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Instrumente medicale electrice 
pentru chirurgia oaselor



 Revoluție în chirurgia

Sterili-
zarea  
instrumentelor electrice  
pe baterie reprezintă o solicitare 
puternică asupra bateriei şi a tuturor  
componentelor electrice şi electronice. Aceste 
componente necesită o protecție riguroasă împotriva 
impactului sterilizării. Conceptul Nouvag de instrumente electrice pentru chirurgia oaselor principale separă unitatea 
de antrenare cu partea electronică de control și motorul de restul instrumentului prin intermediul unui compartiment 
închis ermetic, având ca rezultat eliminarea completă a necesității de a steriliza aceste componente cheie. O persoană
„nesterilă” introduce alimentatorul (Power-Pack) nesterilizat în instrument utilizând o pâlnie sterilă, iar persoana 
„sterilizată” închide capacul. 
Alimentatorul conține software-ul pentru fiecare instrument electric controlabil. Alimentatorul recunoaște instrumentul 
electric  

 



 oaselor medii şi mari 

la care 

este actualmente 
conectat prin intermediul  

contactelor ataşate de interiorul 
 fiecărui instrument electric și asigură parametrii  

de control relevanți. Alimentatorul poate fi utilizat și schimbat 
 complet independent, o caracteristică ce facilitează foarte mult ușurința în utilizare. 

Acest mod de construcție extinde în mod drastic durata de viață a componentelor sensibile, fără a restricționa în 
mod semnificativ unitățile la utilizarea lor. Înalta calitate vizibilă și designul premiat al întregului sistem de 
alimentare cu baterie se potrivesc ideal cu bine cunoscuta filozofie a Nouvag de a furniza, în sectorul medical, 
unități de utilitate ridicată, tehnologie sofisticată şi lungă durată. 
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Inima sistemului 

„Unitatea universală”, alimentată de o baterie litiu-ion, motor 
de acționare integrat, electronică de control și software. 

Motor încapsulat 

Motorul electronic încorporat 

în alimentator controlează 

toate instrumentele electrice. 

Este puterea suplimentară care contează! Cuplajul motorului 

Acest cuplaj face legătura 

cu roțile dințate integrate în 

unitatea respectivă. 

Contacte 

Aceste contacte permit ca 

software-ul integrat să 

recunoască în mod independent 

la care instrument electric este 

conectat alimentatorul. 

Indicator de stare 

LED-urile integrate indică 

nivelul de încărcare a 

bateriei și diferite mesaje 

de eroare. 

Electronica de 

control și software-ul 

Recunoaște toate 

instrumentele electrice și le 

controlează cu software-ul 

corespunzător. 

Fără sterilizare 

Pentru a stimula în mod drastic 

durata de viață a bateriilor, 

partea electronică şi motorul, 

acest concept inteligent elimină 

necesitatea ca întregul 

alimentator să fie supus 

sterilizării. 

Unitate universală  

de antrenare (Power-

Pack/alimentator) 

Cod 3705 

• Unitatea de antrenare universală este introdusă în instrumentul 

electric printr-o pâlnie sterilă în timpul intervenției chirurgicale. 

• Unitatea de antrenare universală recunoaște în mod

automat diferitele scule electrice și se adaptează la

cerințele respective de putere, viteză și funcții.

• Unitatea de antrenare universală utilizează cea mai recentă

tehnologie a bateriilor litiu-ion de mare densitate şi putere,

fără efecte de memorie și cu o capacitate de 2.1 Ah. 

• Afişajul de stare cu LED-uri colorate clar vizibile permite

citirea exactă a nivelului de încărcare chiar și în timpul

funcționării. În plus, cele 4 LED-uri albe iluminează locul

intervenției chirurgicale.

• Suportul de fixare pliabil încorporat în bază permite ca

alimentatorul să fie foarte ușor de introdus în instrumente

electrice sterile, fără a pune în pericol sterilitatea acestora.
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Dimensiuni, piesa de mână fără accesoriu 180 x 93 x 196 mm

Greutate, piesa de mână cu Power-Pack 1730 g

Viteză infinit reglabilă 0-6000 rpm (Poziția I)
0-6500 rpm (Poziția II)

Cursă 4,0 mm

Clasa de protecție B, EN 60601-1

Alimentare electrică Baterie reîncărcabilă internă

Ferăstrău 

Ferăstrăul poate fi operat în două intervale de viteză. 

Grosime lamă Cod. 

0,80 mm KM277R 

0,80 mm KM325R 

0,60 mm KM275R 

0,80 mm KM250R 

• Pentru ultilizarea lamelor de ferăstrău cu un conector Stryker.

