


 1977 yılında kurulan BOWA-electronic GmbH & Co KG, 1987 yılından ibaren yenilikçi ve üstün teknoloji yapısı 
sayesinde, gelişen sektörün öncülerindendir
Günümüzde 600 personeli ile 40 milyon Euro’nun üzerinde ciroya sahip olan Bowa, tamamen Alman menşeli yüksek kalite 
ürem stratejisi ile küresel bir üne sahipr.
Bünyesinde bulunan yüksek frekans cerrahi aletleri ve aksesuarları, Bowa’yı ileri teknoloji elektrocerrahi pazarında 
dünya çapında kabul gören, öncü firmalar arasına taşımışr. 

SBS Dış TiSBS Dış Ticaret 2011 yılından ibaren, Türkiye tek yetkili distribütörü olarak Bowa ürünlerinin saş ve servis hizmeni
yürütmenin haklı gururunu yaşamaktadır.

Ürünler
 Bowa elektrokoter cihazlarımız, tüm modern hastanelerin ve ayakta tedavi merkezlerinin ihyaçlarını karşılamak üzere 
tasarlanmışr.  
ARC kontrol sistemi aracılığıyla EASY hasta plakası, gerekli olan en düşük güç kullanılarak 10 farklı etki ayarı ve mikro kontrol 
özelliği tekrarlanabilir sonuçları, en temel ARC  elektrocerrahi cihazlarımızla dahi elde etmek mümkündür. 
KKoter ünitelerimizde ayrıca doktorlarımızın farklı disiplinlerde kullanabilmesi için kişiye özel farklı ayar seçeneği bulunmaktadır. 
Cihazlarımızın tamamı mevcut tavan pendantlarına bağlanabildiği gibi ARC taşıma arabalarına da monte edilebilmektedir.

 Katalogda bulunan ürünlerimiz, Bowa ürün gamının küçük bir kısmını içermektedir. 
Ürün poröyümüz hakkında detaylı bilgi için bilgi@sbsproje.com e-posta adresimizden veya 0216 385 62 02 numaralı 
telefonumuzdan bizimle irbata geçebilirsiniz.



STANDART YAZILIMLAR
• GastroCUT ve Argon
• Bipolar rezeksiyon
• Damar kapama
• Simültane bipolar koagülasyon (bağımsız güç ayarlı)
• Simültane monopolar koagülasyon

 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
• 2 monopolar, 3 bipolar çıkış
• Hasta plakası bağlansı
• Full kapasif dokunmak ön yüzey 
• 9” yüksek çözünürlüklü TFT LCD ekran
•• Ethernet ve USB bağlansı
• APC modülü için fiberopk bağlanlar
• 2 adet ayak pedalı bağlansı
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FİRMAMIZIN DMO KATALOĞUNDA SATIŞI YAPILAN ÜRÜNLERİNİN TANITIMI AMACIYLA 
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ALINAN 09/02/2016  tarih ve 9096 sayılı İZİNLE BASTIRILMIŞTIR.

ARC 400

Ürün Kodu: 20075-K45
https://esatis.dmo.gov.tr/Katalog/Urun/Detay/1332_3934



DİĞER ÖZELLİKLER
• Garan süresi boyunca ücretsiz kullanıcı eğimi
• 9" full dokunmak yüksek çözümlemeye sahip TFT-LCD ekran
• Eğim videosu oynatabilme ve kullanma talimana ekrandan ulaşabilme imkanı
• Son derece kolay kullanılan grafik kullanıcı arabirimi
• Üniversal bağlan soketleri
•• Cihaza aynı anda 3 bipolar aksesuar bağlama imkanı
• Dünyada sadece çok az ürecinin sahip olduğu hemostaza dayalı Otomak Çıkış Gücü Kontrolü teknolojisi
• Bipolar simültane koagülasyon ve bağımsız çıkış gücü ayarı
• Damar kapama, bipolar rezeksiyon, Argon ve endoskopik kesme yazılımları
• Bowa bağlan kablosu ile bipolar TUR sırasında anlık olarak 1000Wa çıkış gücü
• Tekrar kullanılabilir laparoskopik ve laparotomik damar kapama aksesuarları (opsiyonel)
• Tekrar kullanılabilir bipolar makaslar (opsiyonel)
•• Tekrar kullanılabilir laparoskopik ve laparotomik Argon aksesuarları (opsiyonel)
• Tüm soketlerde patentli RFID kablo ve aksesuar tanıma özelliği sayesinde takılan aksesuarlara uygun ayarların 
otomak olarak yapılması özelliği
• 400 program hazası
• Sık kullanılan programlara tek tuşla ulaşabilme
• Dr. Dongle ile programların diğer cihazlara taşınma özelliği
• USB program yedekleme ve geri yükleme
•• Özelleşrilebilir başlangıç ekranı
• İnternet bağlansı (rezerve)
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ARC 400



