
اورولوژی
Urology



w w w.f t j . i r
2
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مورد استفاده جهت درناژ ادرار از کلیه 
داراى کتتر پلى یورتان به طول 40 سانتى متر

داراى گایدوایر به طول 90 سانتى متر
داراى سوزن تزریق، کانوال پانکچر و آداپتور کیسه ادرار

موجود در سایزهاى 8 و 10

Nephrostomy Set

Ureteral Splint (Set)

Suprapubic Integral Catheter Set

ست نفروستومی

ست استنت حالب

ست سوپراپوبیک

کتتر دابل جى رادیوپک با پوشش هیدروفیلیکى و یک سر باز
در دو مدل مناسب براى یورتروسکوپى و سیستوسکوپى

مدرج در واحد سانتى متر 
داراى گایدوایر با ضخامت 0/032 و 0/035اینچ با طول 100و 150سانتى متر

موجود در سایزهاى 4/8 و 6 با طول هاى 26 ، 28 و 30 سانتى متر

ساخته شده ازسیلیکون شفاف
داراى تروکار جهت جایگذارى کتتر

PIG TAIL  داراى کتتر با سرى
موجود درسایزهاى 14 و 16 با طول 40 سانتى متر و حجم بالن 5 میلى لیترى
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Ureteral Catheterکتتر ادراری حالب

کتتر رادیوپک در دو مدل سرکج و سر صاف
مدرج در واحد سانتى متر 

Luer-lock داراى گایدوایر و آداپتور
موجود در سایزهاى3، 4 و 5  با طول 69 سانتى متر

مورد استفاده جهت درناژ بعد از عمل
ساخته شده از سیلیکون شفاف

سرکتتر به شکل نالتون تیپ و داراى دو منفذ
X-Ray داراى سرى کتتر رادیوپک و قابل مشاهده با اشعه
موجود درسایزهاى 10 الى 24 با طول 30 و 40 سانتىمتر

با حجم بالن 10 الى 30 میلىلیترى

TUR  و TURP مورد استفاده براى درناژ بعد از عمل
ساخته شده از التکس رنگى مات (با روکش سیلیکون) و  PVC  گرید پزشکى

کتتر با سرى نالتون تیپ و داراى منافذ
موجود در سایزهاى 16 الى 24 با طول 40 سانتى متر

با حجم بالن 30 میلى لیترى

2-way Foley Catheter

 3-way Foley Catheter

سوند فولی بالن دار دو راه

سوند فولی بالن دار سه راه


