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1 Використання цієї інструкції з використання 
Ця інструкція з використання є частиною продукту. 
За шкоду та  наступну шкоду, які є наслідком недотримання цієї 
інструкції по використанню, компанія 
BOWA-electronic GmbH & Co. KG не несе ніякої відповідальності та 
гарантійних зобов'язань. 

 Перед використанням уважно прочитайте інструкцію по 

використанню, зокрема розділ «Безпека» (див. розділ 3.1, стор. 

10). 

 Зберігайте інструкцію по використанню впродовж усього строку 
служби продукту. 

 Зберігайте інструкцію по використанню в місці, доступному для 
операційного персоналу. 

 Передавайте інструкцію по використанню кожному наступному 
власнику або користувачу продукту. 

 Оновлюйте інструкцію по використання щоразу після отримання 
доповнень від виготовлювача. 

 

1.1 Символи та позначення 

Структура попереджень 

 

СИГНАЛЬНЕ СЛОВО 

"Вид, джерело та наслідки небезпеки" (Травматизм або 

смерть)! 

 Захід для запобігання небезпеці. 
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1.2 Сфера дії 

Ця інструкція з використання є чинною лише для зазначених нижче 
артикулів в огляді системи:  

 

ERGO 320R/ 325R 

Комплект Рукоятка Тубус Пінцет 

741-812 741-100 741-234 742-310 

741-822 741-100 741-234 742-320 

741-832 741-100 741-234 742-330 

741-842 741-100 741-234 742-340 

741-827 741-100 741-234 742-350 

741-814 741-101 741-234 742-310 

741-823 741-101 741-234 742-320 

741-833 741-101 741-234 742-330 

741-843 741-101 741-234 742-340 

741-828 741-101 741-234 742-350 

742-816 742-106 742-234 742-310 

742-826 742-106 742-234 742-320 

742-836 742-106 742-234 742-330 

742-846 742-106 742-234 742-340 

742-829 742-106 742-234 742-350 
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ERGO 335R 

Комплект Рукоятка Тубус Пінцет 

744-844 744-100 744-229 744-343 

744-845 744-100 744-220 744-342 

744-812 744-100 744-229 744-313 

744-813 744-100 744-220 744-312 

744-847 744-101 744-229 744-343 

744-848 744-101 744-220 744-342 

744-815 744-101 744-229 744-313 

744-816 744-101 744-220 744-312 

 

ERGO 330R 

 

 

 

 

Комплект Рукоятка Тубус Пінцет 
Зсувна 
штанга 

Ніж, тримач 
ножа 

743-851 743-100 743-234 743-334 743-434 
743-999, 

743-534 

743-852 743-101 743-234 743-334 743-434 
743-999, 

743-534 

743-853 743-100 743-225 743-325 743-425 
743-999, 

743-525, 

743-854 743-101 743-225 743-325 743-425 
743-999, 

743-525 
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Рівні небезпеки та попередження 

Символ 
Рівень 
небезпеки 

Імовірність 
виникнення 

Наслідки 
недотримання 

 

НЕБЕЗПЕКА Безпосередня 
небезпека 

Смерть, важка 
травма 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Можлива небезпека Смерть, важка 
травма 

 

ОБЕРЕЖНО Можлива небезпека Легка травма 

 

ВКАЗІВКА Можлива небезпека Матеріальна шкода 

Рекомендації 

 
Рекомендації для полегшення роботи або додаткова 
інформація для пояснення технологічної операції. 

Інші символи та позначення 

Символ / позначення Значення 

  Необхідна умова для дії 

  Дія з однією технологічною операцією 

1.  
2.  
3.  

Дія з декількома технологічними операціями в 
обов'язковій послідовності. 

  Результат попередньої дії 

  Перелік (перший рівень) 

  Перелік (другий рівень) 

Виділення Виділення 
..., див. розділ xxx стор. 
xxx 

Посилання 
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2 Використання за призначенням 

2.1 Призначення 

 

ОБЕРЕЖНО 
Біполярні інструменти для коагуляції та інструменти для 
мінімально інвазивної хірургії і електрохірургії дозволяється 
використовувати лише персоналу, спеціально навченому цьому 
та проінструктованому. 

 

ОБЕРЕЖНО 
Особливо при користуванні ножицями можливі спалахи при 
коагуляції паренхіми. 

2.1.1 ERGO 330R/ 320R/325R/335R 

Інструменти для коагуляції ERGO 320R/325R/335R та ERGO 330R з 
механізмом розсічення тканини призначені для використання в 
мінімально інвазивній хірургії, зокрема, лапароскопії. Їх вводять через 
гільзу троакара, призначену для цього. 
ERGO 320R/325R/335R призначений для препарування, фіксації або 
розсічення тканини. ERGO 330R призначений для фіксації, стиснення та 
коагуляції тканини та механічного відділення за допомогою ножа, 
призначеного для цього. 
Коагуляція здійснюється з використанням електричної енергії, яку 
виробляють високочастотні генератори для електрохірургії.  
Відповідний інструмент приєднується за допомогою біполярного 
кабелю до біполярного виходу високочастотного генератора. Після 
індикації можна цілеспрямовано використовувати біполярний струм 
для коагуляції. 

Не дозволяється перевищувати максимальну вихідну напругу 
генератора Umax.: 

 ERGO 330R:   250 Vp 

 ERGO 320R/325R:   250 Vp 

 ERGO 335R:  250 Vp 

 

Придатні приєднувальні кабелі (рекомендація BOWA): 
REF 353-040* REF 351-040* REF 287-040* REF 101-040* 
REF 353-050  REF 351-051 REF 287-050 REF 101-000 
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2.1.2 Система троакарів 

Система троакарів призначена для використання в мінімально 
інвазивній хірургії, зокрема, в лапароскопії, дитячій хірургії та 
гінекології. За допомогою троакара можна отримати доступ до 
порожнини тіла (наприклад, черевної або грудної порожнини) та 
тримати її відкритою за допомогою тубуса. При хірургічних операціях 
після вилучення стилетау троакара можна ввести крізь тубус/гільзу 
троакара пінцет, ножиці та інші інструменти для проведення 
мінімально інвазивної операції у відповідній порожнині. 

 

2.2 Протипоказання 

Забороняється використовувати інструменти для коагуляції, якщо, на 
думку досвідченого лікаря або за даними сучасної медичної 
літератури подібне використання може створити небезпеку для 
пацієнта, наприклад, у зв'язку із загальним станом пацієнта або 
іншими протипоказаннями. 

Випадки, про які були повідомлення у зв'язку з використанням 
біполярних систем: 

 Випадкова активація з наслідками пошкодження тканин в іншому 
місці та/або пошкодження устаткування. 

 Займання простирадла для пацієнта та інших запальних матеріалів. 

 Кола змінного струму, які можуть викликати опіки в місцях, в яких 
пацієнт або користувач торкається неізольованих частин. 

 Вибухи, викликані іскроутворенням в середовищі запальних газів.  

