COAG

Переваги електрохірургії з аргоном у хірургії
та гінекології
- безконтактна коагуляція без прилипання або
  склеювання паренхіматозної тканини, наприклад,
  печінки
- швидка коагуляція великих поверхонь
- відсутність карбонізації
- чітка видимість завдяки бездимної коагуляції
- надзвичайна простота в експлуатації з великим
  зазором запалювання > 10 мм та легким
  запалюванням

Жорсткі аргонові зонди
- Загальна хірургія
- Хірургія печінки
- Абдомінальна пластика
- Трансплантація
- ЛОР
- Нефректомія

- Автоматичне визначення аргонового
  інструмента та його параметрів за
  допомогою функції Plug`n Cut
- Реєстрація кількості використань
  інструмента в BOWA COMFORT
- Автоматичне управління ARC 400
- Електронна індикація рівня та аварійне
  попередження
- Швидкість потоку від 0,1 до 10 л/хв,
  максимальний вихідний тиск 2 Бар
- Довготривала робота за рахунок 2 балонів
  з аргоном
- Управління ручне та за допомогою ножної
  педалі
- Просте та компактне підключення до
  ВЧ-блоку
- Вхідний тиск від 2,0 до 4,5 Бар
- Тестування потоку та контроль тиску
- Широкий асортимент аксесуарів

ARC PLUS – інноваційне доповнення
з підтримкою аргону 

Зрозумілий інтерфейс користувача дозволяє легко та швидко регулювати
будь-які парамети аргону.

Навність різноманітних аргонових зондів та електродів для різного використання

Argon FLEX
для використання з гнучкими зондами

Argon FLEX

Argon PULSED
точне регулювання ступеню ефекта

 

Argon PULSED

Переваги електрохірургії з аргоном

- Безпечне дозування потужності та послідовності
  імпульсів
- Відмінна коагуляції від 1Вт у гастроентерології
- Гарна видимість завдяки коагуляції без диму
- Слабкий запах через незначну кількість
  димових газів
- Відсутність карбонізації
- Гнучка зона коагуляції
- Надзвичайна простота в екплуатації з зазором
  запалювання > 10мм
- Мінімальна швидкість потоку аргону 0,4 л/хв
- Обмежена глибина проникнення

Безпека та запобігання перфорації при низькій потужності
Значення потужності (Вт) для ефективного запалювання або
терапевтичного ефекту

(Âò)

20

10

5

0

 BOWA ARC 400       аналогічні пристрої

Argon FLEX / Argon FLEX 90°
- Гастроентерологія
  - поверхневі та дрібні судинні кровотечі
  - редукція пухлин
  - девіталізація та коагуляція, в т.ч. у правій
    кишці
  - вростання/прорастання стенту
  - променевий проктит

- Інтервенційна бронхологія
  - поверхневі та дрібні судинні кровотечі
  - редукція пухлин
  - реканалізація
  - грануляція
  - кондиціонування фістул
  - вростання/прорастання стенту

- Ректоскопія

Література:
Endo heute 2007;
Prospektive, randomisierte Evaluation der Niedrig-Energie-
Argonplasmakoagulation bei der endoskopischen Blutstillung am 
Gastrointestinaltrakt (GIT)
M. Raithel, J. Hänsler, A. Stegmaier, F. Boxberger, J. Maiss, W. Müler,
E.G. Hahn
Med. Clinic I University of Erlangen-Nuremberg , Gastroenterology, 
Endoscopy, Funct. of Tissue Diagnostics; Conference Paper

Відображення активації режимів подання аргону на ARC PLUS Індикація зеленим кольором про попереднє промивання підключених
інструментів аргоном.



 Різання  Коагуляція  Пауза

Біполярна резекція* для урології
Біполярна резекція з ARC 400 відрізняється
надзвичайною начійністю різання та високою
швидкістю.

Зменшене подразнення запірного нерва та
біполярна технологіязначно підвищують безпеку
роботи в цій області. Використання фізіологічного
розчину як середовища запобігає небезпеці
ТУР-синдрому

Крім того, за допомогою ARC 400 також можна
проводити монополярну трансуретральну
резекцію передміхурової залози (TUR-P),
хірургічне лікування пухлин сечового
міхура (TUR-BT) та вапоризацію тканин
передміхурової залози (TUR-VAP).