ARC 350
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FİZİKSEL ÖZELLİKLER     
• 2 monopolar, 2 bipolar çıkış
• Hasta plakası bağlansı
• Full kapasif dokunmak ön yüzey ve 3.5” yüksek çözünürlüklü TFT LCD ekran
• Ethernet ve USB bağlansı
• APC modülü için fiberopk bağlanlar
•• 2 adet ayak pedalı bağlansı

STANDART YAZILIMLAR     
• GastroCUT ve Argon
• Bipolar rezeksiyon
• Damar kapama
• Simültane monopolar koagülasyon

DİĞER ÖZELLİKLER     
•• Garan süresi boyunca ücretsiz kullanıcı eğimi
• 3.5” full dokunmak yüksek çözümlemeye sahip TFT-LCD ekran
• Son derece kolay kullanıma sahip kullanıcı arabirimi
• Üniversal bağlan soketleri
• Dünyada sadece çok az ürecinin sahip olduğu hemostaza dayalı Otomak Çıkış Gücü Kontrolü teknolojisi
• Damar kapama, bipolar rezeksiyon, Argon ve endoskopik kesme yazılımları
• Bowa bağlan kablosu ile bipolar TUR sırasında anlık olarak 1000 wa çıkış gücü
•• Tekrar kullanılabilir laparoskopik ve laparotomik damar kapama aksesuarları (opsiyonel)
• Tekrar kullanılabilir bipolar makaslar (opsiyonel)
• Tekrar kullanılabilir laparoskopik ve laparotomik Argon aksesuarları (opsiyonel)
• Tüm soketlerde patentli RFID kablo ve aksesuar tanıma özelliği sayesinde takılan aksesuarlara uygun ayarların otomak
olarak yapılması özelliği
• 350 program hazası
• USB program yedekleme ve geri yükleme
•• İnternet bağlansı (rezerve)
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STANDART YAZILIMLAR
• GastroCUT ve Argon
• Simültane monopolar koagülasyon

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
• 2 monopolar, 1 bipolar çıkış
• Hasta plakası bağlansı
• LED ve LCD ekranlar, membran pi kontrol düğmeleri
• APC modülü için fiberopk bağlanlar
• 1 adet ayak pedalı bağlansı

DİĞER DİĞER ÖZELLİKLER
• Garan süresi boyunca ücretsiz kullanıcı eğimi
• Son derece kolay kullanılan kullanıcı arabirimi
• Üniversal bağlan soketleri
• Macro, micro ve monopolar rezeksiyon programları
• Dünyada sadece çok az ürecinin sahip olduğu hemostaza dayalı Otomak Çıkış Gücü Kontrolü teknolojisi
• Argon ve endoskopik kesme yazılımları
•• Tekrar kullanılabilir bipolar makaslar (opsiyonel)
• Tekrar kullanılabilir laparoskopik ve laparotomik Argon aksesuarları (opsiyonel)
• 100 program hazası

FİRMAMIZIN DMO KATALOĞUNDA SATIŞI YAPILAN ÜRÜNLERİNİN TANITIMI AMACIYLA 
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ALINAN 09/02/2016  tarih ve 9096 sayılı İZİNLE BASTIRILMIŞTIR.

ARC 303

Ürün Kodu: 20050-K45
https://esatis.dmo.gov.tr/Katalog/Urun/Detay/1332_3933



ARC 250

FİZİKSEL ÖZELLİKLER 
• 1 monopolar, 1 bipolar çıkış
• Hasta plakası bağlansı
• LED ve LCD ekranlar, membran pi kontrol düğmeleri
• APC modülü için fiberopk bağlanlar
• 1 adet ayak pedalı bağlansı

SSTANDART YAZILIMLAR
• GastroCUT ve Argon

DİĞER ÖZELLİKLER
• Garan süresi boyunca ücretsiz kullanıcı eğimi
• Son derece kolay kullanılan kullanıcı arabirimi
• Üniversal bağlan soketleri
• Macro, micro ve monopolar rezeksiyon programları
•• Dünyada sadece çok az ürecinin sahip olduğu hemostaza dayalı Otomak Çıkış Gücü Kontrolü teknolojisi
• Argon ve endoskopik kesme yazılımları
• Tekrar kullanılabilir bipolar makaslar (opsiyonel)
• Tekrar kullanılabilir laparoskopik ve laparotomik Argon aksesuarları (opsiyonel)
• 100 program hazası
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ARC PLUS

