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PREAMBUL
Suntem prezenţi pe piaţa medicală din 
România începând cu anul 1995 având ca şi 
obiective principale furnizarea echipamentelor 
medicale, întreţinerea şi repararea acestora.
Succesul companiei se datorează orientării 
noastre către necesităţile şi nevoile clienţilor 
prin angajamentul făcut de angajaţii noştri şi 
al companiei, de a oferi servicii de o calitate 
superioară. Satisfacţia clienţilor este evaluată 
prin chestionare.

CLIENŢII NOŞTRI

ERBE, B&K Ultrasound, Lisa Laser, RZ 
Medizintechnik, Heine, Optomic, Nouvag, 
Angiodynamics, Medkonsult MT, Meyer-
Haake, Iskra Medical, MedGyn, Cortex, 
DermoScan, Medicapture.

PIAŢA MEDICALĂ
Suntem prezenţi  pe întreg teritoriul 
României. Scopul nostru este de a ajunge 
lideri în domeniile: urologie, ginecologie, 
chirurgie, dermatologie şi O.R.L , gastro-
enterologie, pneumologie, neurologie, 
ortopedie, chirurgie cardiovasculară.

Încercăm să identi�căm în mod constant noile 
inovaţii şi să pro�tăm de oportunităţile 
apărute pentru a asigura viitorul companiei şi 
al angajaţilor noştri. Pro�tabilitatea serviciilor 
noastre este vitală pentru a ne asigura 
independenţa �nanciară şi a menţine calitatea 
superioară a prestaţiilor.

ANGAJAŢII NOŞTRI
Ne asigurăm succesul prin devotamentul şi 
motivarea corectă a angajaţilor noştri.
Stabilim şi de�nim scopuri cu care angajaţii 
noştri se pot identi�ca. Ne aşteptăm ca 
angajaţii noştri să �e motivaţi, �exibili, 
dedicaţi calităţii ,  dispuşi să lucreze 
în echipă, cu dorinţa de a-şi asuma respon-
sabilităţi.

FURNIZORII NOŞTRI
Căutăm şi ne angajăm în parteneriate cu acei 
furnizori ale căror rezultate se concretizează 
prin livrarea unor produse de o calitate 
superioară şi care sunt rodul unor proiecte 
internaţionale de cercetare. Numai în acest fel 
putem � siguri de calitatea serviciilor lor şi 
indubitabil ne asigurăm, în mare măsură, 
calitatea serviciilor proprii.

FIRME REPREZENTATE 

ASIGURAREA VIITORULUI

ISTORIC ELMED MEDICAL

Clienţii noştri sunt medicii care acceptă 
provocările în mod constant pe parcursul 
actelor medicale şi totodată efectuează 
actul medical în bene�ciul pacientului prin 
e�cienţă şi e�cacitate. Pornind de la această 
idee concepem planurile de dezvoltare şi 
evaluăm calitatea serviciilor noastre. Pentru 
a realiza scopul nostru, oferim soluţii 
inovative, practice şi sigure. Scopul �nal 
propus este satisfacţia totală a clienţilor 
noştri (pacienţi şi medici). Încercăm din 
răsputeri să �m partenerii clienţilor noştri 
prin oferirea unor produse şi servicii de o 
calitate superioară.



generală
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Electrocautere ERBE
Unități coagulare cu argon plasmă ERBE
Electrostimulator pentru localizarea structurilor nervoase ERBE
Pompă de irigație ERBE
Evacuator de fum ERBE
Unitate pentru chirurgie cu jet de apă ERBE
Unitate de criochirurgie ERBE
Dispozitive pentru sigilare și tăiere vase de sânge, instrumentare ERBE
Turn de laparoscopie RZ (surse de lumină, camere HD, pompe de irigare-
aspirare, insu�ator)
Rezectoscop hybrid (mono și bipolar), rezectoscop monopolar, rezectoscop 
bipolar, nefroscop, cistoscop, URS, uretrotom, histeroscop, litotritor și accesorii RZ 
Medizintechnik
Ecografe B&K Ultrasound pentru urologie, ginecologie, general, ATI
Sistem de fuziune, program de plani�care și monitorizare a biopsiei
Laser chirurgical Holmium și Thulium, pentru litotripsie și rezecție, Lisa Laser
Fibră laser reutilizabil, accesorii, Lisa Laser
Sisteme de urodinamică, uro�owmetre, set catetere pentru cistomanometrie
Scaun de examinare și intervenții pentru urologie, ginecologie
Scaun tratament pentru incontinență urinară prin magneto-terapie, Iskra
Morcellator, Nouvag
Pompe de aspirație, Nouvag
Lămpi de examinare LED, Heine
Colposcoape optice, videocolposcoape, Optomic
Stație de lucru ginecologie, Optomic
Radiocautere pentru ginecologie, Meyer-Haake
Telescoape rigide și semi-rigide, RZ, Optomic, Scholly
Cistoscop �exibil, urologie, Optomic
Laminaria, ginecologie, MedGyn
Criochirurgie, ginecologie, Cortex
Sistem de electroporație ireversibilă - NanoKnife, Angiodynamics
Program de schimbare a telescoapelor uzate, defecte
Instrumentar medical pentru toate domeniile, RZ Medizintechnik
Trainer box pentru urologie (rezectoscopie)
Trainer box pentru ginecologie 

fondată în 1998
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Ecran de control mare de tip tactil, care facilitează o foarte bună 
vizualizare din câmp steril.

Posibilitate de memorare a setărilor speci�ce disciplinelor, respectiv 
a persoanelor utilizatoare.

Funcție de conectare WIFI pentru download, upload, setări, 
upgrade, update, utilizând aplicația gratuită VIO Support App.

ReMode - cu această funcție, pot � 
schimbate până la 6 subprograme 
diferite direct din câmp steril.

 Soclurile: de tip multifuncțional -
monopolar, bipolar, sigilare vasculară, 
toate în același tip de soclu! Se pot 
utiliza până la 6 instrumente diferite la 
alegere.

 Tehnolog ia  mul t iproce sor :  1 5 
procesoare facilitează performanțe 
superioare, executând 25 milioane de 
măsurători/sec.

 Unitatea de electrochirurgie are o 
putere de 400W.

   19 moduri con�gurabile, programate 
pentru diferite discipline medicale.

Conceput și dezvoltat cu tehnologie de vârf utilizată în prezent în 
sălile de operație din întreaga lume. 
VIO 3 are modurile potrivite pentru mai multe aplicații în blocul 
operator, în acest fel, generatorul suportă toate tehnologiile 
monopolare, bipolare, hibride și de sigilare vasculară.
Design onorat de un juriu internațional.

