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Медичні силові  

електроінструменти HighTorQ
для середньої та крупної кісткової хірургії
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    power tools with power-battery system

Медичні електроінструменти  
HighTorQ  

Концепція Медичних електроінструментів HighTorQ від Nouvag для кісткової хірургії відокремлює блок приводу  
з електронікою і мотором від іншої частини приладу за допомогою герметично закритого відсіку, що виключає  
необхідність стерилізувати ці ключові компоненти. «Нестерильна особа» (асистент 1) вставляє герметичний  
блок живлення, що не стерилізується, в інструмент, використовуючи стерильну воронку, а «стерильна особа»  
(асистент 2) закриває кришку над нею.

Ідеально продумана концепція хірургічного втручання    електроінструменти з системою живлення акумуляторів

Стерилізація пристроїв, 
що працюють від акумулятора, – 
це випробування для всіх електричних та електронних компонентів. 
Ці компоненти потребують надзвичайного захисту від впливу вологи і пару під час стерилізації.
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The perfectly thought-out concept of surgical    
 

Революція в кістковій хірургії

Блок живлення містить програмне забезпечення для кожного керованого електроінструменту.

Цей метод конструкції значно продовжує терміни експлуатації чутливих компонентів без суттєвого обмеження 
їх використання. Високоякісна та продумана конструкція всієї системи живлення акумулятора – це ідеальне 
співвідношення з філософією безпеки Nouvag по забезпеченні медичного сектору високопродуктивними 
пристроями, сучасними технологіями та тривалим терміном служби.

Ідеально продумана концепція хірургічного втручання    електроінструменти з системою живлення акумуляторів
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Рушійна сила системи 

«Універсальний привід», що складається з літій-іонного 
акумулятора, вбудованого мотору, електронного керування  
та програмного забезпечення.

Корпус мотора
Електричний мотор, 
вбудований в блок 
живлення, приводить в дію  
всі електроінструменти.

Електронне керування 
та програмне
забезпечення
Розпізнає всі 
електроінструменти і 
контролює їх за допомогою 
відповідного програмного 
забезпечення.

Блок приводу
Забезпечує з’єднання 
шестерень з вибраним 
пристроєм.

Індикатор стану
Вбудовані світлодіоди 
показують заряд 
акумулятора та можливі 
повідомлення про 
помилки.

Ніякої стерилізації
Для того, щоб суттєво 
подовжити термін 
служби акумуляторів, 
електроніки та моторів, ця 
інтелектуальна концепція 
усуває необхідність 
піддавати весь блок 
живлення стерилізації.

•  Універсальний привід (блок живлення) вставляється в 
електроінструмент через стерильну воронку під час операції.

•  Блок універсального приводу автоматично розпізнає різні 
електроінструменти і пристосовується до відповідних вимог 
щодо потужності, швидкості та функції.

•  Універсальний привід використовує найсучасніші літій-
іонні технології з високою потужністю без ефекту пам’яті та 
ємністю 2,1 Аh.

•  Показує стан за допомогою чітко видимих кольорових 
світлодіодів, що дозволяє бачити точний заряд навіть під 
час операції. Крім того, 4 білі світлодіоди також освітлюють 
додатково поле операції.

•  Розкладний монтажний кронштейн, вбудований в основу, 
дозволяє дуже легко вставляти блок живлення в стерильні 
електроінструменти без шкоди для їх стерильності.

Універсальний блок приводу (блок живлення), Ref. 3705

Напруга акумулятора   16,8 V

Ємкість акумулятора                         2,1 Ah
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0.80 77.5 KM325R

0.60 60 KM250R

1.00 67.9 KM277R

0.60 67.9 KM275R

Хірургічна пилка (лобзик)

• Для використання лез (пил) з роз’ємом Stryker.

• Хід леза 4 мм для ідеального результату різання.

• Доступні 2 варіанти налаштування швидкості.

• Механізм – насадка для швидкої заміни леза.

• Блокування фіксації.

Хірургічна пилка може працювати в межах двох діапазонів 
швидкостей.

Товщина
mm

Робоча 
довжина, 

mm  
Номер 

посилання

Найновіші версії пильного диску доступні за запитом

Ажурна пилка, Ref. 3703

Розміри, наконечник без кріплення 180*93*196 mm

Вага, наконечник з блоком живлення  1730 g

Плавне регулювання швидкості 0 – 6000 rpm

 0 – 6500 rpm

Удар 4.0 mm

Клас захисту B, EN 60601-1

Джерело живлення Внутр. акумуляторна батарея
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Дриль хірургічний ( Drill & Reamer)

Дриль хірургічний ( Drill & Reamer)  
використовують для свердління й фрезерування. 
Для виконання цих завдань дриль має два діапазони швидкості.

