
Przewaga urządzenia firmy Entellus 
w leczeniu zatok szczękowych 
Urządzenie XprESSTM LoProfile oferuje lekarzowi wyjątkową możliwość leczenia zatok 
czołowych, klinowych i szczękowych przy użyciu jednego urządzenia. 

Urządzenie XprESS ułatwia lekarzowi i personelowi medycznemu szybkie i skuteczne 
udrażnianie zatok oraz umożliwia oferowanie pacjentowi korzyści z zabiegu jednego 
dnia u kwalifikujących się pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych, 
w tym u wielu pacjentów, u których choroba obejmuje również zatoki szczękowe lub 
zatoki szczękowe i przednie-sitowe. 

SKUTECZNOŚĆ W LECZENIU CHOROBY W ZATOKACH 
SZCZĘKOWYCH LUB SZCZĘKOWYCH I PRZEDNIO-SITOWYCH

Dane kliniczne z randomizowanego badania REMODEL prowadzonego z grupą kontrolną 
wykazują, że udrażnianie zatok za pomocą balonoplastyki wykonywanej w gabinecie 
lekarskim i zabieg FESS zapewniają porównywalne, istotne złagodzenie objawów.1

SZCZĘKOWE
KORZYŚĆ

NIE MA POTRZEBY 
KUPOWANIA WIELU 

PROWADNIKÓW LUB  
NASADEK

UKSZTAŁTOWANIA 
PLASTYCZNEJ KOŃCÓWKI 
DLA LECZONYCH ZATOK

WYSOKI ODSETEK POMYŚLNYCH 
WYNIKÓW ZASTOSOWANEJ METODY

Najnowsze dane potwierdzają, że dostęp 
przeznosowy do naturalnego ujścia zatok 

szczękowych może być trudny w przypadku 
używania narzędzi, które nie pozwalają 
na ukształtowanie ich pod odpowiednim 
kątem.2

Wyniki z odrębnych badań potwierdzają 
wysoki, 95%+ wskaźnik pomyślnych 

wyników w przypadku zastosowania 
urządzenia do udrażniania zatok 

szczękowych wygiętego pod kątem  
120° – 150°, przy czym najwyższy wskaźnik 
zapewnia urządzenie wygięte pod kątem 135°.3

 Wyłącznie narzędzie XprESS umożliwia 
wygięcie pod optymalnym kątem wymaganym 
do dostępu do zatoki szczękowej. 
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ZAŁĄCZONE W ZESTAWIE 
NARZĘDZIE DO ZGINANIA 

SŁUŻY DO SZYBKIEGO

UDRAŻNIANIE Z DUŻYM 
POZIOMEM PEWNOŚCI

✔   Plastyczna końcówka 
może być wygięta do 
optymalnego kąta 120-150°

✔   Długość odnogi 
wynosząca 11 mm ułatwia 
pewne umieszczenie  
w ujściu zatoki

✔   Wygięcie pod 
odpowiednim kątem 
i długość odnogi 
pomagają w unikaniu 
tworzenia dodatkowych ujść lub 
przekłuciu tylnego ciemiączka
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EFFECTIVE FOR TREATING MAXILLARY OR MAXILLARY AND ANTERIOR ETHMOID DISEASE

BSD zatok
szczękowych

BSD zatok
szczękowych

i przednio-sitowych

FESS zatok
szczękowych

FESS zatok
szczękowych

i przednio-sitowych

ZMIANA W OCENIE SNOT-20
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Balonoplastyka zatok

Grupa kontrolna (FESS)

 =1,62

*Wszystkie wartości p < 0,0001
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KSZTAŁT DLA ZATOK 
SZCZĘKOWYCH

KĄT 
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ZATOKA SZCZĘKOWA



Opisywane produkty posiadają znak CE. Produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: 
Wskazania do stosowania sondy XprESS: Zapewnienie dostępu i możliwości leczenia wnęk czołowych, ujść zatok klinowych oraz ujść 
zatok szczękowych/lejków sitowych u pacjentów dorosłych przy zastosowaniu metody przeznosowej. Kostne drogi odpływu zatok zostają 
przekształcone za pomocą przemieszczenia przez balonik sąsiednich struktur kości i zatok przynosowych.

Wskazania do stosowania światłowodu PathAssist LED Light Fiber: Do lokalizacji, oświetlenia wewnętrznego i prześwietlenia przez struktury 
nosowe i zatokowe u pacjentów, którzy ukończyli 18 lat.

W celu uzyskania pełnej listy ostrzeżeń, środków ostrożności i działań niepożądanych należy zapoznać się z „Instrukcją użycia”.

PRZESTROGA: 
Zgodnie z prawem federalnym (USA), te wyroby medyczne mogą być sprzedawane tylko przez lekarza lub na zlecenie lekarza.

PIŚMIENNICTWO:
1-5 Piśmiennictwo i dane dostępne w archiwum w firmie Entellus Medical.

Entellus, XprESS i PathAssist są znakami towarowymi firmy Entellus Medical, Inc.

Kąt i długość
Prawidłowe umieszczenie narzędzia w naturalnym ujściu zatoki szczękowej wymaga połączenia dwóch czynników:

•  długości odnogi, która zapewnia możliwość przekroczenia lejka i dotarcia do naturalnego ujścia zatoki szczękowej

•  kąta wygięcia, który umożliwia dostęp do naturalnego ujścia zatoki

Firma Entellus Medical wykorzystała informacje z badań klinicznych i badań prowadzonych na 
modelach pośmiertnych w celu określenia optymalnego wygięcia i długości odnogi narzędzia 
XprESS LoProfile, podczas ukształtowania go w konfiguracji szczękowej:

DLACZEGO DŁUGOŚĆ ODNOGI WYNOSI 11 MM?
Badanie z 2011 r., wykorzystujące obrazowanie za pomocą tomografii komputerowej, 
wykazało, że szerokość jamy nosowej od przegrody do naturalnego ujścia zatoki szczękowej 
wynosi 11 mm, zarówno dla prawej, jak i lewej strony.4 Wcześniejsze badanie zakładało, że 
wysokość wyrostka haczykowatego określa głębokość lejka i waha się w granicach od  
0,5 do 10 mm. Inne badanie donosiło o średniej długości lejka wynoszącej 5 mm.5, 6

Wykorzystując informacje z tych badań i potwierdzenia uzyskane przy użyciu modeli 
pośmiertnych, stwierdzono, że długość odnogi XprESS LoProfile powinna być wydłużona 
do ≥ 8 mm, aby móc pokonać odległość od krawędzi tylnej wyrostka haczykowatego  
i wystawać na 1-2 mm przez naturalne ujście szczękowe do zatoki szczękowej.3

DLACZEGO WYGIĘCIE POD KĄTEM 135°?
Firma Entellus wykorzystała wyżej wspomniane informacje do określenia zalecanego kąta 
wygięcia do leczenia szczękowego wynoszącego 135°. Badanie na modelach pośmiertnych 
obserwacji przeznosowej kaniulacji ujścia szczękowego przy użyciu narzędzia XprESS 
wykazało, że w przypadku stosowania zalecanego wygięcia i wskazówek proceduralnych 
przekazanych przez firmę Entellus Medical, zarówno lekarze niedawno przeszkoleni, 
jak i posiadający duże doświadczenie byli w stanie wykonać kaniulację i udrożnienie 
naturalnego ujścia szczękowego w ponad 95% przypadków.3

Te wyniki różnią się od wcześniejszego badania na modelach pośmiertnych przy wykorzystaniu 
systemu konkurencyjnej firmy do udrażniania balonoplastyką opartego na prowadniku, 
które wykazało, że w 10 przypadkach na 10 prób kaniulacji ujścia zatoki szczękowej tworzono 
fałszywy kanał w ciemiączku. W badaniu wykorzystywano dostarczony przez producenta 
prowadnik szczękowy, który uniemożliwia przejście poza kąt 110°.2

Optymalizacja zabiegów udrażniania zatok 
szczękowych w gabinetach lekarskich dzięki 
zastosowaniu sond PathAssist™ Maxillary Seekers
Sondy wielokrotnego użytku dokładnie kaniulują naturalne ujście szczękowe zgodnie 
z anatomicznymi kątami wejściowymi 135° lub 120°.

•  przydatne przed leczeniem zatok szczękowych do określenia preferowanej drogi dostępu do zatoki

•  umożliwia ocenę optymalnego kąta wygięcia do wprowadzania końcówki kulkowej XprESS 
LoProfile za wyrostkiem haczykowatym
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