 Резекція CUT

 Резекція COAG

Чотири режима для кардіохірургії 
Для ефективної роботи кардіохірурга є чотири
спеціалізованих режими 

 Монополярний SimCOAG
для одночасної коагуляції та препарування
двома монополярними ручками

 Cardiac thorax
для посиленої коагуляції при розтині грудної клітини

 Cardiac mammaria
для посиленої коагуляції в області молочних залоз

 Сухе різання
для надійного гемостазу

Спеціальні програми —
лише чотири з багатьох

Інновація: біполярна резекція в урології з надвисокою швидкістю Практично при шунтуванні: одночасна активація

Гінекологія: швидке видалення
Крім режимів герметизації судин і
монополярної та біполярної резекції,
в гінекології доступна спеціальна функція
для лапароскопічного надцервікального
видалення матки (LSH).
   

Цей режим — у поєднанні з інструментом
BOWA MetraLOOP — забезпечує більш швидке
різання при видаленні матки. Роботу можна
виконувати безпечно, швидко і точно, навіть
з великими петлями.

 

 MetraLOOP

GastroCut для гастроентерології
Завдяки режимам GastroCut ARC 400 лікарі-гастроентерологи
можуть досягти найкращих результатів при поліпектомії
та папілотомії та ендоскопічних резекціях за допомогою
петель або електродів-ножів. 
Хірург може регулювати рівень гемостазу при різанні та
коагуляції: «повільно», «середньо» та «швидко»,
відповідно до своїх потреб.

 

Якість розрізу при коагуляції регулюється за допомогою
дев’яти рівнів налаштування. Це дозволяє хірургу
працювати обережно, щоб уникнути ускладнень, а також
швидко діяти, коли цього потребує ситуація.

Потужність режиму GastroCut

200 Vp

Час

Напруга

Спеціально для гінекології: швидке та безпечне видалення матки
за допомогою MetraLOOP

Висока гнучкість: режим GastroCut дозволяє використовувати до 6 типів
різання з електродами-петлями або електродами-ножами

*Опція

Для нового режиму SimCoag 1+1 дійсно дорівнює 2,
оскільки  потужність налаштовується окремо для кожного
інструменту. Тепер ви можете безпечно та надійно
працювати зі стійкими ефектами на тканині та 
відкривати абсолютно нові області для застосуввання
Ваших навичок у ВЧ-хірургії.

 
  

Новий біполярний режим SimCoag* — одночасне
застосування двох біполярних інструментів, що
відкриває нові перспективи

 
 

ПЕРШИЙ У СВІТІ:  
Біполярний режим SimCOAG

Новий запатентований режим SimCOAG
з ARC 400 забезпечує подвійну продуктивність.
Тобто два хірурги можуть оперувати одночасно
одного пацієнта, при чому повністю незалежно
один від одного. Кожен біполярний інструмент
залишається з обраними налаштуваннями.

SimCoag

*Option



Аксесуари — більш, ніж просто набір інструментів
ARC 400 - це нове покоління електрохірургічних
апаратів, що забезпечують максимальну
продуктивність для всіх стандартних інструментів.

При використанні з аксесуарами BOWA ARC 400
стає закритою системою з відмінними властивостями –
як медичними, так і економічними.

Візок ARC CART —
більша мобільність 
Один пристрій — багато опцій
ARC 400, ARC PLUS і ARC CART утворюють високопродуктивний
блок, який можна швидко перемістити туди, куди це необхідно
в операційній.

Все знаходиться в одному місці і може бути компактно розташовано
та налаштовано на візку ARC CART. Комплектація візка ARC CART
складає чотири керовані ролики з гальмами, канал для кабелю,
пристрій для запобігання відриву кабелю живлення, ручки,
тримач ножної педалі та тримач кабелю. Полиця оптимізована
для апарата ARC.

В якості аксесуарів також доступні полиці для системи
димовидалення SHE SHA, ящики, тримачі для газових балонів,
з’єднувачі для вирівнювання потенціалів або кошики. Результат —
висока мобільність.

Ножні перемикачі водонепроникні (IPX8) і вибухозахищені.
Педалі мають ергономічне розташування, що дозволяє працювати
без втоми протягом тривалого часу.

