
Söring
Mais próximo do cirurgião

Holger Söring em 1985 desenvolveu o Sonoca na garagem de sua casa. Hoje, cerca de 25 anos depois a empresa 

Söring se tornou referência mundial em cirurgia ultrassônica. 

Isto se deve ao toque pessoal de seu fundador e  de seus colaboradores em todo o mundo, abertos a ouvir e 

desenvolver junto aos  profissionais  médicos novos produtos  e  métodos, tudo  dentro  do  rigor  e  qualidade, 

característica da industria Alemã.

Aqui no Brasil não é diferente. Se você tiver idéias, fale conosco.

Tesoura Ultrassônica da Söring
para Cirurgias Abertas e Laparoscópicas

Tecnologia Söring 55 kHz • 2 comprimentos: 325 mm ou 190 mm.
Ultraleves 190 g (325 mm), 175 g (190 mm) • Perfeitamente equilibrada.
Cabo com design ergonômico • Rotativa 360º.
Reusável • Corte e coagulação seguros.

Söring GmbH
Justus-von-Liebig-Ring 2
D-25451 Quickborn
Tel.: +49 (0) 4106-61 00-0
Fax: +49 (0) 4106-61 00-10
E-Mail: info@soering.com
www.soering.com

Rua Augusta, 1378 - SL - Consolação - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3289-4600  |  98105-7550 / 4840

www.panmedica.com.br

Dados técnicos

Nome:     Tesoura TUS 325 mm   

Área de trabalho:  325 mm

Freqüência:   55 kHz

Peso:    190 g

Diâmetro:   5 mm

Ativação:   Pedal

Nome:     Tesoura TUS 190 mm

Área de trabalho:  190 mm

Freqüência:   55 kHz

Peso:    175 g

Diâmetro:   5 mm

Ativação:   Pedal

Uma nova sensação durante a cirurgia.
Uma nova dimensão de desempenho.

SONOCA 190



A tesoura ultrassônica que entende os cirurgiões:

A tesoura ultrassônica da Söring 

Uma nova sensação em sua mão
A primeira   vez    que   você   segurar   a    tesoura 
ultrassônica  da  Söring, você não só perceberá sua
leveza    como   também    a   ergonomia   de   sua  
empunhadura. 
Ela   se   encaixa   perfeitamente  nas mãos,  seja na 
esquerda ou na direita em qualquer posição.

Esta   é   uma  grande  vantagem para os cirurgiões, 
particularmente  durante   os   procedimentos   mais  
longos,    porque    sua    forma    especial   permite 
posicionar os dedos  de   várias  maneiras,  evitando  
a fadiga durante a cirurgia. 

Uma nova sensação ao cortar
Assim    como  seu   desenho   ergonômico  especial,  a 
tesoura  ultrassônica da  Söring  se  caracteriza  por um 
equilíbrio perfeito. 
Em contraste com outras tesouras, as tesouras da Söring   
sincronizam  os  movimentos  do  cirurgião, permitindo 
cortes muito precisos.

Isso significa que o cirurgião pode  se  concentrar 100% 
no procedimento sem ter que corrigir constantemente  a
posição  da  tesoura.  Outro  ponto positivo é a ponta da  
peça, que pode ser girada 360° para  permitir  a posição  
natural  da mão  em todas as situações, inclusive as que 
requerem pouca intervenção. 

Disponível em dois tamanhos:
325 mm e 190 mm. 

A ponta curva do sonotrode se 
move  automaticamente  para a 
posição     correta   quando   a 
empunhadura é acionada.

Alta velocidade de corte.

Efeito de coagulação muito rápido.

A  ponta  em  “forma  de faca”  garante 
corte preciso e evita a quebra da lâmina.

Tesoura leve, manipulação  
facilitada.

O equilíbrio entre a empunhadura e 
a ponta do sonotrode  impede  que  
a    tesoura  desvie   o  movimento 
garantindo alta precisão no corte.

A tecnologia 55 kHz da Söring  
proporciona um alto nível  de 
eficácia e não causa aumento 
de calor na empunhadura.

Compatível     com    os 
seguintes equipamentos 
Söring:
Sonoca 190
Sonoca 300
Sonoca 400

A empunhadura ergonômica permite 
ao  cirurgião posicionar os dedos de 
várias  maneiras,  confortavelmente, 
evitando a fadiga durante a cirurgia.

Uma nova sensação de desempenho
A  tesoura  ultrassônica  da  Söring  promete mais.  A     
razão  para isto está  no desenho  do  sonotrode  que 
direciona a energia exatamente onde ela é necessária 
para uma coagulação e cortes precisos: sua ponta.

As  tesouras  Söring,  por serem reutilizáveis, ajudam
na proteção ao meio ambiente.

O desenho do Sonotrode 
A ponta  em  “forma de faca” da tesoura ultrassônica 
não só proporciona um alto nível  de desempenho em  
corte  e  coagulação,  como  também reduz o risco de 
quebra. Uma vez  que o sonotrode e  a empunhadura 
estejam  montados, a  ponta  do  sonotrode se  move  
automaticamente    para   a    posição   correta.   Isto 
também   reduz  o  tempo  de  montagem  antes   da
esterilização.