Motivele care poziționează VIO3 într-
un dispozitiv de top

Electrocauter
VIO 3
VIO3 - cea mai nouă inovație în 
domeniul electrochirurgiei
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Toate tehnologiile chirurgicale regulatoare moderne într-o 
singură unitate - cu dozare  automată
 Funcţii CUT şi COAG noi şi îmbunătăţite
 Poate � con�gurat individual pentru a respecta cerinţele 
diferitelor specialităţi
O gamă largă de module şi funcţii cu soclu
 Îmbunătăţirile pentru diferite specialităţi medicale sunt 
posibile oricând
 Operare simplă, interactivă, sigură, folosind ecranul TFT şi 
Funcția FocusView: informaţiile a�şate sunt doar cele 
esenţiale
  Funcţia ReMode: “telecomandă” cu ajutorul mânerului sau a 
comutatorului de picior, direct din mediul steril
 VIO 300 D – unitatea principală de control pentru alte module 
ale sistemului electrochirurgical VIO, de exemplu Coagularea 
cu Plasmă de Argon, evacuatorul de fum, pompa de irigaţie 
endoscopică şi altele.

Electrocauter
VIO 300 D
Întreg spectrul electrochirurgical 
într-o unitate modulară!

Standard inovator, care asigură suport 
optim pentru toate disciplinele medicale.

VIO300D, oferă dozare automată pentru 
toate tehnologiile de reglare, cum ar �:

– controlul tensiunii pentru tăiere și 
coagulare �nă

– reglarea arcului electric pentru tăiere sau 
coagulare de mare putere, precum și pentru 
tăiere în mediu lichid

– controlul puterii pentru a menține 
niveluri de putere constante în timpul 
coagulării și a devitalizării țesuturilor.

Puterea generatorului este de 300W.

Hardware și so�ware
adaptate nevoilor dumneavoastră!
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VIO300D, oferă dozare automată pentru toate tehnologiile de reglare, 
cum ar �:

Dozare automată

 Funcţii CUT şi COAG noi şi îmbunătăţite, 
atât monopolar cât și bipolar

Poate � con�gurat individual pentru a 
respecta cerinţele diferitelor specialităţi, 
indicaţiile şi procedurile medicale

 Operare simplă, interactivă şi sigură 
folosind ecranul TFT şi FocusView: 

VIO 300 S – unitatea principală de 
control pentru alte module ale sistemului 
electrochirurgical VIO, de exemplu 
Coagularea cu Plasmă de Argon, 
evacuator de fum, pompa de irigare 
endoscopică şi altele

Standard inovator, care asigură suport optim pentru aproape toate 
disciplinele medicale.

Avantaje:

Electrocauter
VIO 300 S

controlul tensiunii pentru tăiere și coagulare �nă

reglarea arcului electric pentru tăiere sau coagulare de 
mare putere, precum și pentru tăiere în mediu lichid

controlul puterii pentru a menține niveluri de putere 
constante în timpul coagulării și a devitalizării țesuturilor
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Tehnologie personalizată în electrochirurgie.

 Toate cele mai recente tehnologii de control electrochirurgical într-o singură unitate, cu 
reglarea automată a puterii
 Funcții noi și îmbunătățite de tăiere și coagulare
 Operare simplă, interactivă și sigură
 Plug & Play (con�gurare automată): conectați instrumentul, începeți procedura
 Funcție de AUTO START, pentru confort și siguranță

Electrocauter
VIO 100 C

Hardware și so�ware - adaptate nevoilor dumneavoastră!

Cu sistemul electrochirurgical VIO, ERBE a stabilit un 
standard inovator pentru supor tul optim al 
aplicațiilor în aproape toate specialitățile medicale.

 Au conceput VIO 100C pentru a oferi soluții 
complete în domeniile medicale cum ar � 
ginecologia, ORL și dermatologia, pentru utilizare în 
procedurile ambulatorii operative.

Acesta completează VIO 300 D și 300 S, care a 
deschis noi domenii în chirurgia de înaltă 
performanță. 

VIO 100 C poate � adaptat în mod continuu, de 
exemplu cu schimbarea soclurilor, selectarea limbii 
pentru diferite țări, actualizări speci�ce pentru 
indicații speciale.

 Modurile de electrochirurgie îmbunătățite și nou dezvoltate permit medicului să genereze efectele de tăiere, 
coagulare sau devitalizare necesare pentru aproape �ecare aplicație. Folosind noua tehnologie electrochirurgicală 
reglabilă, puterea de ieșire poate � ajustată, astfel încât să se utilizeze doar o cantitate necesară de energie.

La cerere, putem trimite Oferte pentru electrocautere ERBE recondiționate:
- electrocautere ERBE VIO 300D, VIO 300S
- electrocautere ERBE ICC 200, ICC 300, ICC 350



Chirurgie/ Ginecologie

Coagulare omogenă pe suprafeţe mari 
şi incizii asistate de argon, de ex. în:
 • chirurgie abdominală

l aparoscopie• 
 chirurgie hepatică• 
 chirurgie mamară• 
 chirurgie viscerală• 

Gastroenterologie

• Hemoragii vasculare mici şi 
super�ciale

Reduceri de tumori• 
Sângerări de tumori• 
Devitalizarea şi coagularea • 

colonului drept
Proctită de radiaţie• 
Sindromul GAVE• 

 

APC este o tehnică electro-chirurgicală pentru controlul sângerării şi 
pentru devitalizarea ţesuturilor anormale.

În timpul procedurii curentul electrochirurgical este transmis către 
ţesut prin gaz de argon ionizat. Procedura are puţine complicaţii şi 
este sigură: creează hemostază e�cientă şi o coagulare omogenă de 
suprafaţă cu o profunzime limitată de penetrare.

Echipamentul constă dintr-o unitate 
APC, un generator electrochirurgical 
şi instrumente APC. 

În sistemul VIO, APC 2 şi generatorul 
VIO sunt coordonate în mod optim.

Bronhoscopie intervențională

Coagulare omogenă non contact  
prin canalul de lucru al 
bronhoscopului, cu sondă �exibilă

Devitalizare țesuturi 

Hemostază şi devitalizare e�cientă prin 
coagulare cu plasmă de argon (APC)
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APC 3
Coagulare cu Plasmă de Argon

Hemostază și devitalizare e�cientă prin 
coagulare cu plasmă de argon (APC)

Toate modurile sunt adaptate cerințelor dvs., permițându-vă să lucrați mai rapid, protejând totodată țesutul.

Folosind funcția ReMode®, puteți selecta până la 6 subprograme. 

După selectarea unui mod, puteți regla modul respectiv prin setarea efectului. 

În afară de soclul FiAPC, unitatea este prevăzută cu un soclu multifuncțional, care vă ajută să conectați până 
la 6 instrumente împreună cu electrocauterul VIO3. Pentru prima dată, acest lucru vă permite să vă 
conectați și să utilizați până la 6 instrumente necesare procedurii dvs.

