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Пластична і косметична 
хірургія
з обладнанням швейцарської якості
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Vacuson 60 LP, сучасна система ліпосакції

Надійність та простота у використанні є головними характеристиками цієї високотехнологічної системи 
ліпосакцій. Відома у всьому світі за своєю продуктивністю, система використовується провідними  
спеціалістами в області ліпосакції.

Призначення (топовий діапазон) 
Vacuson 60 LP – система ліпосакції 
з вбудованим інфільтраційним 
насосом. Комплектується 
ергономічним наконечником  
з Conform Cannula. 
Результат – точно налаштована 
комбінація пристрою для ліпосакції, 
Мета – полегшення зворотно – 
поступального руху канюлі 
всередині жирової тканини

Ця комплектація гарантує  
оптимальний косметичний 
результат. Наконечник сумісний  
з усіма стандартними канюлями.
Vacuson 60 LP – маніпуляції 
здійснюються хірургом 
за допомогою педалі

Переваги в роботі:
•  Практичність в роботі/оптимальне  

всмоктування тканин
•  Енергозберігаюче та легке керування пристроєм
•  Короткий час операцій
•  Оптимізований розрахунок часу/вартості 
•  Безпека пацієнта
•  Наконечник сумісний з усіма стандартними канюлями

Переваги для пацієнта:
•  Оптимальний косметичний результат
•  Легке лікування
•  Відсутність термічного стресу на тканини
•  Швидке відновлення після операції

Тип:  Vacuson 60 LP
Вхідна напруга:  115/230 Volt при 50-60 Hz
Потужність всмоктування:  до 60 л/хв
Максимальний вакуум:  -0.9 bar /686 мм HG
Швидкість потоку інфільтраційної рідини:  від 2 до 22 л./год
Максимальний тиск:  2.5 bar
Стандартний хід канюлі:  2.0 мм
Частота рухів стандартної канюлі:  3600 рух./хв.
Стандартний мотор канюлі:  електричний мотор, (автоклавується) 
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Інфільтраційний насос
Інфільтраційний насос, для системи іригації розташований  
по правій стороні блоку керування, легкий доступ і практичний 
механізм закривання. Фіксація набору трубок здійснюється 
бічними затиск ними важелями. Перистальтичний насос  
з інтуїтивною системою заміни трубок

Детальніше

Поршневий насос – максимальний вакуум до –0.9 bar/686 ммHG
Висока продуктивність вакуумного насоса Vacuson 60 LP – 60 л/хв.,  
обумовлена наявністю поршневого, безмасляного насосу. 
Рівномірний, безімпульсний тип всмоктування цього вакуумного 
насоса є важливим критерієм для м’якого втручання при ліпосакції 

Наконечник з Conform Cannula
Окрім всмоктування жирових тканин, наконечник з Conform Cannula також відповідає за розшарування тканини за допомогою 
вібрації – 3600 рух./хв., отже відсмоктування здійснюється більш ефективно. Для розшарування тканини та звільнення жирових 
клітин достатньо 2 мм коливально/поступальних рухів

Педаль Vario 
Після налаштування максимального вакууму на блоці управління, 
пристрій в основному регулюється педаллю Vario. Синій ножний 
перемикач на лівій стороні педалі запускає насос. Жовта кнопка на 
педалі, з правої сторони регулює рух канюлі. За допомогою педалі, 
продуктивність інфільтрації регулюється до рівня налаштувань. 
Завдяки практичній рухомій стійці, педаль легко переміщається



LipoSurg, компактна і потужна система для Ліпосакції

LipoSurg – це практична і надійна комбінація пристроїв, що складається з перистальтичного насоса для 
інфільтрації розчину та моторного приводу для руху канюль. Система LipoSurg надає можливість хірургу 
використовувати і туменісцентну місцеву анастезію. У поєднанні з відповідними аксесуарами, ця система 
має значні переваги в амбулаторній ліпосакції. При правильному використанні приладу – оптимальний 
косметичний результат, зниження витрат, спрощення обробки та висока безпека процедури.

INFIL-Клавіша для вибору 
ефективності інфільтрації 
та клавіші зі стрілками 
для збільшення або 
зменшення значення. 
Це так просто!

Ергономічний корпус
Легкий і компактний 
корпус з поверхнею, 
що легко доглядати 
і дизинфікувати

Великий дисплей
Прогнозованість на всіх 
етапах процедури – з вели-
ким кольоровим дисплеєм, 
з високою контранстністю

Новий ергономічний нако-
нечник Conform Cannula 
З оптимізованим всмокту-
вальним каналом і легким 
управлінням. Простий в 
догляді і компануванні

Технічні дані Lipo Surg
Вхідна напруга:  115/230 V при 50-60 Hz
Потужність всмоктування:  1 до 27 Л/год. (450 мл./хв)
Тиск:  2.0 bar
Стандартний хід канюлі:  2.0 мм
Частота коливання канюля:  2700 – 5100 рух./хв.
Мотор стандартної канюлі:  Електромотор (автоклавується)



Високопродуктивний 
інфільтраційний насос
З 450 мл./хв інфільтраційної 
продуктивності. Закритий 
привід насоса для  
безшумної роботи

Системи трубок  
для аспірації
Систему трубок контролює 
фіксатор, вбудований в 
кришку відсіку для насоса

LIPO-клавіша для попе-
реднього вибору функцій 
ліпосакції. Збільшення або 
зменшення  зворотнього 
руху канюлі за  
допомогою двох стрілок 

•  Найкраще співвідношення 
 ціна/якість

•  Легке керування з низькими 
 зусиллями для технічного 
 обслуговування
•  Постійно змінне та точне 
 регулювання інфільтраційної 
 продуктивності
•  Подача рідини з розпиленням 
 до 27 літрів на годину
•  Широкий спектр функцій 
 та аксесуарів
•  Швидка і легка фіксація 
 набору трубок
•  Легке чищення пристрою завдяки 

дизайну з заокругленими кутами

Потужний всмоктуючий насос 
«Vacuson 60» з стійкою  
на колесах «Sanicar» доповнює 
систему і робить її дуже практичною, 
мобільною для використання  
в ліпосакції

Новий LipoSurg забезпечує  
на 60% більше подачі рідини  
на годину. Забезпечення  
до 27 літрів на годину 
прискорює процедуру 
інфільтрації для ліпосакції  
і значно знижує витрати 
на одного пацієнта
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Тюмесенсний насос, Диспенсер  DP 30

Диспенсер DP 30 Lipo Plus є спеціально розробленим для ліпосакції інфільтраційним насосом,  
який забезпечує високий об’єм рідини з насиченням і оптимальним тиском.

• Хороша ціна/співвідношення 
продуктивності 

•  Легке керування /простота 
технічного обслуговування

•  Контроль та точне 
регулювання інфільтраційної 
продуктивності

•  Використання розчину до 27 
літрів на годину

•  Комплект з педаллю Vario 
або педаллю вмикання / 
вимикання 

•  Надійна і легка система 
фіксації силіконових трубок.

•  Легке чищення пристрою 
завдяки дизайну з 
заокругленими кутами

Новий диспенсер DP 30 Lipo 
Plus забезпечує на 60 % більше 
подачі рідини на годину. 
Забезпечує до 27 літрів на 
годину, прискорює процедуру 
анестезії для ліпосакції та 
значно знижує витрати на 
одного пацієнта

Технічні дані, Диспенсер DP 30 Lipo Plus
Тип:  Диспенсер DP 30 Lipo Plus
Мережева напруга:  100/115/230 V при 50 – 60 Hz
Макс. вихідна потужність:  40 VA
Витрата теплоносія:  1 – 27 л/год (450 мл/хв)
Тиск:  2.0 bar
Ширина/глибина/висота:  260/250/110 мм
Вага, блок керування:  2.5 кг
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TCM 3000 BL, практичний пристрій для універсальних завдань

Морцелятор призначений для морцеляції та вилучення тканин і для видалення міом матки під час 
лапараскопічної процедури в гінекології.

Переваги:
•  Найкраща ціна/якість
•  Висока продуктивність
•  Торк залежить від швидкості 

обертання і контролюється 
навіть при низькій швидко-
сті обертання інструменту

•  Найвища якість і надійність
•  Широкий спектр функцій та 

аксесуарів

Прилад TCM 3000 BL – 
Morcellator – це блок керування 
для Nouvag Morcellator, що 
використовується для операцій 
на слизовій оболонці, операції 
на гладко м’язових волокнах  
і для видалення міоми при 
лапароскопічних втручаннях. 
Циліндрична трубка, що 

обертається, з лезом на 
дистальному кінці, вставляється 
через черевну порожнину, що 
була збільшена інсуфлектором. 
Тканина, яку потрібно зняти/
видалити, направляється на 
ріжучу трубку за допомогою 
гріппера, відрізається і 
видаляється через трубку

