
Хірургічна система Senhance ® (Сенхенс) 
з цифровою лапароскопією 
Нова ера в мініінвазивній хірургії 

(Сенхенс)
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Шарнір з цифровим 
керуванням створює 
динамічну віртуальну точку 
обертання, що допомагає 
потенційно мінімізувати 
ушкодження під час різання 

Цифрова лапароскопія 
Вдосконалюємо досвід роботизованої хірургії 
у спосіб, що має значення 

Стандартні багаторазові інструменти забезпечують 

витрати, що є подібними до традиційних 

лапароскопічних інструментів 

Спеціалісти компанії 
TransEnterix 
(ТрансЕнтерикс) 
вірять у цифровий 
формат взаємодії між 
хірургом та пацієнтом 
під час лапароскопії 
для збільшення 
контролю та 
зменшення хірургічної 
варіативності для 
отримання 
вдосконалених 
результатів для 
пацієнтів у сучасних 
умовах системи 
охорони здоров’я, у 
яких головна увага 
приділяється вартості. 

Створюючи додатковий рівень 
захисту, який наразі не всюди 
доступний, відчуття дотику 
підсилює чутливість хірурга до 
тиску/напруженості через 
попередження досягнення 
порогового тиску 

Архітектура платформи з відкритим 
вихідним кодом дозволяє використання та 
інтеграцію існуючих технологій в 
операційну кімнату, щоб максимізувати 
користь від капітальних інвестицій та 
підтримати уподобання хірургів 
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Візуалізація 3D з високою чіткістю надає 

хірургу додаткову інформацію щодо глибини 

та просторового розташування органів  Цифрова лапароскопія 

зберігає знайомі рухи, допоміжні 

інструменти та методи 

Підтримує ефективність роботи в 
операційній кімнаті 
• Відсутній безпосередній контакт рук з

трокаром, що створює можливість легкого

налаштування

• Відкрите робоче місце, що забезпечує

безпосередній огляд стерильного поля та

чітку комунікацію з хірургічною бригадою

• Маніпулятори легко переміщуються, щоб

задовольняти процедурні потреби

Цифрові переваги Senhance (Сенхенс) 
• Керування камерою за допомогою рухів

очей, що є сумісним з візуалізацією 3D та

флуоресценцією високої чіткості

• Можливість використовувати точку

шарніра з цифровим керуванням, щоб

мінімізувати крутний момент на місці

розрізання

• Вдосконалена ергономіка, яка дозволяє

хірургу комфортно сидіти під час

процедури
Підтримує стандарти МІХ 
• Забезпечення відчуття дотику, що створює

можливість для вимірювання сили під час

пальпації та накладення швів

• Сумісність з типовими лапароскопічними

трокарами, що дозволяє використовувати

роботизовані та традиційні лапароскопічні

інструменти

• Передові інструменти – інструменти 3 мм 
для системи Senhance (Сенхенс) 
Мікролапароскопія та передової системи 

ультразвукової енергії Senhance® Ultrasonic 
(Сенхенс Ультрасонік)

Відповідальна економіка 
• Широкий вибір інструментів 3 мм, 5 мм та

10 мм

• Зберігає витрати з розрахунку на одну

процедуру подібними до витрат на

лапароскопію
Дозволяє хірургу сидіти в 

комфортній з точки зору 

ергономіки позі під час процедури 

Керування камерою 
рухами очей дозволяє 

хірургам безперервно 

керувати камерою 

власними очима 

(Сенхенс)

3



Гнучкість за допомогою 
взаємозамінних рук 
Кожна рука робота є незалежним 

механізмом, що може тримати будь-який 

хірургічний інструмент Senhance 
(Сенхенс), включаючи ендоскоп. 

