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u En överlägsen diatermikniv när det gäller att skära 
i fettvävnad. Epitome ger dig exakta precisionssnitt, 
begränsad rökutveckling och är smidig att använda. 
Dessutom är den lätt att styra och ger Dig ett renare  
snitt. Thomas Mätzsch, kärlkirurg, Universitetssjukhuset  
i Malmö.   

u Epitome möjliggör god precision, ger sårytor 
med minimal blödning och makroskopiskt minimal 
koagulationsnekros. Björn Isaksson, bröstkirurg, 
Universitetssjukhuset i Malmö.  

u Diatermikniven Epitome kännetecknas av exakta 
precisionssnitt och mycket goda skäregenskaper.  
I jämförelse med en diaterminål är risken för att sticka 
eller skära sig minimal. Dessutom fastnar mindre vävnad 
vid operation. Epitome är lätt att torka av och lämpar 
sig bra som ett koagulationsinstrument och som ett dis-
sektionsinstrument. Jakob Kaj, bröstkirurg, Trelleborgs 
lasarett.

u Epitome ger dig precisa snitt och mindre rök utan att 
ge brända ytor. Ett tips är att använda ”coag” istället för 
”cut” vid sektorresektioner (vid bröstcancer) då det ger 
minimal blödning. Epitome är lätt att rengöra, smidig att 
använda och kan förkorta din operationstid. Jeanette 
Liljestrand, bröstkirurg,  
Borås lasarett.  

u Jag använder Epitome inom höftplastik med mycket 
goda resultat. Framför allt är den mer effektiv i jämförelse 
med de traditionella diatermiknivarna i metall. Det fastnar 
inte lika mycket vävnad och den bränner direkt. En annan 
fördel med Epitome är att den finns i olika storlekar. På 
det hela taget är jag väldigt nöjd med Epitome. Owe 
Johansson, ortoped, Sjukhuset i Arvika. 

u De främsta fördelarna med Epitome är dess 
överlägsna skäregenskaper samt att operationstiden 
förkortas och blodstillningen blir snabbare och bättre. 
Jag rekommenderar varmt Epitome till mina andra 
urologkollegor. Eduardo Lazo, urolog, Östersunds 
sjukhus.    

u Sedan flera år tillbaka har jag använt Epitome till mina 
höftoperationer. Valet av denna diatermikniv grundar sig 
på dess goda skäregenskaper, ett minskat blodflöde och 
dess smidiga rengöring. Det är lätt att få bort vävnaden 
och torka av den efter användning. Hans Fröbergh, 
ortoped, Lycksele lasarett.  

u Epitome använder jag bl.a. vid Carotisoperationer. 
Med Epitome blir operationen mindre traumatisk. Kniven 
skär effektivt och mjukt. Det är lätt att rengöra Epitome 
även om en viss försiktighet bör iakttas. Lars Karlström, 
kärlkirurg, Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

u För mig har Epitome ett högt funktionsvärde. I höft-
och knäoperationer är den överlägsen de vanliga 
metallknivarna. Epitome har mycket goda 
dissektionsegenskaper och är smidig och lätt att använda. 
En klar fördel är att den inte bränner fast som vanliga 
metallknivar kan göra. Jag har även goda erfarenheter 
av Epitome som koagulationsinstrument med dess 
sprayfunktion. Jag rekommenderar den varmt till övriga 
ortopeder att pröva. Magnus Henriksson, ortoped, 
Centralsjukhuset i Karlstad.  

u Inom bukkirurgi använder jag Epitome eftersom den 
är lätt att torka ren, ger Dig fina och exakta snitt och 
ger mindre vävnadspåverkan. Epitome ryker dessutom 
minimalt. George Dafnis, kolorektalkirurg, Mälarsjukhuset. 
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