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ARC (АРК)та  
ERGOact (ЕРГОект) 
Унікальний у своєму класі

Нове покоління ARC (АРК)
Новий високочастотний електрохірургічний апарат

Концепція керування в 
діалоговому режимі
Виконання дії в один дотик для 
оптимального огляду в операційній. 
Вся важлива інформація виводиться 
на сенсорний екран. 

Комфорт для користувача
Відображення всіх під’єднаних 
інструментів на адаптивному дисплеї. 
Функція COMFORT (КОМФОРТ) для 
автоматичного розпізнавання 
інструментів та контролю циклів 
використання. 

ARC (АРК) типу II з ERGOact (ЕРГОект) 

Наконечники інструмента
Доступні різні варіанти в 
залежності від показань. 

Індивідуальна конфігурація
Попередньо сконфігуровані значення за 
замовчуванням і параметри налаштування в 
залежності від показань вибираються швидко і 
просто. 

Переваги РЕЖИМУ ПІДГОТОВКИ:
Економічна
ефективність
Конфігурацію портів 
можна змінити. Доступні 5 
варіантів конфігурації в 
залежності від вимог до 
операційної. 

Додавання режиму коагуляції з функцією 
DISSECT (ДИСЕКТ) для точного налаштування

НОВИНКА: ФУНКЦІЯ DISSECT 
(ДИСЕКТ) 

ФУНКЦІЯ FORCED MIX 
(ФОРСД МІКС) 

Середній гемостаз. 
Швидка коагуляція зі 
збалансованим 
ефектом перетину. 

Ефективний гемостаз. 
Швидка коагуляція з 
вираженим ефектом 
перетину. 
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ERGOact (ЕРГОект) 
Майбутнє у ваших руках

В операційній ваші руки є найважливішим і 
найефективнішим інструментом. ERGOact (ЕРГОект) - 

перший в своєму класі інструмент для біполярної 
коагуляції з функцією ручної активації, який дозволяє 

проводити операції без ножного перемикача. 

Більше безпеки, контролю та комфорту

Економічність
Можливість повторного 
використання, проста 
обробка. 

Обертання робочої частини на 360°
Для зручності використання в 

положенні з оптимальною ергономікою. 

Ручна активація без ножного 
перемикача

Ви можете повністю сконцентруватися 
на хірургічній операції і не шукати ножний 

перемикач завдяки функції ручної активації, 
яку можна увімкнути натисканням синьої кнопки. 

Безпечне пряме положення тіла хірурга. 

Ергономічна робота
Ефективне керування і підвищений 
контроль завдяки ручному керування. 
Підходить для всіх розмірів рук. 

ФУНКЦІЯ FORCED (ФОРСД) 

Коагуляція при контакті з 
тканинами. Швидка коагуляція зі 
зниженим ефектом перетину. 
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Безпека в 
операційній

Все завжди перед очима
ARC (АРК) робить життя користувачів простіше:

Апарати ARC (АРК) нового покоління можна використовувати у всіх областях хірургії. 
Адаптивне відображення на дисплеї забезпечує швидкий огляд. 
Пристрій розпізнає під’єднаний інструмент і автоматично вибирає 
відповідні налаштування через кабелі з функцією COMFORT (КОМФОРТ). 
Можна зберегти програми, підібрані відповідно до показань. 

Інтуїтивне керування:
Швидке встановлення індивідуальних налаштувань. 
Просте керування через знайомий сенсорний екран. 

Адаптивний інтерфейс користувача
На адаптивному дисплеї можна зберігати тільки необхідні дані. 

Це допомагає уникнути неправильного налаштування та сконцентруватися лише 
на роботі в операційній. Для оптимального огляду і підвищеної безпеки пацієнта. 

Просто під’єднайте інструмент(и) та увімкніть їх.

ARC (АРК) тип I 

ARC (АРК) тип V 

ARC (АРК) тип III 
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WIZARD (ВІЗАРД) майстер 
налаштування: 

Дозволяє налаштувати 
потужність в три кроки. 

Вибір 
інструмента 

Вибір 
електрода 

Налаштування потужності 
для передбаченого застосування 

ARC (АРК) тип V 

Інтуїтивна ПЕРЕВАГА - WIZARD (ВІЗАРД) майстер налаштування
Концепція керування ARC (АРК) в діалоговому режимі дозволяє уникнути помилок в налаштуваннях. 
Ефекти, режими та індивідуальні параметри налаштування легко вибрати та змінити одним дотиком. 

Адаптивний дисплей з конфігурацією в діалоговому режимі
Вид дисплея змінюється автоматично в залежності від кількості інструментів. 
Для оптимального зчитування та наочності в операційній. 

Функція збереження індивідуальних конфігурацій
Персоналізовані налаштування або режими роботи можна зберегти і викликати в будь-який час. 
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ARC (АРК) і ERGOact 
(ЕРГОект) для

лапароскопії

Ідеальна система, 
розроблена спеціально 

для лапароскопічної хірургії. 