11



EIP 2
Pompă de irigare endoscopica 
Siguranță mai mare în intervențiile endoscopice, vizibilitate clară 
pentru diagnostic și tratament

Prin intermediul pompei de irigație EIP 2, țesutul 
vizat este curățat de fecale, resturi alimentare, 
cheaguri sau sânge. 

Pompa poate � activată pentru irigații în timpul 
diagnosticului și a tratamentului, astfel încât nu mai 
este necesar un cateter suplimentar de irigație.

Modul de aspirație  
ESM 2

 În tăierea și coagularea electrochirurgicală, adeziunea este redusă pe țesutul umed, irigat, în plus, irigarea permite, 
de asemenea, expunerea mai e�cientă a surselor de sângerare, permițând coagularea e�cientă.

ERBE EIP 2 este activat, prin intermediul comutatorului de picior sau direct la unitate. Butoanele de activare rapidă 
de pe ecran permit utilizatorului să selecteze între trei niveluri diferite de irigare – 30%, 50% sau 80%.

Avantajele irigării:

Se utilizează în conjuncție cu disectorul cu jet de apă ErbeJet 2 și 
are rolul de aspirare a soluției saline utilizată de pompa 
disectorului, pentru rezecții.

Tipul activării și gradul de aspirare sunt ajustate prin interfața 
ERBEJET 2. Activarea poate să �e simultană cu aplicarea jetului 
de apă. 

Pompa de aspirație poate � programată să funcționeze pentru o 
anumită perioadă de timp după ce jetul de apă nu mai este 
activat.

12



Cărucior pentru familia VIO – electrocautere, 
module, APC, Nerve Test, ErbeJet, Unitate de 
aspirare și irigare.

Dotat cu 4 roţi blocabile, opţional coș din 
sârmă, suport pentru cabluri, suport pentru 
tubul de argon.

mânere de unică folosinţă și reutilizabile
cabluri pentru instrumente mono și bipolare
electrod neutru de unică folosinţă și reutilizabile
electrozi tip cuţit
spatulă
bilă și anse de conizaţie
instrumente și accesorii pentru ERBEJET
APC și criochirurgie
instrumentar pentru chirurgia deschisă și laparoscopică

Instrumente și accesorii

VIO CART

13
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Evacuator de fum – IES 2

   IES2 funcționează 
de sine stătător sau 
interconectat cu un electro-
cauter VIO.
   Aspirația se adaptează automat 
la activarea electrochirurgicală (tăiere-
coagulare)
  Posibilitate de reglare a timpului de 
funcționare
    Posibilitate de reglare a parametrilor de aspirație 
pentru tăiere și coagulare

Sistem inteligent 
de evacuare a 

fumului. Reduce 
bacteriile și virușii din 

sălile de operații.
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ERBEJET2
Chirurgie cu jet de apă

Ţesuturile biologice precum organele, ţesutul conjunctiv, vasele de 
sânge sau nervii pot avea o structură celulară foarte diferită. Chirurgia 
cu jet de apă, o nouă formă de disecţie care se foloseşte cu succes de 
mai mulţi ani, separă diferitele tipuri de ţesut, de o elasticitate şi 
fermitate variabilă cu ajutorul presiunii apei bine ajustate. 

În chirurgia hepatică de exemplu, procedura diferențiază selectiv 
parenchimul hepatic de vasele de sânge și căile biliare. Țesutul 
parenchimatos este distrus de apa în timp ce rețeaua sanguină este 
menajată și poate � tratată ulterior cu o minimă pierdere de sânge.

 Timp de operaţie redus.

În urologie, selectivitatea jetului de apă este utilizată pentru a diseca 
prostata din mijlocul ţesuturilor înconjurătoare. Datorită trăsăturilor 
�zice ale ţesutului biologic, jetul disecă precis şi anatomic de-a lungul 
marginii dintre diferitele structuri de ţesut.

Gama de aplicații pentru Erbejet 2:
Urologie
Chirurgie hepato-biliară
Gastroenterologie
Chirurgia colonului
Neurochirurgie



BiCision
Dispozitive sigilare 
și tăiere vase mari

Termofuziune și disecție cu factorul π
Conceptul de siguranță cu BiCision: 
Termofuziune maximă 
Linie minimă de coagulare

Factorul π - Termofuziune maximă
Cleştele în formă de cupă generează o zonă de fuziune mai largă decât 
orice alt instrument cu tijă de 5 mm. Noi numim acest efect „factorul π”. 
Sporeşte siguranţa şi diminuează riscul sângerării.

Disecţie optimă
Lama de tăiere disecă exact în centrul zonei de fuziune şi produce 
margini de rezecţie omogene şi stabile. Geometria lamei şi procesul de 
tăiere produc o tăietură lină, a cărei lungime poate � uşor controlată 
vizual.

BiCision rămâne „răcoros”
Fălcile BiCision au o capacitate termică scăzută şi se răcesc rapid 
datorită volumului lor mic. Aceasta descreşte, de asemenea, 
potenţialul pentru leziunile termice nedorite în timpul poziţionării 
BiCision în zona chirurgicală dorită sau în timpul pregătirii. Geometria 
cleştelui cu o circulaţie binede�nită a curentului şi învelişul de ceramică 
izolat electric diminuează linia de coagulare. Aceasta sporeşte şi mai 
mult siguranţa.

BiCision vă permite pregătirea, 
coagularea, termofuziunea şi disecţia 
vaselor şi a ţesuturilor fără a schimba 
instrumentele. 

Modele BiCision:
- intervenții deschise
- intervenții laparoscopice
- intervenții bariatrice

Zonă maximă de termofuziune
Linie minimă de coagulare, doar o 
minimă necroză termică laterală
Rotaţia tijei permite plasarea precisă a 
fălcilor BiCision în zona dorită

Bene�cii interdisciplinare 
suplimentare:
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Dispozitive sigilare 
vase mari 

Procedura rapidă, de încredere şi e�cace. 

Avantajele ERBE BiClamp
Structurile tisulare pot � coagulate pe zone mai largi.
Disecţia individuală a vaselor de-obicei nu este 
necesară. 
Coagulare e�cientă şi rapidă datorită sincronizării 
optime a instrumentului şi gene-ratorului. 
Nu este necesară nicio unitate adiţională în afară de 
ERBE VIO. 
Instrumentul este autoclavabil.