 Перфорація органів. Раптові сильні кровотечі. 
 

Випадки, про які були повідомлення у зв'язку з використанням 
троакарів: 

 Пошкодження кровоносних судин або органів внаслідок неточного 
позиціювання та/або надмірного зусилля при пенетрації 

 Недостатнє вдування в черевну порожнину  

 Інфекції 

 Порушення згортання крові 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 Залежно від виду васкуляризованої тканини та патології 

судин (атеросклероз, аневризми, судини т. і.) лікар повинен 

оцінити надійність коагуляції. 

 Забороняється використовувати інструменти для операції на 

серці, центральній кровоносній системі та центральній 

нервовій системі. 

 Не використовуйте для контрацептивної коагуляції маткових 

труб. 

 Не використовуйте коагуляцію у випадку пучку тканин 

невідомого характеру. 

 При коагуляції поблизу чутливих структур, наприклад нервів, 

сечовипускних каналів т. і. необхідно бути дуже обережним. 

 Не захоплюйте надто багато тканини для коагуляції, тому, 

щопінцет не повинен бути переповнений. 

3 Безпека 

 

У разі біполярних інструментів для коагуляції нейтральний 
електрод не потрібен. 

3.1 Правила техніки безпеки 

Високочастотній прилад та всі інструменти дозволяється застосовувати 
лише кваліфікованому медичному персоналу. Хірург та допоміжний 
медичний персонал повинні пройти відповідне навчання з питань 
принципів, правил використання та ризиків хірургії з застосуванням 
високочастотних приладів та знати їх. 

 Перед використанням продуктів уважно прочитайте інструкцію з 
використання! 

 Виконуйте вказівки виготовлювача хірургічних інструментів з 
використання та техніки безпеки. 
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ОБЕРЕЖНО! 

Невиконання цих вказівок з використання та техніки безпеки 
може призвести до травм, перебоїв у роботі та інших 
непередбачених подій. 

 
У рамках ашої відповідальності за стерильність інструментів для 
коагуляції виконуйте такі вимоги: 

 Перед першим та кожним наступним використанням усі 
інструменти необхідно повністю очищати, дезінфікувати, 
стерилізувати та перевіряти на придатність до роботи.  

 Ніж REF 743-999 призначений для одноразового використання і 
після демонтажу його необхідно викинути у відходи. 

 Виконуйте очищення, дезінфекцію та стерилізацію відповідно до 
процесів, валідованих для відповідних приладів і продуктів (див. 
розділ 11). 

 Дотримуйтесь параметрів, визначених для кожного циклу. 

 Дотримуйтесь нормативних документів з гігієни, що діють у вашій 
країні, та гігієнічних вимог вашої лікарні. 

 Дуже важливо перед кожним використанням перевіряти всі 
хірургічні інструменти на відсутність пошкоджень та зносу 
(тріщини, зломи або дефекти ізоляції). Перш за все необхідно 
ретельно перевіряти такі місця, як лезо, вістря, приєднання, 
фіксатори, а також всі рухомі деталі та ізоляцію.  
 

У троакарів необхідно додатково перевіряти достатню функцію та 
візуально контролювати ізоляційні ковпачки і клапани. При цьому 
перш за все необхідно контролювати стан силіконових ущільнень 
після багаторазового очищення та стерилізації. 

 

 Ніколи не використовуйте пошкоджені інструменти. 

 Не використовуйте інструменти при наявності займистих та 
вибухонебезпечних речовин. 

 Не дозволяється класти інструменти на пацієнтів. 

 Виконуйте коагуляцію, лише коли контактні поверхні знаходяться 
в полі зору та  мають хороший контакт із тканиною, вибраною для 
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коагуляції. При цьому не торкайтесь ніяких інших металевих 
інструментів, гільз троакарів, оптики і т. п. 

 Для запобігання кровотечі та вторинній кровотечі використовуйте 
ріжучий механізм лише після того, як зафіксовану тканину або 
кровоносну судину повністю коагульовано. 

 
При очищенні в ультразвуковій ванні та при ручному попередньому 
очищенні (крім ERGO 330R) існує небезпека інфекції з боку водяних 
бризок та парів: 

 Користуйтесь засобами захисту обличчя та надягайте захисний 
одяг. 

 Рекомендується забезпечувати достатню вентиляцію. 

3.1.1 Високочастотний прилад 

 Використовуйте лише дозволені високочастотні прилади та 
програми (див. розділ 12, стор. 47). 

 Дотримуйтесь інструкції з використання високочастотного 
приладу та загальних вказівок з електрохірургії! 

Неправильне використання високочастотного струму може привести 
до ендогенних та екзогенних опіків та вибухів: 

 Не допускайте безпосереднього контакту шкіри з 
високочастотними кабелями. 

 Не допускайте контакту с легкозаймистими газами та рідинами. 

3.1.2 Високочастотний кабель 

Неправильне використання високочастотного кабелю може призвести 
до травмування пацієнта. 

 Ніколи не кладіть високочастотний кабель на шкіру пацієнта. 

 Підключіть інструмент для коагуляції та ввімкніть 
високочастотний генератор. 

 Для вставлення та витягування високочастотного кабелю завжди 
тримайте його лише за штекер. 

 

ОБЕРЕЖНО 

Небезпека поранення гострим ножем (ERGO 330R) 

 Під час монтажу та демонтажу не торкайтесь ножа. 

 Перед очищенням пінцета знімайте змінні ножі. 
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 Використовуйте лише технічно справний високочастотний 
кабель.  
Дефектні кабелі забороняється використовувати. 

Високочастотний кабель може викликати порушення зображення на 
екрані монітору: 

 Ніколи не прокладайте високочастотний кабель паралельно 
кабелям камери і поруч з ними. 

 Не робить петель при прокладанні високочастотного кабелю. 

 Додаткову інформацію щодо інтерференції з іншими приладами 
див. в інструкції з використання високочастотних генераторів 
BOWA. 

3.1.3 Активні пінцети 

Дефектні або зношені пінцети можуть викликати опіки пацієнтів: 

 Ніколи не використовуйте і не ремонтуйте зношені або дефектні 
пінцети. Викидайте їх у відходи. 

Гарячі пінцети можуть викликати опіки пацієнтів: 

 Вістря інструментів можуть бути гарячими також безпосередньо 
після відключення високочастотної енергії. 

 Тримайте вістря інструмента на відстані від чутливих тканин 
(наприклад, підшлункової залози, кишечнику). 

 Переконайтесьв тому, що для препарування не використовується 
ніякий гарячий інструмент. 

Помилкова активація інструмента для коагуляції може викликати 
травми пацієнтів: 

 Не кладіть на пацієнта ніякі інструменти для коагуляції. 

Забруднені пінцети можуть викликати коротке замикання, і як 
наслідок цього, відмову інструмента для коагуляції. 

 Регулярно очищайте пінцети вологою ганчіркою. 