• O cursă de 4 mm, pentru rezultate de tăiere perfecte.

• 2 reglaje de viteză disponibile.

• Întinzător cu acțiune rapidă fără scule pentru introducerea lamei 
de ferăstrău. 

• Poziţie de blocare

Ferăstrău, Cod. 3703 
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Dimensiuni, piesa de mână fără accesoriu 162 x 93 x 198 mm

Greutate, piesa de mână cu Power-Pack 1850 g

Viteză infinit reglabilă 0-1000 rpm (modul de găurire)

0-250 rpm (modul de alezaj)

Canulare Canulare cu Ø 4,3 mm

Clasa de protecție B, EN 60601-1

Alimentare electrică Baterie reîncărcabilă internă

Maşină de găurit & alezor 

Această maşină de găurit este potrivită pentru găurire și 
frezare, pentru care este dotată cu două intervale de viteză. 

• Maşină de gaurit cu 2 intervale de viteză, 0-250 rpm, şi 0-1000 rpm.

• Numeroase mandrine pentru găurit și frezat extind domeniul

de aplicabilitate. A se vedea pagina 15, „Accesorii”

• Când se utilizează o cuplă rapidă pentru cabluri Kirschner,

un conector de prelungire poate fi înșurubat pe partea din

spate a unității pentru a proteja utilizatorul.

• Unitatea dispune de un mod de oscilație.

• Poziție de blocare, mişcare înainte și în sens invers.

Maşină de gaurit & alezor, Cod. 3701 
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Dimensiuni, piesa de mână fără accesoriu 137 x 93 x 197 mm

Greutate, piesa de mână cu Power-Pack 1660 g

Viteză infinit reglabilă 0-1000 rpm (burghiu Modus)

Canulare Ø 4.3 mm

Clasa de protecție B, EN 60601-1

Alimentare electrică Baterie reîncărcabilă internă

Maşină de găurit universală 

Pentru utilizarea cu orice accesoriu de găurire și cu 
mandrina Kirschner pentru fire de perforare (transfixion). 

• Pentru tot ce ține de găurire.

• Cupla rapidă specială Kirschner este disponibilă pentru

acest burghiu cu conector de prelungire.

• Comutabilă în modul oscilant.

• Poziție de blocare, mişcare înainte și în sens invers.

Maşină de găurit universală, Cod 3700 



8 

Dimensiuni, piesa de mână fără accesoriu 217 x 93 x 197 mm

Greutate, piesa de mână cu Power-Pack 1750 g

Viteză infinit reglabilă 0-6000 rpm (Poziția I)

0-6500 rpm (Poziția II)

Cursă 4,0 mm

Clasa de protecție B, EN 60601-1

Alimentare electrică Baterie reîncărcabilă internă

Ferăstrău pentru stern 

Pentru chirurgia toracică și, în special, pentru lucrările 
asupra sternului. Protecție pentru organele interne. 

Grosime lamă Cod. 

0,80 mm KM97

• Se foloseşte cu o lamă de fierăstrău specială care se

potrivește cu lungimea elementului de protecție.

• Permite tăieturi foarte precise și control fin.

• Ideal pentru utilizarea cu lichid de răcire.

• Tensionarea fără scule a pânzei de ferăstrău prin elementul de 

protecție. 

• Funcție de blocare.

Ferăstrău pentru stern, Cod 3704 
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Dimensiuni, piesa de mână fără accesoriu 163 x 93 x 202 mm

Greutate, piesa de mână cu Power-Pack 1760 g

Viteză infinit reglabilă 0-9000 rpm (Poziția I)

0-11000 rpm (Poziția II)

Clasa de protecție B, EN 60601-1

Alimentare electrică Baterie reîncărcabilă internă

Ferăstrău oscilant 

Pentru zonele în care ferăstrăul nu poate ajunge. Cu multe 
opțiuni de ajustare pentru poziționarea pânzei de ferăstrău 

Grosime lamă Cod. 
1,00 mm 
1,19 mm 
1,27 mm 

KMS1310.58R
KMS1312.59J 
KMS1313.57S

1,27 mm KMS1713.L50

1,27 mm 
1,37 mm 

KMS1913.51S
KMS1914.51T

1,19 mm KMS1912.L50

1,00 mm 
1,27 mm 

KMS2210.56F
KMS2213.57F

1,00 mm KMS0004.SY

1,00 mm KMS0001.SY

1,19 mm KMS1312.S50

1,00 mm 
1,19 mm 
1,27 mm 
1,37 mm 
1,47 mm 

KMS2510.56B
KMS2512.55J
KMS2513.55S
KMS2514.55T
KMS2515.55I

0,60 mm KM519.017

0,60 mm KM519.012

1,00 mm 
1,19 mm 
1,27 mm 
1,37 mm 

EZ1310.M50
EZ1312.M50 
EZ1313.M50 
EZ1314.M50

0,60 mm 
EZ1912.M50
EZ1913.M50 
EZ1914.M50

1,00 mm 
1,19 mm 
1,27 mm 
1,37 mm 
1,47 mm 

EZ2210.M50
EZ2212.M50 
EZ2213.M50 
EZ2214.M50 
EZ2215.M50

• Tensionarea fără scule a pânzei de ferăstrău prin rotirea

butonului canelat.