Оптимізація: Візуалізація та функціонування Гнучкість: вільне призначення ножних перемикачів Економія простору: простота конструкціїТочність: індивідуальні налаштування потужності та ефекту Економія часу: безперервна робота для двох хірургів

Одночасна активація
На відміну від звичайних генераторів, ця
абсолютно нова функція тепер дозволяє
активувати два біполярні інструменти одночасно:

-  Безперервно
-  З індивідуальними параметрами
-  Точно та безпечно

SimCoag для ARC 400

Все для командної роботи
у сфері ВЧ-хірургіїt 

Ідеальні області застосування для
функції SimCOAG:

     Ортопедія та травматологія

     Нейрохірургія

     Загальна хірургія

     Пластична та естетична хірургія

30

30

10

40

min 1 max 9

min 1 max 9

min 1 max 9

0,5 kV

0,5 kV

0,5 kV

0,5 kV

min 1 max 9

30

30

10

40

min 1 max 9

min 1 max 9

min 1 max 9

0,5 kV

0,5 kV

0,5 kV

0,5 kV

min 1 max 9

-  Одночасна активація інструментів

-  Індивідуальна вихідна потужність

-  Індивідуальні налаштування

-  Індивідуальна вихідна потужність



Аксесуари від BOWA —
просто безпечно

«Просто безпечно» — це більше, ніж просто
твердження. Для нас це зобов’язання завжди
думати за межами поточних стандартів.
Такий підхід веде нас до рішень, які відкривають
нові перспективи та якомога краще підтримують
Вас у вашій роботі.

Як спеціалізована компанія-виробник ВЧ-хірургічного
обладнання, ми пропонуємо Вам як комплексні системи,
так і окремі додаткові продукти.

Щоб отримати повний огляд нашого асортименту,
відвідайте наш веб-сайт www.bowa-medical.com.ua

BiZZER  — біполярні ножиці®

ARC системи та аксесуари Ультразвуковий скальпель LOTUS Лігування LIGATION — герметизація судин

Пінцети Рукоятки та електроди Кабелі та адаптери

Електрохірургія за допомогою аргону

Нейтральні електроди

Система евакуації диму SHE SHA

Набори інструментарію

Інструменти для лапароскопії



Сервісне оновлення — просто через USB
Скористайтеся перевагами останніх розробок
майбутнього. ARC 400 готовий і чекає. Наш
сервіс дозволяє оновлювати програмне
забезпечення вашого ARC 400 просто за 

допомогою USB-накопичувача.Численні стандартні
з’єднання гарантують надійність Вашого пристрою
та його автоматичну інтеграцію у програмне
середовище – навіть у майбутньому.

BOWA ARC 400 призначений для використання
практично в усіх областях електрохірургії.
Апарати ARC можна розмістити на стельових
блоках живлення або на візку ARC CART
високої мобільності. Пристрій має два монополярних

і три біполярних виходи. Сервісні інженери можуть
виконувати просте технічне обслуговування, наприклад,
зчитувати інформацію про блок або запускати оновлення
програмного забезпечення, які постачаються на
USB-накопичувачі.

Зроблено у Німеччині —
технічні характеристики

Основні технічні характеристики ARC 400 ARC PLUS
Напруга мережі 100 - 127 В / 220 - 240 В  100 - 240 В 
Частота мережі 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц 
Споживаний струм Max. 5 А (230 В)  

Max. 8 А (127 В) 
Max. 10 А (100 В)  

Max. 0.6 А 

Мережевий запобіжник 2 x T 5 А•год 250 В /   
2 x T 10  А•год 250 В  

2 x T 1 A

Мін. споживана потужність 3 Вт / 40 ВА  1 Вт / 20 ВА  
Макс. споживана потужність 700  Вт / 1150 ВА  32 Вт / 65 ВА  
Ширина х Висота х Глибина 430 x 180 x 475 мм 433 x 97 x 489 мм 
Вага 12.5 кг 7.7 кг 
Класифікація згідно Директиви ЕС 93 / 42 / ЕЕС    II b II a
Клас захисту згідно EN 60601-1 I I
Тип згідно EN 60601-1 CF –
CE маркування CE0123 CE0123
Артикул 900-400 900-001
Опція Bipolar resection 900-395 –
Опція LIGATION 900-396 –
Опція Bipolar SimCOAG 900-399

400 Вт (при 200 Ом)
400 Вт (при 75 Ом)

–
Max. MONOPOLAR потужність –
Max. BIPOLAR потужність –
Вихідна частота 350 кГц / 1 МГц  –

Інноваційна система роз’ємів для всіх
підключень до п’яти інструментів:
монополярні: 2 х 3 контактні Bovie або
2 х 3 контактні Erbe
біполярні: 2 х 2 контактні або
1 х 2 контактний та 2 х 2 контактні Erbe

Проста конструкція: компактний дизайн, що ідеально підходить до
суворих умов Вашої операційної

Комунікативні підключення: USB та мережевий роз’єм — розроблені,
враховуючи майбутнє.



 

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

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