 Заміняйте пошкоджені пінцети.  

3.1.4 Змінний ніж  

Змінні ножі не дозволяється повторно очищати і стерилізувати: 

 Ножі призначені для одноразового використання, і після 
демонтажу їх необхідно викинути у відходи. 
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3.1.5 Ремонт / технічне обслуговування 

3.1.5.1 Інструменти для коагуляції 

 

3.1.5.2 Система троакарів 

Ущільнення троакарів (ущільнювальний клапан з прорізом, ущільнювальний 
ковпачок та кришка для приєднання типу Luer) при необхідності можуть бути 
замінені користувачем. Відповідні деталі можна отримати як запасні частини.  

REF 700-099 - ущільнювальний ковпачок  
REF 745-120 - силіконовий клапан для гільзи троакара  
REF 745-130 - ущільнювальний ковпачок для гільзи троакара 
 
Інші види ремонту не дозволяється виконувати самостійно.  

 

 

ВКАЗІВКА 

Дефектні продукти не дозволяється ремонтувати 

 Викидайте дефектні продукти у відходи та заміняйте їх.  

 

ОБЕРЕЖНО 

Небезпека інфекції! 

 Перед відправленням дефектних продуктів вони повинні 
пройти повний процес очищення та стерилізації. 

 

ВКАЗІВКА 

Дефектні продукти не дозволяється ремонтувати 

 Викидайте дефектні продукти у відходи та заміняйте їх.  
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3.1.6 Вказівки щодо електромагнітної сумісності  

У випадку медичних електричних приладів необхідно дотримуватись 
особливих запобіжних заходів щодо електромагнітної сумісності, тому 
виконуйте наступні вимоги і рекомендації. 

 Приладдя BOWA призначено лише для підключення до 
високочастотних приладів BOWA. 

 Використання приладдя з медичними продуктами інших 
виготовлювачів, ніж зазначені, може призводити до підвищеного 
випромінювання або зниження стійкості до перешкод. 

3.2 Вказівки стосовно безпеки пацієнтів 

Неправильні настройки високочастотного генератора та обмежена 
видимість можуть призвести до травмування пацієнта: 

 Вибирайте високочастотний генератор відповідно до вимог 
інструмента для коагуляції. 

 Проводьте операцію лише при достатній видимості. 

 Ніколи не використовуйте інструменти для коагуляції з функцією 
AUTOSTART. 

 Здійснюйте, по можливості, препарування вільної тканини, 
коагуляція якої потрібна, для уникнення випадкового затиснення. 

3.2.1 Пацієнти з електрокардіостимулятором 

Перебої або пошкодження електрокардіостимулятора можуть 
створити небезпеку для життя або викликати незворотні пошкодження 
здоров'я пацієнта. 

 ВКАЗІВКА 
ПРИ КОМБІНАЦІЇ МЕДИЧНИХ ПРОДУКТІВ СУМНІВИ В БЕЗПЕЦІ 
ВІДСУТНІ, ЛИШЕ ЯКЩО 

 Відповідні інструкції з використання дозволяють бажану 

комбінацію або  

 Призначення та специфікації інтерфейсів продуктів, 

комбінація яких використовується, дозволяють це. 

 

Точно дотримуйтесь інструкцій з використання та 

інтерфейсів продуктів, комбінація яких використовується. 
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4 Принцип роботи 
При хірургії з біполярними високочастотними приладами коагуляція 
тканини здійснюється шляхом прикладання високочастотного 
змінного струму, який виділяє тепло. 

Інструменти для коагуляції ERGO 320R/325R/335R та ERGO 330R з 
механізмом різання призначені для використання в мінімально 
інвазивній хірургії, зокрема, лапароскопії.  

Їх використовують разом з продуктами ендоскопії  (наприклад, 
троакарами, оптикою) і вводять через отвори, виконані хірургічним 
шляхом. 

Активними браншами є не ізольовані частини пінцета. 

Високочастотний струм проходить від однієї бранші інструмента через 
біологічну тканину до другої бранші та викликає локально обмежений 
бажаний ефект коагуляції. При цьому процесі під дією 
високочастотного струму при додатковому тиску притиснення 
відбувається коагуляція сегменту тканини з циркуляцією крові. 

На ERGO 330R завдяки інтегрованій функції різання можна 
безпосередньо після закінчення коагуляції без зміни інструмента 
розсікати відповідну тканину. 

Пінцет можна розкривати та закривати шляхом натиснення гачка 
рукоятки. 

За допомогою обертового колеса на тубусі можна повернути пінцет 
та встановити його в необхідне положення. 

 

НЕБЕЗПЕКА 

 Ніколи не проводьте амбулаторно операції пацієнтів з 

електрокардіостимулятором. 

 У випадку пацієнтів з електрокардіостимулятором, перш ніж, 

проводити операцію з високочастотними приладами, 

проконсультуйтесь у кардіолога. 

 Установіть постійну частоту електрокардіостимулятора. 

 Переконайтесь в тому, що контакт електрокардіостимулятор а з 

високочастотним електродом виключений. 

 Приготуйте готовий до роботи дефібрилятор. 

 Проведіть післяопераційний контроль 

електрокардіостимулятора. 
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5 Монтаж 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Небезпека для пацієнта внаслідок не стерильного інструмента 

для коагуляції! 

 Очищайте та стерилізуйте інструмент для коагуляції перед 

використанням - він постачається нестерильним. 

 

 

В принципі у відношенні ERGO 320R/325R/335R та ERGO 330R з 
функцією різання діє наступне: 

 Після правильного монтажу можна тримати інструмент як 
правою, так і лівою рукою. 

 Для закриття пінцета: закрийте рукоятку. 

 Для відкриття пінцета: відкрийте рукоятку. 

 Для активації ножа: натисніть на важіль. 

 Для деактивації ножа: відпустіть важіль. 

 Струм для коагуляції подається при натисненні педалі, яка 
є частиною високочастотного хірургічного приладу. 
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5.1 ERGO 320R/325R/335R 

 

 

 

 

 

 

1. Засуньте пінцет в тубус і поверніть його до упору. 
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2. Натисніть на задню кнопку для правильного монтажу тубуса з 
пінцетом. Зсуньте колесо-зірочку до контакту його вирізу з 
передньою стопорною кнопкою для фіксації. Тепер натисніть 
задню частину рукоятки до її фіксації. 

ERGO 325R: Для фіксації колеса-зірочки необхідно додатково 
натиснути передню стопорну кнопку.  

Тепер інструмент готовий для використання. 

 

 

 

 

 

 

  Натиснути 

 

 

 

click 

click 
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5.2 ERGO 330R 

 

1. Зніміть захисний ковпачок (є лише після отримання с заводу) з 
пінцета і розкрийте пінцет, утримуючи його за нарізку та в місці 
зсувних проводів . Зсувайте обидві частини одна до одної для 
повного відкриття пінцета.  

