
LEVICS - Aspiração Ultrassônica  com NMIO: 
Resultado clínico maximizado. Segurança otimizada.

Os tumores localizados próximos ao trato corticoespinhal são muito difíceis de ressecar. Embora a extensão máxima 
do tumor deve ser removida, as estruturas funcionais precisam ser mantidas intactas. 
Para enfrentar este desafio com um resultado clínico maximizado, duas tecnologias foram combinadas:

 * Esses benefícios estão associados ao mapeamento contínuo dinâmico por inomed, conforme declarado no material informativo:
Mapeamento dinâmico do trato corticoespinal: escolha do instrumento, D030166 EN.  

Maior precisão de mapeamento *
Estimulação correta do tecido para ressecção. 

Processo de ressecção mais seguro *
O  feedback  acústico  contínuo  é  fornecido
em relação à distância do trato corticoespinhal.

Clipe de estimulação Inomed 
Neuromonitoramento intraoperatório

LEVICS

Aspiração ultrassônica de tumor

Ergonomia intraoperatória simplificada
A estimulação e a ressecção são realizadas com apenas um dispositivo:
A peça de mão LEVICS do Sonoca.
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LEVICS novo padrão de mapeamento:
Ressecção precisa e mais segura

Instrumentos LEVICS
Código     92-501 

Clipe de estimulação definido por
Código:                                   
                                               
Para mais informações contacte inomed
Medizintechnik GmbH

Necessário:

Abordagem clássica - mapeamento dinâmico: A ressecção do tumor é temporariamente  interrompida  quando o  tecido é

estimulado com uma sonda monopolar separada.

Novo padrão - mapeamento contínuo dinâmico: Simplesmente conectando o clipe de estimulação inomed ao instrumento

LEVICS, transforma-o simultaneamente em um dispositivo de estimulação e ressecção. Isso permite um fluxo de trabalho

sem interrupções e fornece ao cirurgião um feedback acústico permanente sobre a distância até o trato corticoespinhal. 

LEVICS com NMIO, portanto, melhora a precisão do mapeamento e segurança durante a ressecção do tumor.

GET YOUR DEMO!
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Söring GmbH

Justus-von-Liebig-Ring 2
25451 Quickborn | Germany
Tel.: +49 4106-6100-0
Email: info@soering.com

Especificações, design dos produtos e acessórios estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
Os produtos podem não estar disponíveis em seu país. Entre em contato com o parceiro local da Söring para obter mais informações.

Corticospinal 
tract

Tumor

Para mais informações:
www.soering.com
Siga-nos no 

Rua Augusta, 1378 - SL - Consolação - São Paulo - SP
 01304-001 - Tel.: (11) 3289-4600

(11)98105-7550/4840 |      (11) 98105-7283
www.panmedica.com.br | pan@panmedica.com.br

Siga-nos          
 

Representante no Brasil:

Kit com Clip 520 049
Clip 520 050

(11)98105-7550/4840 |      (11) 98105-7283

Siga-nos          Siga-nos          


