
ARC 350
ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНИЙ АПАРАТ

УНІВЕРСАЛЬНА СИСТЕМА З СЕНСОРНОЮ ПАНЕЛЛЮ

 
 

Серце і душа операційної

Досконалість не має меж. Нові рішення, 

відкриття і досягнення сьогодні перетворюють 

на хороше те, що ще вчора було визнано 

найкращим. Прагнення домогтися успіху в 

хірургії об'єднує виробника та користувача в 

команду, де в кожного своя роль. Ця мета дає 

кожному з них можливість досягти значних 

висот у своїй майстерності.

ARC 350 дозволить вам скористатися новітніми 

досягненнями в галузі електрохірургічного 

обладнання. Ця високотехнологічна система  – 

універсальна основа, яка може бути гнучко 

доповнена відповідно до ваших індивідуальних потреб.

 

  

 



*Опція

Індивідуальні налаштування Інтуїтивне управління Ефективна робота

Розумні інновації для 

вашої операційної

У кожній сфері  – свої вимоги, у кожної хірургічної 

бригади  – свої методи роботи, кожна процедура 

унікальна. Задайте попередньо налаштовані 

стандартні параметри або створіть власні 

Удосконалення процесів і забезпечення якості 

роботи в операційній починаються з визначення 

функціональної придатності систем.

Інтерактивна сенсорна панель, чітка взаємодія 

контролера й інструменту забезпечує

Дорогоцінний час в операційній заощадять не 

тільки простота й безпека використання, а й 

спеціальна опція LIGATION і можливість 

одночасного підключення до ARC 350 

(BOWA, АРС 350) до чотирьох інструментів.

налаштування, які підходять для вашої галузі 

хірургії та стилю вашої роботи, і розмістіть їх 

в одній з 350 комірок пам'яті.

повний і постійний зоровий контроль дій. 

Функція Plug'n Cut розпізнає інструменти, а функція 

Plug'n Cut COMFORT* автоматично вибирає 

відповідні базові налаштування інструментів 

COMFORT, що підключаються.

Зв'язок з іншими елементами системи здійснюється 

через стандартні роз'єми. Оновлення програмного 

забезпечення легко встановлюється через 

USB-порт, завдяки чому ви можете продовжувати 

ефективно працювати і в майбутньому.
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Ідеальні сфери застосування ARC 350 у

ВЧ-хірургії:

Загальна, вісцеральна, торакальна, 
дитяча хірургія

 Гінекологія

 Гастроентерологія

Урологія

Оториноларингологія

Пластична та естетична хірургія

Ортопедична хірургія і травматологія

 Щелепно-лицьова хірургія і хірургічна 
стоматологія

 Нейрохірургія

Кардіохірургія  

ARC 350  –продуманий до найдрібніших 

деталей ВЧ-апарат, який підкорить 

простотою управління і сучасною 

функціональністю. Так, наприклад, 

усі налаштування для численних 

стандартних операційних методик 

попередньо запрограмовані. 

Процесори приладу забезпечують 

оптимальне регулювання електричної 

дуги, а програми діагностики - 

максимальну безпеку. Чотири роз'єми 

для інструментів можна конфігурувати 

окремо за допомогою простих 

маніпуляцій, а обслуговуючий персонал 

може в будь-який час візуально перевірити 

налаштування.



Наочно: кожен підключений роз'єм (на зображенні це верхній 

лівий і нижній правий роз'єми) співвідноситься з певним квадратом екрана

Просто: для налаштування ефектів або значень потужності досить 

торкнутися відповідного поля, після чого активується меню введення 

даних в центрі ARC 350

 

 

Технологія сенсорної панелі - ваш асистент 

в операційній

Інтерактивна сенсорна панель дозволяє, 

буквально, дотиком пальця управляти всіма 

функціями апарату ARC 350. Ефекти, 

стандартні й індивідуальні налаштування 

легко вибрати на дисплеї, де повідомлення 

з'являються в текстовому форматі з 

графічними ілюстраціями. Ієрархія меню 

зазвичай обмежена двома рівнями, що 

економить ваш час і сили. Завдяки цьому 

хірургічна бригада завжди тримає під 

контролем все, що відбувається в операційній.

Простий і логічний користувацький інтерфейс 

Необхідно встановити нове значення потужності? 