 

 

 

2. Засуньте ніж до захисного ковпачка ножа в передбачений для цього 
проріз посередині.  

 

 

 

 

3. Введіть тримач ножа з отворами в трубку для електродів. Міцно 
тримайте відкритий пінцет з захисним ковпачком та трохи зігніть 
тримач з трубкою для електродів так, щоб обидва кінця ножа були 
відкриті. 
Тримач ножа зсувають вперед до положення, при якому обидва кінця 
ножа знаходяться над вирізами тримача ножа. Тепер трубку для 
електродів з проводами згинають в попереднє положення, і ніж 
фіксується в отворах тримача ножа. 

Міцно тримати тут 
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4. Зсуньте тубус на встановлений тримач ножа і туго заверніть його на 
нарізці пінцета.  

 

5. Зсуньте штангу в тубус в напрямку стрілки пружинами вперед. Штанга 
фіксується в отворах тримача ножа шляхом легкого обертання.  
 

 

 

 

 

 

Під час виконання операцій, зазначених в пунктах 3 - 5, 
відкритий пінцет з захисним ковпачком ножа необхідно 
постійно утримувати рукою. 

 

 

 

  

 

Міцно тримати тут Міцно тримати тут 

Повернути на 90° 

Зігнути 

 

Міцно тримати тут 

Натиснути 

Ввести в паз 

При зачепленні з 
пазом падає 
захисний ковпачок 
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6. Закрийте пінцет, потягнувши трубку для електродів назад.  
 

 

 

 

 

Натисніть на задню кнопку для правильного монтажу тубуса з 
пінцетом. Для фіксації колеса-зірочки зсуньте його до контакту його 
вирізу з передньою стопорною кнопкою, при цьому необхідно також 
натиснути на передню стопорну кнопку. Тепер натисніть задню 
частину рукоятки до її фіксації. 
Зараз інструмент готовий до роботи і після правильного монтажу 
його можна тримати як правою, так і лівою рукою. 

 

5.3 Система троакарів  

 

 

ВКАЗІВКА 
При використанні з іншими продуктами необхідно завжди 
додержуватись їх інструкцій з використання та положень 
сумісності. 

 

 

ВКАЗІВКА 
Використовуйте 3 мм троакар лише з ERGO 330R! 

 
 

click 

Натиснути 
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Система троакара включає в себе:  

 REF 745100 Тубус троакара  REF 745200 Троакар 

 REF 745120 Силіконовий клапан 
 

REF 700099 Ущільнювальний 
ковпачок 

 REF 745130 Ущільнювальний ковпачок 
(гільза троакара) 

   

Монтаж інструмента здійснюється відповідно до піктограми нижче (в 
послідовності зверху вниз):  

 

 

 

1 2 
3 

4 

5 

Компоненти 

Інструкція з монтажу  

click click 
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6 Порядок роботи 

6.1 Перед використанням 

 Інструмент для коагуляції змонтований (див. розділ 5, стор. 

19) і готовий до роботи (див. розділ 8, стор. 34). 

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Небезпека травмування пацієнта! 

 Використовуйте лише дозволені генератори BOWA ARC (див. 

розділ 12, стор. 47). 

 Використовуйте лише придатні продукти та приладдя 

відповідно до огляду системи (див. розділ 1.2, стор. 7) 

 Використовуйте лише технічно справні та стерилізовані 

продукти. 

Небезпека поранення пацієнта внаслідок запалення та вибуху 

легкозаймистих рідин і газів! 

 Не допускайте контакту з легкозаймистими газами та 

рідинами (наприклад засобами для очищення тіла, 

дезінфекційними засобами та газами для наркозу). 

1. Приєднайте високочастотний кабель до високочастотного 
приладу та увімкніть прилад. 

2. Відрегулюйте вихідну потужність високочастотного приладу. 

3. Перед кожним використанням інструмента для коагуляції 
здійснюйте ґрунтовний візуальний та функціональний контроль 
(див. розділ 8.5, стор. 40). 

6.2 Під час операції 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Небезпека поранення пацієнта внаслідок неправильних настройок 

приладу!  

 Встановіть вихідну потужність високочастотного приладу на 

величину, необхідну для операції. 

 Використовуйте лише дозволені програми (див. розділ 12, стор. 

47). 
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Небезпека поранення пацієнта внаслідок затиснення тканини, 

особливо при обмеженій видимості! 

 Здійснюйте, по можливості, препарування вільної тканини, 
коагуляція якої необхідна, для уникнення випадкового 
затиснення. 

 Проводьте операцію лише при достатній видимості. 

Небезпека поранення пацієнта внаслідок гарячих частин пінцета та 

виходу пари! 

 Вістря інструментів можуть бути гарячими також безпосередньо 
після відключення високочастотної енергії. 

 Тримайте вістря інструмента на відстані від чутливих тканин 
(наприклад, підшлункової залози, кишечнику). 

 Переконайтесь в тому, що для препарування не 
використовуються ніякі гарячі інструменти для коагуляції. 

 Не кладіть на пацієнта ніякі хірургічні інструменти для коагуляції. 

Введення інструмента 
1. Закрийте бранші пінцета за допомогою рукоятки. 

2. Введіть інструмент в гільзу троакара. 

Захопіть тканину, затисніть її та здійсніть коагуляцію 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Небезпека поранення пацієнта внаслідок випадкового 

вмикання інструмента для коагуляції! 

 Ніколи не користуйтесь функцією AUTOSTART. 

 Увімкніть високочастотній струм лише після того, як бранші 

пінцета будуть торкатися тканини, яка потребує коагуляції. 

1. Встановіть бранші на операційне поле. 

2. Поверніть обертове колесо (при відкритих браншах) для 
встановлення пінцета в необхідне положення. 

3. Встановіть бранші так, щоб тканина, коагуляція якої необхідна, 
знаходилась між браншами пінцета. 
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4. Закрийте пінцет для захоплення тканини. 
Не захоплюйте надто багато тканини. 

 Тканина захоплена. 

5. Активуйте інструмент, натиснувши педаль високочастотного 
приладу, який починає подавати струм для коагуляції: 

 постійний звуковий сигнал сигналізує про подачу 
енергії впродовж всього часу активації. 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Неповна коагуляція! 

 Не допускайте контакту з металевими предметами 

(наприклад, затискачами, стентами тощо) в зоні активних 

браншів пінцета. Це може впливати на віддачу енергії та 

викликати небажані ефекти. 

 
6. Відпустіть натиснутий вимикач. 

7. Пінцет відкривається шляхом відкривання рукоятки. 

 Тканину коагульовано. 

Розсічення тканини 

 Тканина була захоплена браншами пінцета і була коагульована. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Сильна кровотеча внаслідок розсічення зафіксованої тканини 

без попередньої коагуляції! (ERGO 330R) 

 На великих судинах при необхідності здійснюйте декілька 

коагуляцій зліва та справа від місця розсічення. 

 Перед розсіченням тканини переконайтесь в тому, що вона 

повністю коагульована.  

