
LiNA Xcise™

LiNA är ett varumärke som är inregistrerat i EU, USA och Kina och som tillhör LiNA Medical.

Sladdlös morcellator

Förbättrad säkerhet

Kortare ingreppstid

Justerbart borrskydd

Innovation in Gynecology

LiNA Xcise™ är en sladdlös engångsmorcellator som är avsedd för 
morcellering av vävnad vid gynekologisk laparoskopi. LiNA Xcise™ 
har en unik konstruktion som gör den säker och enkel att styra under 
hysterektomi och myomektomi. 

Övergångslock

Utsvängt innerrör



Beställningsinformation: LiNA Xcise™ 
Ref. Produkt Förpackning

MOR-1515-1-I LiNA Xcise – 15 mm morcellator med obturator – engångs Låda om 12, sterila, individuellt förpackade

MOR-1515-6-I LiNA Xcise – 15 mm morcellator med obturator – engångs Låda om 6, sterila

LiNA Xcise™  Sladdlös morcellator

LiNA Medical ApS Formervangen 5, DK-2600 Glostrup, Denmark  |  Tel.: +45 43 29 66 66, Fax: +45 43 29 66 99 
info@lina-medical.com  www.lina-medical.com
CVR: 10054974

Enkelhet
Enhet för engångsbruk som kan användas direkt 
• Sladdlös, ingen montering krävs

Morcellatorn kan användas direkt ur förpackningen och eftersom den är sladdlös krävs ingen 
anslutning till drivenhet eller kabel.  LiNA Xcise™ är därför snabb och enkel att använda och gör att 
operationspersonalen kan röra sig fritt

• För engångsbruk
LiNA Xcise™ uppfyller RoSH och kan kasseras som vanligt sjukhusavfall.

• Effekt 
LiNA Xcise™ har högt vridmoment och kan med 1 000 varv per minut klara den 
mest fibrotiska vävnad (den största rapporterade livmoder som 
morcellerats med LiNA Xcise vägde 2 930 g).

Innovation
Enkel och effektiv morcellering
• Utsvängt skärrör

Skärröret på LiNA Xcise™ vidgar sig och får en större diameter när 
vävnaden dras igenom röret, vilket minskar motståndet, ger långa 
vävnadsprov och minskar vävnadsrotationen.

• Skärblad med inre avfasning
LiNA Xcise™ har en stor avfasning på skärbladets inre sida som förhindrar 
att bladet  tappar skärpan vid oavsiktlig kontakt med tenaculum.   

• Justerbart borrskydd
Borrskyddet på skärröret kan justeras och roteras 360 grader och därmed 
anpassas efter handens position.

• 5 mm övergångslock
Övergångslocket har ett enkelt snäppfäste som gör att det går snabbt att byta till 
ett 5 mm instrument. 

Säkerhet
Full kontroll under morcellering
• Tre lägen

LiNA Xcise™ har tre bladpositioner för säker och effektiv morcellering: 
”Safety Guard” – bladet helt indraget i skyddskanylen för patientens säkerhet
”Cut 1” för skrapning 
”Cut 2” för djupare snitt

Li
N

A
 X

ci
se

 / 
20

16
-0

8 
BV

01
21

H
 S

E

Innovation in Gynecology


