
ELEKTROCHIRURGIA

EIP 2 
Pompa irygacyjna Erbe EIP 2 –  

dobra widoczność pola operacyjnego



Większe bezpieczeństwo podczas 
zabiegów endoskopowych.

Pompa irygacyjna EIP 2 umożliwia oczyszczenie pola operacyjnego z kału, resztek jedzenia, 
pozostałości treści pokarmowej, skrzepów lub krwi. Pompę EIP 2 można uruchamiać do iryga-
cji podczas diagnostyki lub terapii, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie dodatkowego 
cewnika irygacyjnego.

Irygacja i oczyszczanie ściany narządu podnosi poziom 
widoczności pola operacyjnego i poprawia skuteczność od-

działywania elektrokoagulacji

Efekt klejenia się instrumentu w trakcie cięcia 
i koagulacji elektrochirurgicznej jest mniejszy 
na poddanych irygacji, wilgotnych tkankach. 
Irygacja sprawia również, że źródła krwawie-
nia są lepiej widoczne, a w konsekwencji ich 
koagulacja jest skuteczna i dokładna. 

Pompę Erbe EIP 2 uruchamia się za pomocą 
wyłącznika nożnego lub bezpośrednio przy-
ciskiem na urządzeniu. Za pomocą przycisku 
szybkiej aktywacji na wyświetlaczu można 
wybierać między trzema poziomami wydaj-
ności pompy – standardowo 30 %, 50 % lub 
80 %, które można indywidualnie zmieniać  
i zapamiętywać.

Za pomocą adapteru irygacyjnego możliwe 
jest bezpośrednie podłączenie zestawu dre-
nów do kanału instrumentalnego endoskopu. 
Z tego powodu irygacja jest możliwa również 
przy wprowadzonym instrumencie, bez ko-
nieczności zmiany instrumentu.

Dobra widoczność w diagnostyce i terapii

Korzyści wynikające z irygacji



Dane techniczne

Inne części wyposażenia dodatkowego można znaleźć w katalogu wyposażenia 
dodatkowego nr 85100-900.

EIP 2

Nr 10325-000 Typ pompy Perystaltyczna pompa rolkowa

Rodzaj pracy Tryb ciągły

Obsługa pompy

Uruchamianie Aktywacja wyłącznikiem nożnym lub z panelu kontrolnego urządzenia

Natężenie przepływu
 Zmienne, regulowane przyciskami na panelu kontrolnym EIP 2. Trzy przyciski 
szybkiej aktywacji (wartości ustawione wstępnie: 30, 50 i 80% maksymalnego 
natężenia przepływu)

Maks. nat. przepływu z założonym  
zestawem drenów

500 ml/min, co odpowiada 100%

Zasilanie

Napięcie znamionowe 220–240 V~

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Klasyfikacja

Klasa ochrony Klasyfikacja zgodnie z EN IEC 60601-1: klasa I, typ CF

Klasyfikacja wyrobów medycznych Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą UE 93/42/EWG: IIa

Wyposażenie

Jednopedałowy wyłącznik nożny 20325-000

Zestaw drenów do pincet irygacyjnych 20325-020

Zestaw drenów do endoskopów giętkichze złączem luer-lock 20325-001

Adapter irygacyjny do Olympus, Fujifilm G5, STORZ 20325-003

Adapter irygacyjny do Fujifilm 20325-004

Adapter irygacyjny do PENTAX 20325-005
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