•  Свердла з 2 діапазонами швидкостей 0 – 250 об/хв.  
та 0 – 1000 об/хв.

•  Великий вибір патронів забезпечує широкі області 
застосування. Див. сторінку 15, “Аксесуари”

•  При використанні швидкоз’ємного перехідника для дроту 
Kirschner, подовжувач з’єднання може бути закріплений  
на задній частині інструменту, для захисту хірурга

•  Пристрій має режим осциляції (коливань)

•  Блокування позиції, рух вперед і назад

Дрель&Розвертка, Ref.3701

Розміри, наконечник без кріплення  162*93*198 mm

Вага, наконечник з блоком живлення 1850 g

Плавне регулювання швидкості 0 – 1000 (режим дрелі)
 0 – 250 (режим розвертки)

Канюляція Ø4.3 мм канюляція

Клас захисту B, EN 60601-1

Джерело живлення Внутр. акумуляторна батарея
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Дрель&Розвертка, Ref.3701

Розміри, наконечник без кріплення  162*93*198 mm

Вага, наконечник з блоком живлення 1850 g

Плавне регулювання швидкості 0 – 1000 (режим дрелі)
 0 – 250 (режим розвертки)

Канюляція Ø4.3 мм канюляція

Клас захисту B, EN 60601-1

Джерело живлення Внутр. акумуляторна батарея

Дриль хірургічний універсальний 
(Universal drill) 
Використовується для всіх видів хірургічних втручань,  
а також при наявності спеціальної насадки для дроту Kirschner.

•  Універсальнисть в свердлінні це Дриль хірургічний 
універсальний (Universal drill).

•  Спеціальний швидкоз’ємний перехідник Kirschner 
доступний для цього інструменту з подовженим 
з’єднанням.

•  Переключається на режим осциляції (коливань).

•  Блокування позиції, рух вперед і назад.

Універсальна дрель, Ref. 3700

Розміри, наконечник без кріплення 137*93*197 mm

Вага, наконечник з блоком живлення 1660 g

Плавне регулювання швидкості 0-1000 rpm (режим дрелі)

Канюляція Ø 4.3 mm

Клас захисту B, EN 60601-1

Джерело живлення Внутр. акумуляторна батарея
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0.60 mm KM97

0,80 mm KM97A

Для торакальної хірургії, ідеально підходить для операцій  
на грудній клітці. Захист внутрішніх органів.

Дриль хірургічний – (Stenum saw) 
(СТЕРНОТОМ ) 

•  Використовуйте зі спеціальною пилою,  
яка відповідає довжині захисного кронштейну

•  Чіткий розріз і плавне управління/регулювання 

• Ідеально підходить для використання  
з теплоносіями (холодоагентом)

•  Механізм – насадка для фіксації дискової пили  
через захисний кронштейн

•  Функція блокування

Товщина леза                                                                                                   Ref.

Робоча довжина леза відповідна пилі Sternum 31 mm

Пила Sternum, Ref.3704 

Розміри, наконечник без кріплення 217*93*197 mm

Розміри, наконечник з блоком живлення 1750 g

Плавне регулювання швидкості 0-6000 rpm (Position I)
 0-6500 rpm (Position II)

Удар 4.0 mm

Клас захисту B, EN 60601-1

Джерело живлення Внутр. акумулятор батареї
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T * 
mm

W ** 
mm

L ***
mm

  

1.00 KMS1310.58R
1.19 13 90 KMS1312.59J
1.27 KMS1313.57S

1.27 17 100 KMS1713.L50

1.27 KMS1913.51S
1.37 19 90 KMS1914.51T

1.19 19 100 KMS1912.L50

1.00 KMS2210.56F
1.27 22 90 KMS2213.57F

1.00 25.4 70 KMS0004.SY

1.00 19 70 KMS0001.SY

1.19 13 70 KMS1312.S50

1.00

25.4 90

KMS2510.56B
1.19 KMS2512.55J
1.27 KMS2513.55S
1.37 KMS2514.55T

0.60 27 68 KM519.017

0.60 19.5 68 KM519.012

1.00

13 90

EZ1310.M50
1.19 EZ1312.M50
1.27 EZ1313.M50
1.37 EZ1314.M50
1.19 EZ1912.M50
1.27 19 90 EZ1913.M50
1.37 EZ1914.M50
1.00

22 90

EZ2210.M50
1.19 EZ2212.M50
1.27 EZ2213.M50
1.37 EZ2214.M50

Точна робота з дуже невеликими вібраціями, в областях,  
де хірургічна пилка (лобзик) Jig-saw не може бути використана

Дриль хірургічний осцилюючий (Saw) 

* T: Товщина леза ** W: Робоча ширина *** L: Робоча довжина
Додаткові змінні леза доступні за запитом

                № 
для посиланьВізуалізація

•  Механізм – насадка для леза – фіксування шляхом 
повертання фіксуючої рукоятки

•  Положення ріжучого леза регулюється з кроком 45 °, 
повертаючи головку на 360°

•  Ріжуче лезо можна вставити в 5 різних положень,  
щоб підібрати відповідний кут для використання

•  Функція блокування

Пила, що коливається, Ref.3702

Розміри, наконечник без кріплення 163*93*202 mm

Пила, наконечник з блоком живлення 1760 g

Плавне регулювання швидкості 0-9000 rpm (Position I)
 0-11000 rpm (Position II)

Клас захисту B, EN 60601-1

Джерело живлення Внутр. акумулятор батареї
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Підготовка/стерилізація

Всі області цієї стерилізаційної корзини відповідають системі 
електроінструменту, і кожна частина має своє місце.  
Таким чином, корзина може бути завантажена ефективно  
і якість стерилізації завжди гарантована.

Точне розміщення інструментів та необхідних деталей  
захищає поверхні, запобігаючи зсуву деталей  
та пошкодженню.

Корзина для стерилізації включає в себе кришку

Система промивання стерилізаційної корзини призначена  
для того, щоб гарантувати промивку каналів

Трубки монтуються безпосередньо на каналах інструментів  
та насадок для промивання за допомогою промивних адаптерів

Кожен кольоровий адаптер для ополіскування відповідає  
кольоровим точкам, які знаходиться на інструментах 

Для ажурної пили та пили Sternum Для всіх свердл Для всіх пил та свердл

                                   Червоний (ref. 3734), білий (ref. 3733), зелений (ref. 3732)

Промивні адаптери для промивання каналів при стерилізації

Ref. 3740
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Герметичний корпус  
джерела живлення 

    Ref. 3725 

Стерильна воронка для стерилізації

  Ref. 3705 

Нестерильний блок живлення

Стерильна особа (Асистент 2) Нестерильна особа (Асистент 1)

•  Відкрийте відсік для батареї стерильного  
електроінструменту та відкрийте кришку

•  Помістіть стерильну воронку над відкритим портом 
електроінструменту

•  Використовуючи переносну ручку, вставте блок 
живлення в отвір. електроінструменту, а потім 
знову вставте ручку для перенесення у виїмку

•  Вилучіть стерильну воронку

•  Закрийте кришку, закрийте відсік для батареї
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Мета полягає в тому, щоб забезпечити максимально 
зручне обслуговування обладнання. Щоб його по-
легшити, використовуйте стенд для обслуговування.

Коли прилад знаходиться у підвішеному стані, усі 
ділянки, що потребують змащення, можуть легко 
досягатись трубкою спрея для догляду.

Для обслуговування  внутрішніх поверхонь вико-
ристовуйте засоби догляду. Це усуває необхідність 
відкручувати інструмент.

 

Обслуговування та догляд          

              Ref. 3724 

Стенд для обслуговування



12

 

-

-

13

   

 

 

Догляд за приладами є ключовим фактором у збереженні функцій 
інструментів та подовження строку їх служби.

Засоби по догляду

Оранжевий,  
для обох бормашин

Фіолетовий, універсальний 
адаптер для всіх машин

Жовтий, адаптер для 
всіх пилок (передніх)

Блакитний, адаптер 
для всіх пилок (задніх)

Адаптери  
для технічного обслуговування

Оранжевий, 
для всіх бормашин Ref.3729

Фіолетовий,  
універсальний адаптер  
для всіх машин Ref.3728

Жовті, адаптери  
для всіх пилок (передніх) Ref.3731

Блакитні, адаптери для 
всіх пилок (задніх) Ref.3730

Щоб забезпечити користувачам максимально зручне 
використання та одночасно забезпечити ефективність,  
було розроблено безліч різноманітних допоміжних засобів  
для роботи, які системно спрямовані на обслуговувані зони  
та значно полегшують змащування.

Індивідуальні адаптери для обслуговування були помічені, 
щоб полегшити їх вибір. Кожен інструмент чітко позначений 
кольоровою точкою, щоб вказати, який до чого саме належить.