Categorii de dispozitive în funcție de tipul de operație
 

        

Pentru operații laparoscopice:
Pensă BiClamp LAP Maryland  
Pensă inserţie BiClamp LAP 
Maryland
Pensă BiClamp LAP
Pensă inserţie LAP
Mâner pentru BiClamp LAP
Tijă

Pentru operații deschise: 
B iClamp 200 C
B iClamp 210
B iClamp 201 T
B iClamp 260 C                
B iClamp 270 C
B iClamp 271 T
B iClamp 280

Procedura chirurgicală
Instrumentul funcționează împreună cu 
electrocauterul în care este implementat un 
so�ware special pentru sigilarea vaselor de 
sânge mari, până la un diametru de 7 mm, 
folosind un current electrochirurgical care are 
forma de undă, tensiunea și intensitatea 
ajustate în mod optim în funcție de țesut.
Procesul de sigilare este �nalizat prin funcția 
AutoStop și cu o avertizare sonoră și vizuală.
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Laparoscop autoclavabil  Laparoscop cu un unghi de 
vizualizare de 30º
Diametru Ø = 2.9 mm
Lungime 302 mm
Cod culoare – rosu

P3000
Pompa de aspirare-irigare
pentru laparascopie

Singurul monitor plat pentru utilizare 
simultană, ca de exemplu:
-radiologie, �uoroscopie, și/sau 
chirurgie minim invazivă.
Disponibil în trei variante: 19”;26”; 32”

RZ-HD iLumen RADIANCE 

Troliu
 

P3000-reprezintă cea mai avansată pompă cu membrană pentru 
chirurgia laparoscopică, torace și spațiul retroperitoneal.
Tubulatura, tubul de puncție și recipientul de aspirație sunt complet 
autoclavabile.

Soluție universală pentru toate aplicațiile.
-sistem modular ușor interschimbabil
-suport pentru tastatură calculator 
(opțional)
-suport pentru cap cameră
-suport butelie Co2
-suport  hidraulic  pentru monitor 
(opțional)

pompa rotativă dublă, pentru precizia aspirației și a irigării în timpul 
operațiilor laparoscopice
presetări digitale independente pentru asigurarea unei presiuni 
maxime pentru aspirare și irigare
a�șare digitală pentru presiunea de aspirație în timp real precum și 
pentru presiunea de irigare
e�ciența ridicată cu o viteza de 3l/min.
tubulatura colorată pentru a diferenția mai ușor aspirarea de irigare
picioare antiderapante
funcție de stand-by

Caracteristici:

18
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Turn de chirurgie 
laparoscopică

Sursă de lumină – Lumen LED 3
Durata de viață a lămpii mai mare de 10.000 ore
Zgomot redus, conductivitate de căldură redusă
Control electronic al luminii prin intermediul butoanelor
Panou de control tactil, impermeabil
Reglarea intensității luminii se face automat sau manual
A�șaj digital pentru intensitatea luminii
Adaptor RZ/Storz
Temperatura culorilor 6000 – 6500º K

Videocameră High De�nition – F4 cu 3 cipuri
Mulțumită rezoluției Full High De�nition combinată 
cu o tehnologie de ultima generatie,această cameră 
generează imagini ,,cristaline'' cu o focusare de cea mai înaltă 
clasă asupra detaliilor, ceea ce permite un diagnostic mult 
mai precis și o intervenție chirurgicală mai e�cientă.
Rezoluție Full HD – 1920 – 1080
Înregistrare video Full HD la 60 fps
Meniu în mai multe limbi
Cap cameră cu comenzi
Accesorii opționale- tastatură și pedală

RZ-HD iLumen RADIANCE Flat Screen Monitor
 Singurul monitor plat pentru utilizare simultană, ca de 
exemplu: radiologie, �uoroscopie si/sau chirurgie minim 
invazivă.
Disponibil în trei variante: 19”; 26”; 32”

Troliu
 soluție universală pentru toate aplicațiile.
sistem modular ușor interschimbabil
suport pentru tastatură calculator (opțional)
suport pentru cap cameră
suport butelie CO2
suport hidraulic pentru monitor
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Sursă de lumină – Lumen LED 1
Sursă de lumină – Lumen LED 3
Cameră standard de�nition – Z1 și Z2
Cameră digitală, 1 Chip – F1 și F2
Cameră Full HD, 3 Chip – F3 și F4
Pompă de irigare-aspirare P 3000
Pompă histeroscopie P1 si P5
Pompă uro P1
Insu�ator A2, A3 si A4

Surse de lumină Led 

Cameră video - ieșire standard și digital 

Troliu 

Rezectoscop mono și bipolar
Rezectoscop hybrid
Nefroscop
Cistoscop
URS
Uretrotom
Histeroscop
Litotritor
Cabluri de lumină
Endoscoape

Turn laparoscopic R ZR Z
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Sistem conceput 
pentru a oferi practici 

clinice, cu o precizie, viteză și 
e�ciență fără precedent.

Acesta este un sistem care 
include un generator, o pedală 

și  electrozi de unică 
folosință.

   Electroporația 
ireversibilă, are mai mulți 

parametrii,  care pot � 
ajustați  pentru a adapta 

procesul de rezecție. Parametrii 
care pot � ajustați includ durata 

impulsului și con�gurare electrod. 
NanoKnife lucrează în mod de operare doi 

poli și pot � atașați până la șase electrozi plasați 
la o distanță �xă în afara țesutului moale pentru a 

crea mai multe con�gurații de electrozi bipolari.
NanoKnife permite utilizatorului să aleagă între 

con�gurații prede�nite pentru zone țintă sau setări 
personalizate. 

Nanoknife-Chirurgie la nivel celular

Primul sistem de rezecție bazat pe tehnologia 
“Electroporație ireversibilă – ablație tumorală non-termală''

R ZR Z
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BK 3000
Ecograf urologie, 
calitate premium

Monitor mare de 19 inch
Poate � ușor de văzut de pe partea opusă a pacientului
În 20 de secunde pornește aparatul
Sistemul este gata atunci când aveți nevoie, iar bateria permite 
până la 2 ore de imagistică gratuită.
Calitatea superioară a imaginii produsă de ecograful BK3000 vă va oferi 
o vedere ghidată cu atenție de care aveți nevoie imediat ce sonda 
atinge anatomia de interes. Consolidarea încrederii dvs. cu certitudinea 
alb-negru în culoarea vie.
Concentrațivă pe ceea ce trebuie să vedeți. Acționați asupra ceea ce 
trebuie să faceți. Toate la viteza sunetului.
Sistemul urmărește ceea ce faci în timp real fără întârziere, ceea ce este 
util în timpul intervenției.
Îmbunătățiți-vă puterea de a vedea: în săliile de operație, tehnologia 
poate uneori să reprezinte complexitate - necesită explicații sau 
instruire intensivă. Acestea sunt ultimele lucruri de care aveți nevoie 
atunci când încercați să imaginați o zonă di�cilă de interes sau să luați 
măsurări decisive.
Elastogra�e 
Vă permite să vedeți diferențe în rigiditatea țesutului
Culoarea sensibilă și dopplerul PW (undă pulsatorie)
Ușor de văzut unde se a�ă �uxurile
Sonde Biplane
Permite vizualizarea simultană a imaginilor în două planuri pentru 
orientare precisă
Câmp de vizualizare extinsă
Pentru o imagine de ansamblu mai bună
Imaginea contrastului
Este mai ușor să vizualizați leziuni mai di�cile
Sterilizare mai ușoară
Sondele au fost validate pe deplin pentru toate metodele comune de 
sterilizare
Sistem de fuziune, program de plani�care și monitorizare a biopsiei