• Poziția pânzei ferăstrăului este reglabilă în trepte de 45° prin

rotirea întregului cap până la 360°.

• Lama ferăstrăului poate fi introdusă în 5 poziții diferite, pentru

a găsi un unghi adecvat pentru utilizare.

• Funcție de blocare.

Ferăstrău oscilant, Cod 3702 
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Pregătire/sterilizare 

Toate compartimentele acestui coș de sterilizare se potrivesc cu 

sistemul sculelor electrice și fiecare componentă îşi are locul ei. 

Astfel, coșul poate fi încărcat în mod eficient și calitatea 

sterilizării este garantată întotdeauna. 

Amplasarea precisă a instrumentelor și a pieselor necesare 

protejează suprafețele, împiedicând alunecarea și ciocnirea 

componentelor. 

Sistemul de clătire pentru coșul de sterilizare este destinat să fie 

utilizat pentru a garanta că toate canalele sunt clătite. 

Tuburile sunt montate direct pe canalele instrumentelor și 

mandrinele vor fi clătite cu ajutorul adaptoarelor de clătire. 

Fiecare adaptor de clătire are un cod de culoare şi se potriveşte cu 
poziţia colorată care se află pe instrumente.  

Roșu (Cod 3734), alb (Cod 3733), verde (Cod 3732)  

Adaptoare de clătire pentru sterilizare 
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Închidere ermetică 

Alimentator (Power-Pack) 
nesterilizabil 

Cod 3705 

Pâlnie sterilă sterilizabilă 

Cod 3725 

Persoană sterilizată  Persoană nesterilizată 

• Deschideți compartimentul pentru baterii al
instrumentului electric sterilizat și deschideți capacul.

• Aşezaţi pâlnia sterilizată peste orificiul deschis al
instrumentului electric.

• Cu ajutorul mânerului, introduceţi
alimentatorul în orificiul instrumentului electric
și, apoi, strângeţi la loc mânerul în locaș.

• Scoateţi pâlnia sterilă.

• Închide capacul, închideți compartimentul pentru baterii
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Întreținere și îngrijire 

Întreţinerea instrumentelor este intenţionat să fie cât 

mai ușor posibilă. Pentru a facilita acest lucru, folosiți 

standul pentru întreținere. 

Atunci când instrumentul este într-o poziție suspendată, 

toate zonele care necesită lubrifiere pot fi accesate cu 

ușurință de tubul sprayului pentru îngrijire. 

Pentru a întreţine suprafețele interioare, utilizați 

instrumentele de îngrijire ajutătoare. Acestea 

elimină necesitatea de a deșuruba instrumentul. 

Stand pentru întreținere 

Cod 3724 



Instrumente de îngrijire ajutătoare 

Îngrijirea instrumentelor este un factor cheie în menținerea 
funcționalităţii instrumentelor și extinderea duratei de funcționare. 

Adaptoare întreținere 
Portocaliu 
Violet 
Galben 
Albastru 

Cod 3729 
Cod 3728 
Cod 3731 

Cod 3730 

Pentru a păstra lucrurile cât mai simplu posibil pentru utilizatori și, în același 

timp, pentru a se asigura eficienţa, au fost dezvoltate multe instrumente de 

îngrijire ajutătoare diferite, care vizează în mod sistematic zonele nevralgice 

și simplifică foarte mult aplicarea uleiului de întreținere. 

Adaptoarele de întreținere individuale au fost codificate prin 

culori, pentru a facilita selectarea acestora. Fiecare instrument 

este clar marcat cu un punct colorat, care desemnează tipul 

adaptorului de întreținere care trebuie utilizat. 

Pentru a eticheta zonele instrumentelor care necesită întreținere, au fost 

folosite următoarele 4 culori. Portocaliu, violet, galben și albastru. 

Un dispozitiv cu un punct verde, alb sau roșu se referă la 

instrumentele de lucru ajutătoare care sunt folosite la sterilizare. 

