APC 3
power your VIO® 3

KOAGULACJA PLAZMĄ ARGONOWĄ

Koagulacja plazmą argonową
we współpracy z przyjaznym dla użytkownika VIO® 3

A

Od tej chwili zalety logicznego i intuicyjnego interfejsu VIO® 3 można wykorzystać
przy pracy APC3. Niczym przewodnik „krok po kroku”, interfejs prowadzi użytkownika przez kolejne pozycje menu, sugerując odpowiednie ustawienia wstępne dla
aplikacji APC.

UA Plug and operate: podłącz instrument i od razu

rozpocznij pracę APC; skutkuje to mniejszą liczbą regulacji
i modyfikacji ustawień. Wszystkie tryby pracy są dostosowane do wymagań użytkownika, co przyspiesza pracę
czyniąc ją jednocześnie bezpieczniejszą dla tkanek.

UA Funkcja ReMode® pozwala na wybór 6 podprogramów. Dzięki temu możliwa jest kontrola urządzenia z pola
operacyjnego przy pomocy pedału lub odpowiednich instrumentów.
Nowy APCapplicator pozwala przełączać pomiędzy trybem elektrochirurgii i koagulacji plazmą argonową odpowiednio do stosowanej
techniki.

Multimodalność –
precyzyjna regulacja trybów pracy APC

A

Nasze tryby pracy APC 3 obsługują pełen zakres aplikacji APC. Dodatkowo, APC 3
ułatwia cięcie w osłonie argonu oraz umożliwia korzystanie z opatentowanych
przez naszą firmę technologii hybrydowych – APC w połączeniu z technologią
elektrochirurgiczną lub chirurgią strumieniową.

WSZYSTKIE TRYBY PRACY SĄ ZINTEGROWANE
W VIO® 3:
pulsedAPC® i forcedAPC posiadają rozbudowane możliwości regulacji ustawień efektu tkankowego w zakresie
100 nastaw, w celu uzyskania precyzyjnej dewitalizacji
tkanki.
Tryb preciseAPC® służy do hemostazy, zwłaszcza w niższym zakresie energii oraz w przypadku struktur wrażliwych, aby ułatwić
koagulację przy minimalnej penetracji.

GNIAZDO APC – DO PODŁĄCZENIA INSTRUMENTÓW
Z FILTREM APC
Jednorazowe instrumenty APC mogą być podłączane w trakcie zabiegu bez konieczności czasochłonnego ponownego przygotowania, dodatkowo sondy FiAPC®
i instrumenty APCapplicator zostały wyposażone w zintegrowany z gniazdem filtr membranowy. Funkcja „Podłącz i pracuj”
(Plug & Operate) zapewnia natychmiastową dostępność i możliwość pracy instrumentem. Lekki, łatwy w obsłudze APCapplicator
zapewnia także możliwość łatwego uruchamiania wszystkich funkcji jedną ręką.

Sonda FiAPC
z filtr membranowy

* Aktualne patenty: https://www.erbe-med.com/ip

TO ŁATWE JAK NIGDY:
Po wybraniu trybu można go skorygować przy pomocy
ustawień efektów. Konfigurację ustawień oraz modyfikacje łatwo śledzić na dużym ekranie. Dzięki wysokiej
precyzji regulacji, bez trudu dobieramy optymalną konfigurację dla potrzeb ablacji, jak i koagulacji. Technologia szybkich
pomiarów i sterowania (rejestracja 25 mln pomiarów na sekundę),
sprawia, że efekt oddziaływania na tkankę jest w wysokim stopniu powtarzalny i homogeniczny.

APC 3: TERAZ MOŻESZ PODŁĄCZYĆ JESZCZE WIĘCEJ
INSTRUMENTÓW
Oprócz gniazda APC, użytkownik ma do dyspozycji
gniazdo wielofunkcyjne do podłączenia dodatkowych instrumentów. Po raz pierwszy oferujemy możliwość podłączenia i wykorzystania do 6 instrumentów w trakcie zabiegu.