 Imagistică de înaltă rezoluție
Performanță premium cu e�ciență și rapiditate
 Monitor de înaltă rezoluție de 19”
 Doppler color cu o superbă rezoluție spațială și senzitivitate
Tehnologii avansate de imagistică
 Funcția - MACI (Motion Compensated Angular Compound Imaging), 
asigură imagini de o calitate superioară în timp real, folosind camera foto
 Modulul–AMA (Automatic Mode Adjustment) optimizează înalta 
rezoluție B-Mode atunci când se schimbă modurile de adâncime.
 Triplex vă permite maximizarea PRF și sincronizarea în timp real între 2D și 
Color Doppler.
Extrem de ușor de manevrat și folosit
 Interfața inovatoare și intuitivă
 Conectarea la rețeaua Wi-Fi permite un �ux de lucru mai �exibil, cu 
imprimare și posibilități de arhivare fără �r.
Aplicații ce pot � implementate pe sistem: 
Scanare introperativă, urologie, aplicații de brachiterapie, aplicații de 
crioterapie, aplicații ale planșeului pelvian, aplicații colorectale, scanare 
abdominală, scanarea părților mici,
scanare vasculară, scanare obstetrică-ginecologie, scanarea sân, imagistică 
generală,
anestez ie generală ,  scanare musculo-scheletală ,  procedur i 
intervenționale, scanare endocavitară
Mod imagine:  B, M, Doppler color, Doppler PW, Tissue Harmonic
Caracteristici și opțiuni:  AMA, MACI, Vector de �ux imagine VFI, 3D 
Profesional, Suport sonda 360º, DICOM, Histoscanare**, Telecomanda, 
Touch pad
Display: monitor LCD 19”

Flex Focus 500 - Ecograf pentru urologie
Flex Focus 800 - Ecograf multidisciplinar
Flex Focus 400 - Ecograf ATI
Flex Focus 300 - Ecograf pentru urologie
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Ecograf 

BKSpecto

Flux de lucru intuitiv, optimizat, pentru un spectru larg de utilizări în 
urologie

Consola integral din sticlă, reglabilă, cu tehnologia Tru-Sense pentru 
navigare în zonele cu vizibilitate redusă

Imagini de înaltă rezoluție în timp real, cu superbe detalii 
anatomice

Imagistică instantă, auto-optimizată, cu ajutorul funcției No-touch 
Autogain

Monitor pliabil și ajustabil în funcție de nevoi: tip portret sau 
tip landscape

Suprafața restrânsă pe care o ocupă sistemul îl face să 
încapă în orice spațiu de lucru

Proiectat special pentru urologi
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Videoureterorenoscopul �exibil 

Seesheen UR-332

cu o tehnologie revoluționară (CMOS si LED), fără �bră optică și 
videoprocesor CX-1080.

de�exia spectaculoasă de 275° permite abordarea caliciului inferior

videoprocesorul cu monitor de 8” funcționează și ca sursă de lumină;

are încorporate funcții de stocare și vizualizare a imaginilor și �lmelor, cu 
posibilitatea a�șării acestora pe echipamente media externe

rezoluția camerei: 400x400 pixeli

lungimea de lucru: 670 mm

lărgimea câmpului vizual: 120°

profunzimea: 3-50mm

diametrul exterior al tubului de inserție: 3,2 mm

diametrul canalului de operare: 1,2 mm

tubul de inserție rotativ: 120°

de�exie: 275°/180°

butoane de control: 3 stop-cadru, înregistrare �lm, modi�carea dimensiunii 
imaginii a�șate

 Greutate: mai mică de 550g
Rezoluție: 640x480 pixeli
Înregistrare/redare �lme și imagini: Card SD 16GB – standard sau 32GB
Format �lme și imagini: Jpeg/AVI
Etalonare de alb: manual
Ieșiri video: BNC sau RCA
Alimentare: De la 220V cu adaptor de 12V (livrat în setul standard)
Acumulator: încorporat, capacitate de lucru continuu min. 300min

CX-1080 Videoprocesor de imagine: 
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Înalta performanță, e�ciență și încredere pentru cele mai exigente 
cerințe și funcționare continuă, ca de exemplu:
Sala de operație/intervenție chirurgicală
 Liposucție
 Practică dentară
 Unitate de terapie intensivă
 Funcționare cu recipiente de până la 2x5 litrii
 Capacitate de aspirație 60l/minut
 Poate � controlată cu butonul on/off sau cu pedala de vacuum 

 

Vacuson 60
Pompă de aspirație

Morcellator 
histerectomie laparoscopică

Pompele de aspirație NOUVAG, se 
disting prin:
 Capacitatea de aspirație proprie, 
care poate � reglată foarte precis
 Nivel redus de zgomot și vibrații
 Fiabilitate
 Implementare �exibilă
 Costuri de intreținere și utilizare 
reduse
 Gamă largă de accesorii
 Sistem de prevenire- “supra-plin” 

Utilizabil în ginecologia oncologică 
pentru eliminarea uterului pe cale 
laparoscopică cu viteză variabilă în 
continuu prin pedală și mâner 
foarte ușor de doar 150g.
Interval viteză 50-1000 rpm.
Tub tăiere cu diametru de 12mm, 
15mm, 20 mm.
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Este laserul ideal pentru litotriție endoscopică cu 
endoscoape rigide și �exibile.

Oferă posibilitatea reglării efectului de piatră între 
10-100% și a puterii de vârf intre 6-18 kW pentru 
e�ciență maximă.

Laser Holmium-YAG, cu lungime de undă de 2,1 
microni, emisie pulsată.

Energie impuls: 0.5 - 3,5 J, putere 30W.

Fibrele laser reutilizabile de lungă durată reduc 
costurile per intervenții.

Cu puteri cuprinse între 30 şi 100 W, utilizabil pentru litotriţie, 
uretrotomie, enucleaţii, rezecţii şi ablaţii în urologie.

În chirurgia ţesutului moale vaporizarea e�cientă este 
obţinută fără o penetrare adâncă sau necroze necontrolate 
ale țesutului.

Răcirea activă integrată permite funcţionarea de lungă 
durată chiar și la temperaturi înconjurătoare ridicate și 
produce mai puţin zgomot decât produsele competitoare 
care au doar radiatoare și ventilatoare.

Efect optimizat asupra ţesutului datorită ajustării duratei 
impulsului.

Raza de ochire opţională, roșu sau verde.

Lungime de undă de 2,1 microni, emisie pulsată.

