
PERFORMER 3
Amazing performance for Hyperthermic 
Intra-Peritoneal Perfusion treatments.



Third generation of the Performer 
platform, the cutting-edge design of the 
new Performer 3 is the result of more 
than 20 years of experience in developing 
systems for Hyperthermic Intra-Peritoneal 
Perfusion (HIPEC) treatments.

cutting-edge design

for all HIPEC techniques
The high flexibility of the system makes 
Performer 3 suitable for the following 
techniques: 

• open abdomen 

• closed or semi-closed abdomen

• laparoscopic



Amazing performance, 
extreme ease of use 
and uncompromised 
safety offer the OR staff 
an unprecedented User 
experience.

fast, easy, safe.



ready in a blink of an eye

amazing performance

Performer 3 integrates a redesigned, 
extremely fast and powerful heating 
device which allows to reach the target 
temperature and start the perfusion in a 
very few minutes.

no contamination risk
The double plate heater transfers the thermal 
energy to the liquid through a plastic bag, 
thus eliminating the need of a water-bath 
heating unit and consequently the risk of 
Mycobacterium chimaera infections.



accurate temperature 
monitoring
An accurate and complete 
monitoring of the temperature in the 
patient’s body cavity is achieved with 
a 9-channel temperature acquisition 
device.

up to 9 temperature probes
Two probes pre-assembled in the infusion line and 
one probe in the return line allow to monitor the 
temperature of the solution just in proximity of the 
entry and exit point of the abdomen.

Up to 6 additional temperature probes can be placed 
in the body cavity to check in real time how the entire 
abdomen is perfused.

on-screen temperature visualization
The temperature values are all available on the screen 
both as numeric values and as line charts.

In addition, a new and innovative type of visualization 
shows the temperatures superimposed on the image 
of the abdomen, providing a clear and immediate 
representation of the temperature in the various 
measurement points.



circulate as fast as you want
One of the most distinctive features of the Performer platform is the presence 
of two roller pumps, one for infusion and one for withdrawal, allowing an 
automatic and precise control of circulation through the patient’s abdomen.

up to 3 Lpm
The new Performer 3 not only maintains this unique feature but also increases its 
performance by bringing the maximum flow rate to 3 Lpm, to maximize circulation 
effectiveness.

PERFORMER 3  |  AMAZING PERFORMANCE



flow diverter
One of the most innovative features of the Performer 
3 is the flow diverter: a technique specifically designed 
to improve the perfusion through the entire abdomen.

flow reverser
Flow reverser is a disposable accessory that allows you 
to simply and safely reverse the direction of the flow 
through the inlet and outlet lines, with the aim of solving 
any obstruction problems in the return line.

circulate as good as possible
Flow velocity is not the only factor to get an optimal circulation. 
Performer 3 offers two unique devices that allow you to circulate the 
drugs in the best possible way.
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all at your fingertip

EXTREME ease of use

The 12” high-definition colour touch-screen 
display combined with its extremely intuitive 
user interface allows the operator to act rapidly 
and adequately in all situations.

disposable setup guide
The on-screen step-by-step instructions guide 
the User during the setup of the tubing kit, 
eliminating any possible mounting error.

on-screen checklists
The on-screen checklists ensure a correct 
execution of all treatment phases, even in case 
of non-frequent use.

troubleshooting guides
The on-screen  trouble-shooting guide helps the 
user to fix problems quickly.



simply automatic
• automated management of the various 

stages of the procedure

• automatic adjustment of the return flow rate 
to maintain the volume in the body cavity at 
the set value 

• automatic interruption of the circulation 
through the abdomen in case of problems

treatment data
Patient and treatment data can be entered 
through a dedicated screen for later printing 
with the integrated printer. The data entered 
are also saved on USB, together with a log of all 
treatment parameters, to subsequently analyse 
and archive them on PC.
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quick & easy setup
With the pre-assembled Hang&Go kit, step-by-step on-
screen instructions and quick connectors, setting up 
Performer 3 is incredibly quick and easy:

1. Plug the set onto the Performer 3

2. Press START to automatically fill the circuit & pre-heat 
the solution

PERFORMER 3  |  EXTREME EASE OF USE

color coding
Color-coded tubing and 
identification tags prevent 
any mistake during mounting 
of the kit.

