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کاالهای یکبار مصرف الپاراسکوپی

تروکار با تیغه یکبار مصرف در دومدل تکی و دوقلو
داراي دکمه فعال سازي تیغه و محافظ جهت جایگذاري آسان و 

جلوگیري از آسیب به بافت داخلی در هنگام ورود
داراي دهانه قیفی شکل و دریچه محکم جهت هدایت آسان ابزار 

جراحی بدون ایجاد نشت
طراحی شیاردار کانوال و قابلیت بخیه، جهت ثابت نگهداشتن تروکار

CO2 داراي شیر کنترل جهت تنظیم ورود و خروج گاز
موجود در سایزهاي 5 ،10، 12و 15 میلی متري

داراي دسته با طراحى ارگونومیک جهت راحتی در باز و بسته کردن بگ 
بدنه ساخته شده از آلیاژ ABS  با طول 33 سانتی متر جهت دسترسی 

به عمیق ترین ناحیه داخل شکمی
داراي ســیم حافظــه دار از جنــس Ni-Ti جهــت بــاز شــدن خــودکار در 

حفــره بــگ
بگ از دو جنس TPUو Nylon بدون نشت مایعات 

داراي بگ با سایزهاي مختلف 200 و 400 میلی لیتر

Single use Standard EndoBagاندوبگ یکبارمصرف

داراي دسته پیستول استاندارد و طراحی ارگونومیک براي استفاده راحت
قابلیت استفاده از دو اسپایک جهت اتصال به دو بگ مایع به طور همزمان

داراي پورت مخصوص جهت تزریق دارو یا جمع آوري نمونه در صورت لزوم
اختصاص دادن رنگ هاي مختلف براي دکمه هاي ساکشن و ایریگیشن

ساخته شده از PVC  گرید پزشکی انعطاف پذیر
داراي لوله فلزي بدون نشتی

ست ساکشن ایریگيشن یکبارمصرف Single use Suction Irrigation set

Single Use Bladed Trocarتروکار یک بار مصرف
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جهت لیگاسیون رگ و بافت 2 تا 16 میلی متر در جراحی هاي 
الپاراسکوپی و باز

داراي سه سایز اپالیر جهت جراحی هاي الپاراسکوپی و جراحی باز

(M , L , XL) داراي سایزهاي متوسط، بزرگ ، بسیاربزرگ
داراي مکانیسم قفل شدن و افزایش ایمنی در بستن رگ ها

در تماس بودن دندانه هاي یکپارچه کلیپس با رگ جهت جلوگیري از لغزش
MRI و  CT داراي پلیمر غیرقابل جذب، نارسانا، و سازگار با

Polymer Clips and Applier کليپس پليمري )هموکليپس( و اپالیر

طراحی ارگونومیک دسته سوزن و ساخته شده از ماده شفاف جهت 
کاربري آسان

CO2 داراي دریچه یک طرفه با قطر مناسب جهت ورود گاز
داراي سر سوزن Blunt  براي جلوگیري از صدمه به بیمار

در دو سایز 12 و 15سانتی متر

Single use Veress Needle سوزن ورس یکبارمصرف
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