
Neptune SafeAir
Savunpoisto

Täydellinen ratkaisu
kirurgisen savun poistoon
leikkaussalista



Keinukytkin:  
keinukytkin mahdollistaa 
ergonomisen aktivoinnin

Painike:  
kosketustunnistinpainikkeet  
käytön helpottamiseksi

Kärjessä oleva 
imutoiminto: 
imee kirurgisen savun 
suoraan lähteestä

SafeAir
Savunpoistokynät

E
F

Imee savun - ja sen sisältämät 
mahdolliset terveysuhat - 
suoraan lähteestä vähentäen 
altistumista.

Ergonominen muotoilu 
helpottaa tavallisten 
diatermiakynien käytöstä 
siirtymisessä.

Kynän paino on vain  
21,7 g, mikä auttaa kirurgia 
säilyttämään luonnollisen 
otteen ja tuntuman.

Yhteensopiva Neptune-
jätteenkäsittelyjärjestelmän 
ja SafeAir Compact-
savuimulaitteen kanssa.

Monopolaariset sähkökirurgiset 
2-in-1 -kynät poistavat 
kirurgisen savun ja leikkaavat 
sekä koaguloivat.

Osana leikkaussalitiimiä annat elämiä pelastavaa ja muuttavaa 
hoitoa päivittäin. Ja teet sen ympäristössä, jossa esiintyy  riskejä, 
kuten kirurginen savu. Kirurginen savu on todellinen terveysriski, 
joka kannustaa kliinikoita sekä laadusta ja turvallisuudesta 
vastaavia ryhmiä ympäri maailmaa ryhtymään toimiin - näin 
mekin teemme. Yksinkertaisilla laiteratkaisuilla, koulutuksella 
ja rahoitusvaihtoehdoilla autamme sinua luomaan turvallisempi, 
savuton leikkaussali.

Tutkimustieto osoittaa, että kirurgiset savupartikkelit voivat 
lentää jopa 65km/h nopeudella ja moninkertaistua yli 35 
miljoonaan hiukkasta / kuutiometriin, viidessä minuutissa 1, 2.  
Siksi ammattijärjestöt kannattavat ”kärjen” kautta 
tapahtuvaa savunpoistoa suoraan leikkausalueella.3, 4, 5 Tämän 
mahdollistamiseksi tarjoamme kaksi SafeAir-savunpoistokynää; 
standardin ja teleskooppiversion, jotka mahdollistavat käytön 
avoimilla pinnoilla sekä kehonsisäisissä onteloissa.

Poista kirurginen savu sen 
lähteessä



Avoimien 
onteloiden 
sisällä: Kynän varsi 
pidennettynä ja 
imuholkki 
takaisinvedettynä

Pinnallinen 
käyttö:  
Kynän varsi 
takaisinvedettynä  
ja imuholkki  
pidennettynä

Laaja valikoima 
elektrodeja

SafeAir elektrodit

Colorado-mikrodissektioneulat

A

B

C

D
G

H

A Yhteensopiva SafeAir-elektrodien ja Colorado-neulojen kanssa

B  kosketuspainikkeet varmistavat turvallisen käytön ja hallinnan; 
käytettävissä painike- tai keinukytkinversioina

C  Ergonominen muotoilu mahdollistaa optimaalisen otteen ja 
käyttömukavuuden

D  Täysin integroitu imu- ja virtajohto on kevyt ja erittäin joustava 
helpottaen liikkumisen ja johdon hallinnan

E  Elektrodin ja imuholkin samanaikainen teleskooppisäätö 
vähentävät elektrodin vaihtamisen tarvetta

F  Säädettävä imukärki ympäröi elektrodin ja mahdollistaa savun 
keräämisen missä tahansa kulmassa

G  Kynän vartta voidaan pidentää jopa 120 mm, jolloin 
savuimuaukko yltää 127 mm:n päähän

H Lukitusrengas kiinnittää teleskooppivarren haluttuun pituuteen

• Mallit erilaisiin tarpeisiin (terä, 
pallo, silmukka ja konisaatio)

