
 

Розширений 
асортимент 
інструментів 3 
мм 
Хірургічна точність з 

меншими за розмірами 

надрізами 

Перша цифрова 

лапароскопічна 

платформа пропонує 

мікролапароскопію 

Розширений асортимент 

інструментів 3 мм, що 

застосовуються в цілій 

низці різних загальних, 

гінекологічних, 

урологічних, 

колоректальних та 

торакальних операцій 

Хірургічна система 
Senhance™ 

Senhance ® має маркування ЄС відповідно до Директиви щодо медичних виробів 
та призначена для застосування в лапароскопічній хірургії органів черевної 
порожнини, малого таза та обмежених застосувань в грудній порожнині, 
виключаючи серце та великі судини у дорослих. Цей виріб обмежений для 
продажу лікарем або на замовлення лікаря. Компанія TransEnterix Італія є 
законним виробником для потреб ЄС. 
Пристрої відстеження руху очей постачаються компанією Tobii. 
Система Senhance  була розроблена за ліцензією Спільного дослідного центра 
Європейської Комісії. 
©2019 TransEnterix Surgical, Inc. Усі права захищені. Senhance є торговим знаком 
компанії TransEnterix Surgical, Inc.  
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Мінімізуйте інвазивність для 
покращення досвіду пацієнта 

Хірургічна система 
Senhance™ 
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Хірургічна система 
Senhance™ відкриває нову 
еру мініінвазивної хірургії, 
що має назву «цифрова 
лапароскопія» 
Хірургічна система Senhance переводить лапароскопію у 
цифровий формат шляхом об’єднання передових технологій – 
роботизованої точності, відчуття дотику, керування камерою 
рухом очей та вдосконаленої ергономіки – з досвідченими 
спеціалістами в сфері лапароскопії, при цьому приділяючи увагу 
відповідальній економіці. Архітектура платформи з відкритим 
вихідним кодом створює можливість для сумісності з системами 
візуалізації 3D та флуоресценції високої чіткості разом з іншими 
існуючими лікарняними інвестиціями в лапароскопію. 

Хірургічна система Senhance є першою 
цифровою лапароскопічною платформою, 
що пропонує систему для 
мікролапароскопічної хірургії із залученням 
асортименту інструментів 3 мм 

Практично без швів: Розширений асортимент інструментів 3 
мм спроєктований таким чином, щоб дозволити хірургу 
виконати хірургічну операцію, використовуючи менші за 
розмірами отвори. Зменшення розміру отвору на 70% 
порівняно з типовими трокарами 5 мм, що може призводити 
до кращих косметичних результатів. 

Покращене керування: Точно керований лапароскопічний 
рух та метод з масштабуванням та фільтрацією тремтіння 

Шарнір з цифровим керуванням: створює динамічну 
віртуальну точку обертання, що допомагає мінімізувати 
крутний момент та ушкодження місця різання 

Ефективність: Відчуття та характер використання подібні до 
традиційних інструментів 5 мм 

Відчуття дотику: Покращена чутливість та тактильна 
інформація підсилюють відчуття хірурга 

Senhance  

Інструменти 3 мм для мікролапароскопії 

Інформація для замовлення 
 

МОНОПОЛЯРНІ 
ІНСТРУМЕНТИ 3 ММ 

ОПИС 
КОД 

ІНСТРУМЕНТА 
КОД 

АДАПТЕРА 
ІДЕНТИФІКАТОР 

ДІАМЕТЕР 
СТРИЖНЯ 

ОПИС 

 

Зігнуті ножиці за 
Метценбаумом 

X0007215 X9007215 88 3 мм 
Зігнуті ножиці 

за 
Метценбаумом 

 

Дисектор типу 
Меріленд 

X0007212 X9007212 86 3 мм 
Дисектор типу 

Меріленд 

 
БІПОЛЯРНІ 

ІНСТРУМЕНТИ 3 ММ  
ОПИС 

КОД 
ВСТАВКИ 

КОД 
СТРИЖНЯ 

КОД 
АДАПТЕРА 

ІДЕНТИФІКАТОР 
ДІАМЕТЕР 
СТРИЖНЯ 

ДОВЖИНА 
СТРИЖНЯ 

 

Дисектор типу 
Меріленд 

X0007309 X0007303 X9007309 26 3 мм 
Дисектор 

типу 
Меріленд 

 

Щипці Бебкока X0007306 X0007303 X9007306 25 3 мм 
Щипці 

Бебкока 

 
ПАСИВНІ ІНСТРУМЕНТИ 

3 ММ 
ОПИС 

КОД 

ІНСТРУМЕНТА  

КОД 

АДАПТЕРА 
ІДЕНТИФІКАТОР 

ДІАМЕТЕР 

СТРИЖНЯ 

ПАСИВНІ 

ІНСТРУМЕНТИ 

3 ММ 

 

Атравматичний 

затискач 
X0007203 X9007203 80 3 мм 

Атравматичний 

затискач 

 

Затискач типу 

Кобра 
X0007206 X9007206 82 3 мм 

Затискач типу 

Кобра 

 

Затискач за 

ДеБейкі 
X0007209 X9007209 84 3 мм 

Затискач за 

ДеБейкі 

 

Голкотримач X0007218 X9007218 90 3 мм Голкотримач 

 

ІНСТРУМЕНТИ 3 ММ ДЛЯ СИСТЕМИ SENHANCE МІКРОЛАПАРОСКОПІЯ 


