
SHE SHA SYSTEM ODSYSANIA DYMU 
SKUTECZNA OCHRONA
PROSTOTA OBSŁUGI



SHE SHA
System odsysania  
dymu –  
operacja  
wolna od dymu

Dym wytwarzany podczas operacji chirurgicznych i 
cięć z użyciem prądu wysokich częstotliwości, 
laserów oraz instrumentów ultradźwiękowych, jest 
szkodliwy dla zdrowia, powoduje przykry zapach i 

Dym elektrochirurgiczny jako czynnik szkodliwy

utrudnia widoczność w polu operacyjnym. System 
odsysania dymu SHE SHA firmy BOWA skutecznie 
usuwa i filtruje opary i aerozole bezpośrednio u 
źródła. 



SHE SHA jest prosta w obsłudze, a duże portfolio 
różnych węży i akcesoriów jest dostępne dla 
rozmaitych zastosowań. Niski poziom hałasu i długa 
żywotność 4-stopniowego filtra (czas aktywacji do 
35 godzin) wyznaczają nowy standard. 

Wydajny system odsysania dymu elektrochirurgicznego

Filtr jest rozpoznawany automatycznie, a jego 
żywotność jest wyświetlana na aparacie. Siła ssania 
może być regulowana w trzech stopniach.  
Aktywacja jest w pełni automatyczna dzięki uniwer-
salnemu czujnikowi, który może zostać podłączony 
do  każdego urządzenia elektrochirurgicznego. 
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Zagrożenie dla zdrowia ze strony dymu chirurgicznego

Obok widocznego pogorszenia warunków pracy 
personelu operacyjnego (nieprzyjemny zapach, 
ograniczenie widoczności w polu operacyjnym), 
spowodowanego dymem chirurgicznym, nie należy 
lekceważyć zagrożenia zdrowia. 

Dym chirurgiczny składa się ze złożonej mieszaniny 
składników biologicznych, komórek, pyłów, gazów 
i oparów. Głównym składnikiem jest para wodna. 
Jednak pozostałe komponenty, jak szkodliwe pyły i 
wirusy, są niebezpieczne dla zdrowia. 

W zależności od wielkości dawki operacyjnego dymu 
chirurgicznego mogą się pojawić następujące objawy:

Ochrona ust 
Wykazano, że maseczki noszone na blokach 
 operacyjnych, nie zapewniają wystarczającej 
 ochrony przed drobinami i zarazkami. 

Filtr SHE SHA 
Jedyną skuteczną ochroną przed dymem chirur-
gicznym jest jego odsysanie i fi ltracja bezpośrednio 
u źródła z użyciem systemu odsysania dymu. 

Wielkość cząsteczek zawartych w dymie jest bardzo 
zróżnicowana – od mniej niż 10 nanometrów do 
ponad 200 mikronów. Przykładowo, średni roz-
miar cząsteczki w przypadku elektrochirurgii jest 
mniejszy niż 0,1 mikrona, a w przypadku noża 
ultradźwiękowego wynosi od 0,35 do 0,65 mikro-
na. Oznacza to, że znaczna część tych małych 
 cząsteczek może być wdychana i deponowana w 
pęcherzykach płucnych.  

- Podrażnienia oczu
- Łzawienie
- Kichanie
- Podrażnienia we wnętrzu nosa oraz w gardle
- Ostre lub chroniczne zmiany zapalne dróg 

 oddechowych (bronchit, astma, rozedma 
płuc)

- Bóle głowy
- Osłabienie
- Mdłości, torsje

- Strach / niepokój
- Niedotlenienie, odurzenie
- Kolka
- Dolegliwości kardiologiczne
- Żółtaczka
- Infekcja HIV
- Dermatozy
- Anemia
- Białaczka
- Rak
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Elastyczność stosowania
Uchwyt elektrod połączony z wężem SHE SHA 
 umożliwia łatwą regulację długości i rotację o 360°.  

Kompaktowe rozwiązanie
Wąż, rękojeść i elektroda są natychmiast gotowe do 
pracy i posiadają umieszczony wewnątrz kabel.

Kompaktowy design – efektywne odsysanie

Doskonałymi partnetrami dla systemu odsysania dymu SHE SHA są jednorazowe uchwyty BOWA 
(dostępne w różnych wersjach). 

Cichość pracy i duża moc – 
maks. 55 dBA (odpowiada 
to rozmowie)

Prosta obsługa –
automatyczna detekcja fi ltra; 
plug & play

Automatyczne aktywowanie przez 
czujnik – kompatybilny ze wszystkimi 
urządzeniami elektrochirurgicznymi

3 stopnie mocy – 
za naciśnięciem 
przycisku

Włącznik nożny – 
w celu aktywowania 
manualnego

Sygnalizacja stanu � ltrów – 
nadzwyczaj długa żywotność fi ltra 
do maks. 35 godzin aktywacji

Filtr 3-portowy – 
z osłonami, dla węży ze złączami 
6,4 mm, 9,5 mm, i 22 mm

Wszechstronny i niezawodny
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Informacje do 
zamówienia

SHE SHA System odsysania dymu
wraz z czujnikiem aktywującym
i pneumatycznym włącznikiem nożnym

950-001

SHE SHA fi ltr na 35 godzin (2 szt.) 951-001

SHE SHA uchwyt, regulowany, 2 przyciski, 
nóż, 3 m, jednorazowego użytku, sterylny 
(10 szt.) z futerałem

802-033

SHE SHA uchwyt, 2 przyciski, nóż, 3 m, 
jednorazowego użytku, sterylny (10 szt.) z 
futerałem

802-032

SHE SHA wąż, do laparoskopii, 3 m, 
jednorazowego użytku, sterylny (12 szt.) 952-200 

SHE SHA wąż, do uchwytu, 3 m, 
jednorazowego użytku, sterylny (10 szt.) 952-001

Produkty posiadają znak CE według dyrektywy 93 / 42 / EWG i są kompatybilne z IEC 60601-2-2. 

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE
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Zestaw SHE SHA 

Informacje techniczne

Przegląd danych technicznych SHE SHA

Emisja akustyczna Maks. 55 dBA

Wielkość (wys x szer x głęb) 15 cm x 28 cm x 39,5 cm

Przepływ Maks. 708 litrów na minutę (z 22 mm wężem)

Waga 4,4 kg (5,5 kg wraz z fi ltrem)

Typ fi ltra
Filtracja 4-stopniowa
(fi ltr wstępny, ULPA, węgiel aktywny, fi ltr końcowy)

Wielkość drobin 0,1 – 0,2 µm przy efektywności 99,999 % 

Napięcie 100 – 120 V / 220 – 240 V

SHE SHA
System odsysania dymu 950-001

SHE SHA
Czujnik aktywujący

wraz z

Pneumatyczny włącznik nożny wraz z



BOWA-electronic GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Strasse 4 – 10
72810 Gomaringen I Germany

Telefon +49 (0) 7072-6002-0
Telefaks +49 (0) 7072-6002-33
info@bowa.de I bowa-medical.com
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