Хірургічна система Senhance™
відкриває нову еру мініінвазивної
хірургії, що має назву «цифрова
лапароскопія»

Ультразвукова система
Senhanceтм Ultrasonic

Ультразвукова система
Senhanceтм Ultrasonic

Інформація для замовлення

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.

ОПИС

КОД ЗАМОВЛЕННЯ

КІЛЬКІСТЬ/ЯЩИК

Ультразвуковий дисектор
Senhance™
(5,5 мм x 370 мм)

X9007619

10
(одноразовий)

Ультразвуковий перетворювач
Senhance™ (довжина кабеля
3 м)

X9007620

1
(багаторазовий)

Ультразвуковий адаптер
Senhance™

X9007618

1
(багаторазовий)

Ультразвуковий генератор
Senhance™

X9007621

1

Ультразвуковий ножний
вимикач Senhance™ (довжина
кабеля 10 м)

X9007641

1

Ультразвукова система Senhance™ Ultrasonic
дозволяє хірургам виконувати швидке, точне
розрізання тканин та заварювання судин

Аксесуари
ОПИС
Кошик для обробки LOTUS®* (550 x 150 x 77 мм)
Лоток для стерилізації InstruSafe для ультразвукових інструментів
Senhance - обгортка
(66 см Д x 15,3 см Ш x 9,8 см В)
Лоток для стерилізації InstruSafe для ультразвукових інструментів
Senhance - контейнер
(66 см Д x 15,3 см Ш x 9,8 см В)

КОД ЗАМОВЛЕННЯ
X9007654 (Арт. BOWA 773-984)
X0008282

X0008354

Кабель живлення для ультразвукової системи (Тип B, 3 м)**

X9007655

Кабель живлення для ультразвукової системи (Тип F, 3 м)**

X9007656

Кабель живлення для ультразвукової системи (Тип G, 3 м)**

X9007657

*LOTUS є зареєстрованим торговим знаком компанії SRA/Bowa. Компанія TransEnterix є дистриб’ютором кошика для обробки LOTUS.
**Будь ласка, зверніть увагу: Кабелі живлення слід замовляти окремо від ультразвукового генератора, щоб забезпечити регіональну сумісність.
Ультразвукова хірургічна система Senhance™ Ultrasonic та аксесуари призначені для
хірургічних розтинів м’яких тканин, коли важливими чинниками є контроль кровотечі та
мінімальне термічне ушкодження, а площа заварювання судин становить до 5 мм в
діаметрі. Senhance® має маркування ЄС відповідно до Директиви з медичного
обладнання 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. Компанія TransEnterix Італія є законним виробником
для потреб ЄС.
Цей виріб обмежений для продажу лікарем або на замовлення лікаря.
Пристрої відстеження руху очей постачаються компанією Tobii
Система Senhance була розроблена за ліцензією Спільного дослідного центра
Європейської Комісії.
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Senhance™ Ultrasonic
Цифрова лапароскопія з покращеною енергією

Надійна ефективність

Medtronic Sonicision™
(Медтронік Сонісижн)

Ethicon HARMONIC® ACE®
(Етикон Гармонік Ейс) +7

Середній тиск розриву (мм рт.ст.)

ЧАС ОХОЛОДЖЕННЯ

ультразвукова
енергія
Переваги торсійної ультразвукової енергії тепер інтегровані в
цифрову лапароскопічну платформу. Senhance Ultrasonic
дозволяє хірургу виконувати точне розрізання та
відновлення структур.

SENHANCE™ ULTRASONIC

Medtronic Sonicision™
(Медтронік Сонісижн)

Ethicon HARMONIC® ACE®
(Етикон Гармонік Ейс) +

Senhance™ Ultrasonic
(Зенхейнс Ультрасонік)

Час (секунди)

Medtronic Sonicision™
(Медтронік Сонісижн)

Торсійна

Ethicon HARMONIC® ACE®
(Етикон Гармонік Ейс) +

Це ствердження було підтверджене в лабораторному дослідженні: сонні артерії у свиней (n=300) діаметром 3-5,5 мм заварювалися, розділялися і в них створювався
тиск за допомогою фізіологічного розчину з використанням системи нагнітання. (PPT-001 -00075; c1)
Senhance Ultrasonic може заварювати судини з виміряним середнім значенням тиску на розрив 1 286 мм рт.ст. (PPT-001-00075; c3)

Температура (°C)

2.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАТИСКАННЯ

Senhance™ Ultrasonic
(Зенхейнс Ультрасонік)

1.

ТИСК РОЗРИВУ

Senhance™ Ultrasonic
(Зенхейнс Ультрасонік)

Використовуючи торсійну ультразвукову енергію, Senhance Ultrasonic спрямовує
сфокусовану енергію до цільової тканини, де хірургу необхідно накласти
гемостатичний шов. Senhance Ultrasonic заварює судини діаметром до 5 мм1, при
цьому міцність шва зумовлюється середнім значенням тиску на розрив, виміряним
при 1 286 мм рт.ст.2 Високий показник якості заварювання судин робить систему
Senhance Ultrasonic ключовим інструментом для виконання складних процедур.

Ethicon HARMONIC® ACE®
(Етикон Гармонік Ейс) +

Можливість для заварювання судин

Senhance™ Ultrasonic
(Зенхейнс Ультрасонік)

Різниця температур (мм)

РІЗНИЦЯ ТЕМПЕРАТУР

Надані дані не є частиною прямого порівняльного дослідження. Програма, методи та результати окремих досліджень наведені у
довідковій літературі.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Неопубліковані дані (REC-020-01169).
Chen J, та ін. Перевірка лапароскопічного інструмента для заварювання судин на базі феромагнітної технології та порівняльне
дослідження з ультразвуковим та біполярним лапароскопічними інструментами. Періодичне видання Хірургічна лапароскопічна
ендоскопічна та перкутанна експериментальна техніка 2017; Квітень;27(2):e12-e17. doi: 10.1097/SLE.0000000000000385.
Неопубліковані дані (REC-020-00880).
Timm RW, та інші. Заварювання судин діаметром до 7 мм за допомогою лише ультразвукової технології. Періодичне видання Медичні
вироби (Окленд). 2014; 7:263-271.
https://www.ethicon.com/na/products/energy-sealing-and-dissecting/ultrasonic-shears/harmonic-ace7-shears-advanced-hemostasis
Downloaded 05 March 2019.
Неопубліковані дані (REC-020-00787).
Kim FJ, та інші. Оцінка випромінювальної здатності та температурний профіль ультразвукових лапароскопічних інструментів (леза та
пасивні затискачі. Періодичне видання Хірургічна ендоскопія 2015 Травень;29(5):1179-84. doi: 10.1007/s00464-014-3787-0. Epub 2014
серпень 27.

Розширений асортимент
Senhance Ultrasonic™ є частиною зростаючого
асортименту цифрових лапароскопічних інструментів,
що створюють для хірурга можливість виконувати
клінічні процедури за спеціалізаціями – гінекологія,
урологія, загальна, колоректальна та торакальна
хірургія. Асортимент виробів Senhance включає
широкий спектр інструментів 3 мм та 5 мм і лінійку
артикуляційних інструментів.