 Розсікайте тканину лише в місці коагуляції. 

1. Для розсічення натисніть спусковий механізм і відпустіть його. 

 Тканина розсічується посередині коагульованої поверхні. 
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6.3 Вилучення 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Небезпека поранення пацієнта внаслідок відламаних або 

пошкоджених частин! 

 Перевіряйте інструмент для коагуляції після кожного 

використання. Всі деталі повинні бути на місці. 

 
1. Закрийте пінцет.  

2. Витягніть інструмент для коагуляції з гільзи троакара. 

6.4 Після використання. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Забруднені бранші пінцета можуть привести до відмови 

інструмента для коагуляції! 

 Регулярно очищайте бранші вологою ганчіркою. 

 Заміняйте пінцет, бранші якого пошкоджені. 

 Заміняйте ніж після кожної операції. 

 Після використання очистіть та стерилізуйте інструмент для 

коагуляції (див розділ 8, стор. 34). 

7 Демонтаж 

7.1 ERGO 320R/325R/335R 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Опік внаслідок гарячих браншів пінцета! 

 Не торкайтесь браншів зразу після операції. 

Небезпека опіку деталями, які знаходяться під напругою! 

 Перед демонтажем від'єднайте приєднувальний кабель від 

високочастотного генератора. 

 
 Демонтуйте інструмент в послідовності, зворотній його монтажу (див. 

розділ 5, стор. 19). 
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1. Натисніть обидві кнопки на рукоятці для демонтажу тубуса з  пінцетом.  

 

 
 

 
2. Поверніть трубу тубуса з нарізкою пінцета і витягніть її. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натиснути 

Натиснути 
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7.2 ERGO 330R 

 

ОБЕРЕЖНО 
Небезпека поранення гострим ножем! 

 Під час демонтажу не торкайтесь ножа. 

Облом ножа внаслідок неправильного демонтажу! 

 Знімайте ніж обережно, щоб не обламати його. 

 
1. Натисніть обидві кнопки на рукоятці для демонтажу тубуса з 

пінцетом.  

 
2. Штанга звільняється шляхом вивертання з отвору тримача ножа. 

Після цього витягніть тримач ножа.  
 

 

 

 

Натиснути 

  click 

Шляхом натиснення та 
одночасного обертання витягнути 
штифт з пазу. 
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3. Виверніть тубус з нарізки пінцета і витягніть його.  

 

4. Тепер трубку для електродів з проводами згинають і фіксація ножа в 
отворах тримача звільняється. Тримач ножа стягують в напрямку назад.  

 

5. Відкрийте пінцет, утримуючи його в зоні нарізки та проводів. Зсувайте 
обидві частини одна до одної для повного відкриття пінцета. 

 

 

6. Обережно витягніть ніж з відкритого пінцета.  
 

 

 

ОБЕРЕЖНО 
Бактеріальне забруднення 

 Небезпека внаслідок повторного використання та 

неналежної утилізації ножа. 

 

 

 

 

Міцно тримати тут Міцно тримати тут Зігнути 

Повернути на 90° 

Міцно тримати тут 
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7.3 Система троакарів 

Монтаж інструмента здійснюється відповідно цієї піктограми (в послідовності 
зверху вниз): 

 

Компоненти 

click click 

Інструкція з демонтажу  
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8 Підготування 
Забороняється використовувати інструменти для коагуляції без їх 
попереднього очищення, дезінфекції та стерилізації. Ефективні 
очищення та дезінфекція є необхідною передумовою ефективної 
стерилізації інструментів для коагуляції.  

1. Використовуйте для очищення, дезінфекції та стерилізації лише 
сертифіковані для відповідних приладів і продуктів процеси та в 
кожному циклі дотримуйтесь визначених циклу параметрів. 

2. Дотримуйтесь нормативних документів з гігієни, які діють в Вашій 
країні, та гігієнічних вимог Вашої лікарні. 

 

ВКАЗІВКА 
Ніж REF 743-999 призначений лише для разового використання і 
його не можна використовувати повторно. 

 

Троакари: 

Силіконові компоненти (ущільнювальний ковпачок, силіконовий 
клапан з прорізом, кришка для приєднання типу Luer) інтенсивно 
зношуються внаслідок багаторазових процесів очищення і стерилізації. 
У випадку видимого окрихчування або інших пошкоджень відповідні 
компоненти необхідно замінити. 

 

При несправностях інструментів для коагуляції та троакарів в зв'язку з 
дезінфекційними засобами та процесами, які використовуються, 
включаючи ефективність дезінфекційних засобів, гарантійні 
зобов'язання фірми BOWA-electronic GmbH & Co. KG не діють. 

 

Зазначені нижче числа циклів очищення та стерилізації 

інструментів є лише орієнтованими.  

Строк служби інструментів визначається їх функцією та їх 

обачним використанням.  

Інструменти для електрохірургії мають зумовлений їх функцією 

підвищений знос, який залежить від виду та тривалості 

використання. 
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Число циклів очищення та стерилізації окремих інструментів 
становить: 

 

 Рукоятка:    до 50 разів 

 Пінцет:   
5 mm    до 20 разів 
3 mm (ERGO 335R)   до 5 разів 

 Тубус:    до 50 разів 

 Тримач ножа/штанга:  до 50 разів 

 Гільза троакара/стилет троакара: до 100 разів 

 

8.1 Підготування та транспортування 

 
Інструменти для коагуляції: 

Безпосередньо після використання очистіть інструменти від крупних 
забруднень, демонтуйте їх відповідно до інструкції з демонтажу (розділ 7) та 
викиньте ніж REF 743-999 у відходи. Очищення та дезінфекцію продукту 
треба проводити в розібраному стані та з відкритими браншами. 

 

Троакари: 

Безпосередньо після використання промийте інструменти холодною водою з 
крану до усунення всіх видимих забруднень; при необхідності можна 
використати м'яку пластмасову щітку. Попереднє очищення тубусу троакара 
проводиться лише в зібраному стані. 

 

Для всіх інструментів і троакарів діть такі вимоги: 
 
Не використовуйте ніяких засобів фіксації або гарячої води 
(>40°C), тому, що це приводить до фіксації залишків та може 
знизити ефективність очищення.  
 
Для запобігання пошкодженню інструментів і забрудненню 
навколишнього середовища інструменти та троакари необхідно 
зберігати та транспортувати до місця призначення в закритих 
контейнерах. 
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Дезінфекційний засіб, який використовують при підготовці, 

призначений лише для захисту персоналу і не замінює наступні 

операції дезінфекції. 

 

8.2 Ручне попереднє очищення (тільки ERGO 330R і троакари) 

 ОБЕРЕЖНО 

Небезпека інфекції з боку водяних бризок та парів з 

ультразвукової ванни та при ручному попередньому очищенні! 

 Користуйтесь засобами захисту обличчя та надягайте 

захисний одяг. 

 Рекомендується забезпечити достатню вентиляцію. 