Щоб позначити ділянки інструментів, що потребують 
технічного обслуговування, було застосовано наступні  
4 кольори. Оранжевий, фіолетовий, жовтий і блакитний. 

Пристрій, позначений зеленою, білою або червоною точкою 
відноситься до роботи допоміжних засобів,  
які використовуються при стерилізації.
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Зарядний пристрій може не тільки заряджати акумулятор;  
він може і повинен бути місцем зберігання батареї, якщо вона  
не використовується, так як батареї, які нерегулярно використовуються, 
з часом розряджаються. Поки акумулятор залишається в зарядному 
пристрої, це гарантія, що батарея завжди повністю заряджена.

Для повсякденного використання та для великої кількості акумуляторів 
є зарядний пристрій із 2 та 4 відсіками під зарядку. 
 Це гарантує наявність, принаймні, однієї запасної батареї напоготові.

Процес заряджання на зарядному пристрої показують світлодіоди  
на блоці живлення, який завжди показує поточний заряд.

Індикатор «READY» в правій частині зарядного пристрою інформує  
про те, чи підключено пристрій і чи можна зарядку ставити на місце. 

Зарядний пристрій 

Розміри, за винятком кабелів 157*140*79 mm 322*140*79 mm 636*140*79 mm

Вага 1740 g 3480 g 6960 g

Тип Для літій-іонних акумуляторів Для літій-іонних акумуляторів Для літій-іонних акумуляторів

Вхідна 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.9 A 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.9 A 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.9 A

Вихідна 16.8 VDC, 2.0 A 16.8 VDC, 2.0 A 16.8 VDC, 2.0 A

Зарядний пристрій з 1 відсіком  
під розетку, Ref.3706

Зарядний пристрій з 2 відсіками  
під розетку, Ref.3751

Зарядний пристрій з 4 відсіками  
під розетку, Ref.3707
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Ref. 3710  Ref. 3709  Ref. 3708

Ref. 3720Ref. 3719Ref. 3718

Ref. 3723Ref. 3722
 

Ref. 3721

Ref. 3717
 

Ref. 3713Ref. 3712

Ref. 3716Ref. 3715Ref. 3714

Ref. 3711

Ref. 22279
Ref. 22283 
Ref. 22282 
Ref. 22284

 

Ref. 3736
Ref. 3737 

 
Ref. 3738

Ref. 3726
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Аксесуари

 

Адаптер для рентгено- 
просвічуючого кутового механізму

Кабельне обладнання
EU standard   
UK standard  
US standard 
AU standard  

Кабель POA

Промивний адаптер

Miele/Stielco/Webeco  
Belimed
Maquet/MediKomp/ 
Getinger 
 

Набір щіточок для чищення 

Фіксуючий патрон         
Насадка з можливістю фіксації лез для 
Дриль хірургічний  
(Drill & Reamer) для лез  
з Ø  1.00 – 4.00 mm.

Фіксуючий патрон 
Насадка з можливістю фіксації для лез 
Дриль хірургічний  
універсальний (Universal drill)  
з шириною лез Ø 1.00 – 4.00 mm.

Захисний рукав для насадки з мож-
ливістю фіксації для дротів Kirschner 
для Дриль хірургічний універсальний 
(Universal drill)та Дриль хірургічний  
( Drill & Reamer).

Насадка для дрелі Röhm з ключем.  
Ø 7.0 mm

Насадка для дрелі Jakobs з ключем.  
Ø 6.5 mm

Насадка для дрелі Jakobs з ключем.  
Ø 4.0 mm

Насадка для дрелі швидкої дії  
з блокуванням. Ø 6.0 mm

Насадка для дрелі швидкої дії.  
Ø 6.0 mm

Насадка для дрелі швидкої дії 
Albrecht. Ø 3.5 mm

Насадка Hexagonal Ø 4.3 mmПрикріплення AO для свердління 
та фрезерування. Ø 4.3 mm

Прикріплення AO для свердління  
та фрезерування. Ø 2.5 mm

Дюймовий з’єднувач Quarter  
з Ø 4.3 mm

Насадка Hudson  
з Ø 4.3 mm

Насадка Harris 
Ø 4.3 mm

Адаптер Aesculap DIN

Інші непроілюстровані аксесуари   



 

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, LLC · 6201 Airport Freeway · Suite 200
Haltom City, Texas 76117 · USA  
Phone +1 817 887-9814 · Fax +1 817 887-9817 
Toll free number (800) 673 7427
www.nouvagusa.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