Достатньо просто торкнутися потрібного 

значення на сенсорній панелі. Скляна панель 

ARC 350 розділена на чотири квадрати, 

пов'язані з чотирма роз'ємами на бічних 

сторонах: як тільки ви підключаєте інструмент, 

наприклад, до біполярного роз'єму (3), що 

знаходиться вгорі праворуч, яскраво підсвічується 

верхній правий індикатор роз'єму.

Завжди працюєте з відповідним роз'ємом 

Мережевий індикатор вказує на той роз'єм, 

де необхідно змінити налаштування.

Продуманий і гігієнічний дисплей 

Дисплей ARC 350 виготовлений з суцільного, 

ударостійкого скла з захистом від подряпин і 

можливістю санобробки. Одна з переваг 

сенсорної панелі полягає у відсутності стиків і 

пазів, що гарантує швидке та гігієнічне очищення.

Різноманіття режимів, функцій і ефектів 

У розпорядженні хірурга є безліч попередньо 

встановлених стандартних режимів із 

рекомендованими параметрами потужності. 

Крім того, ARC 350 дозволяє швидко і просто 

змінити налаштування, відповідно до вибраного 

режиму, з урахуванням ваших 

індивідуальних потреб.

Індивідуальні профілі налаштувань 

Ціла низка орієнтованих на конкретне 

застосування налаштувань є навіть у 

базовому варіанті ARC 350. Використовуйте 

один з параметрів як відправну точку для 

створення вашого варіанту налаштування або, 

навіть краще, збережіть у пам'ять профіль, 

який відповідає вашим індивідуальним потребам. 

Загалом можна зберегти до 350 профілів.

Інтелектуальна системна концепція для 

електрохірургії 

З'єднання між апаратом та інструментом 

управляється і контролюється за допомогою 

технології радіочастотної RFID-ідентифікації. 

Створена компанією BOWA система COMFORT 

забезпечує бездоганне використання 

інструментів, підключених до ARC 350. 

Водночас система може працювати і зі 

звичайними інструментами та приладдям.

Технологія інтелектуальної 

сенсорної панелі

Сенсорне управління полегшує роботу

Управління апаратом ARC 350 просте та надійне. 

Меню відкривається доторканням до 

змінюваного параметра на дисплеї. Вибір 

потрібного значення здійснюється доторканням

пальця до відповідного поля меню. При цьому про 

активацію роз'єму сигналізує підсвічений 

номер цього роз'єму. Це забезпечує безпеку 

та зручність роботи.



Plug 'n Cut: ARC 350 автоматично розпізнає, коли підключається 
стандартний інструмент

Контроль нейтрального електрода безперервно інформує користувача 
про статус. Наприклад, налаштування дитячого електрода з 
обмеженням потужності (макс. 50 Вт)

Ефективність: при монополярній коагуляції можна активувати 
два інструменти одночасно

Використовуючи систему COMFORT, ми робимо 

ставку на інтелектуальну технологію 

радіочастотної RFID-ідентифікації і водночас 

встановлюємо нові стандарти для приладдя в 

електрохірургії. На сьогодні у світі система 

COMFORT є першим зразковим рішенням для 

оптимізації роботи в операційній, яке охоплює 

всі сфери застосування електрохірургії.

Кожен апарат ARC 350 може бути додатково 

оснащений системою COMFORT, що надається 

у вигляді опції. Ця опція є частиною пакетів 

GastroCut, LIGATION і Resection. Використовуйте 

важливі переваги інтелектуальних інструментів 

COMFORT при роботі в операційній.

Система COMFORT - це контроль, 
якість і безпека процедур

Високотехнологічна основа 

- ефективна робота

Палкої відданості справі замало - необхідні 

технології 

Відмінні результати залежать, зокрема, від 

використання належних технологій. Крім 

інноваційної конструкції роз'ємів, яка дозволяє 

підключати одночасно до двох монополярних 

і двох біполярних інструментів і сумісна з 

усіма стандартними з'єднаннями, численні 

апаратні та програмні компоненти також 

можуть чинити позитивний вплив на 

ефективність дій в операційній.