 

ВКАЗІВКА 

Пошкодження пінцета абразивним засобом для очищення та 

металевими щітками! 

 Ніколи не користуйтесь абразивними засобами та 

металевими щітками для очищення інструментів для 

коагуляції. 

 

8.2.1 Інструмент ERGO 330R 

1. Покладіть інструменти на 5 хвилин в холодну водопровідну воду.  

Очистіть м'якою щіткою всі поверхні інструментів під проточною 

холодною водою до усунення всіх видимих забруднень. 

2. Промийте інструменти впродовж 10 секунд струменем води з 

форсунки з тиском 4 бар. Якщо форсунки немає, то візьміть шприц на 

50 мл.  

3. Розібрані інструменти кладуть в ультразвукову ванну з 0,5% лужно-

ферментативним розчином для очищення (MediClean forte, Dr. Weigert 

Hamburg) та 15 хвилин очищають з допомогою ультразвуку при 40 °C. 

При цьому інструменти повинні бути повністю занурені в розчин. 

Кладіть пінцети в ванну в відритому стані. 

4. Витягніть інструмент та промийте його холодною водою для усунення 

залишків розчину для очищення.  
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8.2.2 Система троакарів 

Див. пункт 8.1 „підготовка та транспортування“. 

8.3 Ручні очищення та стерилізація 

8.3.1 Інструмент ERGO 330R з ножем 

 

ВКАЗІВКА 
Цей інструмент не придатний для ручного очищення та ручної 
стерилізації. 

8.3.2 Інструменти ERGO 320R/325R/335R і система троакарів  

8.3.2.1 Попередня обробка в ультразвуковій ванні  

1. Інструменти кладуть в ультразвукову ванну з 0,5% ферментативним 

розчином для очищення і очищають 15 хвилин при 40 °C. 

2. Витягніть інструменти та промийте їх холодною водою для усунення 

залишків розчину для очищення. 

8.3.2.2 Очищення 

Підготуйте ванну для очищення відповідно до вимог виготовлювача.  

1. Промийте продукти холодною водою з крану (< 40 °C)  до усунення 

всіх видимих забруднень. Усуньте м'якою щіткою забруднення, які 

залишились. 

2. Покладіть продукти в підготовлену ванну для очищення. Відмочіть 

продукти впродовж часу, зазначеного виготовлювачем. 

3. Очистіть інструмент вручну м'якою щіткою, все поверхні необхідно 

очистити щіткою декілька разів.   

4. Лише для каналів та внутрішніх поверхонь трубок інструментів 

ERGO 320R/325R/335R: прочистіть щіткою трубки всередині 

щонайменше шість разів. Промийте трубки деіонізованою водою. 

Повторіть цю процедуру. 

5. Ретельно промийте продукти деіонізованою водою для повного 

усунення засобу для очищення. 
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8.3.2.3 Дезінфекція 

Підготуйте ванну для дезінфекції відповідно до вимог виготовлювача 

дезінфекційного засобу. Покладіть інструменти в ванну для дезінфекції та 

витримайте їх в ванні впродовж зазначеного часу відмочування. Ретельно 

промийте інструменти деіонізованою водою для повного усунення 

дезінфекційного засобу. 

8.3.2.4 Сушіння 

Ручне сушіння здійснюється за допомогою ганчірки, яка не залишає волокон; 

для сушіння порожнеч та каналів необхідно використовувати стерильне 

стиснене повітря.  

8.4 Машинна підготовка в термодезінфекторі  

8.4.1 Очищення 

8.4.1.1 Інструменти ERGO 320R/325R/335R  

Покладіть інструменти в сітчастий лотік зсувного візка або на спеціальний 

візок та почніть процес очищення. 

1. 1 хвилина попередньої промивки холодною водою. 

2. Спорожнення. 

3. 3 хвилини попередньої промивки холодною водою. 

4. Спорожнення. 

5. 5 хвилин промивки при 55 °C 0,5 % луговим або 45 °C ферментативним 

розчином для очищення.  

6. Спорожнення. 

7. 3 хвилини нейтралізації теплою водопровідною водою (> 40 °C) з 

нейтралізатором. 

8. Спорожнення. 

9. 2 хвилини промивки теплою водопровідною водою (>40 °C). 

10. Спорожнення. 
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8.4.1.2 Інструмент 330R з ножем 

Покладіть інструменти в сітчастий лотік зсувного візка або на спеціальний 

візок та почніть процес очищення. 

1. 4 хвилини попередньої промивки холодною водопровідною водою. 
2. Спорожнення. 
3. 10 хвилин промивки при 45 °C 0,5% лужно-ферментативним розчином 

для очищення (Neodisher MediClean forte, Dr. Weigert Hamburg, Deconex 
23 Neutrazym). 

4. Спорожнення. 
5. 3 хвилини нейтралізації холодною деіонізованою водою. 
6. Спорожнення 
7. 2 хвилини промивки холодною деіонізованою водою. 
8. Спорожнення. 

8.4.1.3 Троакари: 

 
Перед машинним очищенням троакар необхідно повністю 
розібрати відповідно до інструкції з демонтажу. 

 

Покладіть гільзу троакара, стилет троакара і силіконові клапани/ущільнення в 
пристрій для очищення та дезінфекції (RDG) та приєднайте трубопровід для 
промивки. 
 

1. 1 хвилина попередньої промивки холодною водою. 
2. Спорожнення. 
3. 3 хвилини попередньої промивки холодною водою. 
4. Спорожнення. 
5. 5 хвилин промивки при 55 °C 0,5 % луговим або 45 °C ферментативним 

розчином для очищення. 
6. Спорожнення. 
7. 3 хвилини нейтралізації теплою водопровідною водою (>40 °C) з 

нейтралізатором. 
8. Спорожнення. 
9. 2 хвилини промивки теплою водопровідною водою (> 40 °C). 
10. Спорожнення. 
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8.4.2 Дезінфекція 

Проведіть машинну термічну дезінфекцію з врахуванням національних вимог 

щодо величини A0 (дивись ISO 15883). 

8.4.3 Сушіння 

Сушіння зовнішньої сторони інструментів з допомогою циклу сушіння 

пристрою для очищення та дезінфекції. При необхідності додатково 

просушить вручну ганчіркою, яка не залишає волокон. Просушить порожнечі 

стерильним стисненим повітрям. 

 

ВКАЗІВКА 

Пошкодження рукоятки стисненим повітрям! 

 Тиск стисненого повітря для сушіння рукоятки не повинен 

перевищувати 2 бар. 

 

8.5 Функціональний контроль 
Візуальний контроль чистоти, при необхідності повторення процесу 
очищення та стерилізації до досягнення видимої чистоти. Замініть 
пошкоджені деталі. Після очищення або перед монтажем нанесіть на 
нарізку інструментів медичне біле масло, яке не викликає сумнівів 
(наприклад, парафінове масло відповідно до німецьких, європейських 
або американських норм (відповідно DAB, Ph.Eur. або USP). 