13 
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Încărcător 

Încărcătorul nu doar încarcă bateria; acesta poate și ar trebui să 

fie locul de stocare a bateriei în cazul în care aceasta nu este 

utilizată, deoarece bateriile care nu sunt utilizate în mod regulat se 

descarcă lent. Atâta timp cât bateria rămâne în încărcător, acesta 

asigură faptul că bateria este întotdeauna încărcată complet. 

Pentru utilizarea zilnică și în departamente mari este disponibil, de 

asemenea, un încărcător cu compartimente de încărcare pentru 4 baterii. 

Aceasta asigură că cel puțin o baterie de rezervă va fi mereu la îndemână. 

O suprafață reflectorizantă pe încărcător reflectă LED-urile de pe 

alimentator, care afișează întotdeauna nivelul curent de încărcare. 

Indicatorul READY (pregătit) de pe partea dreaptă a încărcătorului 

informează dacă aparatul este conectat și încărcarea poate avea loc. 

Încărcător baterie cu 1 comparti-
ment de încărcare, Cod 3706

Încărcător baterie cu 4 compart. 
încărcare, Cod 3707 (fără poză)

Dimensiuni, fără cablu 157 x 140 x 79 mm 636 x 140 x 79 mm 

Greutate 1740 g 6960 g 

Tip Încărcător baterie Litiu-ion Încărcător baterie Litiu-ion 

Intrare 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,9 A 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,9 A 

Ieşire 16,8 VDC, 2,0 A 16,8 VDC, 2,0 A 



Accesorii 

Alte accesorii fără ilustraţii 

Cod 3711 
Adaptor pentru uneltele 
unghiulare radiolucente. 

Cod 3708 
Mandrină fire de perforare pentru 
maşină de găurit & alezor. 

Cod 3709 

Mandrină fire de perforare pentru 

maşina de găurit universală. 

Cod 3710 
Manșon de protecție mandrină 
Kirschner pt. fire de perforare maşina 
de găurit universală & alezor. 

Cablu echipamente 
Standard UE 
Standard UK 
Standard SUA 
Standard AU 

 
Cod 22279 
Cod 22283 
Cod 22282 
Cod 22284 

Cablu POA. 

Cod 3726 

Spray de ulei 

Cod 3727 

Cod 3718 
Mandrină de găurit Jakobs cu 
cheie. Ø 4,0 mm deschidere 

Cod 3719 
Mandrină de găurit Jakobs cu 
cheie. Ø 6,5 mm deschidere 

Cod 3720 
Mandrină de găurit Rohm cu 
cheie. Ø 7,0 mm deschidere 

Adaptor clătire 

Miele/Stielco/Webeco 
Belimed 
Maquet/MediKomp/ 
Getinger 

Cod 3736 
Cod 3737 

Cod 3738 

Set de perii de curățare. 
Cod 3739 

Cod 3721 
Mandrină de găurire cu 
acțiune rapidă şi blocare. Ø 
6,0 mm deschidere 

Cod 3722 
Mandrină cu acțiune 
rapidă. Ø 6,0 mm 
deschidere 

Cod 3723 
Mandrină de găurire Albrecht 
cu acțiune rapidă. Ø 3,5 mm 
deschidere 

Cod 3712 
Accesoriu AO pentru găurire și 
frezare. Canulare Ø 2,5 mm 

Cod 3713 
Accesoriu AO pentru găurire și 
frezare. Canulare Ø 4,3 mm 

Cod 3717 
Accesoriu hexagonal SW6 
cu canulare Ø 4,3 mm 

Cod 3714 
Cuplaj de un sfert de inch cu 
canulare Ø 4,3 mm 

Cod 3715 
Accesoriu Hudson cu canulare 
Ø 4,3 mm 

Cod 3716 
Accesoriu Harris cu canulare Ø 
4,3 mm 

15 



 Parteneri comerciali Nouvag: 

Nouvag AG · Postfach 180 · St.Gallerstr. 23–25 · CH-9403 Goldach 

Telefon +41 (0)71 846 66 00 · Fax +41 (0)71 846 66 70 

info@nouvag.com   ·   www.nouvag.com 

Nouvag GmbH · Schulthaißstr. 15 · D-78462 Konstanz 

Telefon +49 (0)7531 1290-0 · Fax +49 (0)7531 1290-12 

info-de@nouvag.com   ·   www.nouvag.com 

Nouvag USA Inc. · 18058 Albyn Court · CA-93532 Lake Hughes · USA 

Telefon +1 661 724 0217 · Fax +1 661 724 1590 

Număr netaxabil (800) 673 7427 

paul@nouvagusa.com · www.nouvag.com 




