
Nytt koncept för konisering
Enkelt och kostnadseffektivt

No-Zmoke four LEEPZ  jämfört med konventionellt system:

• Komplett system 
Rökutsugshandtag med 3,5 m slang till rökutsuget. 
Inga övriga slangar behövs!

• Röken sugs ut direkt vid källan. Större kanal 
jämfört med spekulum som har rökutsug ger 
effektivare evakuering!

• Valfritt spekulum kan användas. Spekulum 
med rökkanal är ej nödvändigt!

• Korta slyngor ger bättre stabilitet  
En slynga med långt skaft ger sämre stabilitet  
jämfört med en kort!

• Justerbar längd på handtaget  
Optimal anpassning till anatomin!

• Kostnadseffektivt  
Sett både till totalpris och hantering!

• Hexagonal infästning av slyngan i handtaget 
Ingen rotation av slyngan i handtaget!

KONTAKTA OSS för demonstration och provuppställning på leepz@kungshusen.se
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30% högre luftflöde  
jämfört med No-Zmoke 3

PVC-FRITT
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Konisering har traditionellt utförts med diatermihandtag, slynga, spekulum med 
rökkanal och slangar till en rökutsug. Ett koncept som inte utmanats – förrän nu! 

No-Zmoke four är ett komplett rökutsugshandtag med teleskopfunktion 
och anpassade elektroder som placerar utsuget direkt vid rökkällan. Snabb 

uppkoppling, effektivt utsug och kostnadseffektivt!

Roterbar 
slanganslutning
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Brett utbud av slyngor
Vi vet att många operatörer har sina egna favoritslyngor. Vi erbjuder därför ett brett utbud av 
slyngor. Alla med hög stabilitet och rotationslås.

ELM11-1010C-35 
Gul. 10 x 10 mm

ELM11-2508C-35 
Beige. 25 x 8 mm

ELM11-1512C-35 
Grön. 15 x 12 mm

ELM11-2010C-35 
Röd. 20 x 10 mm

EBM10-0450GY 
4 mm

EBM10-0550GY 
5 mm

ELM11-2012C-35 
Vit. 20 x 12 mm

ELM07-1513T-35 
Svart. 15 x 13 mm

ELM07-2013T-35 
Röd. 20 x 13 mm

ELM11-2015C-35 
Blå. 20 x 15 mm

ELM11-2520C-35 
Blå. 25 x 20 mm

Diatermiutrustning för slyngkonisering

ERBE VIO3 – den modernaste diatermiapparaten på marknaden med 
automatisk effektdosering – alltid rätt effekt oavsett elektrodens 
utformning eller storlek.

• dryCUT för incision med minimal blödning
• sprayCOAG för effektiv blodstillning

ERBE IES 3 – VIO3-marknadens tystaste och effektivaste rökutsug för 
all typ av diatermianvändning. Integrerad aktivering med VIO3/VIO300D.

ERBE VIO100C – en enklare diatermiapparat, lämplig för slyngkonisering 
på mindre mottagningar.

• dryCUT för incision med minimal blödning
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