• Pinnoitetut, pinnoittamattomat 
ja eristetyt versiot

• Valikoima erilaisilla 
halkaisijoilla/leveyksillä  
(3-20 mm), syvyyksillä  
(8-20 mm) ja 
kokonaispituuksilla  
(60-165 mm)

• Monipuolinen; yli 40 
kokoonpanoa mikrodissektioon

• Erittäin terävä 5μ volframiseos 
kärki



Valinta on sinun:
mitoitettavia ratkaisuja
Neptune 3
Jätteenkäsittelyjärjestelmä

Turvallisuus ja tehokkuus

• Yhteensopiva SafeAir savunpoistokynien 
kanssa

• Integroitu ULPA-savusuodatin suodattaa 
mahdollisesti vaaralliset, alle mikrometrin 
kokoiset hiukkaset 99.999% tarkkuudella.6

• Automaattitila tunnistaa kirurgisen savun 
automaattisesti ja säätää imutehoa.

• Vähentää vaarallista altistusta imemällä 
kirurgiset nesteet ja kirurgisen savun

• Suljettu järjestelmä lukitsee kerätyt 
nesteet sisäänsä esim. imuletkuyhdistäjien 
vaihdon, telakoinnin ja kuljetuksen 
aikana; vähentää altistumista ja 
vuotamista

• Imuletkuyhdistäjien kolmitasoinen suojaus 
SealShut-teknologian avulla; ei avoimia 
liitäntäpisteitä sisäiseen säiliöön

• Mahdollistaa useiden peräkkäisten 
potilaiden hoidon ainoastaan 
imuletkuyhdistäjää vaihtamalla.

Jos etsit tehokkaan toiminnollisuuden huippua, 
Neptune 3 jätteenkäsittelyjärjestelmää on sinun 
valintasi. Savunpoiston lisäksi, se imee ja kerää nopeasti 
ja tehokkaasti kirurgiset nesteet. Tuloksena saadaan 
yksinkertainen tapa suorittaa useita tehtäviä vähentäen 
samalla altistumista mahdollisille vaaroille, lattialta, jolla 
kävelet ja ilmasta, jota hengität.



Helppokäyttöinen; toimintojen sijoittelu 
etupaneelissa vasemmalta oikealle 
vastaa käyttöönoton kronologisia 
vaiheita 

Minimaalinen 46 dBa äänitaso

Helposti liikuteltava, tarvitsee 

vain vähän pöytätilaa  
(13 kg, 14 cm x 38 cm x 30 cm)

SafeAir Compact savuimulaite

A B C D E F

SafeAir Compact savuimulaite toimii 
yhdessä SafeAir savuimukynien 
kanssa, ja on helposti liikuteltavissa 
käytettäväksi leikkaussaleissa ja 
muissa toimenpidehuoneissa. Siinä on 
monia ominaisuuksia, joiden avulla 
sen toiminta voidaan kustomoida 
erilaisten kirurgien, potilaiden ja 
toimenpiteiden tarpeiden mukaisesti.

A Automaattinen aktivointi 
integroidun anturin avulla, joka 
havaitsee kynän virran

B  ULPA-suodatus tarjoaa useita etuja

 •  ULPA-suodatinmateriaali - 
Nappaa mahdollisesti vaarallisia 
alle mikrometrin kokoisia 
hiukkasia

 •   Aktiivihiilisuodatinmateriaali 
- aktiivihiilikerros poistaa 
haihtuvat orgaaniset yhdisteet  
ja hajut ilmasta

C  LED-ilmaisin seuraa 
suodattimen käyttöikää; 
hälyttää, kun suodatin on 
vaihdettava

D  Patentoitu imutekniikka takaa 
välittömän halutun tasoisen 
imun imukärjessä

 •  Tarvittava imuteho voidaan 
saavuttaa ilman nousuaikaa

 •  Muokattavissa 10 
nopeusasetuksella

E  Useita aktivointitapoja: 
automaattinen, jatkuva ja 
jalkakytkin

F  Muokattava viiveaika; jopa 
10 sekuntia savunpoistoa 
diatermiakynän käytön 
lopettamisen jälkeenkin

Vain ProCare-huoltoteknikoilla on tarvittavat tiedot, työkalut 
ja varaosat, joita tarvitaan kirurgisten laitteiden, mukaan 
lukien Neptune- ja Safe Air-savuimulaitteiden, huoltoon, 
valmistusmääritelmiemme mukaisesti. ProCare Protect 
-huoltosuunnitelma tarjoaa vuosittaiset ennaltaehkäisevät 
huoltokäynnit sekä rajoittamattomat korjaukset, sekä lisäetuja, 
kuten lainalaitteen seuraavaksi arkipäiväksi, jotta Stryker-
laitteesi olisivat aina käytettävissäsi.

ProCare
Huolto



Osanumero Kuvaus Pituus

SHK-EST-0065L Imukärki 65 mm

SHK-EST-0125L Imukärki 125 mm

SHK-EST-0165L Imukärki 165 mm

Kynä – kosketuspainikekytkin

Osanumero Kuvaus

SHK-VS-CL Integroitu savuimukynä, päällystetty 70 mm: n terä, painikekytkin

SHK-VSL Integroitu savuimukynä, päällystämätön 70 mm: n terä, painikekytkin

Kynä – keinukytkin       

SHK-VS-C-RSL Integroitu savuimukynä, päällystetty 70 mm: n terä, keinukytkin

SHK-VS-RSL Integroitu savuimukynä, päällystämätön 70 mm: n terä, keinukytkin

Teleskooppikynä – kosketuspainikekytkin       

SHK-TSP-CL Integroitu teleskooppinen savuimukynä, päällystetty 70 mm: n terä, painikekytkin

SHK-TSPL Integroitu teleskooppinen savuimukynä, päällystämätön 70 mm: n terä, painikekytkin

Imukärki

SHK-553-S-70 Neulaelektrodi 70 mm

SHK-553-S-70-MD Mikrodissektioneulaelektrodi 70 mm

SHK-553-S-125 Neulaelektrodi 125 mm

 

Neula-elektrodit            

Neliskulmainen terä

SHK-554-S-3-120 Palloelektrodi 3 mm läpimitta 120 mm

SHK-554-S-5-120 Palloelektrodi 5 mm läpimitta 120 mm

SHK-552-S-70-C-SQ Veitsielektrodi, 70 mm, Päällystetty, neliskulmainen 70 mm

Pallo

SafeAir savuimukynät ja elektrodit
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Osanumero Kuvaus Pituus

SHK-552-S-70-C Veitsielektrodi päällystetty 70 mm

SHK-552-S-70 Veitsielektrodi 70 mm

SHK-552-S-70-CI Veitsielektrodi päällystetty ja eristetty 70 mm

SHK-552-S-70-CI2 Veitsielektrodi päällystetty ja eristetty. 2mm kärki 70 mm

SHK-552-S-125-C Veitsielektrodi päällystetty 125 mm

SHK-552-S-125 Veitsielektrodi 125 mm

SHK-552-S-125-CI Veitsielektrodi päällystetty ja eristetty 125 mm

SHK-552-S-165-C C Veitsielektrodi päällystetty 165 mm

SHK-552-S-165 Veitsielektrodi 165 mm

SHK-552-S-165-CI Veitsielektrodi päällystetty ja eristetty 165 mm

Terä 

Neptune SafeAir savuimukynät ovat yhteensopivia myös Strykerin kaikkien Colorado-mikrodissektioneulojen kanssa.

