A QUALIDADE ENCONTRA O DESEMPENHO.

Unidade eletrocirúrgica
microprocessada WEM SS-601MCa
Gerador de alta frequência com 2 geradores independentes que
permitem o trabalho simultâneo de dois cirurgiões sem dividir a
potência programada.

®

O DESEMPENHO ENCONTRA O VALOR.
Unidade eletrocirúrgica microprocessada WEM SS-601MCa
Este gerador oferece valor aos seus pacientes, pela entrega efetiva de energia em termos de qualidade
e rendimento em salas cirúrgicas. Ao combinar a funcionalidade exigida de um gerador de eletrocirurgia
com características de segurança adequadas, você pode oferecer aos seus pacientes resultados positivos
associados à eletrocirurgia, por um preço acessível.
CONTROLE
Os 23 modos
monopolares e bipolares
oferecem maior controle
para obter o rendimento
clínico necessário,
garantindo a entrega
adequada de energia no
momento certo.

VALOR

SEGURANÇA

Dois geradores
independentes permitem
o trabalho simultâneo de
dois cirurgiões sem dividir
a potência programada
nas saídas monopolares e
até bipolar.

Incorpora características de segurança
que incluem o monitoramento do
eletrodo de retorno do paciente,
reduzindo o risco de queimaduras
associadas a eletrodos e auto testes que
garantem a qualidade e o rendimento
sempre que o gerador é ligado.1

DESEMPENHO

SIMPLES

Integra o avançado Sistema TISC® - Tissue Impedance
Sensitive Control, que controla a potência entregue,
mantendo-a constante em todos os tipos de tecido, inclusive
os de alta impedância.

A função de controle remoto poderá regular
a potência de saída a partir de acessórios no
campo cirúrgico e manter a equipe centrada
no procedimento

Código WEM

Nome comercial

Modelo

Descrição do produto

06045

Unidade de eletrocirurgia microprocessada

SS-601MCa

Unidade de eletrocirurgia microprocessada de alta potência
- 400 Watts

Acessórios Básicos
06523

Pedal duplo

FS-16

Pedal duplo monopolar 1

06524

Pedal duplo

FS-17

Pedal duplo monopolar 2

06525

Pedal simples

FS-18

Pedal simples bipolar

550 Marechal Mascarenhas de Moraes
14095-120
Parque Industrial Lagoinha
Ribeirão Preto
São Paulo
Brasil
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wem@wem.com.br
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Quando comparado com o uso de eletrodos de não monitoramento. US150537 (1)
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