SONATUS
Anvisa: 80463390010

O Sistema Ultrassônico Sonatus US-1 é
um aspirador cirúrgico ultrassônico de alto
desempenho, compacto, leve e portátil.

SONATUS
O equipamento efetua a ablação precisa de tecidos e aspira
seus fragmentos. Possui três funções: ultrassom, aspiração
e irrigação, que podem ser conﬁguradas para o melhor
desempenho.
O Sonatus gera frequências de 20 a 60 KHz, ajustando
a faixa ideal de trabalho da caneta, para garantir a máxima
transferência de energia ultrassônica ao tecido alvo. A unidade
básica é composta por uma Caneta Micro de 35 KHz e duas
ponteiras retas, sendo uma longa de 14 cm e outra curta
de 8 cm de comprimento, ambas com o diâmetro interno
de 1,6 mm. As Ponteiras de aspiração são intercambiáveis,
facilitando o uso, a aplicação, manutenção e limpeza.

MODERNO E FUNCIONAL

ASSISTÊNCIA E GARANTIA TOTAL

Com uma interface intuitiva, todas as funções são
conﬁguradas por meio de uma tela sensível ao toque.
A ativação do equipamento é feita por meio do pedal, que
também pode ser utilizado pelo cirurgião para ajustar os
parâmetros de irrigação, aspiração e potência do ultrassom,
sem a necessidade de um circulante.

A assistência técnica e as manutenções são realizadas
diretamente pela Artis Tecnologia, agilizando o atendimento
e solucionando os problemas com eﬁciência e rapidez.
A garantia é total para o equipamento e seus acessórios.

DESCARTÁVEIS ORIGINAIS
O Kit Sonatus é composto por um equipo duplo para
irrigação e aspiração e um ﬁltro hidrofóbico para proteção
e longevidade do equipamento. O Kit é embalado em blister
para garantir a armazenagem e esterilidade por um período
prolongado.
As Capas Sonatus foram desenvolvidas em silicone para
proteger os tecidos adjacentes e conduzir a irrigação do soro
até a ponta ativa da Ponteira de aspiração, com a ﬁnalidade
de refrigerar a área que está em contato com os tecidos.

Gerador Ultrassônico Sonatus
Dimensões

250 (L) x 350 (P) x 130 (A) mm

Peso

6,2 kg

Acessórios/Descartáveis

Registro

Kit Sonatus

Anvisa nº 80463390013

Ponteiras de Aspiração Sonatus

Anvisa nº 80463390012

Capas Sonatus

Anvisa nº 80463390011
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