Тип:  TCM 3000 BL
Вхідна потужність (перемикається):  100/115/230 V при 0-60 Hz
Діапазон швидкості мікромотору:  500 – 40’000 об/хв.
Система приводу:  Електричний двигун (безщітковий)
Розміри, блок керування:  115 x 120 x 180 мм, (W x H x D)
Вага, Блок керування:  1.8 кг
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Пересадка шкіри

Дерматом

Ref. 1992 
Дерматом 25 мм

Ref. 1991 
Дерматом 50 мм

Ref. 1990 
Дерматом 75 мм

25 мм /50 мм/75 мм/100 мм
Дерматом, тип з’єднанняINTRA EN3964, глибина різання від 0 – до 1.00 мм 
Рекомендована швидкість – 8,000 rpm

Моторна система TCM 3000 BL в поєднанні з Дерматомами 
може використовуватись для пересадки шкіри.
HighSurg 30 є більш універсальним  
та багатофункційним приладом

 Ref. 1983 
Дерматом 100 мм

Механізм регулювання забезпечує 
високу точність та безпеку

Ref.19871

Ref.1997

Ref.1996

Ref.1995

Ref.1919

Ref.19886

Ref.19872

Ref.19887

Зменшуюча основа для Дерматома  
з 75 мм ширини. Розмір зрізання  
50/25 мм.
Зменшуюча основа для Дерматома  
з 100 мм ширини. Розмір зрізання  
75/50 mm

Змінні леза
Змінні леза є доступні  
в упакуванні по 10 шт.
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Мешер (система розширення шкірного клаптя)

Ділянки шкіри, 
що попередньо були 
зрізані Дерматомом, 
добре перфоруються за 
допомогою Мешера разом 
з Mesh панеллю. Шкіра 
може розтягнутись, як сітка. 
Розтягування клаптів шкіри 
дозволяє зменшити кількість 
шкіри, що пересаджується

Ref. 1986 
Mesher

Mesh-boards 
(несучі пластинки  
для трансплантації шкіри)

Ref. 4128 
Стерильний бокс 
для стерилізації Mesher 
(465 x 280 x 150 мм)

Ref. Коефіцієнт розширення Блок /PU
1981 1.5 : 1 20
1982 3.0 : 1 20
2105 6.0 : 1 20
2106 9.0 : 1 20

Ref. 4126 
Силіконовий килимок 
для інструментарію 
(450 x 270 мм)

Перемістіть в верхнє положення 
притискну планку після перфорації 
шкірного клаптя (blade roll)

Ref. 5020 
Наконечник для татуювання, для реконструктивної хірургії

Сучасна естетична 
реконструктивна хірургія 
вимагала розробки інструмента 
для татуювання, що відповідає 
сучасним вимогам лікарів, 
тому Nouvag розробив даний 
наконечник, який відповідає 
складним правилам гігієни  
для реконструктивної хірургії.

Максимальна глибина проникнення 
2 мм може регулюватися з 
кроком 0,2 мм, використовуючи 
дистанційну втулку. Поглинання 
барвника індукується капілярною 
дією з рекомендованою швидкістю 
мотору від 9 000 до 12 000  
об/хв, що відповідає швидкості  
руху 50-67 рух/ сек.

Насадки (аксесуари)

1 Голка

7 Голок 10 Голок 12 Голок

3 Голки

Ref.                    5021              5024             5025

Ref.                    5021S             5024S         

Ref.                   5022             5026              5027             5028

Ref.                  5026S           5027S            5028S    

Наконечник для татуювання, для реконструктивної хірургії
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Інструменти для інфільтрації

Ø Голки

Довжина

Довжина

Канюлі для інфільтрації

Ø Cannula

3.0 мм        250 мм           4350

0.9 мм          70 мм            4561

1.0 мм          120 мм           4562

Ref.

Ref.

Голка для інфільтрації

Упаковка зі 100 стерильними штуками

Ref. 4398
Luer Lock Adapter для  
з’єднання інфільтраційних 
канюль і наборів труб  
з фіксатором Luer Lock

Набір трубок 
з фіксатором Luer Lock

Набір трубок 
з фіксатором Luer Lock

Набір трубок 
з фіксатором Luer Lock

Інфільтраційна голка

Luer Lock адаптер Інфільтраційний канюль

З’єднання Luer Lock З’єднання Luer Lock
Інфільтраційний канюль  
зі з’єднувачем  Luer Lock 
(не постачається Nouvag)

Ref. 6022
Набір стерильних трубок для 
інфільтрації, довжиною 4 метри

Всмоктуюча трубка

Ref. 6026
Стерильна всмоктувальна 
трубка довжиною 4 метри

Роз’єм ручки канюлі

Канюлі додаються до роз’єму 
ручки без вентиляційного 
отвору, 4390, чи 4391 з венти-
ляційним отвором