Laser 
Holmium

Sphinx
de la Lisa Laser Germania,

SphinxJr de la Lisa Laser Germania

LISA LASER PRODUCTS
COMPETENCE IN SURGICAL LASER
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Laser �ulium

Revolix de la Lisa Laser Germania este singurul laser creat speci�c 
pentru chirurgia țesutului moale. Lungimea de undă este de 2 
microni. Lungimea de undă este similară cu a Holmiumului, însă 
emisia este continuă și nu pulsată.
Revolix oferă cea mai ridicată rată de vaporizare a țesutului 
publicată. 
Familia de lasere Revolix: Revolix 70W, Revolix 120W, Revolix 200W.

Dimensiuni reduse, laser de masă, se 
potrivește la orice turn de laparoscopie.

Multidisciplinar: urologie, ginecologie, 
neurochirurgie, ORL, pneumologie, 
chirurgie generală.

Urologie: incizii in gâtul vezicii, deschi-
derea stricturilor,  vaporizarea și 
extirparea tumorilor vezicii, nefrec-tomie 
parțială, laparoscopie.

Ginecologie: extirparea polipilor, 
endometrioză, histerectomie, adezio-
liză, conizare, condilomatoză, mio-
mectomie.

RevolixJr 

Revolix 

Este singurul laser creat speci�c pentru chirurgia țesutului moale. 

Lungimea de undă este de 2 microni. Lungimea de undă este 
similară cu a Holmiumului, însă emisia este continuă și nu pulsată.

Familia de lasere RevolixJr: RevolixJr 15W, RevolixJr 30W.

Oferă o varietate de opțiuni HBP: 
vaporizare, vapo-rezecție, enuceere.

În urologie: incizii în gâtul vezicii, 
deschiderea stricturilor, vaporizarea și 
extirparea tumorilor vezicii, nefrectomie 
parțială, laparoscopie.

În ginecologie: extirparea polipilor, 
endometrioză, histerectomie, adezioliză, 
conizare, condilomatoză, miomectomie.

LISA LASER PRODUCTS
COMPETENCE IN SURGICAL LASER
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Este primul laser universal din urologie pentru 
litotripsie, HBP, chirurgie deschisă și laparoscopică. 
Această versatilitate se obține prin combinarea într-un 
singur aparat a unui laser Holmium pulsat și a unui 
laser cu undă continuă �ulium.

Ambele unități laser ale RevolixDuo sunt disponibile 
din același port �bră. Această caracteristică permite 
folosirea aceleiași �bre laser atât pentru chirurgia 
țesutului moale cât și pentru litotripsie.

Familia RevolixDuo: Laser 120/20W și Laser 150/20W

Fibre laser reutilizabile de la Lisa Laser Germania:
- LithoFib 200 microni
- FlexiFib 273 microni
- PercuFib 365 microni
- RigiFib 550 microni
- RigiFib 800 microni
- RigiFib 940 microni

Accesorii:
- Curățător �bre laser FibreStrip
- Foarfecă de tăiat �bre FibreCut
- Ochelari
- Cutie pentru sterilizarea �brelor SteriBox

Fibre laser reutilizabile 
și accesorii

RevolixDuo
Laser �ulium Holmium

LISA LASER PRODUCTS
COMPETENCE IN SURGICAL LASER
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Dispozitiv de 
înregistrare

Monitor color LCD pentru con�rmare 
video.

Difuzor pentru con�rmare semnale 
acustice 1W, 250Hz-15KHz.

Intrare/ieșire audio-video.

Suport USB de mare viteză.

Laminaria este un dilatator cervical complet natural, de unică folosinţă și 
steril, realizat dintr-o plantă marină care nu conţine materiale sintetice. 
Laminaria asigură dilatare delicată, treptată.

Laminaria MedGyn este o algă marină uscată obţinută prin sterilizare cu 
oxid de etilenă.

Laminaria ar trebui luată în considerare ori de câte ori se dorește dilatarea 
și/sau relaxarea colului uterin.

Utilizarea este indicată pentru următoarele cazuri: Biopsie endo-
metrială, stenoză cervicală din cauza dismenoreei sau stenoză în urma 
intervenţiei de cauterizare, plasarea sau îndepărtarea dispozitivelor 
intrauterine, inducerea travaliului, chiuretaj sau drenarea cavităţii uterine, 
aspiraţie.

MedGyn Laminaria

Conceput pentru înregistrări video medicale.
Înregistrările se fac direct din sistemul chirurgical endoscopic, 
artroscopic, ultrasunet, etc.
Înregistrările se salvează pe un stick usb sau hard disc extern.
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Lampă frontală 
cu sau fără lupe binoculare 
ML4 LED

Lampa frontală HEINE ML4 LED combină iluminarea în 
LEDHQ cu un confort optim la purtare. 

Oferă o luminare omogenă, puternică, uniformă de la o 
margine la alta pentru a oferi vizibilitate perfectă pentru 
toate situațiile de examinare, facilitând în acest fel 
acuratețea diagnosticului.

Opțiunile de reglare individuale, cum ar � reglarea 
unghiului de vizualizare pe o gamă largă și caracte-
risticile practice, cum ar � bateriile fără cablu, formează 
un sistem perfect compatibil.

Speci�cații tehnice:
Energie consumată: 5 W, voltaj 6-9V DC
Diametrul spotului luminos pe o distanță de 420mm: 
30 - 80mm
Direcția verticală a iluminării: +/- 20� ajustabil
Greutate: 260 g (mPack atașat la șold), 460 g (mPack 
Unplugged)
Timp de operare: 4h cu mPack
Unplugged, 9h cu mPack atașat la șold
Temperatura mediului ambient: în folosire 10�C - + 
35�C
În timpul depozitării sau transportului: -5 - + 45�C
Sursa de lumină: energie electrică cu LED, clasa 1M/EN 
60825-1: 1997, cu o durată de viață de 50.000 ore, fără 
înlocuirea LED-ului.

- poziţia capului, intensitatea 
luminii şi dimensiunea punctu-
lui iluminat reglabile cu o 
singură mână

- multiple posibilităţi de �xare 
la perete, pe masă sau pe stand 
cu rotile

- durata de viață: peste 30.000 
de ore

- intensitatea luminii se poate 
ajusta între 6.500 si 45.000 Lux

Lampă de examinare 
EL10 LED     
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Sisteme de 
urodinamică

UROMIC JIVE este un sistem modular 
pentru examinări urodinamice cu 5 
canale de măsurare, programe pentru 
biofeedback, manometrie anorectală 
cu 4 canale. 

Design compact, pe troliu cu înălţime 
ajustabilă.

UROMIC QuickStep este un sistem de 
urodinamică multifuncţională, cu 8 
canale de măsurare și trei unităţi 
externe: pompă cistometrică/ pro�lo-
metrică, puller și uro�owmetru.

Sistemul este dotat cu modul de 
videourodinamică, modul EMG, 
monitor 19" touchscreen.