ARGON PLAZMA KOAGÜLASYON MODÜLLERİ

MODEL KODU:  900-000

Uyumlu olduğu modeller:

MODEL KODU:  900-001

Uyumlu olduğu modeller:
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ARC 100

FİZİKSEL ÖZELLİKLER 
• 1 monopolar, 1 bipolar çıkış
• Hasta plakası bağlansı
• LED işaret ve membran pi kontrol düğmeleri
• 1 adet ayak pedalı bağlansı

STANDART YAZILIMLAR
•• Yok
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Autoclave

134 °C

BIZZER
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Şekil Uzunluk Kablosuz Kablolu

eğri,
sivri uçlu

eğri

eğri,
ince

eğri,
ince

Bipolar makaslar
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Autoclave

134 °C

TISSUE SEAL

Tekrar kullanılabilir damar kapama klempleri



Autoclave

134 °C

NIGHTKNIFE
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Damar Kapama ve Kesme Probu

Jinekoloji

Gynaecology

Üroloji

Urology

Organ Cerrahisi

Visceral Surgery



34
0 m
m
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El Kumandası

Şaf
t ça
pı: 5

 mm

ERGO 310D

Tek Kullanımlık Bipolar Damar Kapama ve Kesme



Autoclave

134 °C

APC RIGID

13

Rijit Argon Probları

Argon kalemi COMFORT, kablo 3.5 m

Argon handle COMFORT, cable 3.5 m
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Autoclave

134 °C

APC RIGID

Rijit Argon Probları

90

310

150

90

100

370

932-035     100 mm

932-036     150 mm

932-055     100 mm

932-058     150 mm

1

932-059     370 mm

Gizlenebilen bıçak ve iğne uçlu 
rijit argon koagülasyon elektrodları
Rigid Argon needle cu ng and 
coagulaon electrode



Autoclave

134 °C

APC RIGID
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Rijit Argon Probları

200

249

369

120

Rijit Argon koagülasyon elektrodu
Rigid Argon coagulaon electrode

Bükülebilir 
Argon koagülasyon elektrodu
Argon coagulaon electrode, 
bendable

932-031     75 mm

932-032    150 mm

932-034    370 mm

932-060    169 mm

932-061    249 mm

932-062    369 mm

169
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Autoclave

134 °C

APC FLEX

Fleksibl APC Probları

---

---

---

---



NOTR ELECTRODE
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Tek Kullanımlık Koter Plağı ve Ara Kablolar

REF

Xxxx

Plug, return plate side

Xxxx

Plug, generator side

Uyumlu modeller

For generator type

Paketleme / Packing Paketleme / Packing

ÇİFTLİ

SPLIT

ÇİFTLİ

SPLIT

Kablosuz / 100 paket

Without cable / 100 pcs.

Kablolu 3 m / 15 paket

With cable 3 m / 15 pcs.
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Autoclave

134 °C

FORCEPS

Non-Sck Forseps



CABLES
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Autoclave

134 °C

*  Soket konfigürasyonuna bağlıdır.

*  Depending on the respecve socket configuraon

Bipolar Bağlan Kabloları

En
st
rü
m
an
 ta
ra
 / 
At
 th
e 
in
st
ru
m
en
t

BOWA 
Kama konnektör

BOWA forceps
European flat
connector

Amerikan
Forseps konnektör

US forceps
connector

Bipolar makas

Bipolar scissors

Bipolar makas

Bipolar scissors

Avrupa 
Kama konnektör

EU forceps European
flat connector

Cihaz tara / At the unit
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Autoclave

134 °C

Monopolar Accessoires

Tekrar Kullanılabilir  Koter Uçları

Eşkenar dörtgen bıçak uç / 5’li kutu

Knife, rhombic / 5 pcs.

Tel halka elektrod uç / 5’li paket

Wire loop / 5 pcs.

LEEP elektrod uç 20 mm / tekli paket

LEEP electrode 20 mm / 1 pcs.

Bıçak uç / tekli paket

Knife / 1 pcs.

İğne uç / 5’li kutu

Needle / 5 pcs.

İzolasyonlu, tungsten mikro

elektrod uç / 1 pcs

Insulated micro needle electrode,

tungsten wire / 1 pcs.

Topuz uç / 5’li paket

Ball / 5 pcs.
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