
Neurochirurgie s ultrazvukovou technologií 
od Söringu: jemná preparace 
a efektivní disekce

NEURO-
CHIRURGIE

www.soering.com



Mikro handpiecy Söring
pro neurochirurgii

Výkonné mikro handpiecy s integrovaným sáním:  série 92 

Mikro handpiece
s integrovaným odsáváním

Pracovní délka Hmotnost Vnější průměr Sonotrody Vnitřní průměr Sonotrody Proplach

92-020  krátký zahnutý
35 mm 81 g Ø 2.0 mm Ø 1.4 mm vnější

92-021  dlouhý zahnutý
96.5 mm 82 g Ø 2.0 mm Ø 1.4 mm vnější

92-112  dlouhý zahnutý
107.5 mm 83 g Ø 2.3 mm Ø 1.7 mm vnější

Během času se ultrazvuková technologie 
pro odstraňování kraniálních a spinálních tumorů 
stala zlatým standardem. Ultrazvukové disektory 
Söring dovolují chirurgovi provádět výkony přesně 
a efektivně bez traumatizování okolní tkáně. Jsou 
vhodné a bezpečné na tvrdé, středně tvrdé 
a měkké tumory. 

Söring nabízí široký repertoár nástrojů s různými 
pracovními délkami, průměry sonotrod včetně či 

bez integrovaného odsávání pro všechny možné 
varianty anatomických podmínek. Volba nástroje 
záleží na lokalizaci, velikosti a konzistenci tumoru 
a stejně tak na osobní preferenci chirurga.

Všechny mikro handpiecy Söring vynikají extrémně 
odolným, vysoce ergonomickým designem a jsou 
vyrobené z lékařského titanu. Jsou určeny 
na opakované použití a mají výjimečně dlouhou 
životnost. 

•  Nízká hmotnost pro vysoce komfortní práci

•  Ergonomický design

•  Vysoce efektivní integrovaný aspirační systém   

    pro optimální zorné pole a plynulou práci

•  Jednoduché a intuitivní použití: optimální 

    nastavení je uloženo v handpiecu

•  Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

•  Dostupnost tří různých typů a endoskopického 

    handpiecu nabízí maximální flexibilitu.



Nejútlejší a nejlehčí ultrazvukové handpiecy užívané 
s externím sáním: série 91

Ultrazvukový aspirátor pro endoskopickou neurochirurgii: 
Serie 92 (Mikro handpiece, ENP, podle Gaaba)

Mikro handpiece
(ENP, podle Gaaba)

Pracovní 
délka Váha Vnější průměr Sonotrody Vnitřní průměr Sonotrody Proplach

92-030  dlouhý rovný 213.5 mm

(přes 3 mm 

trokar)

105 g Ø 2.2 mm Ø 1.4 mm
Přes

 endoskop

Mikro handpiece
s externím sáním

91-020  krátký zahnutý
43.5 mm 47 g Ø 1.4 mm Ø 0.9 mm Vnitřní

91-021  dlouhý zahnutý 
121 mm 52.5 g Ø 1.4 mm Ø 0.9 mm Vnitřní

•   Minimálně invazivní aspirace tumoru vůči mozkovně
•   Přístup do specifických oblastí mozku bez poškození kritických struktur
•   Nízká hmotnost pro vysoce komfortní práci
•   Aplikovatelné v kombinaci s neuroendoskopem model 
     Gaab (Karl Storz GmbH)
•   Částečně vhodné pro odstranění 
     intraventrikulárních tumorů

•   Světově nejmenší a nejlehčí ultrazvukové handpiecy pro jemnou 
     preparaci a maximální komfort
•   Ergonomický design
•   Sofistikovaná konstrukce dovolující přístup k vysoce citlivým 
     oblastem mozku
•   Odstranění měkkých a tvrdých mozkových tumorů 
     při zachování okolních struktur
•   Částečně vhodné pro disekci superficiálních 
     mozkových tumorů
•   Dostupné ve dvou různých pracovních 
     délkách

Pracovní 
délka Váha Vnější průměr Sonotrody Vnitřní průměr Sonotrody Proplach



Informace pro objednání: Mikro handpiece, série 92

Všechny mikro handpiecy Söring jsou kompatibilní se SONOCA 300, SONOCA 400 

Stručný přehled Obj. číslo Kusů v balení

Handpiece  Mikro handpiece, krátký zahnutý

Pracovní délka 35 mm

Mikro  handpiece, dlouhý, zahnutý

Pracovní délka 96,5 mm

Mikro  handpiece, dlouhý zahnutý       

Pracovní délka 107,5 mm

Mikro handpiece /ENP, podle Gaaba/      

Dlouhý rovný    

Pracovní délka 213,5 mm (pro 3 mm trokar)