UROMIC Samba  este un sistem 
compact și ergonomic, cu 8 canale de 
măsurare, permite conectarea la două 
uro�owmetre. 

Are 4 canale de măsurare a presiunii și 
două canale EMG, cu funcţionalitate 
biofeedback inclusă. 

Conține o pompă cistometrică/ 
pro�lometrică.

Uro�owmetru cu scaun pentru 
examinare.

Uro�owmetru pe un stativ reglabil 
pe inălțime.

Uro�owmetrul Dan�ow 1100 este un 
sistem compact pentru măsurarea, 
controlul și evaluarea semnalelor de 
la senzorii de debit-uro�owmetre.

Include o imprimantă termică 
încorporată și un sistem de arhivare 
automată a datelor măsurate pe un 
card SD.

MEDKONSULT
MEDICAL TECHNOLOGY
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Set catetere pentru 
urodinamică

Scaun de 
examinare și intervenții

TryTable - Scaun de examinare urologică cu 3 mișcări 
motorizate, cu memorie, pe roţi blocabile, cu suport rolă hârtie, 
cu suport pentru picioare și suport pentru uro�owmetru.

OP-G7 este un scaun de examinare și tratament pentru 
obstetrică și ginecologie.

Este echipat cu toate caracteristicile necesare pentru a satisface 
cerințele actuale de �exibilitate și ergonomie.

Este echipat cu 2 motoare pentru un control complet al poziției, 
coloană telescopică, suport picioare electric , 6 memorii 
programabile, poziția Trendelenburg , suport rolă hârtie și tăviţă 
inox integrată.

Cateter abdominal: 
- tip single lumen rectal
- tip double lumen rectal
Cateter pentru cistometrie și PFS: 6Fr, 8Fr
Cateter pentru cistometrie și UPP: tip triple lumen, tip 
double lumen
Set extensie
Senzor de presiune
Set urodinamică pentru pompă
Electrozi EMG

MEDKONSULT
MEDICAL TECHNOLOGY
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Colposcop optic 
videocolposcop

OP-C5 si OP-C2 aparține gamei superioare de colposcoape optice 
mobile.
Îndeplinește cele mai exigente cerințe, permițând ginecologului să 
efectueze diagnosticarea și să efectueze operațiile chirurgicale în 
modul cel mai �abil și precis.
Iluminare coaxială prin �bră optică de înaltă intensitate, sursă de 
lumină rece LED, 60.000 ore de funcționare, cu �ltru verde.
Cap binocular stereoscopic, înclinat, care poate �, de asemenea, 
utilizat ca tub binocular drept.
Permite �xarea capului binocular și a brațului pe o poziţie aleasă.
Brațul este un paralelogram autocompensat care poate � plasat în 
orice poziție.
Magni�care în 3 trepte, oculare de 10x cu corecție dioptrie +/-5, 
distanță interpupilară reglabilă.

Aplicații:
- Incontinenţă urinară de efort
- Incontinenţă prin imperiozitate 
urinară
- Incontinenţă urinară mixtă
- Incontinenţă după prostatectomie 
radicală
- Prostatită cronică
- Disfuncţie erectilă
- Incontinenţă fecală
- Reabilitare postpartum
- Reabilitarea postoperatorie a 
planșeului pelvin
- Disfuncţia circulaţiei sanguine

Scaun pentru tratarea incontinenței 
urinare prin magneto-terapie

Tratamentul incontinenței 
urinare prin stimularea 
musculaturii  planșeului 
pelvin
Câmp magnetic de pană la 2 
tesla
Reglarea individuală a para-
metrilor de tratament
Metoda de stimulare non-
contact
Stimulare în profunzime
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Stație de lucru
ginecologie

Un mod confortabil și elegant pentru a vă optimiza spațiul de 
lucru.

Optimus ocupă spațiu minim, oferind cabinetului un aspect 
impecabil.

Compact, elegant, robust.

Sertare mari care pot � complet extrase, ghiduri cu o  
rezistență ridicată și cu mecanism de închidere �nă.

Două sertare de mare capacitate, cu sistem de închidere.

Opţional poate � dotat cu o pompă de aspiraţie de mare 
putere, silenţioasă.

Coș de gunoi încorporat, dispune de 4 ra�uri pentru aparatură.

Stație de lucru OPTIMUS

Unitatea de lucru OPTMUS ocupă numai 0,5 m² și oferă 3m² 
de spațiu util, inclusiv suprafețe de lucru, sertare și ra�uri.

Este dotat cu:
Două aripi pliabile
Suport pentru colposcop (opțional)
Suprafața de lucru extractabilă
Suport pentru monitor (opțional)
Suport cap cameră
Suport endoscoape rigide și �exibile
6 culori disponibile



Camere CCD pentru endoscopie

OP-714 si OP-1428 Camera CCD pentru endoscopie
Datorită procesorului bazat pe tehnologia DSP, camerele 
oferă o performanță ridicată și o ajustare precisă a 
parametrilor diferiți pe care specialistul se poate baza.
Sistemul automat de control al luminii previne apariția 
suprafețelor de expunere pe ecran și păstrează o imagine 
perfect luminată.
White balance manual sau automat.
Cap cameră impermeabilă.

Fibrolux LED HP și Fibrolux DUO
Surse de lumină rece, de intensitate înaltă, adecvate pentru 
toate tipurile de endoscopie
60.000 ore de funcționare.
Ajustarea luminozității.
Ieșiri compatibile cu Storz sau Olympus.
Se poate selecta temperatura luminii: albă sau caldă
Iluminarea puternică se realizează printr-un sistem 
distinctiv de condensare optică a luminii, compus din patru 
lentile, care fac ca lumina să �e foar te intensă.

RZ Medizintechnik, Optomic, Scholly 
Oferă o gamă completă de histeroscoape și laparoscoape 
rigide. 
Toate endoscoapele Optomic sunt de o calitate de nivel 
înalt și oferă o luminozitate a imaginii excepțională pentru a 
garanta satisfacția specialiștilor.
Lentile din sa�r.
Diametre histeroscoape:

- 2,7 mm, lungime 270 mm, 0, 12, 30 și 70 de grade
- 4 mm, lungime 300 mm, 0, 12, 30 și 70 de grade