Osanumero Kuvaus Leveys Syvyys Pituus

SHK-C1315-S-120 Konisaatio-elektrodi 13 mm 15 mm 120 mm

SHK-C1320-S-120 Konisaatio-elektrodi 13 mm 20 mm 120 mm

SHK-C1608-S-120 Konisaatio-elektrodi 16 mm 8 mm 120 mm

SHK-C1618-S-120 Konisaatio-elektrodi 16 mm 18 mm 120 mm

SHK-C2020-S-120 Konisaatio-elektrodi 20 mm 20 mm 120 mm

SHK-T1010-S-120
Silmukka t-tanko-
elektrodi 

10 mm 10 mm 120 mm

SHK-T1512-S-120
Silmukka t-tanko-
elektrodi 

15 mm 12 mm 120 mm

SHK-T2015-S-120
Silmukka t-tanko-
elektrodi 

20 mm 15 mm 120 mm

SHK-T2020-S-120
Silmukka t-tanko-
elektrodi 

20 mm 20 mm 120 mm

SHK-T2015-S-60
Silmukka t-tanko-
elektrodi 

20 mm 15 mm 60 mm

SHK-T2020-S-60
Silmukka t-tanko-
elektrodi 

20 mm 20 mm 60 mm

SHK-U2020-S-120
Silmukka t-tanko-
elektrodi 

20 mm 20 mm 120 mm

Silmukka ja konisaatio                  
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Compact savuimulaite

SFR-COMPACT-L Compact savuimulaiteyksikkö 1

SFR-FIL-C-L
ULPA-suodatin, Compact 
savuimulaitteeseen

24

SFR-CON-L
Savuimuletkusto nesteenkeräyssäiliön 
liittämiseen

10

SFR-FSW-L Poljin, Compact savuimulaitteeseen 1

SFR-GC-L
Maadoituskaapeli, Compact 
savuimulaitteeseen

1

Neptune Jätteenkäsittelyjärjestelmä

Neptune 3 laitteisto

Osanumero Kuvaus

0703-002-000FI Neptune 3 Rover, suomenkielinen 1

0702-015-000 Telakka (230V) 1

Neptune 3 kertakäyttötarvikkeet

0702-020-000 4-Porttinen imuletkuyhdistäjä 20

0702-020-001 Näytteenottoon tarkoitettu 4-porttinen imuletkuyhdistäjä 20

0702-034-000 Nesteimun aktiivihiilinen HEPA-suodatin 4

0700-001-026 Telakan annostelema pesuaine 2

Neptune 3 Savunpoisto

0702-040-000 Savunpoiston ULPA-suodatin 4

0700-025-000 7/8” x 10’ savunpoistoletkusto 10

0700-528-001 letkuliitin 6 mm x 22 mm 1

0700-528-020 letkuliitin 10 mm x 22 mm 1

Compact savuimulaite

Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön
Terveydenhuollon ammattilaisen on aina luotettava omaan ammatilliseen kliiniseen arviointiin, päättäessään tietyn tuotteen 
käytöstä tiettyä potilasta hoidettaessa. Stryker ei anna lääketieteellistä neuvontaa ja suosittelee, että terveydenhuollon 
ammattilaisia koulutetaan asiakohtaisen tuotteen käyttöön ennen sen käyttöä leikkauksissa. Esitetyillä tiedoilla on tarkoitus 
osoittaa Strykerin tuotevalikoiman laajuus. Terveydenhuollon ammattilaisen on aina luettava pakkausseloste, tuotetunniste 
ja / tai käyttöohjeet ennen Stryker-tuotteen käyttöön ottoa. Tuotteita ei välttämättä ole saatavana kaikilla markkinoilla, koska 
tuotteen saatavuus riippuu yksittäisten markkinoiden sääntelystä ja / tai lääketieteellisistä käytännöistä. Ota yhteyttä Stryker-
edustajaasi, jos sinulla on kysyttävää Stryker-tuotteiden saatavuudesta alueellasi. ProCare-palvelusuunnitelmiin sovelletaan 
palvelusopimuksessa mainittuja ehtoja.

Stryker Corporation, sen divisiot tai muut yritykseen kumppanit omistavat, käyttävät tai ovat hakeneet seuraavien 
tavaramerkkien tai palvelumerkkien käyttöoikeutta: SafeAir Neptune, ProCare, Stryker. Kaikki muut tavaramerkit ovat 
omistajiensa tai haltijoidensa tavaramerkkejä. Kuvatut lääkinnälliset laitteet ovat CE-merkittyjä sovellettavien EU-asetusten ja 
direktiivien mukaisesti. Aineistoa ei ole tarkoitettu jakeluun EU: n ja EFTAn alueen ulkopuolelle.
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