
LiNA Xcise™

LiNA este o marcă înregistrată a LiNA Medical în UE, SUA și CN 

Morcelator fără fir 

Siguranță crescută 

Durată redusă a procedurii 

Manșon de 
protecție reglabil 

Capac reductor 

Tub interior conic 

Innovation in Gynaecology

LiNA Xcise™ este un morcelator fără fir, de unică folosință, 

destinat morcelării țesuturilor în timpul procedurilor ginecologice 

laparoscopice. Designul unic al sistemului LiNA Xcise™ oferă un 

control sigur și ușor în timpul histerectomiei și miomectomiei.  



Informații pentru comandă:  LiNA Xcise™ 

Cod Produs Ambalare 

MOR-1515-1-I LiNA Xcise – morcelator de 15mm cu obturator – de unică folosință 1x cutie 12 buc., sterile, ambalate individual 

MOR-1515-6-I LiNA Xcise – morcelator de 15mm cu obturator – de unică folosință 1x cutie 6 buc., sterile 

LiNA Xcise™ Morcelator fără fir 

LiNA Medical ApS Formervangen 5, DK-2600 Glostrup, Danemarca  |  Tel.: +45 43 29 66 66, Fax: +45 43 29 66 99 

info@lina-medical.com  www.lina-medical.com

CVR: 10054974

Simplitate 

Dispozitiv de unică folosință gata de utilizare

• Este fără fir și nu necesită asamblare
Morcelatorul este gata de utilizare direct din cutie și, fiind fără fir, nu este nevoie de montare la o 

unitate de acționare sau să fie cablat. Prin urmare, LiNA Xcise™ este rapid, simplu și ușor de utilizat 

și permite mobilitatea nelimitată a personalului sălii de operație.

• Poate fi eliminat complet în siguranță
LiNA Xcise™ este compatibil cu RoSH și poate fi eliminat complet ca deșeu spitalicesc obișnuit.

• Puternic 
LiNA Xcise™ are un cuplu superior și operează la 1000 RPM pentru a morcela prin țesuturile cele 

mai fibrotice (cel mai mare uter morcelat cu LiNA 

Xcise, conform raportărilor, a fost de 2930 gr). 

Inovare 

 

Morcelare ușoară și eficientă

• Tub de tăiere conic
Tubul de tăiere al LiNA Xcise™ se evazează realizând un diametru mai 

mare pe măsură ce țesutul este extras, astfel reducând rezistența, 

obținând benzi lungi de țesut și reducând rotirea țesuturilor.

• Design concav spre interior al lamei
Sistemul LiNA Xcise™ dispune de o lamă concavă spre interior, ceea ce 

împiedică tocirea acesteia de la contactul inadecvat cu pensa.   

• Manșon de protecție reglabil
Manșonul de protecție a tubului de tăiere poate fi ajustat și rotit la 360° în 

funcție de poziția mâinii, asigurând efectul de exfoliere optim.

• Capac reductor de 5 mm
Capacul reductor are un design simplu, pentru o schimbare rapidă și o 

utilizare optimă a instrumentului de 5 mm.  

Siguranță 

Control complet în timpul morcelării

• Poziționare în trei trepte
LiNA Xcise™ are trei poziții ale lamei, pentru a asigura o morcelare optimă și sigură; 

„Safety Guard” (protecție de siguranță) - lama este complet retrasă în canulă, pentru protecția 

pacientului

„Cut 1” (tăiere 1) pentru exfolierea suprafețelor 

„Cut 2” (tăiere 2) pentru carotaj  
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