
Cirurgia Ultrassônica Hepática: 
HEPACCS - Tecnologia de ponta para dissecção



HEPACCS - peças de mão que oferecem tecnologia 
de  ponta, design  excelente e  uma  variedade de
sonotrodos   para   cirurgia   hepática   aberta   e
laparoscópica.
A nova tecnologia DELTΔ é incorporada em todas as
peças  de  mão  HEPACCS,  levando otimização de
efeitos nos tecidos. 
Com as peças de mão HEPACCS a dissecção é muito
precisa  e  as  estruturas  desejadas são mantidas
intactas.
Peça  leve  e balanceada dá uma sensação natural 
na mão  do  cirurgião permitindo um trabalho fácil
e confortável.

Desenvolvidas  para  as   necessidades  atuais  e
futuras,  as  opções  de  pontas  da peça de mão
HEPACCS oferecem uma ampla gama de soluções
com a função de coagulação monopolar, também
totalmente integrada e um sonotrodo laparoscópico
com  um   diâmetro  ideal   para   procedimentos
minimamente invasivos.
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HEPACCS - Tecnologia de ponta em dissecção:

+Efeitos otimizados nos tecidos - precisão
cirúrgica para ressecção hepática.

+Variedade completa voltada para o futuro -
liderança em cirurgia laparoscópica.

Trabalho  fácil  e  confortável -
projetado para a mão do cirurgião.+
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HEPACCS com a nova Tecnologia DELTΔ que fornece o efeito tecidual otimizado.

Trabalhar com HEPACCS é focar no essencial:

Otimização de efeitos nos tecidos:
Precisão cirúrgica para ressecção hepática 

Tecnologia DELT∆ 

Tecnologia  DELTΔ  consiste  em  quatro  componentes  principais,  que  são  sistematicamente
harmonizados para efeitos de otimização ao tecido:

• Conversor ultrassônico poderoso;
Geometria precisa dos sonotrodos;
Irrigação e aspiração perfeitamente ajustadas;
Software desenvolvido para o futuro;

•
•
•

* Dados em arquivo, com base na experiência de cliente 
As fotos acima mostram exemplares de fígado de porco, que foi preparado em laboratório.

• Dissecção precisa do tecido.• As estruturas desejadas são mantidas
intactas.

• Excelente visibilidade e formação 
mínima de névoa.

• Mínima aderência ao tecido.

MAIOR VELOCIDADE DE TRABALHO*

50%



O novo design ergonômico das peças de mão HEPACCS oferecem conforto em cirurgias com ressecção 
hepática.

Empunhadura fácil e confortável:
Projetada para a mão do cirurgião

Montagem rápida e segura do sonotrodo

Com a chave  de  torque  HEPACCS,  o  sonotrodo é 

rapidamente montado no instrumento. 

Um clique claramente audível garante uma conexão

segura - Clique e Inicie.

 
* AF = Bisturi Elétrico (Alta Frequência) 
** em comparação com a geração anterior de peças de mão (Peças de mão Macro da série 94)

Trabalho confortável.
Instrumento balanceado e 44% mais leve. **

THE EXPERIENCE!

Fluxo de trabalho sem interrupção

A possibilidade de conexão AF* monopolar totalmente

integrada  tem a função  de coagulação possibilitando

um trabalho contínuo.

Fácil manuseio

Apenas uma peça de mão, mesmo quando usando AF*, resulta 

em uma visão ideal do campo cirúrgico.



Variedade completa voltada para o futuro:
Liderança em cirurgia laparoscópica

Ponta 3.2 mm 

Ponta 2.2 mm 

Ponta 2.6 mm 

Flexibilidade graças à modularidade
A solução completa voltada para o futuro, a peça de mão HEPACCS oferece seis opções de instrumentos
intercambiáveis por meio de duas peças de mão e três sonotrodos para cirurgias aberta e laparoscópica.

A peça de mão HEPACCS para laparoscopia permite uma cirurgia minimamente invasiva pelo diâmetro
de 5 mm e a função de coagulação AF monopolar totalmente integrada.

Peça de mão HEPACCS para laparoscopia:

• Diâmetro de 5 mm - em todo o comprimento de trabalho;
2 funções  -  ultrassom  e coagulação AF monopolar para fluxo
de trabalho livre de interrupção;
Comprimento de trabalho de 312 mm - combina perfeitamente
com instrumentos laparoscópicos padrões utilizados.

•

•

+

6 opções - para cirurgia aberta e laparoscopia. 

3 Sonotrodos 2 Peças de mão

FUTURE  READY! 

(Com e sem coagulação
monopolar)



Visão geral do produto HEPACCS

Código             616K0200

Reprocessamento      reprocessável

Bandeja 

Código             616K0009

Reprocessamento           150 ciclos

Chave de Torque 

Código            95-300 | 95-300-HF

Peso           90 g 

Irrigação e Aspiração          Sim

Embalagem

com cabo separado
(para 95-300)

com cabo separado com AF
(somente 95-300-HF)

Reprocessamento            150 ciclos

Função AF
(somente para 95-300-HF)

Gerador Ultrassônico SONOCA 300
SONOCA 400

Software 4.72, 5.72, 5.73

Peça de mão HEPACCS
Peça de mão HEPACCS com HF (Alta Frequência)  

Código             700S0318

Reprocessamento         descartável

Equipo

O gerador ultrassônico SONOCA 300

O  SONOCA  300  é caracterizado por  sua alta confiabilidade e facilidade de uso. Durante a inicialização,
ele executa um teste automático que indica ao usuário todas  as funções disponíveis. Quando  se conecta
a peça de mão HEPACCS, os parâmetros operacionais iniciais são sugeridos. Essas configurações incluem
potência ultrassônica, aspiração e irrigação. 
Todos  os  valores podem ser facilmente ajustados a qualquer momento permitindo uma resposta rápida
e controlada se as condições mudarem.

• Função integrada de irrigação e aspiração;
Configuração rápida com função de teste automático;
Fácil adaptação dos parâmetros operacionais graças
à interface de usuário intuitiva.

•

•

Produtos:

Código               617K0014                   617K0022                    617K0030

Área de Trabalho                     48 mm                        41 mm           312 mm

Externo Ø | Interno Ø                 2.2 mm | 1.4 mm        3.2 mm | 2.2 mm                                 2.6 mm | 1.7 mm  

Entrega              não estéril                  não estéril        não estéril

Reprocessamento     1 ciclo            1 ciclo                          1 ciclo

Código               610K0114                   610K0113         617K0300

Reprocessamento           descartável     descartável        descartável

Sonotrodos HEPACCS 

*** para conexão do tipo CF (de acordo com IEC60601-1) no bisturi elétrico, sinal de coagulação monopolar com máx. 1,4 kVp

Ponteiras 

Tomada Internacional
de 3 pinos***
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As vantagens:


