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ENDİKASYONLAR

TONSILLEKTOMI

TONSILLAR CARCINOMA

ADENOIDEKTOMI

KRONİK BURUN TIKANIKLIĞI (CHRONIC NASAL OBSTRUCTION)

TURBINECTOMY

YETİŞKİN KONKA REDÜKSİYON

PEDİATRİK KONKA REDÜKSİYON

YUMUŞAK DAMAK REDÜKSİYON

UVULAPALAPLASTİ

HORLAMA / OSAS CERRAHİSİ

SMILE (SUB MUCOSAL MINIMALLY INVASIVE LINGUAL EXCISION)

SMILE, PARSİYEL GLOSSEKTOMİ VEYA DİL KÖKÜNDE HACİMSEL KÜÇÜLTÜLME

LINGUAL TONSILLECTOMY

NASOFARINGEAL, LARINGEAL ENDİKASYONLARI

LARYNGEAL PAPILLOMATA

TRACHEAL POLİPEKTOMİ

SUBGLOTTIC STENOSIS

JUVENİLE ANGİOFİBROMA

POLYPS

RHINOPHYMA

HEAD & NECK TUMOR RESECTION

AKUSTİK NEUROMA

BOYUN KİTLESİ PAPİLLOMAKELOİDLER

PALATOPLASTY

TONGUE TIE (DİL BAĞI)

THYROID

GIANT MYOMAS OF THE UTERUS

MASTOIDEKTOMİ - MIRINGOTOMI

YUMUŞAK DAMAK VE DİL KÖKÜ AMELİYATLARINDA SUBMUKOZAL DOKU KÜÇÜLTÜLMESİ,

HIZLI KESME VE KANAL AÇMA

DİĞER ENDİKASYONLAR İÇİN İRTİBATA GEÇİNİZ...
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Coblator® II Surgery System

COBLATION: Minimum ağrı, hızlı iyileşme, daha iyi sonuç
Coblator II Sistem Tanıtım

Coblator II Cerrahi Sistemi Özellikleri

En uygun hemostaz için ayarlanabilir koagülasyon

Cerrahın rahat kullanımı için hafif kablo sistemi

Ayak pedalı ile tüm fonksiyonların kontrolü

Entegre akış kontrolü ile daha kolay basit kullanım

Tonsillektomi ve UPPP için serum fizyolojik soğutma sistemi

www.noramedikal.com

ArthroCare ENT Coblator II Surgery Sistemi otorinolaringolojiye yeni bir kontrol ve fonksiyonellik getirmektedir. 
Patentlenmiş Coblation teknolojisini kullanarak, ArthoreCare ENT sistemi moleküler disintegrasyon metoduyla dokuları 
küçültür.

Doku koagülasyonu için, termal enerjiyi bipolar olarak dağıtan yeni ayarlanabilir koagülasyon ile lokalize edilmiş terapi 
hızlı ve etkili bir şekilde yapılmaktadır.

Katalog Numarası:

Ayak Kumandası

Akış Kontrol Kablosu

Kontrolör Giriş Gücü Gereklilikleri:

Çıkış Gücü:

Kontrolör Boyutları

Akış Kontrol Valf Ünitesi Boyutları

US 100-120 / 220-240V: EC8001-01 EC8001-58

Kablo Uzunluğu: 4.7 m (15.5 st)

Genel Uzunluk: 4.5 m (14.7 st)

Voltaj: 90/120 / 220-240 VAC
Frekans: 50/60 Hz
RMS Akımı: 8/4 Amps Max
Sigorta Kademesi Fuse Rating: T8 amps 250V for 120 VAC / T4
Amps  250V for 220-240 VAC

Zorunlu Frekans: 100 kHz
Voltaj Aralığı: 0-300 Vrms @ 100 kHz
Maks. Çıkış Gücü: Bipolar 400 W @ 250 Ω
Çalışma Sıcaklığı: 10° C - 40° C

Ağırlık (max): 10 kg (22.4 Ibs)
Yükseklik: 13 cm (5.25 inches)
Genişlik: 41 (1.4 st)
Uzunluk: 45 cm (1.45 st)

Ağırlık (max): 1 kg (2.2 Ibs)
Yükseklik: 8.9 cm (3.5 inches)
Genişlik: 10.8 (4.3 st)
Uzunluk: 22 cm (8.7 st)



EVAC BENDING TOOL
ArthroCare KBB Evac® Bükme Aracı
Evac plazma wandları (Problar) ile kullanım
için tasarlanmıştır. İç salin dağıtım veya emiş
hatlarını bozmadan kink yapma sıklığını en
aza indiren kolayca şastı bükmek için baskı
sağlar ve kıvırır.
Ürün: Evac Bükme Aracı
Ürün Ailesi: Coblation Ürünler
Ürün Tipi: Kontrolörler ve Aksesuarlar
Katalog Numarası: E2020-01

FLOW CONTROL VALVE
Coblator II Cerrahi Sisteminin bir parçası
olarak, Akış Kontrol Vanası Birimi herhangi
bir standart IV serum askısına bağlanabilir.
ArthroCare KBB plazma wandlarının
(problarının) ucuna kullanım sırasında salin
teslim ve kontrol etmek üzere tasarlanmıştır.
Ürün: Akış Kontrol Vanası Birimi
Ürün Ailesi: Coblation Ürünler
Ürün Tipi: Kontrolörler ve Aksesuarlar
Katalog Numarası: EA8002-00

İRRİGATİON PUMP
Ürün Tipi: Kontrolörler ve Aksesuarlar
Katalog Numarası: SIP001-00 IRRIGATION PUMP
E3030-01 CLIPS (5 ER PACKAGE)
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Kontrolörler ve Aksesuarları

FLOW CONTROL CABLE
Coblator II Cerrahi Sisteminin bir
parçası olarak, bu kablo Coblator II
Kontrol için Akış Kontrol Vanası Birimi
bağlamak için kullanılır.
Kablonun Toplam uzunluğu 14,7 st (4,5 m)
Ürün: Akış Kontrol Vanası Birimi Kablo
Ürün Ailesi: Coblation Ürünler
Ürün Tipi: Kontrolörler ve Aksesuarlar
Katalog Numarası: H7500-01

FOOT CONTROL UNIT
Coblator II Cerrahi Sisteminin bir parçası
olarak, Ayak Kontrol Ünitesi Coblate /
ablasyon (sarı) ve koagülasyon (mavi)
kontrolör fonksiyonlarının uzaktan
devreye sokulmasını sağlayan iki pedallı ayak
kontrol pedalı. Buna ek olarak, birim kontrol
üzerindeki Coblate gerilim seviyesi ayarına
imkan veren bir Coblate Ayar Noktası Ayar
düğmesi vardır. Ünite geçerli tüm elektrik,
güvenlik ve EMI standartlarına uygun ve 15,5 st
(4,7 m) kablo uzunluğundadır.
Ürün: Ayak Kontrol Ünitesi
Ürün Ailesi: Coblation Ürünler
Ürün Tipi: Kontrolörler ve Aksesuarlar
Katalog Numarası: H3000-01
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Serum Akış Kontrol Ünitesi Kurulumu

 1- Tedavi bölgesine iletken sıvı ortamın (örn. Salin, Ringer’s lactate) otomatik iletilmesinin gerekli olduğu cerrahi 
uygulamalarda, serum askı direğine serum akış kontrol ünitesini arkasında bulunan kelepçe ile sıkıca sabitleyin. Serum 
akış kontrol ünitesi kablosunu üniteye ve cihaza takın. 1000 ml steril serumu askıya asın.

NOT: Serum akış kontrol ünitesinin düzgün ve verimli çalışması için hastadan en az 1 metre (3 feet= 91,44 cm) daha 
yüksek olmalıdır.

 2- Serum Akış Kontrol Ünite Kablo bağlantılarının, kullanım öncesi tamamı ile kuru olmasına dikkat ediniz. Akış Kontrol 
Kablosunun bir ucunu Kontrolörün ön tarafındaki siyah Akış Kontrol Kablo yuvasına; diğer ucunu da Akış Kontrol Valf 
Ünitesinin arkasındaki yuvaya takınız. Akış Kontrol Kablosunun uçları birbiriyle yer değiştirebilir.

3- Sistemi el ile çalıştırmak için, Akış Kontrol Valf Ünitesinin ön tarafındaki Akış Aktivasyon Switch’ine basarak ‘On’ 
pozisyonuna getiriniz. Akış Kontrol Valf Ünitesinin ön tarafındaki yeşil ışık yanarak Ünitenin çalıştığını belirletecektir. IV 
uygulama setini Akış Kontrol Valf Ünitesinin ön tarafındaki esnek kapakçığa geçiriniz. IV borusunun kapakçığa sıkıştırılan 
kısmı gerilerek bu işlem kolaylaştırılır. Eğer mevcut ise Wand’a giden sıvı borusunun üzerindeki musluk açılır. Sıvı Wand’a 
doğru akacak ve böylece sulama hattı tertibatı ıslatarak kullanmaya hazır hale getirecektir. Kullanılan Wand’a göre istenen 
akış hızını sağlamak için ugulama setindeki makaralı mandal ile damlama hızını ayarlayınız.

NOT: Tam açık pozisyon önerilir.

4- Sistemi durdurmak için ve sıvı akışını durdurmak için Akış Kontrol Valf Ünitesinin ön tarafındaki Akış Aktivasyon 
Switch’ini el ile ‘Auto’ pozisyonuna getiriniz.

NOT: Koagülasyon alanında, Wand’ının aktif ve dönüş kısımları arasında yeterli iletken ortam varsa, iletken sıvı ortamın 
akışı kullanıcının isteğine göre, Kontrolörün ön panelindeki bir switch ile kapatılabilir. Fakat iletken ortam Coblate 
esnasında tedavi bölgesine devamlı akacaktır.

