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ANVÄNDARINSTRUKTION 
 

OptiMicro steril diaterminål för avancerad kirurgi 
OptiMicro är en steril diaterminål avsedd för precisionsdissektion inom Plastikkirurgi, Mikrokirurgi, 
Kärlkirurgi, Neurokirurgi, Handkirurgi och Oral kirurgi. OptiMicro är extremt vass och ger ett exakt 
snitt med minimal koagulationsnekros och ett utmärkt kosmetiskt resultat. Den vassa volframnålen 
har en spetsdiameter på 40 µm (mikrometer) och är 3 mm lång. Energin fokuseras på en extremt 
liten yta varför så låga uteffekter som 3-20 watt kan användas. Detta ger minimal påverkan på 
känsliga nerver och muskler samt minimal produktion av rökgaser.  
 

Våra modeller 
OptiMicro passar till alla fabrikat av generatorer samt pennor med 2,4 mm fattning. 

Art nr Nållängd Nålspets Nålskaft Vinkel Fattning Antal/förp 

DN-0200  3 mm 40 µm 20 mm 0 grader 2,4 mm 10 

DN-0300 3 mm 40 µm 30 mm 0 grader 2,4 mm 10 

DN-0400 3 mm 40 µm 40 mm 0 grader 2,4 mm 10 

DN-0245 3 mm 40 µm 20 mm 45 grader 2,4 mm 10 

DN-0345 3 mm 40 µm 30 mm 45 grader 2,4 mm 10 

DN-0445 3 mm 40 µm 30 mm 45 grader 2,4 mm 10 

DN-0800 3 mm 40 µm 80 mm 0 grader 2,4 mm 10 

DN-0810 10 mm 40 µm 80 mm 0 grader 2,4 mm 10 

 

Material 
Nål - Volfram 
Skaft - rostfritt stål 

Isolering - polytetrafloureten (Teflon) och polyolefin 
 

Bruksanvisning 
OptiMicro används med låg uteffekt (3-20 watt) vilket ger kraftigt reducerad utveckling av rökgaser. 
Graden av hemostas regleras med inställningen på generatorn enligt nedanstående tabell. OptiMicro 
kan även användas för spray- eller kontaktkoagulation. 
  

 Direkt kontakt med oisolerade instrument i metall kan skada volframnålen. 

 Volframnålen kan skadas vid kontakt med hård brosk- eller benvävnad 

 Använd isolerade kirurgiska instrument. 

 Rengör med fuktad gasväv. Använd aldrig slipmedel. 

 Max uteffekt 50 watt. 

 Får ej omsteriliseras eller återanvändas. 
 

 
 
 

 


