
Tecnologias inovadoras 
para a medicina

Dissecção Óssea e
Tratamento de Feridas

SONOCA 185
   
Máxima segurança com extrema precisão - com uma diversidade de tipos de
pontas, o cirurgião tem a liberdade para escolher a peça que será mais eficiente
para seu procedimento específico. Os instrumentos são qualificados  para  um trabalho
com extrema precisão, garantindo as estruturas mais frágeis na região da coluna. 

Desbridamento ultrassônico de feridas - completo e seletivo eliminando apenas
tecidos doentes e bactérias inclusive biofilmes. 

Sistema Completo de Cirurgia Ultrassônica

Bisturi Ultrassônico para 
Intervenções Cirúrgicas Laparoscópicas e Abertas

SONOCA 300  

Com a peça de mão apropriada pode ser utilizado como aspirador ultrassônico, bisturi ultrassônico (Harmônico) para corte e coagulação, tanto em cirurgia convencional (aberta) como 
em vídeo assistida. Possui também acessórios para desbridamento ultrassônico de feridas. O efeito ultrassônico das peças é seletivo e localizado com precisão.  Não ocorre  passagem 
de corrente pelo paciente, eliminando o perigo de acidentes eletrocirúrgicos. 
Peças de mão: 1. Neurocirurgia, leve (84 gramas) com  ponta precisa e protetor de aquecimento dos tecidos adjacentes; 2. Universal; 3. Tesoura para corte e coagulação sem uso de 
corrente elétrica. Disponível também na versão (Gancho), nas medidas de 75 mm até 390 mm de comprimento; 4. Para utilização do aspirador ultrassônico através de neuroendoscópio;
5. Tratamento de feridas;  6. Aspiração ultrassônica e coagulação monopolar na mesma peça;  7. Recomendada para diversos  procedimentos laparoscópicos: colecistectomia,
sigmoidectomia, esplenectomia e ressecção hepática;  8.  Para procedimentos cirúrgicos na coluna vertebral, as peças de mão para ossos também podem ser utilizadas em
procedimentos cirúrgicos  na  região do crânio e na ortopedia.

SONOCA 190

Indicado para dissecção, corte e coagulação através  de  peças  de  mão  especiais que 
acionadas vibram numa frequência de 55 kHz, produzindo o  efeito desejado.  As peças 
de mão estão disponíveis em vários tamanhos para uso a céu  aberto e  por vídeo. Não 
carbonizam o tecido, não produzem fumos  e  não há passagem de eletricidade ou alta
frequência através do paciente, o que elimina os estímulos neuromusculares.

Tesoura ultrassônica, 5 mm x 390 mm

Tesoura ultrassônica, 5 mm x 190 mm

Gancho ultrassônico, 5 mm x 300 mm

7. Laparoscópica

2. Uso universal

4. Aspiração ultrassônica
em neuroendoscopia

1. Uso em neurocirurgia

6. Aspiração ultrassônica e
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mesma peça

5. Tratamento de feridas

3. Corte e coagulação

8. Cirurgia de coluna,
ossos e neurológica
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HICO-VARIOTHERM 550 -  Combina as vantagens do sistema de aquecimento e resfriamento  em  um  tamanho  compacto. Com  temperatura que varia de 15 a  39 °C, o sistema 
pode ser usado em diversas áreas de aplicação na pediatria e neonatologia.

HICO AQUATHERM 660 - Sistema de aquecimento de pacientes em centro cirúrgico, mantém a normotermia do paciente anestesiado com eficiência.   O uso de até dois acessórios 
no mesmo equipamento garante maior  área  de  cobertura  do  paciente  com  hipotermia intraoperatória. A temperatura da água pode ser ajustada entre 35 e 39 °C.

HICO-VARIOTHERM 555 - Sistema de Hipo e Hipertermia garante eficiência e segurança no aquecimento ou resfriamento de pacientes em UTI e Centro Cirúrgico. Com temperatura 
que varia de 5 a 40 °C, o sistema abrange todas as áreas de aplicação. 

    

Sistema para Gerenciamento de Temperatura: Solução Completa e Totalmente Reusável
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O CritiCool é indicado especialmente para hipotermia terapêutica: como tal, é muito útil na UTI neonatal e UTI cardíaca, no tratamento da parada cardíaca e Encefalopatia
Hipoxico-Isquemica. O sistema tem a capacidade de resfriar o paciente e mantê-lo em uma temperatura desejada pré-definida durante o tempo que for necessário (geralmente por
diretrizes). A hipotermia terapêutica pode ser definida entre 32°C e 35°C. Depois, para reaquecer o paciente para atingir a Normotermia, o CritiCool tem a opção de reaquecimento
controlado  automático  passo  a  passo,  em  intervalos  predefinidos (entre 0.05°C/hr, 0.1°C/hr, 0.2°C/hr, etc. até 1°C/hr) . Todas as opções do  CritiCool  são  automáticas  e servo
controladas.
 
OsistemaAllonémaisindicadoparamanterumpacienteemnormotermia(36°C e 37°C)  conforme  uma  temperatura  pré-definida  e  durante  o  tempo necessário.
Como tal, é muito útil no pré-operatório, durante a cirurgia e nas unidades pós-cirúrgicas (RPA). O sistema é  servo  controlado  automaticamente, e esfria e aquece a água circulante
para manter a temperatura do paciente com maior precisão. Na versão mais recente do Allon (Allon 6.1), existe um modo manual adicional: no modo Manual, você pode determinar
a temperatura da água no cobertor (envoltório), em vez da temperatura do paciente.

Sistemas para Hipotermia e Hipertermia

Allon
Manutenção  de  Normotermia 

CritiCool
Terapia por Gerenciamento de Temperatura

CritiCool e Allon para Controle da Normotermia e da Hipotermia Induzida 
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