
 
 
 
SMT BMM PF je elektrochirurgický přístroj, který se snadno ovládá a vyznačuje se 
vysokou spolehlivostí. 
Jeho maximální výkon je 400 W. Díky celé řadě výstupních režimů a jednoduché 
obsluze se jedná o výkonné zařízení pro široký rozsah lékařských aplikací. 
 
 
 
 

 



 

Vlastnosti 
 
 
 

 
 Kompatibilní s přístrojovým vybavením a příslušenstvím většiny světových výrobců 
 Volitelné režimy pro operace ve fyziologickém roztoku a pro zatavení cév 
 Snadné přepínání mezi monopolárním a bipolárním režimem pomocí nožního spínače nebo ručního aplikátoru 

pro řez/koagulaci 
 Dvojitý nožní spínač pro přepínání mezi řezem/koagulací a jednoduchý univerzální nožní spínač 
 Účinný chladicí systém umožňující dlouhou dobu provozu při vysokém výkonu 
 Výkonová odezva pro různé typy tkání 
 Stálá kontrola neutrální elektrody 
 Nízká hmotnost, malé rozměry a snadné čištění 
 Tři roky záruka a servis zdarma 
 12 programovatelných uživatelských programů 
 Automatická vlastní kontrola 

 

 
 

Technické parametry 
 

 
Všeobecné parametry 
 
AC napájení:  220-230 V / 50 Hz 
Rozměry ŠxVxD: 351 x 103 x 387 mm 
Hmotnost:  6,7 kg 
Třída spotřebiče: II  
 
 
Výkonové parametry 
 

Šest výkonových variant k dispozici:  150 W, 200 W, 260 W, 300 W, 360 W a 400 W 
Výstupní kmitočet:   460 kHz 
 
 
Monopolární režimy:  řez směsný řez koagulace mikrokoagulace  sprej 
     1 (základní) 1 
     2 (volitelný) 2                základní 
     3 (volitelný) 3 
 

Bipolární režimy: 
 
Fyziolog. roztok (volitelný)  řez  směsný řez koagulace mikrokoagulace  sprej 
Zatavení cév (volitelné)   1 (základní) 1 
     2 (volitelný) 2                základní 
     3 (volitelný) 3 

Speciální režim umožňuje používat monopolární a bipolární režim společně pomocí nožních spínačů a ručního 
aplikátoru pro řez/koagulaci. 
 
 



 
 

Standardní příslušenství 
 

 

 
 

 

Volitelné příslušenství 
 

 

Monopolární        Bipolární 
 
Skalpely   Opakovaně použitelné neutrální elektrody Endoskopické nástroje 

 
Smyčky    Jednorázové neutrální elektrody   Svorky na zatavení cév 

 
Koagulační elektrody  Epilační aplikátor    Bipolární svorky 

 
Jehly    Ruční aplikátory     Bipolární kleště 

 
 

1. Elektrochirurgický přístroj 
2. Ruční aplikátor ŘEZ/KOAG 
3. Pacientské neutrální elektrody 
4. Šest volitelných operačních 

nástrojů 
5. Univerzální nožní spínač 
6. Dvojitý nožní spínač 
7. Přívodní napájecí kabel 
8. Bipolární kleště a kabel 

Veškeré standardní příslušenství je opakovaně použitelné nebo je to na vás … 



 
 

Je to snadné 
 

 
 
SMT BMM PF je elektrochirurgický přístroj navržený a vyráběný v České republice. 
Přístroj je řízen mikropočítačem, který zajištuje snadnou, bezpečnou a přesnou obsluhu. 
 
 
Přístroj má technologii odezvy výkonu, která poskytuje požadovaný výkon pro různé typy tkání. 
Zařízení dokáže také nastavit volitelné režimy, jako například práce ve fyziologickém roztoku nebo zatavování cév. 
Uživatel má k dispozici dvanáct programů pro uložení osobních nastavení. 
Výkon ve wattech je zobrazen na LED displeji. 
Přístroj umožňuje snadnou manipulaci díky nízké hmotnosti a malým rozměrům. 
Uživatelské rozhraní je navrženo pro jednoduché a intuitivní ovládání. 
 
 
 
 
 
Tlačítko pohotovostního režimu      Ukazatel režimu a výkonu Zobrazení výkonu Nastavení výkonu 

 
Tlačítko pro výběr režimu Tlačítko pro volbu uživatelského programu Přepínání monopolárního a  

bipolárního kanálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrobce: 
 
Speciální Medicínská Technologie, s.r.o. 
Papírenská 114/5 
160 00, Praha 6 
Česká republika 
 
   +420 233 320 201 
sales@smt-praha.com +420 273 132 841 

Autorizovaný distributor a servis: 
 
KRÁSNÝ – zdravotnická technika s.r.o. 
Božkovská 646 / 38 
326 00 PLZEŇ – Slovany 
www.SZO.cz       Telefon: 377 424 999 
 


