
ERGO 315R
БІПОЛЯРНЕ ЛІГУВАННЯ ТА 
 РОЗРІЗАННЯ З ДОДАТКОВИМИ 
 ПЕРЕВАГАМИ



ERGO 315R – 
додаткові переваги 
при біполярному 
 лігуванні та розрізанні

ERGO 315R від компанії BOWA – інструмент 
для лігування судин із робочою шириною 
5 мм. ERGO 315R – зручність багатофункціо
нального інструменту для лапароскопії, пе

Багатофункціональність, повторне застосування, 
ефективність

ремножена на переваги інструменту, придатно
го для повторного застосування. Особливої 
уваги заслуговує продумане ергономічне 
розташування елементів керування. 
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Положення кнопки активації вибирає сам 
користувач, в залежності від переважного 
робочого напрямку. Нетравматична обтічна 
геометрія наконечника інструмента дозволяє 

застосовувати різні методи препарування. Всі 
частини інструменту, за винятком високоефек
тивного леза, придатні для повторного застосу
вання, що гарантує додаткові зручності в роботі. 



Завершеність до самого кінчика

Філігранний прийомний отвір
Нетравматична обічна геометрія прийомного 
отвору дозволяє застосовувати різні методи 
препарування.

Лезо для одноразового використання
Лезо із нержавіючої сталі подвійного шліфу
вання гарантує надзвичайно точне і надійне 
розрізання тканин.

Керамічні мікрозубці
Оптимально фіксують тканини і 
запобігають контакту зустрічних 
бранш.

Стопор тканин
Протидіє перекриванню при
йомного отвору з боку шарніра. 

Мінімальне розсіювання 
тепла
Забезпечується завдяки 
ізольованій поверхні елек
тродів.

Поверхня, яка майже не 
 віддзеркалює
Матова металева поверхня 
практично не спотворює візу
алізацію операційного поля.

Філігранний наконечник 
 інструмента
Нетравматична обтічна геоме
трія бранш дозволяє застосо
вувати різні методи препару
вання.



Все під контролем

Багатофункціональна рукоятка
Центральний елемент керування дозволяє 
 виконувати дисекцію, захват, препарування.

Розпізнавання інструменту і режим LIGATION
Сучасна технологія RFID забезпечує електрохі
рургічним інстументам BOWA можливість розпіз
навання ERGO 315R і вибору потрібного режиму 
LIGATION, який визначається типом тканин. 

Ротація 360°
Широкі можливості  зміни 
 положення прийомного 
отвору інструмента завдяки 
 необмеженій ротації.

Ручний перемикач
Зручність активації зав
дяки перемикачеві, який 
знаходиться безпосеред
ньо на інструментові.

Функція розрізання
Активує лезо із не
ржавіючої сталі для 
розрізання тканин. 

Багатофункціональна рукоятка / 
тригер
Центральний елемент керування 
забезпечує відкривання, закри
вання, фіксацію.

Індивідуальний вибір положення
Кнопку ручної активації в будьякий мо
мент можна розмістити зліва або справа.
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Клінічне застосування

Клінічні переваги

Хірургічне застосування 
(витяг)
 Сигмоїдектомія
 Колектомія
 Фундоплікація

Гінекологічне застосування
 Гістеректомія  

(TLH, LASH, LAVH)
 Тотальна екстирпація 

 матки з придатками
 Оваріоектомія

Урологічне застосування
 Простатектомія
 Цистектомія
 Нефректомія

Для хірурга:
 економія часу
 неперевершена так

тильність
 активація за допомо

гою руки або ноги
 надійне розрізання 

завдяки одноразово
му лезу

Для хірургічної бригади: 
 швидке конфігуруван

ня
 автоматичний попе

редній вибір параме
трів і  автоматичне 
 розпізнавання 
 інструменту

 швидкий монтаж і 
демонтаж

Для контролю: 
 збереження ресурсів 

завдяки компонентам 
багаторазового засто
сування

 прозорість витрат 
завдяки контрольова
ній кількості застосу
вань

 зменшення до міні
муму елементів для 
одноразового засто
сування

Для стерилізації: 
 валідований процес 

стерилізації в кюветі 
для очищення, вклю
чаючи адаптер для 
промивання

 повне розібрання 
всього на п'ять еле
ментів

 моніторинг життєвого 
циклу інтрумента за 
допомогою мітки RFID
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Технічні характеристики
Перелік технічних характеристик ERGO 315R
Робоча довжина REF 770502 275 мм
Робоча довжина REF 770503 360 мм
Діаметр 5,5 мм
Ротація 360°
Довжина лігування 18 мм
Довжина розрізання 15 мм
Макс. розкривання прийомного отвору 16 мм
Діелектрична міцність 200 Vp
Електричні властивості біполярне підключення
Стерилізація 20 циклів, стерилізація парою
Тип роз'єму BOWA COMFORT
Можливі конфігурації BOWA ARC 400 / 350

Інструмент  
в комплекті 
ERGO 315R 

275 мм 
770502

Інструмент  
в комплекті 
ERGO 315R 

360 мм
770503

Ручка 770510 • •
Прийомний отвір

275 мм 770522 •
360 мм 770523 •

Подовжувальна 
трубка

275 мм 770532 •
360 мм 770533 •

Шток ножа
275 мм 770542 •
360 мм 770543 •

Лезо стерильне (10 шт.) 770998   •(2x)   •(2x)

Кабель з ручним 
 перемикачем 358245 • •

Інструмент в комплекті 
з приймальним ситом 

275 мм 
770552

Інструмент в комплекті 
з приймальним ситом

360 мм
770553

ERGO 315R
275 мм 770502 •
360 мм 770503 •

ERGO 315R приймальне сито 773982 • •
ERGO 315R кришка для сита 773983 • •
Адаптер для 
 очищення набір 723050 • •
Щітки для 
 очищення набір (4 шт.) 723000 • •

  ERGO 315R 

  ERGO 315R з приймальним ситом

L

Інформація для 
 замовлень



B
O

W
A

B
R

O
1

21
6

8
E

R
G

O
31

5
R

2
0

18
1

0
0

8
U

K
  

 Н
ад

ру
ко

ва
но

 в
 Н

ім
еч

чи
ні

  
 М

и 
за

ли
ш

ає
м

о 
за

 с
об

ою
 п

ра
во

 н
а 

вн
ес

ен
ня

 т
ех

ні
чн

их
 і 

ст
ру

кт
ур

ни
х 

зм
ін

  
 А

вт
ор

сь
ке

 п
ра

во
: 

B
O

W
A

e
le

ct
ro

ni
c,

 G
om

ar
in

ge
n

BOWAelectronic GmbH & Co. KG
HeinrichHertzStrasse 4 – 10
72810 Gomaringen I Germany

Телефон +49 (0) 707260020
Телефакс +49 (0) 7072600233
info@bowa.de I bowamedical.com

 

Представительство в России
125040 Москва
Ленинградский проспект, 
д. 24, стр. 3

+7 (495) 9805313
russia@bowa.de 
bowamedical.com
 

Представництво в Українi
02081 Київ
Проспект Григоренка,  
д. 22/20, оф 248
 
+380 (44) 5938699
ukraine@bowa.de
bowamedical.com

Представительство в Республике
Казахстан
050013 Алматы
Площадь Республики, 13 оф. 510

+7 (777) 1561100
kazakhstan@bowa.de
bowamedical.com