Дисектор 
Maryland 
(Меріленд) Дисектор 

Kelly 
(Келлі) Дисектор 

вікончастий 

ЛАПАРОСКОПІЧНІ ЗАТИСКАЧІ

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ 
/ УРОЛОГІЯ

ГІНЕКОЛОГІЯ 

При таких показаннях, як шунтування шлунка, 
апендектомія, видалення сигмовидної кишки, 
холецистектомія, і в урології. 

• Генератор ARC (АРК)
• Інструмент ERGOact (ЕРГОект)
• Монополярний електрод-гачок
• Біполярні ножиці
• Нейтральні електроди

• Генератор ARC (АРК)
• Інструмент ERGOact (ЕРГОект)
• Петля для супрацервікальної

гістеректомії MetraLoop (МетраЛуп)
• Монополярний електрод-гачок
• Біполярні ножиці
• Нейтральні електроди

При показаннях до лапароскопії, таких як 
супрацервікальна гістеректомія, тотальна 
гістеректомія, ендометріоз. 
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ARC (АРК) та 
інструменти  
для хірургічного 
втручання

Приклади конфігурації для 
комбінації ВЧ-генератора з 
інструментами для відкритого 
хірургічного втручання. 

Стандартні тримачі електродів 
Доступні багаторазові або одноразові тримачі. 

Біполярні ножиці 
наприклад, ножиці Метценбаума, 
Майо і Стівенса 

Біполярні пінцети 
прямі, вигнуті та штикоподібні 

BOWA MEDICAL (БОВА МЕДІКАЛ) - 
додаткові переваги системи
Як фахівці в області електрохірургії, ми 

пропонуємо комплексні системи для ВЧ-хірургії 
і додаткове обладнання. 
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ARC (АРК) та  
SHE SHA (ШИ ША)

Система димовидалення

Безпека Захист 

ARC (АРК) ТИП II 
ВЧ-генератор 

Можна використовувати для відкритого 
хірургічного втручання 

разом із системою димовидалення 
BOWA MEDICAL SHE SHA 
(БОВА МЕДІКАЛ ШИ ША). 

Знижує небезпеку хірургічного диму для 
здоров'я. 

Для чистого повітря в 
операційній 

(ефективність фільтра: 99,999 %). 

Система димовидалення SHE SHA (ШИ ША) 
Ефективний захист від хірургічного диму. 
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Ми завжди з вами.
(БОВА СЕРВІС) 

(БОВА АКАДЕМІЯ)

Глобальна мережа обслуговування

Оновлення ПЗ 
через USB-накопичувач 

Чат зі службою підтримки забезпечує 
автономний контроль за дотриманням 
техніки безпеки (КТБ) 

Просте резервне копіювання 
налаштувань пристрою 
через USB-накопичувач 

Просте зчитування даних з 
пам'яті подій 
з метою обслуговування 

Додаткову інформацію див. на сайті: 
www.bowa-service.comДля КТБ не потрібно 

додаткове 
обладнання 

Всі знання в одному місці.
Доступ у будь-який час у режимі онлайн

Електронне 
навчання 

Quick Guide 
Короткий 
посібник 

Іспит 
і сертифікат 

Інформація про 
продукцію 

Основна 
інформація 

Додаткову інформацію див. на сайті: www.bowa-academy.com
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Додаткові переваги

ZAP-функція (ЗАП-функція)
У стерильній зоні доступні 

5 попередньо встановлених 
програм / 

підпрограм. Автономне швидке 
налаштування хірургом (живлення, 

режим, ножний перемикач).

•
• Функція EASY (ІЗІ) (контроль нейтрального електрода)• 25 мов системи

•  • Автоматичний пуск і вимкнення

I 

Тип робочої частини (EN 60601-1) CF

Маркування CE згідно з Регламентом про 
медичні вироби 2017/745 ЄС CE 0123

Технічні дані 
Макс. потужність при 
монополярному застосуванні          300 Вт (при опорі 200 Ом)

Макс. потужність при 
біполярному застосуванні 

Частота на виході 

200 Вт (при опорі 75 Ом) 

350 кГц

220–240 В / 100–127 ВВхідна потужність 
Мін. споживана потужність 
Макс. споживана потужність (при потужності 300 Вт)  
Частота мережі 

мін. 3 Вт / 20 В·А 

макс. 640 Вт / 1050 В·А 

50/60 Гц

Споживаний струм   макс. 5 A при 230 В | макс. 7 A при 127 В | макс. 9 A при 100 В 

Мережевий запобіжник              2 x T 10 AH 250 В

Розміри: Вага:
430 x 140 x 470 мм 9,6 кг (нетто) 

ПЕРЕВАГИ генераторів ARC (АРК)

Ручна активація біполярної коагуляції 
з інструментом ERGOact (ЕРГОект) 

Разом з генератором ARC (АРК) 
інструмент ERGOact (ЕРГОект) 

забезпечує активацію багаторазових 
лапароскопічних інструментів без 

використання ножного перемикача. 

Режими дисекції 
Відділення шарів з невеликою 

кровотечею і низьким 
споживанням енергії. 