Набір інфільтратних  
трубок

Інфільтратна ручка

Ручка канюлі надходить зі 
з’єднувачем luer lock на оби-
двох кінцях, для прикріплення 
інфільтраційної трубки на 
задньому кінці та для кріплен-
ня інфільтраційної канюлі на 
передньому кінці

Інфільтратний  
канюль

Ліпосакційний канюльЛіпосакційна ручка

Всмоктуюча трубка Ліпосакційна ручка 
з вентиляцією, Ref. 4391

Ліпосакційний канюль
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Ref.
1.5 mm 150 mm 1 oval 4361
2.0 mm 150 mm 1 oval 4364
2.0 mm 150 mm 18 1.0 mm 4373
3.0 mm 150 mm 18 1.5 mm 4374
3.0 mm 200 mm 22 1.5 mm 4378
3.0 mm 300 mm 30 1.5 mm 4387
4.0 mm 200 mm 22 2.0 mm 4379
4.0 mm 300 mm 30 1.5 mm 4388

Ref.
3.0 mm 200 mm 22 1.5 mm 4362
3.0 mm 300 mm 30 1.5 mm 4365
4.0 mm 200 mm 22 1.5 mm 4368
4.0 mm 300 mm 30 1.5 mm 4372

Ref.
3.0 mm 200 mm 22 1.5 mm 4381

Ref.
3.0 mm 200 mm 4480
3.0 mm 300 mm 4481
4.0 mm 300 mm 4482
5.0 mm 300 mm 4483
6.0 mm 300 mm 4484

Ref.
2.0 mm 150 mm 4364
3.0 mm 200 mm 4485
3.0 mm 300 mm 4486

Mercedes
Ref.

3.0 mm 150 mm 4487
3.0 mm 250 mm 4488
4.0 mm 150 mm 4489
4.0 mm 250 mm 4490

Toledo
Ref.

2.0 mm 50 mm 4595
3.0 mm 150 mm 4596
4.0 mm 250 mm 4597
5.0 mm 300 mm 4598

 

 

  

Довжина Отвори Ø отворівØ Cannula Довжина Отвори Ø отворівØ Cannula

Довжина Отвори Ø отворівØ Cannula

ДовжинаØ Cannula

ДовжинаØ Cannula ДовжинаØ Cannula

ДовжинаØ Cannula

Аксесуари

Ліпосайкційні Канюлі

Ref. 1898 
SANICAR являє собою мобільну 
стійку для переміщення, або 
розміщення максимум 3 приладів.
 Він складається з трьох полиць, 
можлива доукомплектація 
додатковим штативом для ємності 
з розчином і 3-ма виходами для 
розеток та головним вимикачем, 
що підсвічується. Чотири ємності 
можуть бути адаптовані до 
верхнього лотка або до деяких 
додаткових аксесуарів. SANICAR 
поставляється з антистатичними 
роликами, два з яких при  
потребі фіксуються

Ref. 4113 
Стерильний бокс (465 х 280 x 100 мм)
Для стерилізації та зберігання 
предметів, що стерилізуються

Ref. 4126 
Нековзаючий,  
силіконовий килимок 
(450 x 270 мм) 

Прямі канюлі для абдомінальної хірургії Кутові канюлі для стегнової ліпосакції

Зігнуті канюлі для стегнової ліпосакції
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Nouvag AG · Postfach 180 · St.Gallerstr. 23–25 · CH-9403 Goldach  
Phone +41 (0)71 846 66 00 · Fax +41 (0)71 846 66 70
info@nouvag.com · www.nouvag.com

Nouvag GmbH · Schulthaißstr. 15 · D-78462 Konstanz  
Phone +49 (0)7531 1290-0 · Fax +49 (0)7531 1290-12
info-de@nouvag.com · www.nouvag.com

Nouvag USA Inc. · 18058 Albyn Court · CA-93532 Lake Hughes · USA  
Phone +1 661 724 0217 · Fax +1 661 724 1590 
Toll free number (800) 673 7427
paul@nouvagusa.com · www.nouvag.com

Екслюзивний представник компанії Nouvag в Україні:                  
ТзОВ “Прем’єр-Дентал”
вул. Варшавська, 69 “Б”
79020, Львів, Україна
tel:  +38 032 259 04 44 
 +38 032 297 63 65
premier@dental.net.ua 
www.premier-dental.com.ua