5- Coblate ve Koagülasyon Ayarlarını istenen etkiler için uygun seviyeye getiriniz.
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Temizlik ve Sterilizasyon

EVAC WANDLARIN TIKANIKLIKLARINI AÇMAK İÇİN

SORUN GİDERME

Kontrolör, Akış Kontrol Valf Ünitesi ve Akış Kontrol Kablosu

Ayak Kontrolü

Wand

Sterilizasyon yapayınız veya sıvı içine batırmayınız. Gerektiği şekilde yumuşak bir bez ve yumuşak deterjan ile siliniz.

Sterilize etmeyiniz. Standart uygulamalara uygun şekilde deterjan ve dezenfektanlarla temizleyiniz. Klorlu 
solüsyonlar, iyodoforlar, glutaraldehitler ve hidrojen peroksitler gibi sıvı kimyasal dezenfektanlarla dezenfekte ediniz. 
Konsantrasyon ve uygulama süresi için üreticinin direktiflerine uyunuz.

Wand Coblation Cihazına takılana kadar set point ayarlama yapılamaz.

Ayak pedalı tuşuna basıldığında alarm çalarsa birşeyler takılı değil. Bütün şekilde tüm bağlantıları kontrol ediniz.

Eğer Wand’ın uç kısmında duman, kabarcıklar veya suction (emme) işlemi yapmıyorsa Wand tıkalıdır, bu durumda 
tıkanıklığı ortadan kaldırmak için Wand’ın ucunu ıslak gazlı bez ise silin.

1- Coblate Ayak Pedalı (Sarı Pedal) tuşuna basın

2- Wandın tıkanıklığı için serum fizyolojik dolu bir çanak içinde ve dışında Coblate Ayak Pedalını aktive ediniz.

3- Wand’ın ucunu ıslak gazlı bez ile siliniz.

4- Wand’ın suction (emme) ucunu aspirasyon cihazından çıkarınız.

5- Boş şırıngayı serum fizyolojik ile doldurun suction (emme) ucuna takınız, Wand’ın ucu serum dolu çanakta iken Coblate 
Ayak Pedalına basınız ve şırıngayı etkili bir şekilde 3-4 kez enjekte edip çekiniz.

6- Wand’ın ucunu ıslak gazlı bez ile siliniz.

Wand steril olarak temin edilir. Wand sadece bir kullanım için dizayn edilmiştir. Temizlemeyiniz, tekrar sterilize 
etmeyiniz ve tekrar kullanmayınız. Kullanılması, bozuk çalışmaya, arızaya veya hastanın yaralanmasına; dolayısı ile 
hastaya bulaşıcı hastalık geçme riskine yol açabilir.

Ayak Pedalı ortasındaki Siyah Düğme
Coblate ayarlarının yapılmasını sağlar.

Sarı Ayak Pedalı Coblate

Mavi Ayak Pedalı Coagülasyon
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COBLATOR II SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU
Tanım, Kullanım Alanları...

Çalışma Prensibi

Bakım

Tanım:

Kullanım Alanları:

 Coblator II, kulak burun boğaz (KBB) cerrahisinde kullanım için dizayn edilmiş, bipolar, radyofrekans (RF) 
elektrocerrahi sistemidir. Sistem aşağıdaki parçalardan oluşur:

1) Elektrocerrahi radyofrekans kontrolörü

2) Tekrar kullanılabilen, steril olmayan bir Güç Kablosu

3) Tekrar kullanılabilen, steril olmayan bir Ayak Kontrolü

4) Tekrar kullanılabilen, steril olmayan bir Akış Kontrol Valve Ünitesi

5) Tekrar kullanılabilen, steril olmayan bir Akış Kontrol Kablosu

6) Tek kullanımlık, steril Wand

 Coblator II, kulak burun boğaz (KBB) cerrahisinde, yumuşak dokunun alınması, rezeke edilmesi, koagülasyonu ve kan 
damarlarının hemostazı için kullanılır.

 Coblator II Sistemi kontrolörü steril ve bir kez kullanılan Wand’ların distal ucunda yer alan elektrot elemanlarına RF 
enerjisi verecek şekilde tasarlanmıştır. Elektrot elemanı ile geçiş elektrodu arasından geçen akım, bölgesel bir enerji alanı 
sağlar. Bu düzen sonucunda, çevre doku üzerine hasarı minimal olan kontrollü bir enerji sağlanır. Tersine, monopolar 
sistemlerde cihaz ucunda sadece bir aktif elektrod vardır. Akım, aktif elektrottan hastanın vücudundan geçerek, hastanın 
vücuduna tutturulan dönüş pad’ine gider. Bu, hastanın vücudundan ve çevre dokudan önemli miktarda daha fazla enerjinin 
geçmesine neden olur.

 Coblator II Sistemi RF enerjisini, tedavi edilecek dokuya yakın veya onunla temasta olan iletken bir sıvı (normal tuz 
çözeltisi gibi) içinden geçirerek çalışır. İletken sıvı aktif ve dönüş elektrot elemanları arasında ince bir tabaka oluşturur. 
Coblate modunda, yeterli enerji uygulandığında, iletken sıvı, enerji yüklenmiş partiküller içeren buhar tabakasına 
(plazma) dönüşür. Yüksek enerji yüklü parçacıklar doku ile temasa geçince, molekülerin ayrışması ile dokunun parçalara 
ayrılmasına sebep olur. Konvansiyonel elektrocerrahi yöntemlerine kıyasla, bu tarzdaki operasyon, tedavi edilen bölgede 
görece daha düşük sıcaklığa sebep olur. Böylece, çevredeki tedavi uygulanmayan dokuda kolateral termal hasar sınırlı 
olur.

 Aktif elektrod(lar) ve hedef doku arasında düşük voltaj uygulandığında cihazın fonksiyonu farklı olur. Bu durumda, 
elektrik alanı, plazma tabakası oluşumu için gerekli olan sınırın altındadır ve dirençli doku ısısı ortaya çıkar. Bu mod daha 
çok termal etki gerektiği zaman faydalıdır. Örneğin kan damarının veya diğer vasküler dokuların koagülasyonu için. uygun 
voltaj ayarı, kullanılan Wand’ın dizaynına, doku tipine ve doku için istenen etkiye göre değişir.

 Sigorta değiştirilmesinin haricinde, Kontrolörün kullanıcının bakım yapmasını gerektiren bir parçası yoktur. Tutarlı çıkış 
seviyeleri sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Saat kristallari, voltaj referansları ve sabit reziztanslar ile kalibre edilmiştir. 
Cihaz içinde iç ayarlama YOKTUR ve entegre kalibrasyon yöntemleri nedeniyle, yıllık bakım kontrolü gerekmez. Coblator II 
sistem kontrolörü içinde dahili bir yazılım YOKTUR. Eğer herhangi bir parçası arızalanırsa, Müşteri Servisini arayınız. Talep 
edilirse, bir servis kılavuzu mevcuttur.
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COBLATION
Plasma Technology

Tamamen COBLATION Plazma Teknoloji
KBB İşlemleri için kullanılabilecek tek gerçek plazma cihazı

ArthroCare KBB
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Hastalar için Dünya Çapında Tıbbi Çözümler
Sunmaktadır.

Coblation Plazma Teknoloji

KBB ve COBLATION

Patentli Bipolar Coblation Plazma Teknolojisi

Suction Coagulation Ablation

‘‘Coblation’’ veya ‘‘Kontrollü Kesme’’, yumuşak dokunun kesilip çıkarılması için özel patentli bir işlemdir.

Hassas yumuşak çevre dokulara minimal termal hasar ile sonuçlanan bir düşük bağıl sıcaklıkta doku kaldırmak için 
kontrollü, kararlı plazma alanı oluşturur.

Coblation Teknolojisi Ablasyon, rezeksiyon, yumuşak damak, tonsillektomi, adenoidektomi, hipertrofik konka, 
laringeal polipektomi ve lezyon çıkarılması (azaltılması), sinüs cerrahisi de dahil olmak üzere kan damarlarının 
hemostaz pıhtılaşması için belirtilen Coblation tabanlı cerrahi çözümler içerir.

Coblation - Yumuşak Dokunun Kolateral Dokuda Minimum Hasar ile Diseksiyonu
 Tuzlu su çözeltisi ve hücresel sıvılar aktif ve pasif elektrotlar arasındaki boşlukta bir elektrik iletkeni olarak rolünü 
oynar.

 RF enerjisi sodyum moleküllerini uyarır ve parlak turuncu ışık olarak görünen, yüksek konsantrasyonlu, iyonize bir alan 
oluşturur.

 İyonize parçacıklar organik molekül bağlarını kırmak için yeterli enerjiye sahiptirler, böylece düşük sıcaklıkta (40-70°C) 
dokunun kesilebilmesi ve koagülasyonu sağlanır.

‘‘Coblation’’ veya ‘‘Kontrollü Kesme’’, yumuşak dokunun kesilip çıkarılması için özel patentli bir işlemdir.
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 Coblation ısı odaklı olmayan kontrollü bir işlemdir 
(süreçtir). Salin jel gibi iletken aracılardaki elektrolitleri 
uyarmak için Bipolar Radyofrekans enerjisini kullanır, böylece 
kesinlikle odaklanmış bir plazma alanı yaratır. Bu plazma 
alanındaki enerji yüklenmiş parçacıklar moleküler bağları 
parçalama yeteneğine sahip olduklarından kuşatan sağlıklı 
çevre dokunun bütünlüğünü bozmadan dokunun hassas 
diseksiyonuna veya doku ablasyonuna olanak sağlar.

 Düşük ısı plazma eksizyonuna olanak verir (tipik olarak 
genellikle 40 C ila 70 C arasında)° °

 Minimal Termal Penetrasyon çevreleyen sağlıklı dokuyu 
korur.

 Yumuşak dokuyu çıkarırken kan damarlarının hemostazını 
yapar kan kaybının önlenmesini sağlar.

Coblation plazma alanı moleküler bağları kırarken doku
parçalama veya çıkarma işlemini hasarsız yapar.

Coblation Yöntemini Diğer
Radyofrekans Teknolojilerinden Ayıran

Farklar Nelerdir?

Coblation, Diğer RF Sistemleri ve Klasik Elektrokoter Yöntemi
Kıyas Tablosu

Coblation

Etki
mekanizması

Moleküler ayrışma-
doku diseksiyonu

iyonize plazma alanı
ile sağlanır

Monopolar ve Bipolar
çalışma Nötr hasta

plağı-plazma/termal
etki

Hücresel yırtılma-
doku içine elektrik

arkı ile

Sıcaklık 40 C - 70 C° ° 65 C - 120 C° ° 400 C - 600 C° °

Penetrasyon
derinliği

Minimum Derine Yakın/Derin Derin

Minimum Fazla/Büyük BüyükÇevre doku
hasarı

Diğer RF Sistemleri Konvansiyonel
Elektrokoter Tek.

ÖNCE

SONRA
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Adenotonsillectomy Wand

COBLATION
EVAC  70 XTRA

Tonsillektomi ve Adenoidektomi prosedürleri
için çok yönlü bir cihaz
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EVac 70 Xtra Plasma Wand

EVac 70 Xtra HP Plasma Wand

Tonsillerin ve adenoitlerin her ikisinin de çıkarılması için
etkili çok yönlü tek cerrahi alet.

EVac 70 Xtra Plazma Wand (Prob) özellikleri şunlardır:

 Üçlü aktif elektrot konfigürasyonu (molibden/tungsten)

 Tonsillektomi ve adenoidektomiyi kolayca gerçekleştirir.

 Değişken koagülasyonla en iyi hemostazı sağlar.

 Entegre emme portu (suction port)

 Adenoidektomi sırasında choanae’ya geliştirilmiş erişim sağlar

 EVac Bending Tool (Evac bükme aleti ile) esnekliği ve bükülebilirliği arttırıldı

 Entegre salin hattı

 Hızlı ve kolay kurulum sağlar

 Boyunun uzunluğu 10 inç.

 Prob çalışma uzunluğu 6 inç.

 Wand için doğru serum akış sunar

 Serum akış için herhangi bir adaptöre gerek yoktur prob üzerinde entegre kablosu ile hemen 
serum akışı sağlayabilir.

 EVac 70 Xtra HP probu: Evac 70 Xtra probunun tüm özelliklerini taşımakla beraber geliştirilmiş elektrod materyali Wand 
ömrünü yaklaşık %30 uzatır (sadece Evac 70 Xtra HP)



PROcise mAx Plazma Wand (Prob)
Adenoidektomi ve Tonsillektomi için
daha hızlı, daha kolay bir Coblation Wand
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Adenotonsillectomy Wand

COBLATION
PROCISE  MAX
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PROcise® mAx Plasma Wand

PROcise mAx Plazma Wand (Prob) Adenoidektomi ve Tonsillektomi için
Daha hızlı, daha kolay bir Coblation Plazma Wand

PROcise mAx Plazma Wand Özellikleri:

 Hızlı doku ablasyonu için sağlam, düz elektrot konfigürasyonu

 Herhangi bir KBB Coblation probuna karşılık yeni tasarım

 Daha hızlı doku alınmasına olanak sağlar

 Geliştirilmiş emme ve bükülebilir bir şast

 Geliştirilmiş dahili emme ile sıvılar ve artıklarla etkin bir tıkanma riskini ortadan kaldırır

 Bükülebilir şast ile Adenoidektomi sırasında choanae’ya kolay erişim sağlar

 Benzersiz salin dağıtım sistemi

 Probun yönü ne olursa olsun elektrot ucu için yeterli salin akışı sağlar

 Entegre salin hattı

PROcise mAx EVac  70 Xtra Standart Ayar Noktalarında 10 dakika içinde
Ablasyon Hızı Karşılaştırma: EVac 70 Xtra’ya göre %50 daha hızlı ablasyon

PROcise mAx
unique screen

electrode



Tonsillektomi ve Adenoidektomi için çok yönlülük

Adenotonsillectomy Wand
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PROcise® Plasma Wand (Prob)

PROcise XP ve PROcise EZ adenotonsillectomy Wands

Gelişmiş Teknik Özellikleri:

Prob şaft çalışma çapında azalma

Benzersiz salin dağıtım sistemi

Tonsillektomi ve Adenoidektomi için çok yönlülük
Tonsillektomi ve Adenoidektomi prosedürleri için etkili çok yönlü tek carrahi alet.

 Sağlam üçlü aktif elektrot ve düz elektrot konfigürasyonu

 Tonsillektomi ve Adenoidektomi prosedürlerinin her ikisinde de doku çıkartır.

 PROcise XP üçlü aktif elektrot özelliği

 PROcise EZ düz yüzey aktif elektrot özelliği

Herhangi bir KBB Coblation probuna karşılık yeni tasarım ince şast çapı ile cerrahi alanda görsel 
artış.

 Evac Wandlar gibi aynı çalışma uzunluğu (prob çalışma uzunluğu 6 inç)

 Bükülebilir şast ile Adenoidektomi sırasında choanae’ya kolay erişim sağlar.

Probun yönü ne olursa olsun elektrot ucu için yeterli salin akışı sağlar

 Geliştirilmiş dahili Emme ile Sıvılar ve artıklarla etkin bir tıkanma riskini ortadan kaldırır.



COBLATION
PROCISE  LW
AND MLW
Laryngeal Wands

Başarılı Laringeal Cerrahide
Düşük termal profili ile Hassas doku kaldırma
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PROcise® LW Plasma Wand (Prob)

Laringeal Lezyonların Tedavisi Coblation İle Yapılmaktadır.
Laringeal cerrahi konusunda daha gelişmiş bir hassasiyet kazandırıyor. 

PROcise LW özellikleri şunlardır:

Laringeal Lezyonun çıkarılması için Coblation avantajları

 Coblation cerrahi alanda çevreleyen dokuyu korurken yanma olmaması ile 
hemostazın avantajını sunmaktadır. Ablasyon, Koagülasyon, İrrigate (sulama) ve 
suction (emme) özelliklerini birlikte tek bir probda sunması bu tümörlerin rezeksiyonu 
için dikkat çekici bir teknik haline getiriyor. Coblation öğrenmesi kolay, son derece hızlı 
ve efektistir. Coblation PROcise LW Wand kullanarak, Papiloma, Tümörler ve Polipler gibi 
Sessil veya büyük boyutlardaki Laringeal lezyonların etkili çıkarılmasını sağlar. Coblation 
laringeal lezyonların tedavisinde etkin olarak kullanılabilen ve sessile tip lezyonlarda 
kitle azaltmak için ideal bir araçtır.

 Lamina propria ve iyileşmesi için genellikle laringeal cerrahisinde kullanılan diğer 
teknolojiler ile karşılaştırılabilir. Bu Coblation doku hasarının sınırlı olduğunu 
göstermiştir. Coblation laringeal lezyonların tedavisinde etkin olarak kullanılabilir ve 
bunun için ideal bir araçtır.

Kontrollü Aktif Elektrod Konfigürasyonu

 Yetişkin ve pediakrik nazofaringeal ve laringeal lezyonlar Papillomlarda dahil olmak 
üzere etkili bir şekilde çıkartır.

Büyük veya Sessil lezyon için en uygun

Wandın çalışma şastı üzerinde çapı azaltılmıştır.

Böylelikle cerrahi alanda görüş arttırılmıştır.

Prosedür boyunca en iyi görüşü sağlamak için Laringeal Coblation Wand standart 
laringoskop ve mikroskoplar ile kullanılabilir.

Biçimlendirilebilir şastı cerrahi işlemler sırasında kolaylık sağlamaktadır.

Alttaki ve çevre dokuda minimal hasar, kansız bir alan

Solunum yolu yanıklarında daha az risk
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PROcise® MLW Plasma Wand

Laringeal Lezyonların Hassas Kontrollü Tedavisi

PROcise MLW Plazma Wand Özellikleri:

Laringeal cerrahi konusunda daha gelişmiş bir hassasiyet sağlar. PROcise MLW 
Plazma Wand laringeal lezyonların ve trakea prosedürlerin hassas ve kontrollü 
çıkarılması için tasarlanmıştır.

Bu ultra ince şast ile küçük anatomik yapılı operasyonlar için çok uygundur. Ablasyon, 
Koagülasyon, İrrigate (sulama) ve suction (emme) özelliklerini birlikte tek bir probda 
sunar.

Laringeal ve trakeal işlemleri sırasında bipolar ablasyon ve 
koagülasyon için hassas pin nokta

Solunum yolu yanıklarında daha az risk

Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında solunum yolu riski daha 
azdır.

Cerrahi alanda görüş arttırılmıştır.

Larenks ve trakea da ön komissur erişim yeteneği

Probun yönü ne olursa olsun elektrod ucu için yeterli salin akış sağlar.

Küçük ve tek telli aktif elektrod konfigürasyonu

Uzatılmış boy, ultra ince şaftÖnce

Sonra

Entegre salin irrigasyon (sulama) ve suction (emme)
yetenekleri
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İki yönlü terapi ile hemen doku azalması
oluşturur. Hasta iyileşene kadar da doku
iyileşmesi devam eder.
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ReFlex Ultra® Plasma Wands

Üst Havayolu Tıkanması Nazofarenks ve Orofarinks için Minimal İnvaziv
Tedavi

ReFlex Ultra 45 Plazma Wand
Nazal tıkanıklığın hemen giderilmesi ile yüksek hasta 

memnuniyeti sağlanır ve bu iyileşme süreci içerisinde de artarak 
devam eder.

Tedavinin birinci hastasında burun tıkanıklığı yaklaşık %50 
azalır.

Nazal tıkanıklığın derecesinde ve sıklığından 3 - 6 ve 12 ayda 
devam eden doku azalması gözlenir.

Hastaların, ilk 3 ayda %75'inde burundan nefes almada artma, 
6 ay ve sonrasında %85'inde burundan nefes alma ve iyileşme 
rapor edilmiştir.

Hızlı kolay uygulama ile sonuçlanan yüksek hasta toleransı ve 
minimal morbidite.

Konkanın bütününe aterior ve posterioruna kolay erişim.

Az veya hiç kanama, kabuklanma ya da ağrı olmaz ve tampona 
gerek yoktur.

Ortalama her lezyon için 10 veya 15 saniye.

Lokal anestezi altında muayenehane veya ameliyathanede 
uygulanabilme.

Konka hipertrofisi nedeniyle kronik burun tıkanıklığı yaşayan yetişkin ve pediatrik hastalara Coblation ile Konka 
azaltılması normal nefes almaya hızlı bir dönüş sağlar.

Geleneksel elektrocerrahi ve radyofrekans tekniklerinin dokuda yarattıkları aşırı ısının aksine Coblation probları 
uç kısmında bir plazma alanı oluşturup moleküler bağları düşük ısıda parçalayarak dokunun ayrışmasını sağlar. Bu 
yapılan işlem esnasında hemen doku azalması oluşur, iyileşme sürecinde de doku azalması devam eder. Sonuç 
olarak güvenli minimal invaziv ve ağrısız teknikle nazal mukozanın yapısı değişmeden minimal morbitide ile nazal 
tıkanıklığı giderilir.

Yetişkin Konka Redüksiyon
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ReFlex Ultra PTR Plazma Wand

Coblation çist taraflı kanal terapi teknolojisi ile dokunun hemen 
çıkarılmasını efektif koagülasyon lezyon formasyonu ile birlikte 
yapar.

Daha kısa daha küçük çaplı gövde kolay erişim sağlar. Küçük 
intranazal anatomili hastaların tedavisinde görsel kolaylık sağlar.

Sivriltilmiş, inceltilmiş elektrod konka dokusuna kolay giriş 
için dizayn edilmiştir.

Ortalama her lezyonm için 5 veya 10 saniye

Önce Sonra



Uvulopalatoplasti
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ReFlex Ultra 55 Plazma Wand

ReFlex Ultra SP Plazma Wand

Yumuşak damak dokusunda ani azalma ve zaman içerisinde 
artan iyileşme.

Uvula ve uvula bir retraksiyon gösterecek şekilde sella alt ucu 
arasındaki mesafe önemli ölçüde değişir.

Submukozal lezyon oluşumunun bir sonucu olarak doku 
küçülmesi nedeniyle zamanla ek septomatik iyileşme.

Hızlı ve kolay performans sonucunda minimal morbidite ile 
yüksek hasta toleransı.

3 aylık postoperatif ziyarette Eppworth Sleepiness Scales 
değerlendirmesinde önemli gelişme

3 aylık postoperatif ziyarette hasta ve yatak partneri 
tarafından horlamada önemli azalma bildirilmiştir.

Ortalama her lezyon için 10 veya 15 saniye.

Lokal anestezi altında muayenehane veya ameliyathanede 
uygulanabilme.

Uvulopalatoplasti prosedürleri esnasında yumuşak damak 
dokusunun hızlı bir şekilde diseksiyon ve kanalize edilmesi için 
tasarlanmıştır.

Geri çekilebilir salin akış kılıfı tuzlu jel gereksinimini ortadan 
kaldırır.

Ortalama her lezyon ve sürekli kesim için 10 veya 15 saniye.

Lokal anestezi altında muayenehanede veya ameliyathanede 
uygulanabilme.
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Submukozal Hipertrofik Turbinatları azaltmak
için tasarlanmış ve yerleşik bipolar
koagülasyonla hemostaz sağlamaktadır.
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TURBINATOR® Plazma Wand (Prob)
Submukozal Hipertrofik Turbinatları azaltmak için tasarlanmış ve

yerleşik bipolar koagülasyonla hemostaz sağlamaktadır.

TURBİNATOR® Konka küçültme probu hipertrofik konka da submukozal dokunun hemen görünür bir şekilde 
kaldırılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

TURBINATOR Prob bipolar koagülasyon özelliği ile hedeflenmiş hemostaz sağlar.

TURBINATOR Wand Temel Özellikleri:
Aktif elektrot salin salınımı ile birleştiğinde konka içinde plazma alanını oluşturur

2.9 mm çaplı şast açılı ucu ile hipertrofik konka içine sokulmasına izin verir.

Derinlik belirteçleri konka içinde Wand derinliği gösterir.

Uzunlamasına hat ile Çubuğun yönü daha kolay belirlenir.
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TURBİNATOR PROBUN gelişmiş COBLATION plazma teknolojisi, bünyesinde yeni aktif elektrot tasarımını, gelişmiş salin 
salınım portları ve artan emme kapasitesini barındırır. Entegre emme ile tasarlanan ilk Coblation konka cihazı olarak 
yetenekleri, Turbinator Wand aracılığıyla konkanın içine salin sıvı pompalanır tutarlı ve etkili plazma oluşumu sağlanır. 
Oluşan Plazma submukozal doku ablasyonu sağlar.

İrrigasyon Pompası Turbinator Wandları kullanmak için gereklidir.

Coblation teknolojisi cerrahi iki farklı avantaj sağlamaktadır.

Coblation teknolojisi diğer radyofrekans (RF) tabanlı teknolojilere göre daha düşük sıcaklıklarda çalışır (40-45°C)

 100µm - 200µm plazma alanı sağlar. Hedeflenmiş hassas yumuşak doku çıkarma işleminden çevre dokuda termal 
hasar minimal olur.

Doku çıkartma oranı, Turbinator Wand mikrodebrider vs.
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CMC ve Rapid Rhino Ürünler

Rapid Rhino

CMC (Carboxy Methyl Cellulose) Nedir?

İdeal Burun tamponunun tüm özelliklerini taşır

CMC çok absorban bir hidrokolloid maddedir. Su içinde ağırlığının 20 katı kadar su absorblayarak jele dönüşür.

Gel-Knit Yapı:    Aktif hemostatik CMC birkaç dakika içinde pıhtılaşmayı başlatır.

Hemostatik Bir Nazal ‘‘Jel Tampon’’

Gel-Knit: CMC Karboksimetil Seliloz Kumaş

PVC Hava Balonlu veya Balonsuz

Su + CMC Hidrokolloid Jel

Aktif hemostaz sağlar

Alerjik veya Toksit değildir

Yabancı cisim reaksiyonu oluşturmaz

Kendiliğinden yerinden kaymaz

Yerleştirilmesi ve çıkarılması kolay

Hastaya acı vermez ve rahat

Her anatomiye adepte olabilir

Mukozaya eşit basınç verir

Nefes almaya izin verir

Koku almaya izin verir
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Hidrokolloid Pansumanlar

Gel-Knit’in Etki Mekanizması: Jel Oluşumu ve Hemostatik Etki

CMC’nin Faydaları:

CMC’nin İlaç Taşıma Özelliği

1- Jel Oluşumu:

2- Hemostatik Etki:

Hidrokolloidler Nem İle İlişkiye Geçince Jel Oluşturur.

(hidrofilik parçacıklar: reçine, karaya, jelatin, pektin, CMC)

Hidrokolloidlerin Etkin Bariyer İşlevi:

Bakteriler, oksijen, karbondioksit, buhar vs geçişini engeller

Çok absorblayıcı

Yarayı Nemli Tutar.

Kimyasal bir reaksiyon yoktur ve CMC molekülleri bir değişme uğramazlar.

CMC maddesi jel oluştururken kendi ağırlığının 20-30 katı su emebilir.

Hidrokolloid yapılı jel stabildir, sürekliliğini korur

Islanınca CMC aktif hale gelir

Trombositler, küme oluştururlar kan durdurucu bir tıkaç oluşturur

ADP, trombin ve kollajen gibi diğer pıhtılaştırıcılar ile benzer etki

İyileşme için esas olan epitelizasyonu, nemli bir ortam sağlayarak hızlandırır.

Doğal bir bakteriyel bariyer oluşturur, oksijen ile teması önleyerek bakterilerin çoğalmasını ve enfeksiyonu önler

CMC Hemostatik’tir, doğal trombosit agregasyonunu hızlandırarak minör kanamaları kontrol eder.

Topik ilaç uygulaması için CMC ıslatma suyu içine suda çözünebilen ilaçlar katılabilir.

Kortizon

Antibiyotikler

Antimikotikler
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Rapid Rhino® Nasal Pansuman Örtüleri

Modeller:

Balonlu Epistaksis Modelleri Epistaksis Paketleri

CMC iki farklı formda bulunur. Bütün Rapid Rhino ürünlerinde CMC nin iki farklı formunu kullanırız.

Hidrokolloid Kumaş: CMC, örgüsünde ve lif yapısında Naylon ile birliktedir. Naylon, CMC kumaşı bir arada tutar.

Çıkarılması gereken pansuman örtülerinde kullanılır.

Epistaksis Ürünleri ve Çıkarılan Nazal Dressingler.

