
Surgical Surgery Staplers 
استپلرهای جراحی



استپلرهاى جراحى
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داراى هندل ارگونومیک در سه سایز (60 ،160 ، 260 میلى متر)
قابلیت حداقل 25 مرتبه شارژ مجدد

 ( Articulate , Straight , TRI) قابلیت شارژ با انواع کارتریج ها
( Articulate , Straight) داراى انواع مختلف کارتریج با تیغه برش

TRI داراى کارتریج با تکنولوژى
موجود در 3 سایز کارتریج  30 ، 45، 60 میلى متر

داراى شش ردیف سوزن

در چهار سایز هندل 30 ، 45 ، 60 ،90 میلى متر
قابلیت حداقل 5 مرتبه شارژ مجدد

داراى کارتریج در چهار سایز 30، 45 ، 60 ،90 میلى متر
داراى دو ردیف سوزن

داراى کارتریج عروقى با سه ردیف سوزن

Linear Stapler and Reload استپلر خطى و کارتریج

در سه سایز هندل 60 ، 80 ،100 میلى متر
قابلیت حداقل 5 مرتبه شارژ مجدد

داراى کارتریج با تیغه برش در سه سایز 60 ، 80 ، 100 میلى متر
داراى چهار ردیف سوزن

استپلر خطى برشى و کارتریج Linear Cutter Stapler and Reload

Endoscopic Linear Cutter Stapler and Reloadاستپلر الپاراسکوپى خطى برشى  و کارتریج
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استپلرهاى جراحى

در دو نوع انویل مخروطى شکل و کروى
داراى نمایشگر با زاویه دید 240 درجه

قابلیت تنظیم بسته شدن سوزن در ارتفاع 0,75 الى 1,5 میلى متر
موجود در چهار سایز 31 ، 32 ، 34 ، 36 میلى متر

داراى دو ردیف سوزن

Hemorrhoidal Circular Stapler استپلر هموروئید 

داراى انواع مختلف (استاندارد، طول بلند و مدل هموروئید)
در دو نوع انویل مخروطى شکل و کروى
داراى نمایشگر با زاویه دید 240 درجه

قابلیت تنظیم بسته شدن سوزن در ارتفاع 1 الى 2,5 میلى متر
موجود در هفت سایز 21 ، 23 ، 25 ، 28 ، 31 ، 32 ،33 میلى متر

داراى دو ردیف سوزن

Intraluminal Circular Stapler استپلر حلقوى 

داراى انویل باریک و ظریف جهت سهولت کار
داراى کارتریج 40 میلى مترى با چهار ردیف سوزن

داراى قابلیت برش

Transverse Linear Cutter Stapler and Reload استپلر خطى برشى ترانسورس
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Skin Stapler
استپلر پوستی