Diametre laparoscoape:
- 5 mm, lungime 300 mm, 0, 30 și 45 de grade
- 10 mm, lungime 330 mm, 0, 30 și 45 de grade 
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Radiocauter

frecvența de lucru: 2,2 MHz
tăiere monopolară: 100W
coagulare monopolară: 90W
coagulare bipolară: 99W
prețul se referă doar la generator
set accesorii (mâner, electrozi, pedală): aveți 20% reducere față de 
prețul de listă
accesoriile sunt autoclavabile
schimbarea modului de lucru fără atingerea aparatului
reglare digitală a puterii de ieșire
funcție de memorie
ieșire de declanșare (pentru a activa un sistem de evacuare de fum)

frecvență de lucru: 2,2 MHz
tăiere monopolară: 100W
coagulare monopolară: 90W
în preț este inclus: generatorul, mâner pentru taiere, mâner pentru 
coagulare, set electrozi (7 buc), neutral cu cablu
accesoriile sunt autoclavabile
schimbarea modului de lucru fără atingerea aparatului
reglare digitală a puterii de ieșire
funcție de memorie
ieșire de declanșare (pentru a activa un sistem de evacuare de fum)

a�șaj tip touch-screen
recomandat pentru proceduri minore
frecvența de lucru: 2,2 MHz
tăiere monopolară: 120W, coagulare monopolară:108W, coagulare 
bipolară: 120W
set accesorii (mâner, electrozi, pedală)
accesoriile sunt autoclavabile
schimbarea modului de lucru fără atingerea aparatului
reglare digitală a puterii de ieșire
funcție de memorie
ieșire de declanșare (pentru a activa un sistem de evacuare de fum)

Radiocauter RadioSurg 2200m

Radiocauter RadioSurg 2200TP

Radiocauter RadioSurg 2200PT    
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Bio-Cone  
electrozi de conizație

Cistoscop �exibil

Acelaşi instrument se poate folosi pentru rezecția monopolară cât 
şi pentru rezecția bipolară
Se schimbă doar cablul (de la monopolar la bipolar) şi �uidul de 
irigare (Sorbitol/monopolar şi NaCl/bipolar)

Rezectoscop HYBRID 
urologie/ginecologie

Extracția sigură a țesutului conizat datorită celor 4 dinți de 
�xare ale ansei de conizație
Electrodul se poate roti cu ușurintă
Tăiere �nă, curată pentru a obține o probă
 corespunzătoare pentru examinare histo-patologică
Sângerare și durere mai redusă pentru paciente
9 modele diferite
In�uență termală minimă

Rezoluție înaltă și contrast puternic
Unghi mare al câmpului vizual, 110°
Manipulare ușoară
Diametru extern 15,5 FR
Canal de lucru 7 Fr
Lungime de lucru 370 mm
Flexibilitate: îndoirea vârfului sus 210° / jos 140°
Direcția de lucru 0°
Canal pentru aspirare
Distanța de focalizare 4-50 mm
Transmisie prin �bră optică pentru o imagine de calitate și claritate 
deosebită
Compatibil cu �brele laser

R ZR Z
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- cu substratul anatomic speci�c, chirurgul poate să 
învețe cum să detecteze şi să îndepărteze 
structurile patologice folosind procedurile comune 
de rezecție.

Trainer – Simulator
urologie/ginecologie

Crioterapia cu azot lichid reprezintă tratamentul de elecție sau o metodă 
alternativă de tratament pentru o varietate de leziuni ale pielii, precum și la 
displazia colului uterin.
Unitatea de criochirurgie CryoPro asigură tratamentul prin contact direct sau 
pulverizare de azot lichid la o temperatură de -196° C în condiții de maximă 
siguranță și confort pentru pacient.
 Criocauterul „CryoPro” este livrat cu şase aplicatoare tip pulverizare şi un stativ.
 Disponibil în două mărimi: Maxi de 500 ml și Mini de 350 ml
 Tratamentul este rapid şi neinvaziv, cu aplicabilitate vastă asupra leziunilor 
benigne şi maligne, cu un excelent rezultat.
 Lichidul de azot evaporat este un gaz netoxic şi inactiv.
 Anestezia aplicată este minimă sau deloc necesară.
Aplicatoare cervicale : pentru tratamentul eroziunilor de col uterin.
Lungime aplicator: 160 mm, vârf acoperit cu te�on, pentru o desprindere 
uşoară.
Vârf aplicator: 19x5 mm , 25x5 mm, 19x15 mm sau tip bilă de 19 mm și 25 mm
Azotul lichid este păstrat în rezervoare superizolate, disponibile de la 5 L până 
la 60 L.

Criocauter pentru 
chirurgia colului uterin

CORTEX 
TECHNOLOGY

R ZR Z
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NOUTĂŢI
Scanner vezică 2D/3D
     Uroflowmetru portabil 
                         (set în geantă de transport)

Diagnostic
Bisturie
Foarfeci
Pensete
Pense hemostatice
Pense port tampon

Sonde aplicatoare
Ace pentru vaccinare, puncții
Retractoare
Suturi
Chirurgia oaselor
Intestine, stomac, rectum

Ficat, �ere, rinichi
Vezica urinară, urologie
Ginecologie
Obstetrică
Dermatologie
Sterilizare

Instrumentar 
chirurgical
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Oferta noastră se aplică indiferent
de specialitatea medicală



,

Szentgyörgyi Andrea



Electrocauter ERBE VIO 3
Electrocauter ERBE VIO 300D
Electrocauter ERBE VIO 300S
Electrocauter ERBE VIO 100C
Unitate Coagulare cu plasmă argon APC2
Unitate Coagulare cu plasmă argon APC3
Pompă de irigație EIP2
Modul de aspiratie ESM2
VIO cart, Instrumente şi accesorii ERBE
Evacuator de fum IES2
Unitate ERBEJET2
Instrumentar sigilare şi tăiere vase de sânge
Instrumentar sigilare vase de sânge 
Pompă de irigare/aspirare P3000, monitor medical, troliu, laparoscop
Turn de laparoscopie, surse de lumină, videocameră HD, insu�ator CO₂
Turn de laparoscopie, instrumentar
Nanoknife
Ecograf pentru urologie BK 3000
Ecografe BK FF300, FF400, FF500 si FF800
Ecograf BK Specto
Videoureteroscopul �exibil Seesheen UR-332
Pompă de aspirație Vacuson 60
Morcellator
Laser Holmium Sphinx, SphinxJr
Laser �ulium Revolix, RevolixJr
Laser �ulium-Holmium RevolixDuo
Fibre laser reutilizabile, accesorii laser
Dispozitiv de înregistrare
Laminaria
Lampă frontală, lampă de examinare
Sisteme de urodinamică
Set catetere pentru urodinamică
Scaun de examinare
Scaun pentru tratarea incontinenței urinare MagnetoStym
Colposcop optic, videocolposcop
Unit pentru ginecologie
Camere CCD pentru endoscopie, surse de lumină Optomic
Radiocautere Meyer-Haake
Electrod de conizatie BioCone, Cistoscop �exibil, 
Rezectoscop hybrid uro/gineco
Criocauter CryoPro
Trainer/Simulator 
Instrumentar chirurgical
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SC ELMED MEDICAL SRL
Tîrgu Mureș

Sediul social: Str. C.D. Gherea nr. 30
Punct de lucru: Str. Gh. Doja nr. 17/1

Telefon: 0265-261721
Kacsó Dezső

Mobil: 0756-018414
email: dezso@elmed.ro
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