
MORCELAÇÃO DE TECIDO  
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Produto de relevância clínica 



MetraBag

A FDA (U.S. Food and Drug Administration) recomenda o uso de um sistema de contenção 
de tecido para a realização de morcelação durante a histerectomia ou a miomectomia. 

• A MetraBag evita que restos de tecido sejam deixados 

no abdômen, sem necessidade de sucção.

• As portas de acesso versáteis permitem realizar a mor-

celação da maneira usual.

• O material transparente da MetraBag garante um am-

biente operacional habitual, já que a visão das estrutu-

ras circundantes é preservada.

• A MetraBag pode ser inserida por meio de um trocater 

de 10 mm.

Entrada central
(marcao amarela)
Até 15 mm de Ø

Ponto de referência para  

a mobilização da bolsa
(marcao azul)

Bolsa de isolamento 

ampla  de abertura 
automática

Porta de acesso  
esquerda

(marcao verde)

Porta de acesso direita
(marcao vermelha)

Desenvolvimento 
intraoperatório da 
MetraBag

Inserção das 
 portas de acesso

A MetraBag está presente no mercado há 
muitos anos e já foi usada milhares de vezes.



Morcelador ERGO 300 –  
preciso, ergonômico, flexível

Um poderoso sistema para a realização de morcelação durante  
a histerectomia ou a miomectomia.

A BOWA MEDICAL fornece o ERGO 300 nos diâmetros  
de trabalho de 12 mm e 15 mm.

• Potente sistema de morcelação que pode ser usado  

de forma flexível em diferentes técnicas de morcelação

• O sistema de morcelação ERGO 300 é reutilizável e, 

portanto, econômico.

• Preparação completa do sistema na área estéril – de 

forma rápida e fácil.

Unidade de transmissão e vedação
Torque de funcionamento  

uniforme e silencioso

Desativação da lâmina  
para uma inserção segura 

no sítio cirúrgico 

Potente micromotor
com cabo de 3 metros, autoclavável

Pedal interruptor Vario  
com cabo de 3 m

Controle preciso da velocidade de corte

Individual 
Possibilidade de seleção de diferentes 

velocidades de corte

Punho para um melhor 
controle durante o processo 
de morcelação

Segurança

O morcelador BOWA é ideal para uso com o 
sistema de contenção de tecido MetraBag.



5 mm de Ø

Isolamento de cerâmica

Isolamento em PTFE

Otimizado para o modo  

BOWA ARC 400 MetraLOOP®

Diferentes versões  
100 mm  e 175 mm de Ø

MetraLOOP

• A parte reutilizável do instrumento contribui para a 

sustentabilidade ecológica e econômica. 

• Os laços MetraLOOP descartáveis asseguram um 

desempenho de corte habitual e consistente.

• Dois tamanhos de laço diferentes permitem adaptar 

o sistema MetraLOOP tanto para úteros de tamanhos 

diferentes. 

• Os instrumentos MetraLOOP podem ser operados com 

geradores de alta frequência padrão.

Laços elétricos para uma dissecção  
eficiente do colo uterino



Informações para encomenda REF

MetraBag 905-710

composta por: Bolsa de morcelação, instrumento auxiliar de inserção,  
3 cordões de fechamento estéril, 10 unidades

Morcelador ERGO 300, Kit composto por:

Unidade de controle ERGO 300 (Morcelador TCM 3000 BL) 905-001

Micromotor elétrico ERGO 300 com cabo de 3 metros, autoclavável 905-002

Interruptor de pedal Vario com cabo de 3 m 905-003

Unidade de transmissão com vedações, completa 905-004

Punho 905-005

Tubo de corte, Ø 15 mm 905-115

Obturador, Ø 15 mm 905-015

Tubo protetor, Ø 15 mm 905-215

Sobrepuesta tubo de espray 905-030

Morcelador ERGO 300, Kit 905-000

Kits de aplicação do morcelador 12 mm de Ø 15 mm de Ø

Tubo de corte 905-112 905-115

Obturador 905-012 905-015

Tubo protetor 905-212 905-215

Acessórios do morcelador

Fórceps de tenáculo 905-412

Fórceps de apreensão 905-415

Vedação de morcelador com incisão / 10 unidades 905-009

Vedação de morcelador 12–20 mm de Ø / 10 unidades 905-512

Espray de limpieza 905-031

Espray lubrificante 905-032

Laços de reposição MetraLOOP® 100 mm de Ø 175 mm de Ø

MetraLOOP®, Laços de reposição, descartáveis, estéreis / 10 unidades 520-117 520-118

Cabo MetraLOOP®

BOWA, Erbe International, Martin International, Valleylab, Conmed (4,5 m) 370-050

Série Erbe T e outras com diâmetros de conector de 4 mm (4,5 m) 280-035

Erbe VIO / ICC / ACC (4,5 m) 101-060

MetraLOOP

MetraLOOP®, haste interna, haste externa 520-110

MetraLOOP®, COMFORT, haste interna, haste externa, cabo de 4,5 m 520-115
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Entre em contato agora mesmo com um consultor de 
dispositivos médicos autorizado da BOWA.

support@bowa-medical.com

A BOWA MEDICAL oferece soluções 
para a morcelação de tecido  
em intervenções ginecológicas 

BOWA MEDICAL

BOWA-electronic GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Strasse 4 –10
72810 Gomaringen

Telefone +49 7072 6002-0

bowa-medical.com
info@bowa-medical.com