APCapplicator z filtr membranowy,
dł. 35-mm (sztywna końcówka robocza),
elektroda szpatułkowa

Dane techniczne
Zasilanie
Niskie napięcie

przez zestaw elektrochirurgiczny VIO 3

HF

przez zestaw elektrochirurgiczny VIO 3

Podłączenie wyrównania potencjałów

Tak

Dane dla zastosowanego typu gazu
Ciśnienie na wejściu

(5 ± 2) x 105 Pa

5 ± 2 bar

72.5 ± 29 psi

Maksymalne ciśnienie na wyjściu

2 x 105 ± 2 x 104 Pa

2 ± 0.2 bar

29 ± 2.9 psi

Regulowany przepływ gazu

0.1–8 l/z uwzględnieniem ograniczeń podłączonego instrumentu,
możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min

Znamionowa tolerancja przepływu

± 20 % [zakres: 0.1–8 l/min]

Dla butli z gazem sprężonym, aktywacja alarmu na

7 x 105 Pa

Wyświetlanie pozostałej ilości

Monitor VIO 3

Wyświetlanie pozostałego ciśnienia

Manometr na butli z gazem

APC 3 wyłącza się przy ciśnieniu na wejściu

< 3 x 105 Pa

7 bar

101.5 psi

< 3 bar

< 43.5 psi

Wymiary i waga
Szerokość x wysokość x głębokość

415 x 100 x 375

Waga

5.3 kg

Warunki otoczenia dla transportu i przechowywania zestawu
Temperatura

-30 °C to +70 °C

Wilgotność względna

10 %–90 %

Warunki otoczenia dla pracy zestawu
Temperatura

+ 10°C – +40 °C

Wilgotność względna

15 %–80 %, bez kondensacji

Klasyfikacja wg dyrektywy UE 93/42/EWG

II b

Typ wg EN 60 601-1
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Normy

Important information
We have prepared this document with care. Nonetheless, we cannot completely
rule out errors in this document.
The information, recommendations and other data („Information“) contained in
this document reflect our state of knowledge and the state of science and
technology at the time of preparing the document. The information is of a
general nature, non-binding and serves solely for general information purposes
and does not represent instructions for use or notes on application.
The information and recommendations contained in this document do not
constitute any legal obligations by Erbe Elektromedizin GmbH as well as their
associated companies („Erbe″) or any other claims against Erbe. The information
does not represent a guarantee or other quality statement, these require the
express contractual arrangement with Erbe in individual cases. Erbe shall not
be liable for any type of damage resulting from following information given in
this document, regardless of the legal reason for liability.
Every user of an Erbe product is responsible for checking the respective Erbe
product for its properties as well as the suitability for the intended type of
application or intended purpose in advance. The suitable type of application of
the respective Erbe product is given by the user manual and the notes on use
for the corresponding Erbe product. The user is obliged to check whether the
existing user manual and the notes on use correspond with the status for the
specific Erbe product. The devices may only be used according to the user
manual and the notes on use.
The information on setting values, application sites, duration of application and
the use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of
physicians independent from Erbe. They represent guidelines which need to be
checked by the user for their suitability for the actual planned application.
Depending on the circumstances of an actual application case, it may be
necessary to deviate from the information provided. The user has to check this
on his/her own responsibility in each case when using an Erbe product. We
wish to point out that science and technology is constantly subject to new
developments arising from research and clinical experience. For this reason it
may be necessary for the user to deviate from the information provided in this
document.
This document contains information about Erbe products which may possibly
not be approved in a specific country. The user of the respective Erbe product is
obliged to inform him/herself whether the Erbe product he/she is using is
legally approved in his/her country and/or if legal requirements or restrictions
for use possibly exist and to which extent.
This document is not intended for users in the USA.
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