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Операційна система, яка
використовує менше енергії і тому
зберігає ендометрій



МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА СИСТЕМА 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВЕЛИКОГО ЧИСЛА 
ПАТОЛОГІЙ

Поліп

Міома

Синехії

Перегородки

Швидка і проста процедура
HEOS – це медичний пристрій, розроблений для 
лікування великої кількості різноманітної кількості  
гінекологічних патологій, завдяки використанню 
змінних 3 мм інструментів і при необхідності 
резектора:

•  Поліпи

•  Синехії

•  Перегородки

•  Міоми (класи G0, G1 або G2)

•  Залишки плаценти

 
HEOS надає додаткові рішення для 
резекції.Поєднання його можливостей 
і лапароскопічних інструментів 
покращує точність процедури і зменшує 
використання електричної стимуляції.

Лікування поліпу в порожнині матки з  
використанням вигнутих ножиць.



Гістероскопічна 
ендо-операційна 

система

ТОЧНА І БЕЗПЕЧНА ПРОЦЕДУРА, ЩО
ЗБЕРІГАЄ ЕНДОМЕТРІЙ

З HEOS можна видаляти поліпи розміром від 1 до 3 
см, зменшуючи використання біполярної енергії і тим 
самим зменшуючи ризик виникнення рубцювання 
ендометрію.

Завдяки системі HEOS ендометрій і фертильність у 

Менше післяопераційних синехій
молодих жінок-пацієнток зберігаються при видаленні 
або енуклеації тканин. 

Робочий канал 13 Fr означає, що ви працюєте з 
більшою точністю, тим самим зменшуючи кровотечу, 
при цьому екстракція фрагментів проходить легше.

АМБУЛАТОРНА ХІРУРГІЯ 

З системою HEOS можна використовувати 
локальну анестезію під час операційної гістероскопії. 
Менше застосовується  електрична стимуляція і 
розтягування матки з фізіологічним розчином. 

Час лікування коротший і не пов’язаний з 
розміром патології

Це скорочує тривалість госпіталізації, забезпечує 
більш повний контроль за пацієнтом в операційній і 
надає додатковий комфорт для пацієнта.

« HEOS - це альтернативне лікування доброякісних новоутворень 
ендометрію: поліпів,  0, 1 або 2 типу міом в залежності від розміру та місця 
розташування, синехій та перегородок.

Використання HEOS зменшує потребу в електросекції і тим самим, 
ймовірно, мінімізує ризик розвитку синехій. Це суттєва перевага для 
молодих пацієнток, які хочуть завагітніти. »

Др. Перрін КАПМАС, 
Kremlin-Bicetre 
University Hospital, 
Париж



HEOS універсальний прямий гістероскоп  
12° з паралельним окуляром  Ref. 165 800 

Система HEOS була розроблена з 
овальним зрошувальним каналом, 
спеціально адаптованим для хірургічної 
гістероскопії, що поліпшує зрошення.

3 мм прямі монополярні мікро ножиці 
Ref. 393 310 203c

3 мм вигнуті монополярні ножиці 
Метценбаума  Ref. 393 310 251c

Зовнішій  гістероскопічний тубус 
Ref. 195 800 025 
і стандартний обтуратор Ref. 195 800 070

3 мм щипці для захоплення та витягування, 
ізольовані Ref. 393 310 201c

Біполярний  L-гачок  Ref. 392 993 125c

10 з’єднань Ref. 390 070 142a

Зовн.розміри : 8.3 мм x 6 мм, довжина 222 мм. 
Автоклавуєма оптика з системою волоконно-оптичного 
освітлення. Робочий канал 13 Fr. Швидке блокувальне 
з’єднання для використання з зовнішньою лапораскопічною 
системою. 

Одноходові, робоча довжина 33 см, змінна ізольована 
пластикова ручка без кремальєри [Ref. 393 011 100] та 
ізольована трубка [Ref. 393 300 203]

Двоходові, довжина 33 см, змінна  ізольована пластикова 
ручка без кремальєри [Ref. 393 011 100] та ізольована 
трубка  [Ref. 393 300 251)

Периферичний зрошувальний тубус. З обертовим краном 
і системою швидкого замку, що забезпечує швидке і 
спрощене використання з системою HEOS або внутрішнім 
тубусом резектоскопа [Ref. 195 030 530]. Стандартний 
обтуратор з підключенням Quick Lock.

2 + 3 зубці, одноходові лещата, довжина 33 см, змінна 
ізольована пластикова  ручка  без кремальєри [Ref. 393 
011 100] та ізольована трубка [Ref. 393 300 265]

3 мм довжина 36 см

Біполярний гачковий кабель

Будь ласка, робіть замовлення в залежності від типу 
використовуваного  ВЧ-генератора.

СТАНДАРТНИЙ КОМПЛЕКТ 
(ПРИДАТНИЙ ДЛЯ АВТОКЛАВУВАННЯ) ВКЛЮЧАЄ: 
Ref. 191 306 200
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ДОСТУПНИЙ ЗАРАЗ



Внутрішній тубус з 
одним потоком 

• Прямі та вигнуті

ріжучі петлі

• Коагуляційні електроди,

ріжучі та кулясті

Робочі інструменти

4 мм Ø ендоскоп 12°
3 мм захватні та витягуючі 

щипці, 301 мм

Стандартний комплект  Ref. 191 306 200

РОЗШИРЕНИЙ  КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
БІПОЛЯРНОЇ РЕЗЕКЦІЇ (ПРИДАТНИЙ ДЛЯ 
АВТОКЛАВУВАННЯ) ВКЛЮЧАЄ :

+

+

+

+

ЧИ ЗНАЛИ ВИ, ЩО

- 3 мм інструменти з 
комплекту HEOS можуть 
також використовуватися в 
мікро-лапароскопії.

- тубус 26 Fr з подвійним 
потоком [Ref. 195 040 550].

ДОСТУПНИЙ ЗАРАЗ

НЕЗАБАРОМ
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FULL HD багатопрофільна медична хірургічна система
• Оптимізація зображення в реальному часі
• Персоналізоване налаштування стійки під кожного лікаря
• Поліпшення зображень з технологією ISYMORE

Для оптимального використання системи HEOS
використовуйте наш іригатор і стерильні контейнери.

Чи відомий Вам SYMBIOZ + ?

Comeg Medical Technologies є медичним підрозділом Acteon Group.

• Більше 40 років досвіду в хірургічній ендоскопії

• Особлива увага приділяється міні-інвазивній хірургії (MIS)

• Глобальна присутність на 6 континентах

• Вирішення конкретних потреб в GYN, URO, ENT, LAP і ARTHRO

Comeg розробляє найкращі рішення для міні-інвазивної хірургії.

+

ТОВ «РЕНЕССАНС МЕДИКАЛ»
Уповноважений представник  COMEG в Україні 

Вул. Богомольця 7/14, оф.182 м.Київ, Україна 01024 
Тел/факс: +380445009359   e-mail: info@comeg.com.ua

www.comeg.com.ua 