 

-  Управління дугою ARC CONTROL для 

  відтворюваних результатів монополярного та 

  біполярного різання

-  До дев'яти ефектів на кожен режим

-  Нейтральні електроди EASY: контроль прилягання, 

  дитячий режим з автоматичним обмеженням 

  потужності

-  Відстеження витоку струму

-  Виявлення короткого замикання

-  Безперервна самодіагностика системи (ISSys)

-  Постійна підтримка різання на початковому 

  етапі за допомогою системи контролю 

  різання (CCS)

-  Конфігуровані роз'єми

-  Інформаційна зона для апаратних повідомлень

-  Мікроналаштування і форми кривої струму 

  для пластичної хірургії і нейрохірургії до 0,1 Вт

-  Режими різання (Cut), наприклад: стандарт, мікро, 

  сухе, аргон, GastroCut, MetraLOOP, лапароскопія

-  Режими коагуляції (COAG), наприклад: помірна, 

  форсована, спрей, Cardiac

- Режим AUTOSTART

Монополярна симультанна коагуляція

В апараті ARC 350 режим SimCOAG дозволяє 

одночасно активувати два монополярні тримачі 

електрода. Цей режим особливо підходить 

для коагуляції і препарації. Вибране значення 

потужності буде використовуватися на обох 

інструментах. Сферами застосування є мастектомія 

в гінекології, шунтування в кардіохірургії або 

політравми в хірургії.

Plug'n Cut COMFORT: система COMFORT автоматично розпізнає 
інструмент COMFORT, інформує про кількість застосувань і вибирає 
параметри, необхідні для мети застосування

Розумно організовані процеси - більше часу 

для того, що важливо 

Система COMFORT реєструє кількість використань 

безпосередньо в інструменті. При підключенні інструменту 

апарат ARC 350 або пристрій COMFORT BOX зчитують 

інформацію про кількість його застосувань і стає 

очевидно скільки разів його може бути використано ще, 

в такий спосіб попереджаючи перевищення 

максимальної кількості використань.

Вищий ступінь безпеки при одночасному скороченні 

операційного часу 

Завдяки функції Plug'n Cut системи COMFORT 

апарат автоматично розпізнає інструмент, 

перевіряє його параметри і вибирає відповідні 

налаштування для цього інструменту. 

Функція Plug'n Cut COMFORT дозволяє уникнути 

встановлення неправильних налаштувань.

 

Поліптек-
томічна 
петля

Резектоскоп Гнучкий 
аргоно-

плазмовий 
зонд

Гістероскопічні 
трансуретральні

для відкритої хірургії лапароскопічні

Інтелектуальні інструменти COMFORT 
для всіх галузей електрохірургії:

СИСТЕМА  
COMFORT

®
TissueSeal  

PLUS

®
BiZZER ®

ErgoPEN Інструмент 
для коагуляції 
в середовищі 

аргону

Пінцет ®
MetraLOOP ERGO 310D

®
NightKNIFE

®
LIGATOR

®
ErgoLAP

ендоскопічні



Економія ресурсів  – лігування з ARC 350

Довіртеся випробуваній технології герметизації

судин і тканин LIGATION*. Крім того, що в організм 

пацієнта не вводяться сторонні предмети, цей 

метод має й інші переваги:

економія операційного часу, шовних

матеріалів і кліпсів. Автоклавовані інструменти 

для лігування BOWA - оптимальний вибір для 

використання з апаратом ARC 350.

*Надається як додаткова опція

Вибір LIGATION відкриває нові можливості методу; усі налаштування 

здійснюються автоматично

®TissueSeal PLUS  160 мм - інструмент для лігування багаторазового 

використання з мінімальним термічним поширенням завдяки багатошаровій 

конструкції типу «сендвіч»

ARC 350 - професійне лігування судин 

Апарат ARC 350 з інструментами для лігування 
®BOWA, такими як TissueSeal  PLUS для відкритих 

®хірургічних операцій і NightKNIFE  для 

лапароскопії, внаслідок висушування і денатурації 

колагену й еластину та спаювання шарів, 

забезпечує надійну і безпечну герметизацію 

великих судин і пасм тканини діаметром до 7 мм. 

Лігування, як метод, гарантує міцність заварювання

 при тиску до 700 мм рт.ст., впевненість у тому, що 

в тілі пацієнта не буде залишено жодних сторонніх

 матеріалів, та нижчу вартість. Кращі клінічні 

результати, що ґрунтуються, зокрема, на відмінній 

ергономіці інструментів - додатковий бонус для 

вправного хірурга. Безмежні можливості економії 

операційного часу, шовних матеріалів і кліпсів, а 

також можливість багаторазового застосування

інструментів сподобаються найвимогливішому 

спеціалісту з контролю витрат.

