
ВИСОКОЕФЕКТИВНА
ТОРСІОННА УЛЬТРАЗВУКОВА 
СИСТЕМА



LOTUS – 
з торсіонною
ультразвуковою
технологією для 
підвищеної безпеки

Ультразвукові скальпелі використовуються для 
лапароскопічної хірургії з 1990 року. 
Ультразвукові скальпелі - це хірургічні ножі, що 
активуються за допомогою ультразвукової 
енергії та використовуються для різання і 
коагуляції тканин. У технічному плані, 
ультразвуковий скальпель - це механічний 
інструмент з вібруючим лезом.

Ультразвук – раніше і зараз

Вібрація з частотою 36 000 Гц дозволяє йому 
ефективно діяти як інструменту для різання і 
коагуляції одночасно.

Ультразвукова енергія забезпечує швидку
дисекцію та не потребує використання 
високочастотного струму.



За допомогою системи LOTUS Ви можете 
насолоджуватися перевагами ультразвукових 
скальпелів останнього покоління.
Торсіонна енергія, що генерується в системі 
LOTUS, зменшує розсіювання енергії на кінці 
інструмента, в порівнянні зі звичайними 
поздовжніми інструментами.

Найсучасніша торсіонна ультразвукова технологія

Ультразвуковий скальпель LOTUS може 
швидко та надійно залігувати судини.

Запатентована торсіонна ультразвукова 
технологія робить систему LOTUS особливо 
ефективною.
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Швидкість різання ультразвукового скальпеля 
LOTUS безпосередньо пов’язана з тиском на 
спусковому гачку.

Високий ступінь тактильного зворотного 
зв’язку забезпечує точний контроль різання 
хірургом.

Повний контроль у вашій руці

Рукоятка 
Просте встановлення Plug’n Play

Торсіонний перетворювач LOTUS
Збірка без використання інструментів

Підвищена Безпека

Індикація живлення

Три рівні 
потужності

Автоматичне 
розпізнавання

інструмента

Звичайний ультразвуковий інструмент
Енергія подається в лінійному напрямку до 
кінчика інструмента. Це призводить до 
розсіювання енергії на кінчику інструмента. 
Можливе мимовільне дистальне проникнення у 
тканини.

Торсіонна ультразвукова система LOTUS
Енергія системи LOTUS перпендикулярна (90 
градусів) до осі леза. Це дає перевагу, оскільки 
забезпечує концентрацію енергії в межах бранш 
і, таким чином, підвищує безпеку для 
користувача. Ризик мимовільного дистального 
проникнення значно знижується.

РозріжтеКоагуляція / ЛігуванняЗахопіть

Схематичне зображенняСхематичне зображення

Високоефективна енергія стиснення

- Безпечний: контрольована орієнтація 
енергії на кінчику інструмента

- Економія часу: різка та коагуляція за 
допомогою одного інструмента

- Точний: ефективна дисекція і 
гемостатичне лігування з високим
тактильним зворотним зв’язком

Plug’n Play
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Ножиці для дисекції
Вузьке лезо із заглибленнями для точної
дисекції.

Ножиці для дисекції
Ножиці для дисекції LOTUS спеціально 
призначені для швидкої і точної гемостатичної 
дисекції тканини. Тонке зігнуте лезо має 
заглиблення і сприяє точній дисекції в 
потрібному місці.

Інструмент для резекції печінки
Більша контактна поверхня для сильнішого
гемостатичного ефекту.

Інструмент для резекції печінки
Інструмент для резекції печінки LOTUS
спеціально призначений для використання на
тканині печінкової паренхіми. Більша контактна
поверхня створює сильніший гемостатичний
ефект.

Ефективний у всіх відношеннях

Просте управління, точна робота

Ø 5.5ммОбертальне коліща

Кнопка активації

Спусковий гачок
Контрольована 
швидкість дисекції
завдяки високому
тактильному
зворотному зв’язку

Кнопка 
вибору 
потужності

Ергономічна 
рукоятка

Робоча довжина
176 / 350 / 435мм

Області застосування

Загальна хірургія
- Верхній 
шлунково-
кишковий тракт
- Колоректальна
- Гепатобіліарна
- Баріатрична 
хірургія

Торакальна хірургія

УрологіяГінекологія
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Інформація для замовлення

L

Тип L REF

Відкрита хірургія 200, 
прямі бранші

176мм
Рукоятка (одноразова, 10 шт./уп.) DS4-200SD

Перетворювач (багаторазовий) SV3-200

Лапароскопія 400, 
зігнуті бранші

350мм
Рукоятка (одноразова, 10 шт./уп.) DS4-400CD

Перетворювач (багаторазовий) ES4-400CT

Баріатрична хірургія
500, прямі бранші

435мм
Рукоятка (одноразова, 10 шт./уп.) DS4-500SD

Перетворювач (багаторазовий) SV3-500

L

Тип L REF

Відкрита хірургія 200, 
прямі бранші

176мм
Рукоятка (одноразова, 10 шт./уп.) LR4-200SD

Перетворювач (багаторазовий) LR3-200

Лапароскопія 400, 
зігнуті бранші

350мм
Рукоятка (одноразова, 10 шт./уп.) LR4-400SD

Перетворювач (багаторазовий) LR3-400

Генератор 
LOTUS Series 4 LG4

Ножиці для дисекції LOTUS

Інструмент для резекції печінки LOTUS 
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Додаткові аксесуари

Технічні дані

Тип REF

Ножний вимикач LOTUS LG4 LF4

Похила полиця для 
дооснащення ARC CART 902-924

LOTUS CART (візок), 
зібраний

Складається з: 
902-024 LOTUS CART,  

розібраний
902-921 Ручка   
902-912 Кошик
902-100 Набір 
інструментів для збірки

902-070

Технічні зведені дані Генератор LOTUS Series 4 

Частота мережі 50 / 60 Гц

Напруга 100 – 240 В (±10 %)

Запобіжник Внутрішній запобіжник

Макс. споживання енергії 150 ВА

Ширина x висота x глибина 340 x 95 x 340мм

Вага 4.3 кг

Дисплей TFT

Класифікація відповідно до Директиви ЄС 93/42/EEC IIb

Клас захисту відповідно до EN 60601-1 I

Тип відповідно до EN 60601-1 BF

Ref LG4

Вихідна частота 36 кГц

Вихідна потужність 50 Вт

Режим роботи З перервами 3 / 30 сек. (увімк. / вимк.)

Умови навколишнього середовища для зберігання і транспортування

Температура -10 °C - +50 °C

Відносна вологість 10 % - 90 %

Атмосферний тиск 500 гПа - 1060 гПа

Умови навколишнього середовища для роботи

Температура +10 °C - +30 °C

Відносна вологість 30 % - 75 %

Атмосферний тиск 810 гПа - 1060 гПа
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BOWA-electronic GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Strasse 4 – 10
72810 Gomaringen I Germany

Phone +49 (0) 7072-6002-0
Fax +49 (0) 7072-6002-33
info@bowa.de I bowa-medical.com
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SRA Developments Ltd
a BOWA-electronic GmbH & Co. KG company 
Bremridge House, Bremridge,
Ashburton, Devon, TQ13 7JX, UK


