
Tesouras Ultrassônicas Söring 
(325 mm, 190 mm) para intervenções cirúrgicas 
laparoscópicas e abertas.

Uma nova sensação durante a cirurgia.

Uma nova dimensão de desempenho.

•  Ultraleves e com um balanço perfeito

•  Rotação do sistema de preensão em 360°

•  Reutilizáveis

•  Multifuncionais para a máxima liberdade



Maior liberdade durante a cirurgia: 
Tesouras Ultrassônicas Söring.

Alta velocidade de corte.

Efeito de coagulação muito rápido.

O balanço equilibrado entre a manopla e o 
sistema de preensão previne movimentos 
próprios indesejados da tesoura e assegu-
ra um corte preciso.

Multifuncionais para a máxima liberdade
Qualquer pessoa que utilize as tesouras ultrassôni-

cas da Söring, fica surpresa com a versatilidade de 

suas possibilidades de utilização. Além das funções 

de corte preciso e coagulação rápida, as tesouras 

podem ser usadas como faca, quando puxadas 

para trás. Em conjunto com a preensão dos teci-

dos sem função ultrassônica paralela, as tesouras 

ultrassônicas da Söring oferecem várias vantagens 

práticas para uma utilização sem interrupções.

A facilidade do corte
Uma cirurgia livre de fadiga é extremamente impor-

tante, principalmente em cirurgias mais demoradas. 

As tesouras ultrassônicas da Söring preenchem to-

das as condições necessárias: além da sua extra-

ordinária leveza, elas se destacam pelo seu balanço 

perfeito. Elas auxiliam o cirurgião e propiciam uma 

precisão milimétrica no corte sem a necessidade de 

correções. Outro benefício é a rotação em 360° do 

sistema de preensão para um manuseio natural em 

qualquer situação.  

Reutilizáveis e econômicas
A utilização responsável de recursos é um tema 

prioritário na medicina. As tesouras ultrassônicas 

da Söring contribuem para isso de várias formas: 

devido à sua possibilidade de reutilização, elas 

constituem um instrumento de excelente custo-be-

nefício e graças à disponibilidade imediata de uso 

e à alta eficiência de utilização, economizam muito 

tempo na cirurgia.  

O sonotrodo se alinha, automatica-
mente, durante a montagem.

O "formato da lâmina" garante cortes 
extremamente precisos e previne a sua 
quebra.



O peso total da tesoura é muito 
leve, facilitando qualquer cirurgia.

Compatíveis com os 
seguintes geradores  
da Söring:  
Sonoca 190 
Sonoca 300 
Sonoca 400

A manopla ergonômica permite ao cirurgião uma 
multiplicidade de posições diferentes dos dedos, 
possibilitando uma cirurgia sem fadiga.

Com a tecnologia comprova-
da de 55 kHz da Söring.

Disponíveis em dois tama-
nhos: 325 mm e 190 mm.

Tesoura Ultrassônica, 325 mm, giratória

Comprimento de trabalho 325 mm

Peso 190 g

Sistema de preensão curvo, giratório

Tubo exterior Ø 5,5 mm

98-K325

Tesoura Ultrassônica, 190 mm, giratória

Comprimento de trabalho 190 mm

Peso 175 g

Sistema de preensão curvo, giratório

Tubo exterior Ø 5,5 mm

98-K190



Söring GmbH
Justus-von-Liebig-Ring 2
25451 Quickborn
Alemanha
Tel.: +49 (0) 4106-6100-0
Fax: +49 (0) 4106-6100-10
E-mail: info@soering.com

Maiores informações podem ser consultadas em: www.soering.com
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Escritórios
USA

Colômbia

Rússia

Ucrânia

Cazaquistão

Parceiros
A Söring e seus parceiros

operam em todo o mundo

em mais de 90 países.

Söring. 
Em todo o mundo.

Escritório central 
Quickborn, Alemanha

Seu distribuidor:


