
Biopsy Needles 
سوزن های نمونه برداری
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 PressTo

داراى درجه بندى سانتى متر روى کانوال به منظور مشاهده و تعیین 
عمق ورود سوزن به استخوان

داراى دستگیره ارگونومیک T  شکل براى راحتى و  توزیع فشار توسط 
اپراتور در هنگام نفوذ در استخوان 

داراى کانوال ساخته شده از فوالد ضد زنگ با کیفیت باال 

سوزن های نمونه برداری

Bone Marrow Biopsy Needle

PickUp

سوزن نمونه برداری مغز استخوان ) جمشیدی (

قابلیت انجام آسپیراسیون بعد از نمونه بردارى بافت مغز استخوان 
سیستم یکپارچه جهت ورود به بافت استخوانى و برداشت نمونه براى

جهت جلوگیرى از عفونت
داراى سوزن Teeth Spoon جهت نمونه بردارى کامل از بافت

امکان نمونه بردارى بیشتر از بافت به دلیل بزرگ بودن قطر داخلى سوز ن
قابلیت تکرار نمونه بردارى از بافت
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سوزن های نمونه برداری

Automatic Disposable Device for Soft Tissue 
Biopsy

THEMY

 SemiCut

دستگاه نمونه برداری تمام اتوماتیک یکبار مصرف بافت نرم 

مشاهده سر سوزن زیر گاید سونو به علت اکوژنیک بودن آن
قابلیت نمونه بردارى در طول هاى 1 و 2 سانتى متر 

قابل سفارش در دو مدل بدون کواکسیال و با کواکسیال (جهت 
استفاده در تکنیک تحت گاید سى تى اسکن)

داراى درجه بندى سانتى متر روى کانوال به منظور مشاهده و تعیین 
عمق ورود سوزن به بدن

دستگاه نمونه برداری نیمه اتوماتیک یکبار مصرف بافت نرم  SemiAutomatic Needle for Soft Tissue
Biopsy
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دستگاه اتوماتیک پیشرفته جهت نفوذى دقیق و آسان 
داراى کانوال ساخته شده از فوالد ضد زنگ با کیفیت باال 

داراى درجه بندى سانتى متر روى کانوال به منظور مشاهده و تعیین عمق 
ورود سوزن به بدن

راحتى لود کردن دستگاه با استفاده از یک دست
قابلیت مشاهده سر سوزن زیر گاید سونو به علت اکوژنیک بودن آن

قابل ســفارش در دو مدل بدون کواکســیال و با کواکســیال (جهت 
اســتفاده در تکنیک تحت گاید ســى تى اسکن)

داراى طراحى منحصر به فرد، سبک و ارگونومیک جهت کنترل  بهتر



Palium Needle

CytoCut

سازگارى با انواع سوزن هاى یکبار مصرف
قابلیت اتوکالو در دماى 137درجه سانتى گراد

داراى گارانتى و خدمات پس از فروش

سوزن های نمونه برداری

Automatic Reusable Device for Soft Tissue 
Biopsy

Needle for soft tissue biopsy to be used 
with automatic reusable gun

Chiba Needle                    

Palium

دستگاه نمونه برداری تمام اتوماتیک دائم مصرف بافت نرم 

سوزن یکبار مصرف گان دائم مصرف

سوزن شیبا 

داراى دو مدل با کواکسیال و بدون کواکسیال 
قابل استفاده براى گان هاى دائم مصرف موجود در بازار

موجود در سایز و طول هاى مختلف
داراى کانوال ساخته شده از فوالد ضد زنگ با کیفیت باال

داراى کانوال ساخته شده از فوالد ضد زنگ 
قابلیت مشاهده تحت اولتراسوند به واسطه سوزن اکوژنیک

داراى درجه بندى طولى روى کانوال به منظور مشاهده و تعیین عمق 
ورود سوزن 

مورد استفاده جهت نمونه بردارى، تخلیه انواع کیست، تزریق دارو و ...
موجود در گیج هاى 25-17 براساس کدگذارى رنگى و داراى طول هاى 

12 و 15 سانتى مترى
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