
  

 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SẢN PHẨM 

“Thiết bị phẫu thuật Điện cao tần 400W.  

Model: ES400W Super” 
 

 

1. Mô tả công nghệ 

Đây  là loại  thiết bị điện cao  

tần với các chức năng: cắt đơn cực  

(CUT); cắt hỗn hợp đơn cực  

(BLEND), đốt đơn cực  (BURNT); 

cầm máu đơn cực điểm (COAG-P); 

cầm máu đơn cực diên (COAG-S);  

cầm máu lƣỡng cực (BIPOLAR). 

- Tƣơng ứng với mỗi chế độ  làm việc, nhà sản xất đã  tính  toán lập chƣơng  

trình  tƣơng  thích với mỗi công suất ra và các chế độ làm việc đƣợc điều 

hành bằng kỹ thuật số nên đảm bảo đƣợc tính toán an toàn và cố định 

- Có các chƣơng trình và các bộ lọc (FILLTER) đặc biệt loài trừ nhiễu loạn 

tác động đến Thiết bị phẫu  thuật điện và các thiết bị ngoại vi khác. 

- Thực hiện thời gian phẫu thuật nhanh. Khả năng ứng dụng các phƣơng pháp 

mổ, trƣờng phái mổ trên Dao mổ điện rất dễ đƣợc thực hiện.  

- Trong quá trình làm việc, thiết bị sử dụng năng lƣợng điện ít nhƣng hiệu quả 

cắt, quang đông,Khả năng cầm máu tốt, giảm thiểu các nguy cơ mất máu - 

nhiễm trùng.   

- Đặc biệt nhờ những chƣơng trình tích hợp sẵn (nhiều tần số, biên độ) đã 

giúp cho phẫu thuật đƣợc tinh xảo, nhanh gọn hơn. Thiết bị điện cao tần ứng 

dụng cắt, bốc bay, cầm máu, hàn gắn tổ chức một cách chọn lọc. 

2. Tính ƣu việt 

Bền vững - Mỹ thuật; Ổn định - Sử dụng linh hoạt; Điều khiển tƣơng thích 

– Thân thiện; Bảo hành – Bảo trì – Sửa chữa theo phƣơng pháp Block – Modul 

– Panel trong thời gian ngắn (1-5 ngày); Tuổi thọ của nền Thiết bị - tối thiểu 20 

năm; Thích hợp với môi trƣờng ẩm, nóng, lạnh, ô nhiễm...). 

3. Hình thức chuyển giao 

-   Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

-   Dịch vụ kỹ thuật (Technical Services) 

-  Chìa khóa trao tay 



  

 

4. Liên hệ chuyển giao 

Trung tâm Công nghệ Laser  - Viện Ứng dụng công nghệ 

-  Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

-  Điện thoại:+84-4-38549064- Website: http://www.Nacenlas.com 

 

http://www.nacenlas.com/