 

LIGATION - це автоматичний режим заварювання 

тканин за допомогою інструментів для 

лігування BOWA.

Витрати і вигода: 
подолання дисбалансу

Двісті разів замість одного

Інструменти для лігування BOWA можна 

використовувати до двохсот разів. Як 

показано на графіку, навіть після 50 

використань існує величезна різниця у 

витратах порівняно з одноразовими 

інструментами.

®Переваги використання BOWA NightKNIFE  

замість одноразових інструментів 

(на прикладі 50 операцій)

 

75% - така економія витрат при 
®використанні BOWA NightKNIFE

Витрати на одноразові інструменти

4.500 євро 10.000 євро 17 .500 євро

TissueSeal COMFORT: змінні насадки для різних випадків застосування Економічна ефективність: завдяки технології NightKNIFE 

Seal'n Cut немає необхідності змінювати інструмент

  

  Застосування в хірургії:

- Резекція товстої кишки

- Гастректомія

- Резекція печінки

- Тиреоїдектомія

- Лобектомія

  Застосування в гінекології:

- Гістеректомія - відкрите і 

  вагінальне лапароскопічне 

  видалення матки

- TLH: повна лапароскопічна 

  гістеректомія

- LASH: лапароскопічна 

  супрацервікальна гістеректомія

- Мастектомія

  Застосування в урології:

- Простатектомія

- Цистектомія

- Нефректомія
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Efciency and Quality of Bipolar Vessel Sealing 

JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL 

TECHNIQUES 2011

®TissueSeal  PLUS

- 160, 190, 230

і 280 мм

- автоклавований

- Plug’n Cut COMFORT

®TissueSeal

- 190, 230 і

280 мм

- автоклавований

основний

інструмент

- одноразові змінні насадки

- Plug’n Cut COMFORT

®NightKNIFE

- 360 і 200 мм

-Ø 10 мм

- автоклавований

- змінний ніж

- Plug’n Cut COMFORT

®LIGATOR

- 360 і 110 мм

-Ø 5 мм

- автоклавований

- Maryland і

пряме виконання

- Plug’n Cut COMFORT



Апарат ARC 350 в поєднанні з блоком подачі 

аргону ARC PLUS відрізняється простотою 

застосування, надійністю займання, а встановлення 

низького значення потужності дозволяє уникати перфорації.

ARC 350 і ARC PLUS - універсальна робоча 

станція для хірургії та ендоскопії

Електрохірургія в середовищі аргону має 

важливу перевагу: безконтактність роботи 

на великих поверхнях з дифузними 

кровотечами і точне дозування подачі газу 

на чутливі структури. Параметри аргону встановлюються безпосередньо на ARC 350 Активація режимів подачі аргону додатково відображається на ARC PLUS Зелений колір індикатора сигналізує про попереднє промивання аргоном 

приєднаних інструментів

Argon FLEX

для застосування з гнучкими зондами

Argon PULSED

з точним регулюванням за допомогою 

декількох ступенів ефекту

 

  Переваги застосування аргону у 

  внутрішньо-просвітній ендоскопії

- точне дозування потужності та серії імпульсів

- особливо тонка коагуляція в гастроентерології 

  при потужності від 1 Вт

- хороший огляд, зумовлений бездимною 

  коагуляцією

- слабкий запах, обмежений незначним 

  виділенням газів

- відсутність карбонізації

- гнучка стабільна зона коагуляції

- ультрапросте управління завдяки великій 

  (> 10мм) відстані та легкості займання

- мінімальне витрачання аргону, від 0,4 л/хв

- обмежена глибина проникнення

- мінімальна небезпека перфорації

Деякі сфери застосування

Різноманітні зонди для різних випадків застосування

Перевага безпеки і захисту від перфорації завдяки встановленні 

найнижчого значення потужності 

Встановлення потужності (Вт) для ефективного займання або 

досягнення терапевтичного ефекту
(Вт)

20

10

5

0

  BOWA ARC 350           аналогічні апарати

Argon FLEX / Argon FLEX 90°

- Гастроентерологія

- Гастроентерологія

- поверхневі й капілярні кровотечі

- редукція пухлини

- пухлинні кровотечі

- девіталізація і коагуляція, 

  зокрема в правій половині ободової кишки

- вростання/проростання стента

- променевий проктит
- Інтервенційна бронхоскопія

- поверхневі й капілярні кровотечі

- редукція пухлини

- пухлинні кровотечі

- реканалізація

- грануляція

- обробка норицевого ходу

- вростання/проростання стента
- Ректоскопія

Література:

Endo heute 2007;

Prospektive, randomisierte Evaluation der Niedrig-Energie-Argonplasmakoa-

gulation bei der endoskopischen Blutstillung am Gastrointestinaltrakt (GIT)

M. Raithel, J. Hänsler, A. Stegmaier, F. Boxberger, J. Maiss, W. Müler, E.G.

Hahn

Мед. клиника I Университет Эрлангена-Нюрнберга, гастроэнтерология,

эндоскопия, функц. диагностика тканей; доклад на конференции

Безконтактно. Швидко. Надійно.

При проведенні електрохірургії в середовищі 

аргону за допомогою його іонізації створюється 

електричний «місток» між інструментом і 

тканиною. Плазмовий промінь, який створюється 

апаратом ARC PLUS, контролюється з високою 

точністю і застосовується для безконтактної 

зупинки кровотеч. Скористайтеся підвищеною 

клінічною ефективністю методу для швидкої і 

надійної коагуляції з максимальним захистом 

від перфорації і простотою управління.

Технічні характеристики

  Argon COAG і Argon CUT 

  для коагуляції і розрізування у відкритій хірургії, в 

  лапароскопічних процедурах у хірургії та гінекології:

- абдомінальна хірургія

- лапароскопія

- хірургія печінки

- хірургія молочних залоз

- вісцеральна хірургія

  Переваги застосування аргону в хірургії 

  та гінекології

- безконтактна коагуляція без прилипання 

  інструменту або склеювання паренхіматозної 

  тканини, напр., печінки

- швидка коагуляція великих поверхонь

- відсутність карбонізації

- гнучка зона коагуляції

- хороший огляд, зумовлений бездимною 

  коагуляцією

- ультрапросте управління завдяки великій (> 10мм) 

  відстані та легкості займання

- низький ризик післяопераційних ускладнень

Деякі сфери застосування

Аргон

- Загальна хірургія

- Хірургія печінки

- Абдомінальна пластика

- Трансплантація

- Оториноларингологія

- Автоматичне розпізнавання 

  інструментів, які працюють в 

  середовищі аргону, і попередній 

  вибір параметрів Plug'n Cut

- Реєстрація кількості використань 

  інструментів BOWA COMFORT

- Автоматичне управління за 

  допомогою ARC 350

- Електронний індикатор рівня 

  заповнення і електронна система 

  аварійного попередження

- Витрата газу 0,1 - 10 л/хв, тиск на 

  виході макс. 2 бар

- Збільшена тривалість роботи завдяки 

  наявності 2 балонів з аргоном

- Ножне й ручне управління

- Просте стикування і компактна 

  установка з ВЧ-апаратом ARC

- Тиск на вході 2,0 - 4,5 бар

- Контроль витрати і тиску

- Широкий вибір приладдя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARC PLUS - нові можливості 

з підтримкою аргону



Інновація: біполярна резекція в урології з дуже високою швидкістю резекції Спеціальний режим для гінекології: виключно безпечна і швидка ампутація 

матки за допомогою MetraLOOP

Практично при шунтуванні: одночасна активація Висока гнучкість налаштувань: GastroCut дозволяє виконати 6 типів розрізу і 

досягати до 9-ти рівнів ефектів

Біполярна резекція* в урології 

Біполярна резекція за допомогою ARC 350 

відрізняється дуже надійним різанням і високою 

швидкістю резекції.

Зниження подразнення запірного нерва і біполярна

технологія значно підвищують безпеку операцій 

в цій ділянці. Використання електропровідних 

сольових розчинів як іригаційної рідини запобігає

небезпеці виникнення ТУР-синдрому.

Крім того, за допомогою ARC 350 також можна 

провести монополярну трансуретральну 

резекцію простати (ТУР-П), оперативне лікування 

пухлин сечового міхура (ТУР-СМ) та вапоризацію 

тканин простати (ТУР-ВАП).