3-stages filtration
The 7 litres Hang&Go 
reservoir is equipped with 
a triple filtration system 
to capture any surgical 
debris, thus avoiding any 
obstruction of the extra-
corporeal circuit.

hyper protect-OR
Hyper protect-OR is a 
disposable abdominal cover for 
Open and Semi-closed HIPEC 
procedures that minimizes:

• heat dispersion

• accidental spills and splashes 
during perfusion and 
surgeon’s shaking procedure

• dispersion of chemotherapy 
vapors in the operating 
room.



first class safety
Developed in compliance with the most up-to-date international safety standards, Performer 3 integrates 
several features that ensure the highest safety levels for patient and operators.

dry plate warmer
The double plate heater 
transfers the thermal energy 
to the liquid through a plastic 
bag, thus eliminating the need 
of a water-bath heating unit 
and consequently the risk 
of Mycobacterium chimaera 
infections.

back-up battery
The integrated backup battery 
allows to overcome a temporary 
mains blackout during the 
procedure and to move the 
equipment without turning it off 
e.g., when the machine is set up 
outside the OR.

pressure monitoring
The integrated pressure sensors 
continuously monitor the 
pressure in several points of the 
extracorporeal circuit.

If one of the sensors detects 
an overpressure, the system 
triggers an alarm.

automatic by-pass
For some alarms, the system 
automatically activates the by-
pass phase which consists in 
interrupting the circulation 
through the patient abdomen 
and recirculating the solution 
through the heater.

This allows the solution to remain 
at the preset temperature and 
thus to restore the treatment as 
soon as the problem has been 
solved.

initial auto-diagnostic
After switching on, the system 
performs a series of self-tests to 
check the perfect functioning of 
each individual device.

visual & acoustic 
alarms
The alarm system intervenes in 
case the pre-defined safety limits 
are exceeded by immediately 
activating the safe state for 
patient and operators and 
simultaneously informing the 
operator via visual & acoustic 
signals.
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technical specification

power supply 110-240V, 50/60Hz

power adsorption 1400 VA

electrical classification class I - type BF

flow rate 0.4 - 3.0 L/min

temperature up to 45 °C

dimensions (WxDxH) 45x45x93 - 45x45x140 cm

weight ~ 80 Kg

safety standards EN 60601-1 - General requirements for basic safety and 
essential performance
EN 60601-1-2 - Electromagnetic disturbances
EN 60601-8 - General requirements, tests and guidance 
for alarm systems 
IEC 62366-1 - Guidance on the application of usability 
engineering to medical devices
IEC 61508-7 - Functional safety of electrical/ electronic/ 
programmable electronic safety-related systems

The Performer 3 equipment and the dedicated disposable 
are CE marked in accordance to the medical device 
directive 93/42/EEC and following modifications.

Manufactured by



PERFORMER 3 
Performanță uimitoare în tratamentele de 
perfuzie hipertermică intraperitoneală. 



design inovativ 
 
 
 

 

 

Fiind a treia generație de platforme 
Performer, designul de ultimă oră al 
noului Performer 3 dovedește rezultatul 
a peste 20 de ani de experiență în 
dezvoltarea sistemelor pentru 
tratamente de perfuzie hipertermică 

intraperitoneală (HIPEC). 
 

 

 

 

 

Pentru toate tehnicile HIPEC  

Prin gradul înalt de flexibilitate, 
sistemului Performer 3 este potrivit 
pentru următoarele tehnici: 

• abdomen deschis 

• abdomen inchis sau semi-închis 

• laparoscopie 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

rapid, ușor, sigur. 

Performanța uimitoare, 

extrema ușurință în utilizare 

și siguranța fără 

compromisuri oferă 

personalului din sala de 

operații o experiență în 

utilizare fără precedent. 



performanță uimitoare 
 
 

 
 
 
 

Funcțional cât ai clipi din 
ochi  

Performer 3 integrează un dispozitiv de 
încălzire reproiectat, extrem de rapid și 
puternic care permite atingerea 
temperaturii țintă și începerea perfuziei 
în doar câteva minute. 

 

 

 
făra risc de contaminare 

Încălzitorul cu plăci duble transferă energia 
termică lichidului printr-o pungă de plastic, 
eliminând astfel necesitatea unei unități de 
încălzire tip baie de apă și, în consecință, 
riscul infecțiilor cu Mycobacterium chimaera. 



 
 

 
 
 

 

 

monitorizarea precisa a 

temperaturii 

O monitorizare precisă și completă 

a temperaturii în cavitatea corpului 

pacientului se realizează cu un 

dispozitiv de măsurare a 

temperaturii cu 9 canale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 sonde de măsurare temperatură  

Două sonde pre-asamblate în linia de perfuzie și o 
sondă în linia de retur permit monitorizarea 
temperaturii soluției chiar în apropierea punctului de 
intrare și de ieșire din abdomen. 

Până la 6 sonde suplimentare de temperatură pot fi 
plasate în cavitatea corpului pentru a verifica în timp 
real cum este perfuzat întregul abdomen. 

vizualizarea temperaturii pe ecran   

Valorile temperaturii sunt toate disponibile pe ecran 
atât ca valori numerice, cât și ca diagrame cu linii. 

În plus, un mod îmbunătățit și inovator de vizualizare 
indică temperaturile suprapuse imaginii abdomenului, 
oferind o reprezentare clară și imediată a temperaturii 
în diferitele puncte de măsurare. 
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              circulă atât de repede cât dorești 

Una dintre cele mai distinctive caracteristici ale platformei Performer este 
prezența a două pompe cu rotor, una pentru perfuzie și una pentru 
retragere, permițând un control automat și precis al circulației prin 
abdomenul pacientului. 

 
 

 
până la 3 Lpm 

Noul Performer 3 nu numai că menține această caracteristică unică, dar își mărește 
și performanța prin aducerea debitului maxim la 3 Lpm, pentru a maximiza eficiența 
circulației. 



 
circulă în cel mai bun mod posibil 

Viteza curgerii nu este singurul factor pentru a obține o circulație 
optimă. Performer 3 oferă două dispozitive unice care vă permit să 
gestionați circulația medicamentele în cel mai bun mod posibil. 
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deviator de flux 

Una dintre cele mai inovatoare caracteristici ale 
aparatului Performer 3 este deviatorul de flux: o 
tehnică special concepută pentru îmbunătățirea 
perfuziei prin întregul abdomen. 

Reversor de flux 

Reversorul de flux este un accesoriu de unică 

folosință care vă permite să inversați în mod simplu și 

în siguranță direcția fluxului prin liniile de admisie și 
de evacuare, cu scopul de a rezolva orice probleme 

de blocaj în linia de retur. 



ușurință EXTREMĂ în utilizare 
 

 

toate la îndemnă 

Ecranul tactil color de 12” high-definition (HD) 
combinat cu interfața pentru utilizator extrem 
de intuitivă permite operatorului să acționeze 
rapid și adecvat în toate situațiile. 

 

 

 
ghid de instalare la îndemână 

Instrucțiunile de pe ecran, pas cu pas, 

ghidează utilizatorul în timpul configurării kit-
ului de tuburi, eliminând orice posibilă eroare 
de montare. 

liste de urmat punct cu punct 

Listele de urmat de pe ecran asigură o execuție 
corectă a tuturor fazelor de tratament, chiar și în 
cazul utilizării ocazionale. 

ghiduri de depanare  

Ghidul de depanare de pe ecran ajută 
utilizatorul să remedieze rapid problemele. 
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pur și simplu automat 

• gestionarea automată a diferitelor etape ale 

procedurii 

• reglarea automată a debitului de retur 
pentru menținerea volumului din cavitatea 

corpului la valoarea setată 

• întreruperea automata a circulației prin 

abdomen în caz de probleme 
 
 

 

 

informații despre tratament 

Datele pacientului respectiv informațiile privind 
tratamentul pot fi introduse printr-un ecran 
dedicat pentru imprimarea ulterioară cu 
imprimanta integrată. Datele introduse sunt 
salvate și pe USB, împreună cu un jurnal al 
tuturor parametrilor de tratament, pentru a le 
analiza și arhiva ulterior pe calculator. 
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configurare rapidă și ușoară 

Cu kitul Hang&Go pre-asamblat, instrucțiunile oferite pas 
cu pas pe ecran și conectorii rapizi, configurarea 
sistemului Performer 3 este incredibil de rapidă și ușoară: 
1. Conectați setul la Performer 3 

2. Apăsați START pentru a umple automat circuitul și a 
preîncălzi soluția 

 
 

 

cod de culoare 

Tuburile cu coduri de 
culoare și etichetele de 
identificare previn orice 
greșeală în cadrul montării 
kitului. 