Багатопрофільність та 
багатосекторність 
Система Senhance (Сенхенс) спроєктована для

застосування в різноманітних хірургічних профілях, 

таких як гінекологічна, колоректальна та загальна 

хірургія. Система дозволяє хірургу легко дістатися 

різних черевних секторів шляхом зміни положення 

камери та інструментів і направити до них певну 

руку робота. 
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ПЕРШИЙ У СВОЄМУ РОДІ 

Керування камерою 
рухами очей 
Рухами своїх очей хірург 

використовує технологію 

відстеження рухів очей для 

керування полем зору, 

включаючи функції панорамного 

зображення та наближення, що 

забезпечує повний контроль за 

третьою рукою робота. 

Роботизована точність
Система дозволяє хірургу обрати відповідний масштаб, 

щоб створити можливість для точної маніпуляції під час 

виконання завдань, які вимагають акуратності. 
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Комфортна ергономіка 
Хірург може оперувати, застосовуючи 

лапароскопічні методи, при цьому 

сидячи за відкритим робочим місцем, а 

також може легко змінювати 

положення рук під час хірургічної 

операції, скориставшись педаллю 

зчеплення. 

Відкрита комунікація 
Хірург сидить за відкритим робочим 

місцем з безпосереднім оглядом 

стерильного поля, що забезпечує чітку 

комунікацію з хірургічною бригадою. 
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Педаль зчеплення дозволяє

хірургу в будь-який час призупинити 

рух інструмента та змінити робоче 

положення на більш комфортне та 

ергономічне. 

ПЕРШИЙ У СВОЄМУ РОДІ 

Відчуття дотику 
Інноваційне відчуття сили дотику системи 

Senhance (Сенхенс) передає відчуття сили, 

виміряне інструментами робота, рукам 

хірурга під час критичних завдань, таких як, 

накладення швів. 
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Легкість у використанні 
Система Senhance (Сенхенс) 
спроєктована для легкого застосування 

хірургічним персоналом, забезпечуючи 

швидке та просте налаштування руки 

та заміну інструментів. 

Платформа з відкритим 
вихідним кодом 
Відкритий вид стерильного поля з 

робочого місця хірурга та легкий доступ 

до пацієнта забезпечують чітку 

комунікацію між хірургом та 

персоналом. 
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Вдосконалення 
роботизованої МІХ 

Відповідальна економіка 
Широка пропозиція багаторазових 
інструментів 3 мм, 5 мм та 10 мм разом з 

мінімумом одноразових матеріалів 

створюють надійну модель ціноутворення з 

розрахунку на одну процедуру, що є 

подібною до моделі ціноутворення 

традиційної лапароскопії. 

ПЕРШИЙ У СВОЄМУ РОДІ 
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ПЕРШИЙ У СВОЄМУ РОДІ 

Єдині інструменти 3 мм на роботизованій 
платформі 

Senhance (Сенхенс) Мікролапароскопія 

Швидке, точне розрізання тканини та 
заварювання судин 

Передова система торсійної ультразвукової 
енергії Senhance® Ultrasonic (Сенхенс 
Ультрасонік)
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Senhance (Сенхенс)® 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 (ТрансЕнтерикс) Італія є законним виробником для 
потреб ЄС. 
Пристрої відстеження руху очей постачаються компанією (Тобіі).
Система Senhance (Сенхенс) була розроблена за ліцензією Спільного дослідного центра Європейської Комісії. 

© 2019 TransEnterix Surgical, Inc. (ТрансЕнтерикс Сьорджикал Інк.) Усі права захищені. Senhance (Сенхенс) є 
зареєстрованим торговим знаком компанії TransEnterix Surgical, Inc. (ТрансЕнтерикс Сьорджикал Інк.). 
Логотип у вигляді відбитка пальця є торговим знаком компанії TransEnterix Surgical, Inc. (ТрансЕнтерикс 
Сьорджикал Інк.). 
BRO-001 -00045.005 - 08.2019 
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www.transenterix.com 
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Підтримує ефективність 
роботи в операційній кімнаті 

Цифрові переваги Senhance

(Сенхенс) 

Підтримка стандартів МІХ 

Відповідальна економіка 
Хірургічна система 

Senhance (Сенхенс)® 
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