
Familia de produse pentru o aspirație precisă  
în chirurgie și endodonție

CANULE PENTRU ASPIRATOR



Canulele Surgitip pentru aspirator sunt ajutoare sigure pentru 
uscarea câmpului oral de tratament din chirurgia minim invazivă și pentru 
aspirația particulelor. Canulele din material plastic pentru aspirator permit o 
aspirație extrem de exactă, întrucât forma și design-ul lor au fost proiectate 
special pentru lucrul sub microscop sau lupă. Canulele sunt ideale datorită 
manipulării igienice și ușurinței utilizării lor.

■■ Canula verde oferă un contrast excelent pentru o aspirație precisă
■■ Câmp de vizibilitate deschis datorită formei înguste și vârfului conic
■■ Sunt igienice și economisesc timp fiind sterile, ambalate individual  
și gata pentru utilizarea imediată

■■ Diferite diametre de aspirator pentru o gamă largă de tratamente



Surgitip-endo
Surgitip-endo este o canulă de aspirație concepută special pentru uscarea  
canelelor radiculare. Designul inovator al canulei de sucţiune permite o flexibi-
litate multidirecţională, astfel încât poate fi introdusă ușor în canalele radiculare 
cu acces dificil, fără nevoia de a îndoi canula pentru canal. Aspiraţia este foarte 
eficientă în toate unghiurile, iar vizibilitatea nu este restrânsă.

Surgitip-endo îndepărtează soluțiile de clătire și umezeala în mod rapid și efici-
ent, scurtând în mod considerabil timpul de uscare. Sunt necesare mai puține 
conuri de hârtie. Totuși, este recomandată utilizarea conurilor de hârtie pentru a 
verifica uscarea completă a canalului.

■■ Canulă concepută special pentru flexibilitate multidirecțională
■■ Aspirație eficientă și o bună accesibilitate a canalului
■■ Canula ISO 60 pentru canal , diametru interior de 0,35 mm
■■ Sterile, ambalate individual și gata de utilizare

Surgitip-micro
Cu o deschidere a canulei de 1,2 mm, Surgitip-micro oferă aspirație și precizie în 
timpul procedurilor microchirurgicale. Canula oferă o priză bună și este ușor de 
manevrat, făcând posibilă aspirația țintită și în mediile operatorii dentare restric-
ționate. Surgitip-micro este sterilă, ambalată individual și gata pentru utilizarea 
imediată.

Surgitip
Surgitip se utilizează pentru procedurile chirurgicale care necesită capacități de 
aspirație mai mari. Este disponibilă cu deschideri ale vârfului canulei de 2,5 mm 
și 4,8 mm. Canula de 4,8 mm se compune din tubul de aspirație îndoit, fără vârf 
verde. Surgitip este sterilă, ambalată individual și gata pentru utilizarea imediată.

Canulele pentru aspirator
Canulele pentru aspirator nesterile, din material plastic, sunt ideale pentru 
aspirația din timpul procedurilor nechirurgicale. Lungimea și forma corespund 
canulelor sterile Surgitip de 4,8 mm. Canulele pentru aspirator sunt disponibile 
în vrac cu 100 de bucăți.

Adaptorul dublu
Adaptorul dublu poate fi utilizat pentru a conecta orice canulă ROEKO pentru  
aspirator la sistemele de aspirație standard, cu deschideri ale canulelor de ø 
11 mm sau ø 16 mm. Adaptorul dublu este refolosibil și poate fi sterilizat în auto-
clav sau chemiclav la temperaturi de până la 134 °C.

Concorde II
Pentru aspirație universală recomandăm Concorde II. Canula din material plastic 
pentru aspirator desparte cu finețe limba de obraz în timpul aspirației unor 
volume mari. Canula confecționată din material plastic de înaltă calitate este 
refolosibilă și poate fi sterilizată în autoclav sau chemiclav până la 134 °C.
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INFORMAŢII PENTRU COMANDĂ
 
 ø deschidere la vârf în mm  ø deschidere la capăt în mm Conținut  REF

Surgitip-endo 0,35 mm 6,5 mm 20 buc. * 6001 8280

Surgitip-micro 1,2 mm 6,5 mm 20 buc.  * 462 012 
   100 buc. ** 462 013

Surgitip 2,5 mm 6,5 mm 20 buc. * 462 025 
   100 buc.** 462 026

 4,8 mm 6,5 mm 20 buc. * 462 048 
   100 buc. ** 462 049

Canule pentru 4,8 mm 6,5 mm 100 buc. * 461 048 
aspirator

Concorde   11 mm 10 buc. *** 450 211 
  16 mm 10 buc. 450 216

Adaptor  11 mm 1 463 025 
  16 mm 1 463 011

Adaptor dublu  11 + 16 mm 1 Set  463 000 

* incl. 1 Adaptor dublu | **incl. 5 Adaptoare duble | ***incl. 1 Adaptor