Здійсніть монтаж відповідно до пункту 5, для ERGO 330R додатково 
потрібен ніж REF 743-999. 

 

1. Перевірте продукт на відсутність видимих пошкоджень  

та зношення: 

– Пошкоджень продукту, наприклад, тріщин, шорстких поверхонь, 
відколів. 

– Пошкоджень ізоляції продукту та (або) кабелю/штекера, наприклад 
тріщин та зломів. 

– Пошкоджень покриття. 

– Зігнутості продукту або його деталей.  

Не розпрямляйте зігнуті деталі. 
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2. Перевірте механічну функціональність продукту: 

– Чи можна відкрити та закрити бранші? 

– Чи відкривається та закривається рукоятка? 

– Рукоятка ERGO: чи обертається верхня частина рукоятки відносно 
нижньої частини без обмеження? Чи фіксується та відпускається 
кнопка фіксатора? 

Пошкоджений продукт не дозволяється використовувати. 

3. Змажте всі рухомі деталі рукоятки та місце шарніра вставки маслом, 
який не викликає сумнівів з точки зору фізіології 
(наприклад,парафіновим маслом). 

 

 

НЕБЕЗПЕКА 

Небезпека опіку пацієнтів у випадку крихкої або дефектної 

ізоляції! 

 Заміняйте деталі інструментів, які мають пошкоджену 

ізоляцію.  

 

8.6 Упаковка 

 

 
Стерилізація в транспортній упаковці заборонена. 

 
Стандартна упаковка інструментів для стерилізації методом 
попереднього вакуумування відповідно до ISO 11607 і EN 868. 
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8.7 Стерилізація  

 

ВКАЗІВКА 

Пошкодження інструментів внаслідок стерилізації гарячим 

повітрям! 

 Виконуйте вимоги очищення і стерилізації цієї інструкції з 

використання. 

 
Стерилізація продуктів методом фракційного попереднього вакуумування 
(по ISO 13060 / ISO 17665) з врахуванням відповідних національних вимог. 

- 3 фази попереднього вакуумування з тиском мін. 60 мбар. 

- Нагрівання до температури стерилізації мінімум 132 °C; макс. 137 °C. 

- Мінімальний час витримки: 3 хвилини. 

- Тривалість сушіння: мінімум 10 хвилин. 

 

 

ОБЕРЕЖНО 

При підозрі зараження пріонами (CJK) 

 При необхідності дотримуйтесь відповідних національних 

директив, якщо вони відрізняються, та збільшуйте тривалість 

витримування (наприклад, 15 хвилин). 

 

 

Можливість використання менш ефективних гравітаційних 
методів необхідно підтвердити шляхом додаткової валідації 
(можливо необхідна більша тривалість стерилізації). 

 
За використання інших методів стерилізації (наприклад, стерилізації оксидом 
етилену, формальдегідом, променевої стерилізації та стерилізації 
низькотемпературною плазмою) виготовлювач не несе ніякої 
відповідальності. 
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8.8  Функціональне випробування перед операцією 

1. Складіть інструмент для коагуляції  
(див. розділ 5, стор. 19). 

2. - Перевірте роботу інструмента для коагуляції  
(див. розділ 8.5, стор. 40). 

- Зволожить марлеву турунду стерильним розчином кухонної солі. 
- Візьміть марлеву турунду браншами та увімкніть високочастотний 
струм. 
- У разі технічно справного інструмента приблизно через 2 - 3 
секунди повинна створитися пара.  

- Пошкоджений продукт не дозволяється використовувати. 

 

 

ВКАЗІВКА 

Функція ножа (330R)! 

 Переконайтесь в тому, що ніж при приведенні в дію 
надійно виходить, див. опис процесу монтажу 5.2.  
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9 Зберігання 
Стерилізовані інструменти необхідно зберігати в сухому, чистому, не 
запиленому місці при помірних температурах. Необхідно дотримуватись 
відповідних національних директив. 

 

1. Зберігайте інструмент для коагуляції в місці, в якому 
забезпечується захист від: 

 великих механічних навантажень, наприклад, 
поштовхів, ударів тощо, 

 прямого сонячного проміння, 

 рентгенівського випромінювання. 

2. Зберігайте інструмент для коагуляції в сухих умовах та при 
кімнатній температурі, та відповідно до умов зберігання. 

 

Тривалість зберігання стерилізованого інструмента для коагуляції 
залежить від виду упаковки та умов зберігання. 

 

 

Транспортна картонна упаковка не призначена для зберігання 
продукту. 

 

10 Поводження 
З усіма хірургічними інструментами необхідно дуже обережно поводитись 
при транспортуванні, очищенні, догляді, стерилізації та зберіганні. 

Це особливо стосується лез, тонких вістрь та інших чутливих частин 
інструмента. 
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11 Інформація щодо валідації та повторного очищення та 

стерилізації 
Для валідації використовуються зазначені нижче інструкції по випробуванню, 
матеріали та машини: 

 

ERGO 320R/325R/335R 

Засіб для очищення (машинного):   
 Deconex 23 Neutrazym (Borer, Zuchwil) 

Засіб для очищення (ультразвукового) 

 Deconex 23 Neutrazym (Borer, Zuchwil) 

Засіб для очищення (ручного): 

 Deconex 23 Neutrazym (Borer, Zuchwil) 

Нейтралізатор: 

 Neodisher Z; Dr. Weigert 

Пристрій для очищення та дезінфекції:  

 Miele G 7735 CD програма Vario TD 

 Вставний візок Miele E 327-06 

 Візок Miele MIC E 450 

 

ERGO 330R 

Засіб для очищення (машинного та ультразвукового):  
 Neodisher MediClean forte; Dr. Weigert Hamburg 

Пристрій для очищення та дезінфекції: 

 Miele G7836 CD  

 MIC rack E450 

Паровий стерилізатор: 

 Selectomat HP 666-1HR 
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Система троакарів 

Засіб для очищення (машинного):   
 Neodisher FA; Dr. Weigert (лужний) 

 Endozime, Fa. Ruhof (ферментативний) 

Засіб для очищення (ручного): 

 Cidezyme, Enzol Enzym. Detergent, Johnson&Johnson 

Дезінфекційний засіб (ручна дезінфекція): 

 Cidex OPA , Johnson&Johnson 

Нейтралізатор: 

 Neodisher Z; Dr. Weigert 

Пристрій для очищення та дезінфекції:  

 Miele Desinfektor G 7735 CD 

 Вставний візок Miele E 327-06 

 Візок Miele MIC E 450 

 

 

При відсутності зазначених вище хімікатів та машин користувач 
зобов'язаний провести валідацію процесу, який він 
використовує. 
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12 Технічні дані/ сумісність 

12.1 Технічні дані 

Технічні дані 

Макс. напруга ERGO 330R:    250 Vp 

ERGO 320R/325R:    250 Vp 

ERGO 335R:   250 Vp 

ERGO 320R/ 

325R 

REF 

Назва Розміри продукту (мм) 

(ШxВxГ або Д; діам.) 

