
MORCELACJA TKANEK  
w ginekologii

Produkty o znaczeniu klinicznym 



MetraBag
FDA (Food and Drug Administration w Stanach Zjednoczonych) zaleca stosowanie systemów 

izolowania tkanek przeznaczonych do morcelacji podczas histerektomii i miomektomii. 

• MetraBag zapobiega pozostawianiu resztek tkanek 
w jamie brzusznej i eliminuje czasochłonne odsysanie.

• Uniwersalne porty robocze umożliwiają morcelację 
znanymi sposobami.

• Przezroczysty materiał, z którego jest wykonany 
 MetraBag, zapewnia komfortowe środowisko pracy 
dzięki zachowaniu widoczności otaczających struktur.

• Możliwe jest wprowadzenie MetraBag przy użyciu 
10-milimetrowego trokaru.

Centralny dostęp
(żółte oznaczenie)
Ø do 15 mm

Uchwyt do przemieszczania worka
(niebieskie oznaczenie)

Duży, samootwierający się 
otwór

Port roboczy lewy
(zielone oznaczenie)

Port roboczy prawy
(czerwone oznaczenie)

Śródoperacyjne 
 rozwijanie MetraBag

Tworzenie portów 
roboczych

MetraBag jest dostępny na rynku już  
od  kilku lat i został wykorzystany podczas 
 tysięcy zabiegów.



Morcelator ERGO 300 –  
precyzyjny, ergonomiczny, uniwersalny

Wydajny system do morcelacji podczas  
histerektomii i miomektomii.

BOWA MEDICAL oferuje ERGO 300 o średnicach 
roboczych 12 mm i 15 mm.

• Wydajny system do morcelacji nadaje się do 
 uniwersalnego stosowania w wykorzystywanej przez 
Ciebie technicei

• System do morcelacji ERGO 300 jest przeznaczony do 
wielokrotnego użytku, a przez to ekonomiczny.

• Kompletne przygotowanie systemu w obszarze 
sterylnym – szybko i łatwo.

Przekładnia i jednostka  
uszczelniająca

Moment obrotowy z równą, cichą pracą

Dezaktywacja ostrza umożliwia 
bezpieczne wprowadzanie do 

obszaru roboczego 

Wydajny mikrosilnik
z 3-metrowym kablem, autoklawowalny

Włącznik nożny z kablem 3 m
Precyzyjna kontrola prędkości cięcia

Indywidualne dopasowanie 
Możliwość wyboru różnych zakresów 

prędkości cięcia

Uchwyt ułatwia  
kontrolowanie procesu 
morcelacji

Bezpieczeństwo

Morcelator BOWA działa optymalnie 
w  kombinacji z systemem izolacji tkanek  
MetraBag.



Ø 5 mm

Izolacja ceramiczna

Izolacja PTFE

Zoptymalizowana pod kątem trybu  

MetraLOOP® w BOWA ARC 400 

Różne wersje  
Ø 100 i Ø 175 mm

MetraLOOP

• Możliwość ponownego zastosowania części 
wielorazowej sprawia, że instrument jest zrównoważony 
pod względem środowiskowym i ekonomicznym. 

• Jednorazowe pętle MetraLOOP zapewniają powtarzalne, 
przewidywalne wyniki cięcia.

• Dwie różne wielkości pętli pozwalają na dostosowanie 
systemu MetraLOOP do dużych i małych macic. 

• Instrument MetraLOOP może być wykorzystywany ze 
standardowymi generatorami HF.

Pętla elektryczna do skutecznego 
 rozcinania szyjki macicy



Informacje dotyczące zamawiania REF

MetraBag 905-710

zawiera: worek do morcelacji, tuba do wprowadzania, 3 ściągacze 
sterylny, 10 sztuk

Morcelator ERGO 300, zestaw zawiera:

Jednostka sterująca ERGO 300 (morcelator TCM 3000 BL) 905-001

Mikromotor ERGO 300 z kablem 3 m, autoklawowalny 905-002

Włącznik nożny z kablem 3 m 905-003

Jednostka napędowa z kompletem uszczelek 905-004

Uchwyt 905-005

Rurka tnąca, Ø 15 mm 905-115

Obturator, Ø 15 mm 905-015

Kaniula, Ø 15 mm 905-215

Nasadka do sprayu 905-030

Morcelator ERGO 300, zestaw 905-000

Zestawy aplikacyjne morcelatora Ø 12 mm Ø 15 mm

Rurka tnąca 905-112 905-115

Obturator 905-012 905-015

Kaniula 905-212 905-215

Akcesoria do morcelatora

Kleszcze tenaculum 905-412

Kleszcze chwytające 905-415

Uszczelka z nacięciem / 10 sztuk 905-009

Uszczelka Ø 12–20 mm / 10 sztuk 905-512

Spray czyszczący 905-031

Smar w sprayu 905-032

MetraLOOP®, pętle zamienne Ø 100 mm Ø 175 mm

MetraLOOP®, pętle zamienne, jednorazowe, sterylne / 
10 sztuk 520-117 520-118

MetraLOOP®, kabel

BOWA, Erbe International, Martin International, Valleylab, Conmed (4,5 m) 370-050

Erbe serii T oraz inne o średnicy gniazda 4 mm (4,5 m) 280-035

Erbe VIO / ICC / ACC (4,5 m) 101-060

MetraLOOP

MetraLOOP®, tuba wewnętrzna, tuba zewnętrzna 520-110

MetraLOOP®, COMFORT, tuba wewnętrzna, tuba zewnętrzna, kabel 4,5 m 520-115
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Zapraszamy do kontaktu z autoryzowanym doradcą  
w zakresie produktów medycznych BOWA.

support@bowa-medical.com

BOWA MEDICAL dostarcza rozwiązania 
do morcelacji tkanek podczas zabiegów 
ginekologicznych 

BOWA MEDICAL
BOWA-electronic GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Strasse 4 –10
72810 Gomaringen

Telefon +49 7072 6002-0

bowa-medical.com
info@bowa-medical.com