 

 

 

 
 

92-020 

92-021 

92-112 

92-030

1 

1 

1 

1

+ Propojovací kabel 240K0095 1

+ Hadicový set Jednorázový hadicový set pro proplach a odsávání

Propojovací kabel, rovný

700S0316 12

+ Kryt Jednorázový kryt pro 92-020

Jednorázový kryt pro 92-021

Jednorázový kryt pro 92-112

612K0037-10

612K0037-50

612K0038-10

612K0038-50

612K0039-10

612K0039-50

10

50

10

50

10

50

     

Informace pro objednání: Mikro handpiece, série 91

Všechny mikro handpiecy Söring jsou kompatibilní se SONOCA 300, SONOCA 400 

Stručný přehled Obj. číslo Kusů v balení

Handpiece Mikro handpiece, krátký, zahnutý

Pracovní délka 43,5 mm

Mikro handpiece, dlouhý, zahnutý

Pracovní délka 121 mm

 

 

91-020 

91-021

1 

1

+ Propojovací kabel  Propojovací kabel, rovný 240K0095 1

+ Hadicový set Jednorázový hadicový set pro proplach 700S0310 12

Přehled:  
Oblasti aplikace Základní výhody

Na první pohled: 

Tkáňově-selektivní aspirace a resekce mozkových

a míšních nádorů různého původu: 

•   Neuroepiteliální tumory
•   Mesodermální tumory
•   Ektodermální tumory

•   Precizní, efektivní redukce nádorové tkáně
•   Vhodné pro různé struktury tkání
•   Žádné poškození okolní tkáně
•   Bezpečné použití
•   Velký výběr pro nejširší okruh aplikací



 
•  Jemná preparace a efektivní disekce tumorů ultrazvukem
•  Bipolární řezání a koagulace zaručuje maximální bezpečnost pro pacienta a uživatele

 

Perfektní symbióza technologií:
Chytře zkombinováno

Výjimečně vhodný pro neurochirurgii

 
SONOCA 300 vyniká:

Sonoca 300 je vysoce výkonný generátor 

dodávající elektrickou energii, která je pomocí 

piezoelektrické technologie konvertována 

uvnitř handpiecu na ultrazvukové vibrace.

BCC 140 je víceúčelový přístroj pro mnoho aplikací 

bipolární vysokofrekvenční chirurgie ve velmi 

kompaktním provedení s výkonem 140 Wattů.

Ultrazvukový generátor:
SONOCA 300

Vysokofrekvenční generátor:
BCC 140

BCC 140 vyniká:

 

 

15-000 SONOCA 300

 

B140-0000 BCC 140

 

Přehled výhod:

•   Jednoduché, intuitivní použití
•   Automatická kontrola během startu
•   Automatické rozpoznání a kontrola handpiecu
•   Automatické nastavení vhodných parametrů
•   Extrémně rychlé uvedení do provozu

•   Dvoukanálový systém – připojení dvou bipolárních pinzet
•   Kompatibilní s mnoha bipolárními nástroji se standardním 
     dvoukolíkovým konektorem
•   Limitovaný výstupní výkon s velmi jemným nastavením 
     pro bezpečnou práci i v citlivých oblastech
•   Automatické měření impedance tkáně

Od otevření k uzavření rány dává Söring podporu chirurgovi během celé procedury pomocí široké 

nabídky technologií. Jako pionýr ultrazvukové technologie a dodavatel inovativních 

elektrochirurgických systémů a systémů s plazmovou koagulací nabízí ověřenou kvalitu a výkon, 

usnadňuje chirurgovi život každý den. Kombinace ultrazvukového generátoru SONOCA 300 a 

vysokofrekvenčního generátoru BCC140 je jedna z možností vhodných pro použití v neurochirurgii. 

Zatímco Sonoca 300 je spolehlivý partner pro všechny mikro handpiecy, BCC 140 nabízí všechny 

možnosti a výhody bipolárních vysokofrekvenčních funkcí.



Pobočky
USA 
Colombia
Russia
Ukraine
Kazakhstan

Obchodní  partneři

Söring a jeho obchodní partneři
operují ve více než 90 zemích 
po celém světě

Söring:  
Worldwide

Söring GmbH

Justus-von-Liebig-Ring 2

25451 Quickborn

Germany

Tel.: +49 4106-6100-0

Fax: +49 4106-6100-10

E-mail: info@soering.com

Further information can be found at: www.soering.com
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Váš  distributor:

Sídlo  

Quickborn, Germany

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