Маса (г) 

741-100 ERGO 320R, рукоятка, COMFORT, 

кабель 4,5 м 

прибл. 120x135x27 (без 

кабелю) 

194  

(з кабелем) 

741-101 ERGO 320R, рукоятка прибл. 120x135x27 93 

742-106 ERGO 325R, рукоятка, обертова, з 

фіксатором 

прибл. 120x155x32 126 

741-234 ERGO 320R, тубус,  

ø 5 мм, 340 мм 

довжина 370; Ø 30/Ø 5 44 

742-234 ERGO 325R, тубус,  

ø 5 мм, 340 мм 

довжина 370; Ø 36,4/Ø 5 27 

742-310 ERGO 320R/325R, атравматичний 

пінцет-затискач, з вікнами, 340 мм 

довжина 457; Ø 5,1  19 

742-320 ERGO 320R/325R, атравматичний 

пінцет-затискач, з вікнами, 

зігнутий, 340 мм 

довжина 457; Ø 5,1  19 

742-330 ERGO 320R/325R, пінцет з 

ножицями Метценбаума, 340 мм 

довжина 456; Ø 5,1  19 

742-340 ERGO 320R/325R, пінцет з 

дисектором Меріленда, 340 мм 

довжина 460; Ø 5,1  17 

742-350 ERGO 320R/325R, пінцет-затискач, з 

2x3 зубцями, 340 мм 

довжина 456; Ø 5,1  19 
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Технічні дані 

ERGO 330R 

Розміри 

продукту 

(мм) 

Назва Розміри продукту (мм) 

(ШxВxГ або Д; діам.) 

Маса 

(г) 

743-100 ERGO 330R, рукоятка, 

COMFORT, кабель 4,5 м 

прибл. 133x136x29  

(без кабелю) 

186 

(з кабелем) 

743-101 ERGO 330R, рукоятка прибл. 133x136x29 85 

743-334 ERGO 330R, пінцет, 340 мм довжина 470; Ø 5,3  12 

743-325 ERGO 330R, пінцет, 250 мм довжина 480; Ø 5,3  11 

743-225 ERGO 330R, тубус,  

ø 5 мм, 250 мм 

довжина 270; Ø 36,4/Ø 5,2 14 

743-234 ERGO 330R, тубус,  

ø 5 мм, 340 мм 

довжина 360; Ø 36,4/Ø 5,2 17 

743-434 ERGO 330R, зсувна штанга,  

340 мм 

довжина 355; Ø 4,5 11 

743-425 ERGO 330R, зсувна штанга,  

250 мм 

довжина 265; Ø 4,5 8 

743-534 ERGO 330R, тримач ножа,  

340 мм 

довжина 352; Ø 4 7 

743-525 ERGO 330R, тримач ножа,  

250 мм 

довжина 262; Ø 4 5 

743-999 ERGO 330R, ніж, стерильний  

(20 шт.) 

48x3,8x0,4  1 
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Технічні дані 

ERGO 335R 

REF 

Назва Розміри продукту (мм) 

(ШxВxГ або Д; діам.) 

Маса 

(г) 

744-100 ERGO 335R, рукоятка, 

COMFORT, кабель 4,5 м 

прибл. 122x135x29 
196 

744-101 ERGO 335R, рукоятка прибл. 122x135x29 96 

744-229 ERGO 335R, тубус,  

ø 3 мм, 290 мм 

довжина 330; Ø 30/Ø 3 
37 

744-220 ERGO 335R, тубус,  

ø 3 мм, 200 мм 

довжина 240; Ø 30/Ø 3 
35 

744-343 ERGO 335R, пінцет з дисек-

тором Меріленда, 290 мм 

довжина 404; Ø 3 (без захисного 

ковпачка) 
4 

744-342 ERGO 335R, пінцет з дисек-

тором Меріленда, 200 мм 

довжина 314; Ø3 (без захисного 

ковпачка) 
4 

744-313 ERGO 335R, пінцет - 

атравматичний затискач, з 

вікнами, 290 мм 

довжина 406; Ø 3 (без захисного 

ковпачка) 4 

744-312 ERGO 335R, пінцет - 

атравматичний затискач, з 

вікнами, 200 мм 

довжина 316; Ø 3 (без захисного 

ковпачка) 4 

745-100 Гільза троакара, гладка 

металева труба, з краном 

для інсуфляції,  

ø 3,4 мм, 100 мм 

прибл. Ø 33x140 мм (з отвором для 

інсуфляції) 
17 

745-200 Троакар, тригранне вістря,  

145 мм 

прибл. Ø 12,5x158 мм (без захисного 

ковпачка) 
9 

745-120 Силіконовий клапан для 

гільзи троакара (5 шт.) 

Ø 18x14 
1 

745-130 Ущільнювальний ковпачок 

для гільзи троакара (5 шт.) 

Ø 15x7 
1 

700-099 Ущільнювальний ковпачок 

(5 шт.) 

43x18x6 
1 
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12.2 Сумісність 

Сумісність 

Приєднувальні кабелі 
(рекомендація 
BOWA*): 

REF 351-040*, REF 101-040*, 

REF 353-040*, REF 287-040*, 

REF 351-051, REF 101-000, 

REF 353-050, REF 287-050 

Допущений 
високочастотний 
прилад 

Генератори BOWA ARC з програмним 
забезпеченням для біполярної коагуляції: 
ARC 350 REF 900-350 та  
ARC 400 від версії V1.1.6 з ніжним 
вимикачем 
ARC 350 REF 900-351 від версії V2.0.7 та  
ARC 400 від версії V2.1.1 з ніжним 
вимикачем та пальцевим вимикачем 

Робочу частину “BF” / “CF” 
високочастотного приладу, який 
використовується, доповнюють шляхом 
підключення до неї інструмента. 

Дозволені програми ERGO320R/325R/330R: LAP, LAP Mikro 

ERGO 335R: LAP Mikro max. 40 W 

 

13 Утилізація 

 

НЕБЕЗПЕКА 

Небезпека інфекції! 

 Стерилізуйте інструменти перед їх відправленням з лікарні 

або кабінету лікаря для запобігання поширення 

мікроорганізмів та інфекції. 

 

Медичні продукти, пакувальні матеріали та приладдя необхідно 
утилізувати відповідно до діючих місцевих та національних 
законодавчих норм. 
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14 Символи на упаковці 

 

 

Символ / 
позначення 

Значення 

 № артикула 

 Кількість 

 
Код партії 

 
Виконуйте вимоги інструкції з використання 

 
Виготовлювач 

 
Захищайте від сонячного проміння! 

 
Захищайте від вологи! 

 
Знак CE та назва позначеної установи 

 
Увага: Обмеження продажу та виписування 
- лише для лікарів. Лише для лікаря. 

 

Не стерильно 
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