WIZARD (ВІЗАРД) майстер 
налаштування 

Майстер налаштування в 
діалоговому 

режимі допомагає створювати 
та оптимізувати конфігурацію 

апарата ARC (АРК). 

Система з функцією COMFORT 
(КОМФОРТ) 

Безпека процесів 
в операційній завдяки 

автоматичному розпізнаванню 
інструментів і контролю циклів 

використання. 

ARC CONTROL (АРК КОНТРОЛ) і 
CCS

Нова технологія процесорів 
забезпечує швидкодію завдяки 

блоку керування ARC CONTROL 
(АРК КОНТРОЛ) та системі CCS 

(CUTControlSystem / 
КАТКонтролСистемз). 

Програмний ЗП для 300 початкових налаштувань за областями хірургії 

Адаптивний кольоровий сенсорний дисплей
HiRes з діагоналлю 7 дюймів
(1280 x 800 пікселів, 24-бітний колір, 16,7 млн кольорів)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип ізоляції / класифікація 
Клас захисту відповідно до стандарту EN 60601-1 



Monopolar

Monopolar

Bipolar
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9/5 мм Erbe (Ербе) ACC / ICC / VIO

8 мм Bovie Jack

4 мм стандартний 

3-контактнй BOWA COMFORT 
(БОВА КОМФОРТ) 

2-контактний 28 мм міжнародний 

8/4 мм Erbe (Ербе)

3-контактний міжнародний

Рекомендоване основне приладдя

Ножний 
перемикач

ARC CART SHE SHA

Огляд типів Конфігурації роз’ємів

Фільтр SHE SHA 

Номер для замовлення: 951-001

Рукоятка для системи 
димовидалення SHE SHA

Номер для замовлення: 802-033

Номер для замовлення: 901-032

Номер для замовлення: 901-011
Візок для інструментів 

Номер для замовлення:  902-050

BipolarMonopolar

Monopolar

BipolarMonopolar

Monopolar Monopolar

Bipolar

Monopolar

Monopolar BipolarMonopolar

Monopolar Monopolar

BipolarMonopolar

Monopolar Bipolar

BipolarMonopolar

Monopolar

Bipolar

BipolarBipolar

Monopolar

Bipolar

Bipolar

Monopolar

Monopolar

BipolarBipolar

Monopolar

Monopolar

Monopolar

BipolarMonopolar

BipolarMonopolar

ARC (АРК) тип I ARC (АРК) тип IV

ARC (АРК) тип II ARC (АРК) тип V

ARC (АРК) тип IXARC (АРК) тип III

Роз'єми для під'єднання інструментів

Роз'єм для нейтрального 
електрода, міжнародний

Двопедальний ножний 
перемикач з дугою

Однопедальний ножний 
перемикач

Електрохірургічний апарат 
BOWA ARC (БОВА АРК)

(Бові Джек)

(АРК КАРТ) (ШИ ША) 

Система димовидалення SHE SHA (ШИ ША) 

Номер для замовлення: 950-001



BOWA MEDICAL (БОВА МЕДІКАЛ) 
BOWA-electronic GmbH & Co. KG (БОВА-електронік ГмбХ енд Ко. КГ) 
Heinrich-Hertz-Strasse 4 –10 72810 Gomaringen, Germany 
(Гайнріх-Герц-Штрассе 4 – 10 72810 Гомарінген, Німеччина) 
Телефон +49 7072 6002-0 | bowa-medical.com | info@bowa-medical.com 

BOWA MEDICAL (БОВА МЕДІКАЛ) 
Представництво в Росії | Ленінградський пр-т, 24, буд. 3 | 125040 Москва | Росія 
+7 495 980 53 13 | russia@bowa.de | bowa-medical.com 
BOWA MEDICAL (БОВА МЕДІКАЛ) 
Представництво в Україні | Проспект Григоренка, 22/20 оф. 248 | 02081 Київ, Україна 
+380 44 33 99 100 | office.ukraine@bowa-medical.com | bowa-medical.com.ua 
BOWA MEDICAL (БОВА МЕДІКАЛ) 
Представництво в Середній Азії | Площа Республіки 13, офіс 510/511 | 
050013 м. Алмати | Казахстан | +7 777 156 11 00 | kazakhstan@bowa.de | bowa-medical.com 

BOWA ARC (БОВА АРК) - володар премії 
Red Dot 2020 (Ред Дот 2020)

(БОВА МЕДІКАЛ) 

Новий високочастотний електрохірургічний 
апарат BOWA (БОВА) вражає своїм компактним 
пласким корпусом та універсальною 
конфігурацією в залежності від необхідної 
кількості роз'ємів! 

Номінований 
на премію 
UX Design Awards  
(ЮІКС Дизайн Евордс) 

ARC (АРК) - вперед 
у майбутнє
Зв'яжіться з авторизованим консультантом 
компанії BOWA (БОВА) з медичних виробів 
прямо зараз. 

support@bowa-medical.com

Зроблено у Німеччині 

(реддот віннер 2020) 
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