Резекція Cut & COAG

Спеціальні режими для використання біполярної 

резекції в гінекології і урології

*Опція

Чотири режими для кардіохірургії

Для ефективної роботи кардіохірург має на 

вибір чотири вузькоспеціалізовані режими:

 

Монополярні SimCOAG

для одночасної коагуляції і розсікання двома 

монополярними тримачами електродів

 

 

Cardiac Thorax

для посиленої коагуляції при розтині 

грудної клітки

 

 

Cardiac Mammaria

для посиленої коагуляції в ділянці молочних 

залоз

 

 

Сухе різання 

для надійного гемостазу

 

Гінекологія: видалення за допомогою 

MetraLOOP 

Крім режимів лігування судин, 

монополярної і біполярної резекції є 

спеціальний гінекологічний режим 

лапароскопічної ампутації матки (LSH).

 

Цей режим, у поєднанні з однойменним 

інструментом MetraLOOP BOWA, пропонує 

більш швидке різання петлею при 

видаленні матки. Операція відбувається 

безпечно, швидко і точно, навіть з 

використанням петель великого розміру.

  

MetraLOOP - гінекологічний режим

GastroCut * для гастроентерології

Режими GastroCut в апараті ARC 350 дозволяють 

досягти найкращих результатів у поліпектомії, 

папілотомії і при ендоскопічній резекції за 

допомогою електродів-петель або електродів-ножів.

Хірург, при необхідності, може задавати частоту 

імпульсів різання і коагуляції відповідно до трьох 

швидкостей: повільної, середньої і швидкої.

Якість розрізування можна регулювати дев'ятьма 

рівнями налаштування ефекту коагуляції. Це 

дозволяє діяти обережно, щоб уникнути ускладнень, 

а також працювати швидше, якщо дозволяє ситуація.

*Опція

Спеціальне застосування - 

чотири приклади з безлічі

Тип струму GastroCut

Різання Перерва Фаза коагуляції

200 В пік (пікова

напруга ВЧ сигналу

Напруга

Час



Приладдя - більше, ніж просто 

набір інструментів

ARC 350 - функціональний ВЧ-апарат, 

можливості якого може бути розширено завдяки 

додатковим опціям. Він забезпечує найкращі 

результати і високу продуктивність при 

використанні всіх

стандартних сімейств інструментів.

З приладдям BOWA апарат ARC 350 

утворює завершену систему з винятковими 

показниками, з медичної та економічної 

точок зору.

 

Оптимально: огляд і управління Гнучкість: вільне закріплення функцій за 

педальними перемикачами

Економія місця: малогабаритна конструкція

Візок ARC CART - 

більше мобільності

 

Один модуль - безліч можливостей

В операційній апарати ARC 350, ARC PLUS і візок 

ARC CART утворюють високоефективний модуль, 

який легко розмістити там, де необхідно.

 

  

 

 

На візку ARC CART все розташовується на 

відповідних місцях; його комплектація може бути 

індивідуальною, відповідно до ваших потреб. У 

базовій комплектації ARC CART має чотири 

поворотні коліщатка з гальмами, ручку, кабельну 

коробку, тримач силового кабелю, опору ножного 

перемикача і тримач кабелю. Полицю продумано 

з урахуванням найкращого розташування 

генератора ARC.

Як додаткові комплектуючі, значно підвищуючи 

мобільність, є висувні ящики, кошики, полиці, 

наприклад, для системи евакуації диму SHE SHA, 

підставки для балонів з газом, роз'єми для 

вирівнювання потенціалів.

  

Педальні перемикачі водостійкі (IPX8) і 

вибухозахищені. Педалі розташовані ергономічно, 

що дозволяє працювати довго, не відчуваючи втоми. 



Електрохірургія в середовищі аргону

Тримачі електродів і електроди ®Інструменти для лапароскопії: MetraLOOP , 
®лапароскопічні гачки, ErgoLAP

Нейтральні електроди Система ARC і приладдя ARC CART  – візок і навісні деталі

Пінцети

Система евакуації диму SHE SHA

®BiZZER   – біполярні ножиці

Комплект приладдя

LIGATION  – лігування судин

Приладдя BOWA - 

БЕЗПЕКА БЕЗ КОМПРОМІСІВ

«Абсолютно надійно» - це більше, ніж рекламний 

слоган і більше, ніж обіцянка. Для нас це 

відповідальність за прагнення долати стереотипи 

і виходити за межі існуючих стандартів. Такий 

підхід призводить до рішень, які відкривають 

нові перспективи і вдосконалюють нашу допомогу 

та підтримку у вашій роботі.