 
Filtare în 3 etape 

Rezervorul Hang&Go de 7 
litri este echipat cu un 
sistem de filtrare triplu 
pentru a capta orice resturi 

chirurgicale, evitand astfel 
orice obstructie a circuitului 
extracorporeal. 

hiperprotejare - BO 

Hyper protect - BO este o 
husă abdominală de unică 
folosință pentru procedurile 
HIPEC deschise și semi-
închise care minimizează: 

• dispersia căldurii 

• scurgeri și împroșcări 
accidentale în timpul 
procedurii de perfuzie și 
procedura chirurgului de 
agitare a dispozitivului 

• dispersia vaporilor 
chimioterapeutici in sala de 
operatie. 



siguranță de prima clasă 

Dezvoltat în conformitate cu cele mai recente standarde internaționale de siguranță, Performer 3 integrează 
mai multe caracteristici care asigură cele mai înalte niveluri de siguranță pentru pacient și utilizatori. 

 

 

 

încălzitor cu plăci cu 
căldură uscată 

Încălzitorul cu plăci duble 

transferă energia termică 
lichidului printr-o pungă de 

plastic, eliminând astfel 

necesitatea unei unități de 
încălzire tip baie de apă și în 

consecință riscul infecțiilor cu 

Mycobacterium chimaera. 

 
baterie de rezervă 

Bateria de rezervă integrată 
permite depășirea unei 

întreruperi temporare a rețelei 

în timpul procedurii și mutarea 
echipamentului fără a-l opri, de 

exemplu, atunci când aparatul 

este instalat în afara blocului 
operator. 

alarme vizuale si 

acustice  

Sistemul de alarmă intervine în 

cazul în care limitele de siguranță 

prestabilite sunt depășite prin 

activarea imediată a stării de 
siguranță pentru pacient și 

operatori și concomitent 

informarea operatorului prin 
semnale vizuale și acustice. 

 
monitorizarea 
presiunii  

Senzorii de presiune integrați 
monitorizează continuu presiunea 

în mai multe puncte ale circuitului 

extracorporeal. 

Dacă unul dintre senzori 

detectează o suprapresiune, 

sistemul declanșează o alarmă. 

autodiagnosticare de bază 

După pornire, sistemul efectuează 
o serie de autotestări pentru a 

verifica funcționarea perfectă a 

fiecărui dispozitiv în parte. 

 
by-pass automat  

Pentru unele alarme, sistemul 
activează automat faza de by-pass 

care constă în întreruperea 

circulației prin abdomenul 
pacientului și recircularea soluției 

prin încălzitor. 

Această caracteristică permite ca 

soluția să rămână la temperatura 
prestabilită și astfel să se reia 

tratamentul imediat ce problema a 

fost rezolvată. 



Specificații tehnice 
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alimentare 110-240V, 50/60Hz 

putere de absorbție 1400 VA 

clasificare electrică clasa I - tip BF 

debitul 0.4 - 3.0 L/min 

temperatura până la 45 °C 

dimensiuni (lxDxÎ) 45x45x93 - 45x45x140 cm 

greutate ~ 80 Kg 

standarde de siguranță EN 60601-1 - Cerințe generale privind siguranța de bază și 

performanța esențială 

EN 60601-1-2 - Perturbații electromagnetice 

EN 60601-8 - Cerințe generale, încercări și îndrumări 

pentru sisteme de alarmă 

IEC 62366-1 - Ghid privind Aplicarea ingineriei 
caracteristicilor de utilizare la dispozitive medicale  

IEC 61508-7 - Siguranța funcțională a sistemelor 
electrice/electronice/sisteme electronice programabile legate 
de siguranță 

 

 

 
Echipamentul Performer 3 și echipamentul de unică 
folosință dedicat poartă marcajul CE în conformitate cu 
directiva privind dispozitivele medicale 93/42/CEE și 
modificările ulterioare. 
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