SONOCA 300
Cirurgia de Coluna e Osso
Tecnologia Ultrassônica Söring

Os instrumentais ultrassônicos da Söring para ossos foram desenvolvidos em conjunto com os melhores
cirurgiões de coluna para oferecer pontas de sonotrodo de alto desempenho com a tecnologia ultrassônica.
Com uma diversidade de tipos de pontas, o cirurgião tem a liberdade para escolher a peça que irá ser mais
eficiente para seu procedimento específico.
Todos os instrumentos estão qualificados para um trabalho com extrema precisão, garantindo que as
estruturas mais frágeis na região da coluna, adjacente ao local de trabalho, sejam estritamente preservadas.
Além do seu uso em procedimentos cirúrgicos na coluna cervical, as peças de mão para ossos podem ser
utilizadas em procedimentos cirúrgicos na região do crânio e na ortopedia.

Dissecção seletiva de ossos e estruturas rígidas
Preservação de tecidos moles, vasos e nervos adjacentes
Reduz significativamente o perigo de lesão da dura-máter

Instrumentos Ultrassônicos Söring de precisão
Para remoção de osso com uma frequência de 35 kHz.

Esta linha consiste na mais nova geração de instrumentais ultrassônicos e revela um avanço na tecnologia Söring, os dissectores ultrassônicos
para cirurgias de coluna, ossos e neurológicas, consistem em um crescente número de sonotrodos descartáveis. Seu uso se estende desde
laminoplastia até laminectomia e o tratamento operatório de estenoses da coluna.
Como é de se esperar dos produtos da Söring, os sonotrodos descartáveis (formato de faca ou raspador) são intuitivamente rápidos e fáceis
de serem substituídos durante procedimentos cirúrgicos, se necessário. As peças permitem que o cirurgião trabalhe em ossos de uma maneira
eficiente e com baixo risco ao paciente. As peças trabalham com irrigação que é essencial para o processo de cavitação.

Peça de Osso Faca,

Peça de Osso Faca,

Peça de Osso Raspador,

Peça de Osso Raspador,

Sonotrodo Curto

Sonotrodo Longo

Sonotrodo Curto

Sonotrodo Longo

Peça de Mão sem Sonotrodo

92-050

92-050

92-050

92-050

Comprimento de Trabalho

36 mm

101 mm

38 mm

100 mm

Comprimento Total (externo)

216 mm

280.5 mm

218.5 mm

279.5 mm

75g

77g

77g

78g

85 x 0.9 x 3.0 mm
-

85 x 0.9 x 3.0 mm
-

145 x 2.0 x 3.2 mm
-

145 x 2.0 x 3.2 mm
-

Irrigação

Externa

Externa

Externa / Interna

Externa / Interna

Aspiração

Não

Não

Não

Não

Titânio

Titânio

Titânio

Titânio

Especificações Técnicas

Peso
Ponta Sonotrodo (externo)
Ponta Sonotrodo (interno)

Material Peça de Mão e Sonotrodo

Acessórios Necessários
Sonotrodo Descartável

612K0057

612K0058

612K0060

612K0061

Ponteira Descartável

612K0037

612K0038

612K0037

612K0038

Cabo Reusável

240K0095

240K0095

240K0095

240K0095

Dispositivos Compatíveis
Solicite catálogo completo
* Modelo específico sob solicitação.
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