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Operace jater s využitím ultrazvukové 
technologie od společnosti Söring: Přesné příčné 
řezy parenchymu s minimálním krvácením. 

 

CHIRURGIE
JATER



Nástroje Söring Macro s HF:  
pro operace jater.

Nízká hmotnost:
153 g (bez monopolárního kabelu)

 

Sterilizace 
autoklávem

 

Rychlé a snadné nastavení

Přídavná funkce monopolární 
vysokofrekvenční koagulace

 

Účinné odsávání  

•  velmi lehká konstrukce pro operace bez únavy
•  vysoká rychlost fragmentace a selektivita pro citlivou preparaci s minimální ztrátou krve
•  optimální irigace a účinné odsávání pro lepší viditelnost operované lokality
•  neomezená sterilizace  autoklávem pro opakované použití a nízké provozní náklady
•  uložení pracovních parametrů v nástroji umožňuje rychlé zprovoznění

 

  

Řada 94 HF

Rychlý přehled výhod:

Hlavní výhoda ultrazvukového oddělování tkání 
spočívá v selektivním příčném řezu parenchymu.   
Ergonomické ultrazvukové nástroje Söring jsou 
navrženy k dosažení vysoké selektivity tkáně 
spolu s vysokou rychlostí fragmentace. Navíc 
přesné nástroje Söring používají jak kavitační, 
tak mechanický efekt.
 

Jaterní parenchym je spolehlivě dělen, zatímco 
pevné tkáňové struktury cév a žlučovodů 
zůstávají netknuté. To výrazně snižuje operační 
rizika, a to i ve zvláštních případech, například 
u cirhózních jater.

Vedle osvědčené ultrazvukové technologie 
Söring mají nástroje řady 94 HF integrovanou 
funkci monopolární vysokofrekvenční koagulace, 
která se pohodlně aktivuje rukou.  Ve spojení 

s aktivací ultrazvukové funkce pomocí nožního 
spínače je výsledkem optimální, nepřerušovaná 
operační činnost.



Nástroje Macro od Söring: 
pro operace jater

Sterilizace 
autoklávem

 

Rychlé a snadné nastavení

Účinné odsávání  

Nástroj Macro s HF 

Pracovní délka 42 mm

Hmotnost 153 g

Průměr sonotrody (vnější) Ø 3.3 mm

Průměr sonotrody (vnitřní) Ø 2.2 mm

Irigace vnější

Odsávání vnitřní

Nástroj Macro s HF 

Pracovní délka 48 mm

Hmotnost 150 g

Průměr sonotrody (vnější) Ø 2.2 mm

Průměr sonotrody (vnitřní) Ø 1.4 mm

Irigace vnější

Odsávání vnitřní

94-101-HF

Nízká hmotnost: 170 g

Řada 94

94-106-HF

Nástroje řady 94 mají vysoce účinný 
ultrazvukový měnič s vysokou efektivitou a stěží 
postřehnutelnou generací tepla.
 

Výhoda: Velmi nízká hmotnost a kompaktní 
design bez potřeby aktivního chlazení.

•  velmi lehká konstrukce pro operace bez únavy
•  vysoká rychlost fragmentace a selektivita pro citlivou preparaci s minimální ztrátou krve
•  optimální irigace a účinné odsávání pro lepší viditelnost operované lokality
•  neomezená sterilizace  autoklávem pro opakované použití a nízké provozní náklady
•  uložení pracovních parametrů v nástroji umožňuje rychlé zprovoznění

Rychlý přehled výhod:



Nástroj Macro, krátký, zahnutý 

49.5 mm

170 g

Ø 2.2 mm

Ø 1.4 mm

vnější

vnitřní

94-106

Nástroj Macro, krátký, zahnutý 

44 mm

168 g

Ø 3.3 mm

Ø 2.2 mm

vnější

vnitřní

94-101

Nástroj Macro, krátký, rovný  

44 mm

168 g

Ø 3.3 mm

Ø 2.2 mm

vnější

vnitřní

94-103

Nástroj Macro, dlouhý, zahnutý  

144 mm

166 g

Ø 2.9 mm

Ø 2.2 mm

vnitřní

vnitřní

94-005

94-054 – 
Nástroj Macro (LUD), dlouhý, rovný Nástroj Macro (LUD), dlouhý, rovný

304 mm

178 g

Ø 3.5 mm

Ø 2.2 mm

Ø 5.5 mm

vnitřní

vnitřní

94-0054

Pracovní délka

Hmotnost

Průměr sonotrody (vnější)

Průměr sonotrody (vnitřní)

Irigace

Odsávání

Pracovní délka

Hmotnost

Průměr sonotrody (vnější)

Průměr sonotrody (vnitřní)

Irigace

Odsávání

Pracovní délka

Hmotnost

Průměr sonotrody (vnější)

Průměr sonotrody (vnitřní)

Irigace

Vnější plášť

Odsávání

Pracovní délka

Hmotnost

Průměr sonotrody (vnější)

Průměr sonotrody (vnitřní)

Irigace

Odsávání

Pracovní délka

Hmotnost

Průměr sonotrody (vnější)

Průměr sonotrody (vnitřní)

Irigace

Odsávání

Velmi lehký, perfektně vyvážený nástroj 
s průměrem vnějšího pláště 5,5 mm je ideální 
pro laparoskopické ultrazvukové oddělování 
tkání (LUD), protože piezo jednotka 
ultrazvukového měniče má vysokou účinnost. 

Výhoda:  Velmi kompaktní design. Tento 
nástroj lze bez omezení sterilizovat v utoklávu, 
má dlouhou životnost, jednoduchou údržbu, 
lze jej velmi rychle nastavit a ihned začít 
používat.



Výborná symbióza technologií:
promyšlené spojení

Jedinečné řešení pro viscerální a jaterní chirurgii

 Hlavní výhody systému Sonoca 300:

-

Ultrazvukový generátor:
Sonoca 300.

Vysokofrekvenční generátor:
MBC 601 UAM.

Hlavní výhody zařízení MBC 601 UAM:

15-000 Sonoca 300

 

88-000-UAM MBC 601 UAM

 

Od otevření po uzavření dutiny břišní – společnost Söring nabízí operatérům podporu širokou řadou  
technologií v průběhu celého procesu. Ultrazvukový generátor Sonoca 300 společně 
s vysokofrekvenčním generátorem MBC 601 UAM představuje jedinečné řešení pro viscerální 
a jaterní chirurgii. Speciální nástroj pro ultrazvukové dělení s funkcí monopolární koagulace umožňuje 
operovat s menším počtem různých nástrojů a pracovat bez přerušení. Široký výběr monopolárních
a bipolárních funkcí dále výrazně zvyšuje aplikační možnosti.

•  přesná preparace a účinné odsávání pomocí ultrazvukové technologie
•  ultrazvukové dělení s funkcemi monopolární vysokofrekvenční koagulace v jediném nástroji
•  různé možnosti použití pro monopolární a bipolární vysokofrekvenční chirurgii s výstupním výkonem 
    až 350 wattů

•  snadné, intuitivní použití
•   funkce vlastního testování při spuštění
•   automatická detekce a kontrola nástrojů
•   automatické nastavení vhodných pracovních 
     parametrů
•   mimořádně rychlé uvedení do provozu

•  jednotlivě nastavitelné režimy pro monopolární 
    a bipolární aplikace k zajištění maximální flexibility
•  kompatibilita s mnoha monopolárními a 
    bipolárními nástroji vybavenými standardními 
    3- nebo 2kolíkovými zástrčkami
•  10 uživatelských programů pro uložení osobních
    předvoleb nastavení

Rychlý přehled výhod:

Sonoca 300 je vysoce výkonné speciální zařízení 
dodávající elektrickou energii, která je v nástroji 
převáděna na mechanické ultrazvukové vibrace 
pomocí piezoelektrického krystalového systému.

MBC 601 UAM je kombinovatelný univerzální 
generátor z řady MBC od společnosti Söring. 
Nabízí mnoho různých možností použití 
pro monopolární a bipolární vysokofrekvenční 
chirurgii v jednom velmi výkonném zařízení 
s výstupním výkonem až 350 wattů.



Söring GmbH

Justus-von-Liebig-Ring 2

25451 Quickborn

Germany

Tel.: +49 4106-6100-0

Fax: +49 4106-6100-10

Email: info@soering.com

Další informace najdete na webové stránce: www.soering.com
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USA
Kolumbie 
Rusko 
Kazachstán

Obchodní partneřiPobočky
Söring a jeho obchodní partneři 
působí ve více než 90 zemích 
po celém světě.

Söring. 
Celosvětově

Sídlo  
Quickborn, Německo

Váš  distributor:

ALMEDA
Sluneční nám. 11, 158 00 Praha 5
Tel: 257 222 278, 
E-mail: almeda@almeda-prague.cz
www.almeda-prague.cz