Компанія BOWA - виробник високотехнологічного 

медичного обладнання, пропонує, як комплексні 

системи для ВЧ-хірургії, так і додаткові 

самостійні вироби.

Більш детальну інформацію про наш асортимент 

можна отримати на www.bowa.de

 

Кабелі, адаптери та приладдя, тестери 

для перевірки приладдя



Оновлення з USB - це легко

Конструкція BOWA ARC 350 дозволяє 

використовувати цей пристрій майже в будь-якій 

галузі електрохірургії. Генератори ARC можна 

розмістити на консолі або, для забезпечення 

максимальної мобільності, на візку ARC CART. 

Апарат має два монополярні та два біполярні 

роз'єми. Просте обслуговування,

напр., зчитування інформації з апарату або оновлення 

ПЗ за допомогою програм, що постачаються на 

USB-носіях, може бути виконано технічним персоналом 

лікарні. При необхідності підключення аксесуарів, 

вироблених іншими виробниками, це можна виконати 

за допомогою різних адаптерів.

   

Зроблено в Німеччині 

- технічна інформація

Скористайтеся новітніми розробками, яким 

належить майбутнє. ARC 350 завжди готовий 

стати досконалішим. Ви можете легко оновити 

програмне забезпечення ARC 350 за допомогою 

USB-накопичувача, наприклад, встановити

нові програми для стандартних операцій. Численні 

стандартні з'єднання гарантують сумісність із 

майбутніми технологіями та автоматизоване 

підключення до системного середовищі, навіть 

у майбутньому. Досконалий дизайн: конструкція ідеально відповідає 

гігієнічним вимогам операційної

Продуманий інтерфейс: USB-порт і мережевий роз'єм - для рішень 

сьогодні та в майбутньому

Огляд технічних параметрів ARC 350 ARC PLUS

Напруга мережі 220 – 240 В ± 10 % 220 – 240 В ± 10%

Частота мережі 50   Гц 50 Гц

Споживаний струм макс. 5 A макс. 0,6 A

Мережевий запобіжник 2 х  5 A 2 х 1 A

Енергоспоживання в режимі очікування 3 Вт 5 Вт

Макс. споживана потужність (при 350 Вт) 700 Вт 32 Вт

Ширина х Висота х Глибина 430 x 180 x 475 мм 433 x 97 x 489 мм

Вага 12,5 кг 7,7 кг

Класифікація відповідно до Директиви ЄС 93/42/ЄЕС    II b II a

Клас захисту згідно з EN 60601-1 I I

Тип відповідно до EN 60601-1 CF CF

Маркування CE0123 CE0123

Артикул 900-351 900-001

Опція GastroCut вкл. COMFORT 900-391 –

Опція Bipolar resection вкл. COMFORT 900-395 –

Опція LIGATION вкл. COMFORT 900-396 –

Максимальна потужність різання 350 Вт –

Максимальна потужність коагуляції 350 Вт –

Частота на виході 350 кГц  / 1 МГц –

Конфігурація сполучних 

роз'ємів - на ваш вибір:

монополярні   біполярні

міжнародні
2 x 3-контактні  /  

Bovie
2 x 2-контактні 

європейські
2 x 3-контактні  /  

Erbe

2 x 2-контактні  /  

Erbe



B
O

W
A

-B
R

O
-1

12
0

3
-A

R
C

3
5

0
-R

U
-2

0
1

6
-1

2
  
 Н

а
д

р
у
ко

в
а

н
о
 в

 Н
ім

е
ч
ч
и

н
і К

о
м

п
а

н
ія

 з
а

л
и

ш
а

є
 з

а
 с

о
б

о
ю

 п
р

а
в
о
 н

а
 т

е
х
н

іч
н

і т
а
 к

о
н

с
тр

у
кт

и
в

н
і з

м
ін

и
 А

в
то

р
с
ь
кі

 п
р

а
в
а
 н

а
л

е
ж

а
ть

 к
о

м
п

а
н

ії
 «

B
O

W
A

-e
le

c
tr

o
n

ic
»

, 
Г
о

м
а

р
ін

ге
н

ARC 350:BOWA-electronic GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Strasse 4 – 10

72810 Gomaringen I Germany

Телефон +49 (0) 7072-6002-0 

Телефакс +49 (0) 7072-6002-33

info@bowa.de I bowa.de
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