Rezorbabl Hidrokolloid: CMC örgüsünde ve lif yapısında Naylon yok. Böylece kumaş çözünüp hastanın normal burun 
akıntısına karışır.

Eriyen ve çıkarılmasına gerek olmayan Pansuman Örtülerinde kullanılır.

Sinüs Foam Rezorbabl Dressingler:

Sinu-Knit ve Stammberger Foam.

Balonlu Epistaksis Modelleri

Çıkarılan Balonsuz Nasal / Sinüs Dressing

Rezorbabl Dressing’ler

 Hidrokolloid Kumaş: CMC, örgüsünde ve lif yapısında Naylon ile birliktedir. CMC kumaşı bir arada tutar. CMC sarılmış hava 
ile şişirilen Balonlar.

- Değişen modelleri (Tek taraflı, iki taraflı, havayolu, çeşitli boyutlar)

- Acil servise özgü

- Hidrokolloid Kumaş çıkarılması için jel yapısı ihtiyacı karşılayacak süre olarak 2-3 gün jel özelliğini koruyabilmektedir.

Rapid Rhino Ürünlerine Bakış

7.5 cm w/Airway 5.5 cm Bilateral w/Airway
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Çıkarılan Balonsuz Nasal / Sinüs Dressing Çıkarılabilir Jel Örgü

Rezorbabl Dressing’ler çözünebilir

- CMC, örgüsünde ve lif yapısında Naylon ile birliktedir.

- Acil ve Ameliyathane

- Hidrokolloid Kumaş çıkarılması için jel yapısı ihtiyacı karşılayacak süre olarak 2-3 gün jel özelliğini koruyabilmektedir.

- Çözünebilir Ham CMC

- Ameliyathanede Kullanılan (Post Op)

- Çıkarmak GEREKMİYORSA

- 7-10 gün sürer

Nasal Surgery

RR500 - 5.5 cm Goodman

RR800 - 8.0 cm Mannheim

Sinüs Surgery

RR300 - 3.0 cm Riemann

RR400 - 4.0 cm Riemann

Riemann 3 - 4 cm

Stammberger Sinu-Foam

Goodman 5 cm

Sinu-Knit

Mannheim 8 cm

Nasastent dressing
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Hava ile şişirilen ultra düşük profilli
kendiliğinden kayganlaşan hidrokolloid
doku ile hızlı, tek bir tedavi yöntemi
oluşturmak için tasarlanmıştır.
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Rapid Rhino Epistaksisi Kontrol Altına Alır
 Ultra düşük profil ve kendiliğinden kayganlaşan hidrokolloid doku benzersiz kullanım ve atılım kolaylığı sağlar

 Rapid Rhino epistaksis solüsyondur.

 Kaf nazal anatomiye uyum sağlayarak yumuşak tampon oluşturur.

 Hidrokolloid Doku:

 Düşük profillidir ve kendiliğinden kayganlaşır.

 Platelet agregasyon sağlar ve doğrudan yara bölgesine yumuşak bir hava yastığı gibi tesir eder.

 Benzersiz kullanım ve atılım kolaylığı sağlarken tekrar kanama oluşumunu minimize eder.

 Rapid Rhino Karboksimetilselüloz (CMC) tampon ile trombosit agregasyonunu birleştirir.

Pilot Kaf Şişme Kapakçığı
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EPİSTAKSİS MODELLERİ ve ÖLÇÜLERİ
Standart (Hava Balonlu)

Bilateral (Hava Balonlu)

Derin Posterior Epistaksis - Özel Dizayn - Çift Balonlu

7.5 cm Anterior / Posterior - Airway

Anterior / Posterior Epistaksis ve operasyonu takiben, solunum tüpü var

5.5 cm Anterior - Airway

Anterior Epistaksis ve operasyonu takiben, solunum tüpü var

7.5 cm Anterior / Posterior

Anterior / Posterior Epistaksis vakalarının çoğu

5.5 cm Anterior

Anterior Epistaksisi ve operasyonu takiben

7.5 cm Anterior / Posterior - Bilateral

Burnun iki bölmesine birlikte kullanım, iki tarafa eşit basınç: Septal Displasmanı önler Septorinoplastiyi takiben

4.5 cm Anterior

Küçük Anatomik yapılar ve çocuklar

5.5 cm Anterior - Bilateral

Burnun iki bölmesine birlikte kullanım, iki tarafa eşit basınç: Septal Displasmanı önler Septorinoplastiyi takiben

9 cm Anterior - Posterior

Rapid Rhino 450
4.5 cm anterior
inflatable
For use in patients
with small nasal
anatomy

Rapid Rhino 550
5.5 cm  inflatable
epistaxis device

Rapid Rhino 551
5.5 cm  anterior
nasal tamponade
that contains an
airway

Rapid Rhino 750
7.5 cm inflatable
epistaxis device

Rapid Rhino 900
9 cm tamponade
device for posterior
epistaxis
Contains 2 balloons
hemorrhage
orinating from
the sphenopalatine
artery

Rapid Rhino 751
7.5 cm  anterior /
posterior device
that contains an
airway

Rapid Rhino 530
Rapid-Pac is
5.5 cm
Offer a non-
inflatable option
for minor anterior
nosebleeds
Treats less severe
bleeds in the ER or
urgent care

Rapid Rhino 552
5.5 cm bilateral
epistaxis device

Rapid Rhino 752
7.5 cm  bilateral
epistaxis device
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PVC BALONLU RAPID RHINO
KULLANIM ALANI : EPİSTAKSİS

HEMOSTATİK ETKİ

PVC BALONLU RAPID RHINO YAPISI / ÖZELLİKLERİ

HAYATİ TEHLİKE TAŞIYAN BURUN KANAMALARI

Kan pıhtılaşması patolojisi gösteren hastalardaki hayati tehlike taşıyan burun kanamalarında önemli bir özelliktir.

Hemostatik Gel Knit kumaş kaplı

PVC Balon

Pilot Cuff adlı basınç kontrol mekanizması

İnce Profil - Küçük Çap

Katlanılabilen PVC’nin yapısı nedeniyle yumuşaktır.

Farklı Nazal Anatomilere uyumlu

Basıncı nazik ve eşit dağılımlı hasta için çok rahattır.

Islatıldığında çok düzgün ve kaygan

Yerleştirilmesi ve çıkarılması son derece kolaydır.

Antikoagulant ilaç tedavisi Hemostatik etkiyi bozmaz.

Gel-Knit yeni oluşan pıhtılara yapışmaz

24 saat içinde çıkartılabilir, 72 saate kadar özelliği bozulmadan kalabilir.

Sphenopalatine arter

Anterior veya posterior ethimoidal arter
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KULLANIMI

GEREÇLER

 Rapid Rhino - 20 CC Enjektör - Steril Eldiven - Steril Su - Su Kabı - Bant

YERLEŞTİRME

 Steril Suya 20 - 30 saniye kadar batırılır.

 Tampon burun içine yerleştirilir

 Enjektör supaba geçirilir / Pilot Cuff’dan kontrol / Hava enjekte edilir.

 Pilot Cuff hastanın yanağına bantlanır.

 15 - 20 dakika sonra basınç düşürülebilir.

 En az 20 dakika bekletilir / Genellikle ertesi gün çıkarılır.

 Jel yapısını 2 - 3 gün koruyabilir.

Etki Süresi

 Rapid Rhino DAKİKALAR içinde etkilidir.

 Aynı bölmede yeni bir ilave kanama olasılığına karşı 12 ile 24 saat süre içerisinde tutulması tercih edilebilir. (Hekimin 
tercihi)

 Yara bölgesine YAPIŞMAZ / Yeni pıhtıya YAPIŞMAZ.

 Diğer bazı tamponlar da aktif bir trombosit kümelendiricidirler. ANCAK tasarımları, anastomozlu bir bölgeye 
TUTUNMAK üzere yapılmıştır. (örn. Surgisel)

 ÖNEMLİ!

 Rapid Rhino da ise CMC bir trombosit kümelendiricisidir FAKAT YARA BÖLGESİNE YAPIŞMAZ!

 DAHA DA ÖNEMLİ!

 Gel-Knit, çıkarılırken YENİ OLUŞMUŞ PIHTIYI YERİNDEN ÇIKARMAZ.

Basınç ve Mukoza Etkisi 

 Tasarım prensibi: Yüksek hacim - düşük basınç esası

 Rapid Rhino, tuzlu su / sıvı içeren tamponlardan daha nazik ve eşit dağılımlı basınç sağlar.

 Rapid Rhino tasarımı, mukozanın hasar görme olasılığını azaltmaktadır.

ÇIKARTMA

 Mukozaya Adezyon olmaz.

 Pilot Cuff’tan hava boşaltılır / Tampon kolaylıkla çıkartılır.

İYİLEŞMEYE KATKISI

 Gel-Knit doku, NEMLİ BİR ORTAM sağlayarak İYİLEŞMEYİ KOLAYLAŞTIRIR.
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RAPID RHINO GEL-KNIT
Çıkarılan balonsuz Nasal / Sinüs Dressing çıkarılabilir Jel Örgü

Riemann 3 - 4 cm Goodman 5 cm Mannheim 8 cm

 Septoplasti, Türbinektomi ve polipektomi için çıkarılan balonsuz Nasal / Sinüs Dressing

 Riemann, Goodman ve Mannheim Gel-Knit ve Sinüs Dressingler.

* İyileşmeyi teşvik eder:

- Yara için nemli bir ortam ve epitelizasyon için geçiş yolu oluşturur.

* Minör kanamayı kontrol altına alır:

- Karboksi metil selüloz (CMC) platelet agregasyonunu teşvik eder.

- Cerrahi müdahale kuru bile olsa, postoperatif sızma ve eksudat minimize edilerek, adezyona sebep olan sinesiyi 
azaltmaya yardımcı olur.

* Septoplasti sonrasında flep adaptasyonu sağlayacak en uygun basıncı uygular.

* Kolayca ve gecikmeksizin çıkarılır.

- Yeni oluşan hücrelere zarar vermeden kolayca çıkarılabilmesi için hidrokolloid kayganlığını korur.
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NAZAL ve SİNÜS CERRAHİSİ BALONSUZ JEL TAMPONLAR
EPİSTAKSİS TAMPONUNA GÖRE:
BENZERLİK

 AYNI Gel-Knit Kumaş

FARKLAR

 Balon ve PİLOT CUFF YOKTUR.

 FARKLI ENDİKASYONLAR için tasarım

 - Endoskopik sinüs cerrahisi

 - Turbinektomi

 - Septoplasti

 - Polipektomi

FARKLI ÖLÇÜLER

BOYUTLAR

 Riemann 3 cm:

 FESS (Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi)

 Riemann 4 cm:

 Transverse Ethmoid - sphenoid FESS

 Goodman 5.5 cm:

 Turbinektomi, Septoplasti, Polypectomy

 Mannheim Anterior / Posterior 8 cm

 Alt Türbinektomi, Septoplasti, Polypectomi

KULLANIMI

 Yerleştirme ve çıkartma SON DERECE KOLAYDIR.

FESS TAMPONLARININ FONKSİYONLARI

 BASINÇ ETKİSİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR!

 4 ÖNEMLİ FONKSİYON GERÇEKLEŞTİRİR

FESS Tamponlarının Fonksiyonları - 1 -

 İyileşmeyi Kolaylaştırır

 Epitelizasyon Hızlandırır

 İmflamasyon ve nekrosisi engeller

 Yara oluşumunu azaltır

FESS Tamponlarının Fonksiyonları - 2 -

 Hemostatik Etki

 Hemostatik etkisiyle, trombositleri aktive ederek, Angiogenesis yani damarların yapılması başlatılır. Angiogenesisin 
erken sağlanması da yapışmaları önler, kabuk oluşumu engellenir.

 Trombositleri aktive eder, Angiogenesis erken başlatılır

 Yapışmalar önlenir

 Kabuk oluşumu engellenir.
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FESS Tamponlarının Fonksiyonları - 3 -

 Kısa Zamanda ve Kolayca Çıkarılabilir

 Optimal kompresyon sağlar

 Geride bir kalıntı bırakmaz

 Yeni oluşan epitel hücrelerini bozmaz

 Tekrar kanama olasılığını en aza indirir

FESS Tamponlarının Fonksiyonları - 4 -

 İlaç Uygulamasında Taşıyıcı İşlev

 Endonazal cerrahiyi takiben

 Islatma suyuna kortizon veya antibiyotikler eklenebilir

 İlaç Direkt olarak yara bölgesine taşınmış olur

 Daha etkin bir iyileşme sağlanır

Katalog No

RR300

RR400

RR800

RR500

Nazal / Sinüs Çözümler

Riemann 3.0 cm

Riemann 4.0 cm

Mannheim 8.0 cm

Goodman 5.5 cm

Uzunluk

30 mm

40 mm

72 mm

55 mm

Riemann Sinüs Dressing ESS Prosedürleri ve Polipektomi için

Goodman Nazal Dressing Septoplasti, Türbinektomi ve Polipektomi için

Mannheim Nazal Dressing İnferior Septoplasti, Türbinektomi ve Polipektomi için

En

6,5 mm

6,5 mm

6,3 mm

5 mm

Kutu Başına Parça

20 Adet

20 Adet

20 Adet

20 Adet
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KBB prosedürlerinden sonra, kanamayı en aza
indirmek ve nemli bir fiziksel bariyer sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır. Daha sonra çözünerek
normal çıkış yolu ile atılır.
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SINU-KNIT
HEMOSTATİK CMC ABSORBABL SİNÜS DRESSİNG

SINU-KNIT DÖNÜŞÜMÜ

 SINU-KNIT dressing çözünebilir karboksimetilselilöz (CMC) KBB prosedürlerinden sonra kanamayı en aza indirmek ve 
nemli bir fiziksel bariyer sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Daha sonra çözünerek normal çıkış yolu ile atılır.

MALZEMENİN TANIMI

 Sinüs cerrahilerini takiben sinüs içinde kullanılmaya uygun sinüse yerleştirildiğinde 5-7 gün içinde kendiliğinden 
absorbe olma özelliği ile sinüs kavitesi içindeki incrustation (kabuk oluşumu) engelleyici özellikte aktif hamostaz 
sağlayıcı, angiogenesis (yeni damar oluşumu) stimüle edici ve epitelizasyonu hızlandırıcı, hava ve mikrop geçirmez bariyer 
oluşturarak nemli ortamda optimum yara iyileşmesi sağlayan, pıhtı ve yaraya yapışmayan özelliktedir.

 Islatma suyuna eklenen kortizon ve antibiyotikli ilaçları yara bölgesine taşıma fonksiyonunu yerine getirebilir.

 Inflamasyonu ve nekrosisi engeller.

 Yeni oluşan epitel hücrelerini bozmaz.

 Antikoagulan ilaç tedavisi alan ve almayan tüm hastalarda kanamayı durdurucu (hemostatik) etkisi vardır.

CMC ABSORBABL SİNÜS DRESSİNG YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

 Steril ve sadece bir kez kullanımlıktır.

 Alerjik değildir, toksit değildir, yabancı cisim reaksiyonu göstermez.

 Nazal dressing hemostatik bir özelliktedir.

 Nazal dressing (ped), hidrokolloid yapıdaki CMC (karboksimetilselüloz) kumaştan yapılmıştır.

 CMC (karboksimetilselüloz) kumaş, steril su ile ıslatılınca hidrokollod jel haline dönüşen yapıdadır.

Kuru Sinu-Knit Dressing Kısmen Islatılmış Sinu-Knit Islatılmış Gel Dressing Sinu-Knit
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SINU-KNIT Çözülebilir Dressing Kullanım Tekniği

 Sinüs boşluğuna uzunlamasına Pens ile ortasından tutarak ‘‘ > ‘’ şeklinde katlanmış olarak kuru bir şekilde yerleştirilir.

 Islatma işlemi sadece steril su ile yapılmalıdır. Tuzlu su, jelleşmeyi engeller, hemostatik yapıyı bozar.

 5-8 cc steril su ile tüm materyal posterior en derin kısımdan dışarı doğru ıslatılarak aktive edilir. Islatma için bir kanül, 
örn. anjiyo kateteri kullanılabilir.

Post Operatif Bakım

 Sinu-Knit 5, 7 günde çözünüp kaybolur.

 Hasta, izotonik tuz (% 0.9 SF) veya daha düşük konsantrasyondaki tuz çözeltisi ile her gün spray yapmalıdır.

 Şiddetli ve çok püskürme ve hipertonik tuzlu su kullanılmamalıdır.

Katalog No

RR600

Nazal / Sinüs Çözümler

Sinu-Knit Çözülebilir Dressign

Uzunluk

9 cm

Kutu Başına Parça

12 Adet

www.noramedikal.com



Sinüs cerrahisini takiben çözünebilir jel
dokuları korumaya yardımcı olur.
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STAMMBERGER SINU-FOAM
 Hemostatik NaCMC Sinüs Köpük nazal ve sinüs boşluklarına kolayca yerleştirilir.

 Stammberger Sinu-Foam dressing çözünebilir karboksimetilselilöz (CMC) KBB prosedürlerinden sonra kanamayı en 
aza indirmek ve nemli bir fiziksel bariyer sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Daha sonra çözünerek çıkış yolu ile atılır.

 Stammberger Sinu-Foam debritmanı kolaylaştırıcı nemli ortam sağlarken maksimum boyutsal entegrite sağlayan TEK 
çözünür CMC Dressingdir.

Ameliyat esnasında
Stammberger Sinu-Foam

Stammberger Sinu-Foam Kit Bileşenleri

Post-op iki hasta

Katalog No

RR650

Nazal / Sinüs Çözümler

Stammberger Sinu-Foam Çözünebilir Dressing

Kutu Başına Parça

2 Adet
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 Stammberger Sinu-Foam dressing karboksimetilselilöz (CMC), yara bölgesinin nemlenmesini sağlar ve epitelizasyon 
için zemin oluşturur.

HASTA AÇISINDAN POSTOPERATİF FAYDALARI

 Sinonazal anatominin lateralizasyonunu önleyerek nazal yapıları stabilize eder ve stent görevi görür.

 Trombosit agregasyonu ile operasyonlar arası ve sonrasındaki kanamayı kontrol eder.

 Kabuklanmayı en aza indiren nemli jel ortamı oluşturur.

 Adezyon oluşumunu en aza indirir.

CERRAHİ PROSEDÜRLERİ KOLAYLAŞTIRIR

 Yüksek viskozite, nazal ve sinüs boşluklarında yerleştirme kolaylığı sağlar.

 Boyutsal bütünlük orta turbinatı laterizasyondan korur

 Hafif emme sayesinde, kalan jelin kolay ve hızlı alınması

 Normal akıntı yoluyla 7-10 günde çözülme

MALZEMENİN TANIMI

 Sodyum Karboksimetilselilöz’den yapılmış fibriller yapıda, steril su ile ıslatıldığında fibriller hızla yoğun hidrokolloid jele 
dönüşür özellikte, Sinüs cerrahilerini takiben sinüs içerisinde kullanılmaya uygundur.

FONKSİYONU

 Mukoza ile Nazal/Sinüs boşluğu arasında hidrokolloid bir bariyer oluşturarak adezyonları önler kanamayı kontrol eder, 
nemli kapalı ortam sağlayarak dokunun doğal iyileşmesini kolaylaştırır.

 Operasyondan sonra sinüse yerleştirildiğinde 7-10 gün içerisinde kendiliğinden absorbe olma özelliği ile sinüs kavitesi 
içindeki incrustation (kabuk oluşumu) stimüle edici ve epitelizyonu hızlandırıcı, hava ve mikrop geçirmez bariyer 
oluşturarak nemli ortamda optimum yara iyileşmesi sağlayıcı, pıhtı ve yaraya yapışmayan özelliktedir.

NaCMC ABSORBABL SİNÜS JEL YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

 NaCMC Jel dressingdir.

 Operasyondan sonra sinüse yerleştirildiğinde 7-10 günde kendiliğinden absorbe olma özelliğini taşır.

 Steril ve sadece bir kez kullanım içindir.

 Alerjik değildir, toksik değildir, yabancı cisim reaksiyonu göstermez.

 Nazal NaCMC jel hemostatik bir özelliktedir.

 Nazal NaCMC jel, hidrokolloid yapıdaki NaCMC (sodyum karboksimetilselilöz) lif elyastan yapılmıştır.

 NaCMC (sodyum karboksimetilselilöz) lif elyaf, steril su ile ıslatılınca hidrokolloid jel haline dönüşen yapıdadır.

 Lateks içermemektedir.

KİT İÇERİĞİ

 NaCMC Fibrilerle dolu büyük enjektör

 8 cc’lik boş küçük enjektör

 Büyük enjektöre takılı konektör - bağlantı parçası

 Uygulama Kanülü bulunmaktadır.
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1 - A ya 8 ml steril
su konulur.
B ile birleştirilir.

4 - 4 kez ileri geri karıştırdıktan
sonra köpük C uygulama enjektöründe
bırakılır.

2 - A enjektörü ıslatma kanülünü de
beraber çekecek şekilde orta kısmın
altında ayırlır ve atılır.

5 - İçinde köpük bulunan C
enjektörü diğer enjektörden
ayırılır.

3 - Karıştırma işlemi
için C uygulama enjektörü
B ile birleştirilir.

6 - uygulama kanülü C
enjektörüne takılır

Dik konumda iken
B’ye su enjekte edilir.
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Yapısal tanımı tamamen çözünmesi için
tasarlanmış nazal dressing parçalanmadan
yerleştirme kolaylığı esnekliği sağlar.
Özel bir depolama koşuluna ihtiyaç duymaz.
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NASASTENT NASAL DRESSİNG
 Nasastent Dressing hasta anatomisine uyumludur. Esnekliğinden dolayı yerleştirilme kolaylığı sağlar ve yerleştirildiği 
yerde kalır.

 Sinonazal anatominin lateralizasyonunu önleyerek nazal yapıları stabilize eder ve stent görevi görür.

 Trombosit agregasyonu ile operasyonlar arası ve sonrasındaki kanamyı kontrol eder.

 Kabuklanmayı en aza indiren nemli jel ortamı oluşturur.

 Adezyon oluşumunu en aza indirir. Burun sıvılarını emerken, hidrokolloid jele dönüşür doğal burun boşluğundan akıtır.

 CMC maddesi jel oluştururken kendi ağırlığının 16 katı su emebilir. Hidrokolloid yapılı jel stabildir, sürekliliğini 
korur.

 NASASTENT NASAL DRESSİNG çok daha esnek bir şekilde tasarlanmıştır.

 Hasta anatomisine uygun yerleştirme kolaylığı sağlar.

 Kanama ve ödemi en aza indirger ve post-op yapışıklıkları önler.

 - Hiçbir özel depolama koşulu gerektirmez.

 NASASTENT nazal dressing bitkisel kökenli 
karboksimetilselilöz (CMC) yapılmış çözünebilir 
intranazal splint’tir.

NASASTENT dressing eğimli kenarı ile daha hızlı ve daha kolay yerleştirilmesini sağlamak
üzere tasarlanmıştır.
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 Nasastent Dressing burun boşluğuna yerleştirilmesi sırasında, hızla formunu korumak için geri esner. Nazapore göre 6 
kat daha yüksek basınca dirençlidir.

 NASASTENT nasal dressing sahip olduğu esneklikle hemen hasta anatomisine uyum sağlar. Yeterli dayanımla tampon 
etkisi ile kanamayı kontrol altına almaya yardımcı olur. Dokuları ayırmaya yetecek destek oluşturur.

(örneğin orta konka gibi) Güç istenilen nazal yapılarda stabil tutmak için.

İntranazal splintlerin dirnci - basınç yüklemesi ve boşaltılması sonrasında boyutsal iyileşme ve kompresif basınç

NASASTENT nasal dressing ve Nasopore’nin 
Aksiyel kompresyon sırasında profillerindeki 
yük dağılımları.

Device
NASASTENT nasal dressing
Nasopore

Compressive Strength (kPa)
114.28 +/- 10.50
17.20 ± 1.70

konumu

hidrasyon

çözünmüş
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 NASASTENT dressing ve Nasopore dressing direnç (esneklik) karşılaştırması
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 Konka destek yükü Cerrahi ve / veya travma sonucu burun içi atellerin dokuda orta konkanın 
lateralizasyonunu önlemek için yeterli destek sağlaması gerekir.

 NASASTENT nasal dressing ve Nasopore’nin dokuda 
a y ı r m a  k u v e e t i  S i m ü l e  b u r u n  b o ş l u ğ u n a 
yerleştirildikten sonra 7 ila 10 mm arasında değişen 
boşlukları. NASASTENT nasal dressing dokuda ayırma 
kuvvetini anlamlı derecede yüksek sağlamaktadır. 
Tüm değerlendirmelerde Nasastent Dressing boşluk 
doldurma dereceleri neredeyse iki katı olmuştur.

 Grafik yanıt temsil etmektedir. NASASTENT nasal 
dressing ve Nasopore’nin 8 mm saline maruz 
kaldığında simule nazal kavite boşluğunda doku 
ayırma için veriler.
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Katalog No

RR450

RR550

RR900

RR600

RR650

RR1000

RR300

RR400

RR500

RR800

RR551

RR751

RR552

RR752

RR750

Nazal / Sinüs Çözümler

Rapid Rhino Anterior Epitaksis Katater

Rapid Rhino Posterior / Anterior Epitaksis Katater

Rapid Rhino Posterior Epitaksis Katater

Rapid Rhino Posterior Epitaksis Katater

Riemann Sinüs Dressing ESS Prosedürleri ve Polipektomi için

Goodman Nazal Dressing Septoplasti, Türbinektomi ve Politektomi için

Mannheim Nazal Dressing İnferior Septoplasti, Türbinektomi ve Polipektomi için

Rapid Rhino Çözünebilir Sinüs Dressing

4.5 cm Anterior
Küçük Anatomik Yapılar ve Çocuklar 
5.5 cm Anterior
Anterior Epistaksis ve Operasyonu Takiben

Derin Posterior Epistaksis - Özel Dizayn -
Çist Balonlu

Sinu-Knit Çözünebilir Dressing

Stammberger Sinu-Foam Çözünebilir Dressing

Nasastent Çözünebilir Dressing

Riemann 3.0 cm

Riemann 4.0 cm

Riemann 5.5 cm

Riemann 8.0 cm

5.5 cm Anterior - Airway
Anterior Epistaksis ve Operasyonu Takiben,
Solunum Tüpü var

7.5 cm Anterior / Posterior - Airway
Anterior/ Posterior  Epistaksis ve Operasyonu
Takiben, Solunum Tüpü var

5.5 cm Anterior - Bilateral
Burnun İki Bölmesine Birlikte Kullanım, İki
Tarafa Eşit Basınç

7.5 cm Anterior / Posterior - Bilateral
Burnun İki Bölmesine Birlikte Kullanım, İki
Tarafa Eşit Basınç

5.5 cm Anterior / Posterior
Anterior / Posterior Epistaksis Vakalarının çoğu

Uzunluk

4,5 cm

5,5 cm

9 cm

9 cm

30 mm /
6,5 mm
40 mm /
6,5 mm

55 mm /
5 mm

72 mm /
6,3 mm

5,5 cm

7,5 cm

5,5 cm

7,5 cm

7,5 cm

Kutu Başına Parça

10 Adet

10 Adet

10 Adet

12 Adet

2 Adet

1 Adet

20 Adet

20 Adet

20 Adet

20 Adet

10 Adet

10 Adet

10 Adet

10 Adet

10 Adet
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Sinüs anatomisinde zor yerlere erişim
Cerrahi iş akışı sırasında, çok fonksiyonlu
kalıcı bir çözüm sunarak verimliliği artırma
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SerpENT

 Kusursuz diseksiyon sağlamak üzere sertliği ve dayanıklılığı ile köşelere erişebilme fleksibilitesi

 Orta düzey yedi kilitleme pozisyonuyla 240 derecenin üstünde artikülasyon.

 Çoklu uç kurulumuyla eksensel kesici ve kavrayıcı.

 Ultra keskin kesici uçlar ve tam kavrama uçlarıyla dikkatli diseksiyon.

 Standart temizleme ve sterilizasyon prosedürlerine uygun ve dayanıklı bir tasarım.

 SerpENT Artikülasyon Ürünleri, cerrahlar için nazal anatomiye uygun, 240 derecenin üstünde her iki yana hareket 
edebilen fonksiyonel bir uç sunar.

 Cerrahlar ürünün ucunu özgürce kullanabilir ve ürün sinüslerde minimal invaziv prosedürlere olanak sağlayıp cerrahi 
erişimi arttırır. Ayrıca, tek bir Serpent bile maksiller, frontal ve sfenoid sinüslerin anatomisine ulaşmak için gerekli seçenek 
ile yer değiştirebilir ve bu yer değiştirme daha etkili bir prosedürle sonuçlanır.

Artikülasyon Ürünleri

 Otolaringolojistlerin minimal invaziv prosedürler için artan mücadeleleri sonucunda, ‘‘istenilen şekilde bükülebilen 
ürünlere’’ olan talep karşılanmamış bir ihtiyaç haline gelmiştir. Endoskoplar cerrahi alanın sahasını genişlettikçe, 
geleneksel sert ürünler de anatomiye erişimi sınırlandırmıştır. Sinüs ameliyatında minimal invaziv tekniklerin 
uygulanmasını sağlamak ve yeni bir ürün geliştirmek üzere benzersiz bir teknoloji platformu oluşturmuştur. İlk kez 
cerrahlar gerçekten köşelere ulaşabilmekte ve hatta uç açılarda bile tam bir diseksiyon sağlayabilmektedir.

ENT ürünleri yeni şeklini alıyor

Maksiller Sinüsünü Hareket Ettirirken

 Kanin fossa görüntüleri bulunan bir kadavradan alınan bu resimler, maksiller sinüsün içerisindeki SerpENT’in 
artikülasyon seçeneğini ve erişimini gösterir.

Maksiller ostiuma girerken Maksiller sinüsün yan görünümü
diseksiyon

Maksiller sinüsün medial duvarı
boyunca diseksiyon yaparken
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510-30110
SerpENT Artikülasyon
Tru-Cutting Forsepsi,
3.0 mm’lik Dikey Çene

510-30120
SerpENT Artikülasyon
Grasping Forsepsi,
3.0 mm’lik Dikey Çene

910-30100
SerpENT Sterilizasyon Tepsisi,
her tepside 2 ürün taşır.
Tepsi ve kapak, çoklu-tepsi
paketini sağlayabilmek için
farklı parçalar halinde de
bulunmaktadır.510-30210t

SerpENT Artikülasyon
Tru-Cutting Forsepsi,
3.0 mm’lik Yatay Çene

510-30220t
SerpENT Artikülasyon
Grasping  Forsepsi,
3.0 mm’lik Yatay Çene

510-30110 SERPENT ARTICULATING THRU-CUTTING FORCEPS, 3.0 MM VERTICAL JAW

510-30210t SERPENT ARTICULATING THRU-CUTTING FORCEPS, 3.0 MM HORIZONTALJAW

510-30120 SERPENT ARTICULATING GRASPING FORCEPS, 3.0 MM VERTICAL JAW

510-30220t SERPENT ARTICULATING GRASPING FORCEPS, 3.0 MM HORIZONTALJAW

910-30110 SERPENT STERILIZATION TRAY, HER TEPSİDE İKİ ÜRÜN TAŞIR. TEPSİ VE KAPAK, ÇOKLU-TEPSİ PAKETİNİ 
SAĞLAYABİLMEK İÇİN FARKLI PARÇALAR HALİNDE DE BULUNMAKTADIR.
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SEPTOPLASTİYİ TAKİBEN ETKİLİ
BİR SEPTAL FLAP KAPAMA



NORA-MED
Tıbbi Ürünler

NORA-MED

www.noramedikal.com

ENTact   Septal Zımba

Gelişmiş erişim ve hız ile istikrarlı sonuçlar alın.

 Septoplastideki mevcut teknikler, ameliyat sırasında septal fleplere, splintler ve dikişlerin 
yerleştirilmesini içermektedir. Ancak dar ve derin nazal geçitlerin sınırları içinde dikiş atmak, 
en tecrübeli cerrahlar için bile meşakatli ve zaman alıcı olabilir.

 İşte bu soruna yeni bir çözüm buldu. Dikişin yerini alabilecek ergonomik ve tek kullanımlık 
zımba sistemi yoluyla yapılan rezorbabl implantlar ENTact zımba kullanan cerrahlar 
aproksimasyonu bir dakikada yapabilirler. ENTact zımba’nın kullanımı, OR zamanını azaltır, 
çevre dokuların zarar görmesini en aza indirir ve cerrahların daha istikrarlı sonuçlar elde 
edebilmesini sağlar.

 Zımbalamadan önce flep kenarlarının uçlarının kolayca manipüle edilmesi

 En az 1 hasta fonksiyonel destek

 Septal flep kapaması için etkili bir alternatif

 Sekiz rezorbabl implant ile steril paketleme

 Genellikle 60 saniyeden az sürede alması

 İmplantlar, kıkırdak veya yumuşak doku greflerinin içine yerleştirilebilirler.

Bir dakikada koaptasyon
®
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ÖZELLİKLER
3 mm’lik zımba yüksekliği

5 mm’lik kesit çapı

Steril tek kullanımlık zımba, 8 rezorbabl
implantla preload edilir.

Sesli ‘‘klik’’ düğmesi başarılı implant
yerleşimini gösterir.

Konfigürasyon
601-00100
ENTact Septal Zımba, 3'lü Paket

Septal Atellerin Approksime Edilmesi

Septal fleplerin zımbalanması Implantasyondan hemen sonra
implantların görünümü

Ameliyattan 1 hasta sonra
implatların görünümü

Zıt kollar, septal flap uçların
konumlandırılmasını ve
manipülasyonunu sağlar

Diz ve sivri burun mukozaya
yumuşak şekilde erişimi sağlar
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Çeşitli sinüs anatomisi kontrollü diatasyon
Basit, artikülasyon balon dilatasyon çözümü
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VENTERA Sinus Dilation System
Balon dilatasyon için basit, zarif bir çözüm

 Paranazal sinüslerin Balon dilatasyon sinüs cerrahi tedavisinde değerli bir araç olarak ortaya çıkmıştır.

 VENTRA sistemi piyasadaki diğer balon dilatasyon sistemleri için basit, şık ve uygun maliyetli bir alternatif sunmak için 
tasarlanmıştır.

 Dahası, VENTRA sistemi standart KBB cerrahi alaetlerine benzer ve sinüs cerrahisinin araç kiti içinde doğal olarak 
uyumludur.

HASSAS

 Standart KBB aletleri kullanmaya benzer floroskopi ve kılavuz teller gerektirmez.

EKONOMİK

 Yeniden kullanılabilen taşıma cihazı ile minimal tek kullanımlık malzeme

ERGONOMİK

 Benzersiz artikülasyon taşıma aletleri ile sinüslere kolay erişim sağlar

BASİT

 Ameliyat sırasında elle daha az bileşenler ve montaj

Hızlı ve basit dilatasyon

Yerine oturmasını sağlayın

Skar frontal girintisi

Articule konumuna getirin

Frontal sinüs yolu sıralı dilatasyon

Genişletin

Açık drenaj yolu ile
genişlemiş frontal hat
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VENTERA ÖZELLİKLERİ

10 mm balon uzunluğu kontrolü
dialasyon kolaylaştırır

Standart 2 mm kılavuz ucu frontal
ve maksiller sinüs için uygundur.

2 mm kılavuz 1.1 mm
kanüllü kanal ile emme
ve sulama sağlar

10 mm balon uzunluğu
kontrollü dialasyon
kolaylaştırır

6 mm balon çapı, frontal
ve sfenoid sinüsleri
genişetmek için uygundur

6 mm balon çapı, frontal sfenoid
ve maksiller sinüsleri
genişletmek için uygundur.

420-10111 Yeniden kullanılabilir sfenoid, frontal ve maksiller
sinüslere erişmek için, 5 pozisyon artikülasyon enstrüman ucu

Baş parmakla çalıştırılan artikülasyon ve kilit mekanizması

420-20111 Yeniden kullanılabilir, frontal ve sfenoid sinüslere
erişmek için çok pozisyonlu alet artikülasyon ucu emme veya
sulama için Kanüllü Luer kilit noktası

Luer kilit noktası emme ve sulama kolaylaştırır
Başparmak basıncına duyarlı artikülasyon güdümlü teker
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Sterile, disposable dilation balloon (latex free)

Standard inflation pump

420-10111

420-20111

650-6010S

950-10100

VENTERA REUSABLE DELIVERY INSTRUMENT

VENTERA REUSABLE (CANNULATED) DELIVERY INSTRUMENT

VENTERA SINUS DILATION BALLOON, 1 PK

INFLATION DEVICE
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Orta Konka Lateralizasyonu önlemek için
tasarlanmıştır.

Ankor septumun iyileşme süreci sırasında orta
konka lateralizasyonu önlemek için tasarlanmıştır.
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MEDIENT Orta Konka İmplant
Orta Konka lateralizasyonunu önlemek için tasarlanmıştır

 MEDIENT Orta Konka İmplant orta konka lateralizasyonunu çözmek için yeni bir yol sunar.

 Orta konka implantı iyileşme süreci sırasında septuma ve orta konkaya yerleştirilen emilebilir çapa şeklinde bir 
implantır.

 İmplant Dedicated grasper kılavuzlarının yerleştirilmesini kolaylaştırmak için tepside hizalamaya uyacak şekilde 
tasarlanmıştır.

 Gerekirse tam çözünmeden öncede çıkarılabilir.

 82/18 PLGA emilebilir polimerden yapılmıştır.

 8 hasta boyunca orta konka güvenliğini sağlar.

 Gerektiğinde ambalaj malzemesi ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.

 Cerrahi Öncesi ve Sonrası

 Aşağıdaki endoskopik görüntüler orta konka implantının kullanımını göstermektedir.

ÖZELLİKLER

MEDIENT Middle Turbinate Implant
Reference # Description
502-10000
602-00210S
602-00210

MEDIENT GRASPER
MEDIENT MIDDLE TURBINATE, 1-PACK
MEDIENT MIDDLE TURBINATE, 4-PACK
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