
A Solução Bipolar

Sistema de Instrumento Bipolar  
modular - ergonômico - seguro
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Sistema de Instrumento Bipolar: modular - ergonômico - seguro

ERAGON bipolar - o sistema de instrumento modular reutilizável para  
laparoscopia.

O conjunto de instrumentos inovador e de alta qualidade já provou seu 
sucesso muitas vezes. Como resultado da estrutura de três partes, a  
montagem e desmontagem simples e intuitiva com base na tecnologia 
"Click-it", o sistema atende a todas as exigências para manuseio fácil e ex-
celentes condições de reprocessamento.

Simplesmente ergonômico

A manopla ERAGON define o conjunto 
de instrumentos com um grande er-
gonomia. Levando em conta as diver-
sas áreas de aplicação e as potencias 
posições da mão, assim como os 
tamanhos individuais da mão e dos 
dedos, o foco foi especificamente na 
ergonomia da manopla. Superfícies 
de contato foram generosamente 
projetadas para acomodar diferentes 
partes da anatomia da mão e evitar 
pontos de pressão e dedos dor-
mentes. O resultado é um maior con-
forto no trabalho,  livre de fadiga.

Qualidade superior

Materiais de alta qualidade e proces-
samento preciso formam a plata-
forma para um conjunto de instru-
mentos de vida longa e  excelente 
custo-benefício.
O fechamento virtualmente em pa-
ralelo das mandíbulas foi desenvolv-
ido pelo design refinado dos instru-
mentos. Isso permite uma aderência 
uniforme e sensível e uma dissecção 
segura.
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A segurança é a maior prioridade

O mecanismo de junção foi  
realocado no interior do instrumento 
como resultado do design inteligente 
para evitar que o tecido seja  
prensado de forma inadvertida pela 
projeção das peças do sistema.
O trabalho totalmente seguro con-
tinua a ser possível como resultado 
de um isolamento completo,  
incluindo a área do mecanismo  
conjunto. Portanto, a coagulação  
só ocorre quando necessário.
A corrente é conduzida dentro do 
tubo da haste em um ambiente  
protegido e isso significa que não é 
necessário nenhum isolamento do 
tubo da haste. Quaisquer riscos de 
segurança resultantes de danos ao 
tubo da haste podem, portanto, ser 
excluídos com antecedência.

Incrivelmente versátil

O conjunto do instrumento é  
aperfeiçoado com uma seleção  
perfeita de diferentes versões  
de mandíbulas em diferentes  
comprimentos de trabalho para  
uma versátil série de aplicações.
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O sistema

Mandíbula Tubo da haste, ø 5.5 mm Manopla Instrumento
Completo
• Mandíbula
• Tubo da 

Haste
• Manopla

CT
330 mm

CT
460 mm giratório

Tipo 83930921 82340024 839300102 Type

Pinça de apreensão e dissecção 
83930031 • • 839300312

839400310 • • 839400312

Pinça de apreensão e dissecção 

" Dissector Maryland"

83930032 • • 839300322

839400320 • • 839400322

Pinça de apreensão e dissecção

"Dolphin"

83930033 • • 839300332

839400330 • • 839400332

Pinça de apreensão

fenestrada

83930034 • • 839300342

839400340 • • 839400342

Pinça de dissecção

"Hasskamp"

83930035 • • 839300352

839400350 • • 839400352

Pinça de esterilização

"Hasskamp"

83930036 • • 839300362

Pinça de apreensão e dissecção

"Munster"

83930037 • • 839300372

Pinça de apreensão e dissecção

"Maryland", curta

83930038 • • 839300382

839400380 • • 839400382

Tesoura Metzembaum
83930041 • • 839300412

839400410 • • 839400412
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