Leczenie różnych zatok

przy użyciu jednego
uniwersalnego urządzenia

BALONOPLASTYKI ZATOK
SONDA
POTWIERDZENIE
SSANIE
IRYGACJA

Leczenie zatok czołowych, klinowych i szczękowych
za pomocą jednego, uniwersalnego urządzenia

ZATOKA CZOŁOWA

ZATOKA KLINOWA

ZATOKA SZCZĘKOWA

• Potwierdzony skuteczny dostęp i udrożnienie naturalnego ujścia zatok szczękowych i lejka sitowego5
• Klinicznie potwierdzone znaczne zmniejszenie objawów zatokowych5
•  Udrożnienie przekształca drogę odpływu z zatoki dzięki przemieszczeniu sąsiednich struktur kostnych i
okołozatokowych, potencjalnie redukując ilość usuwanej tkanki w porównaniu do klasycznych zabiegów FESS6,7

SZYBKA ZMIANA KSZTAŁTU
PLASTYCZNEJ KOŃCÓWKI
ZA POMOCĄ PROSTEGO
NARZĘDZIA DO ZGINANIA

INTUICYJNA I ŁATWA W UŻYCIU POMPKA
STRZYKAWKOWA WYMAGA TYLKO JEDNEGO
WCIŚNIĘCIA TŁOKA STRZYKAWKI W CELU
NIEZAWODNEGO OSIĄGNIĘCIA CIŚNIENIA 12atm

Osiągnij więcej używając uniwersalnego i skutecznego
systemu do udrażniania zatok XprESS™ LoProfile
NIEPORÓWNYWALNA UNIWERSALNOŚĆ
•  Plastyczna końcówka może być szybko przystosowana do leczenia zatok
czołowych, klinowych lub szczękowych
•  Duży wybór rozmiarów baloników zoptymalizowanych pod kątem
precyzyjnego umieszczania i leczenia w celu lepszego dostosowania do
potrzeb pacjentów
•  Kompatybilny z wieloma technikami potwierdzania w tym PathAssist™
LED Light Fiber™ i bezpośrednią wizualizacją

Kształt dla zatok
szczękowych
135°

45°
KĄT
WEWNĘTRZNY

WYJĄTKOWA SKUTECZNOŚĆ
• Łatwe w obsłudze, uniwersalne narzędzie usprawniające zabiegi udrażniania zatok
• Wyczuwalne działanie daje dodatkową pewność, umożliwiając szybkie i precyzyjne wprowadzanie
•  Efektywna procedura umożliwia łatwą integrację z zabiegami na sali operacyjnej, chirurgii jednego dnia
i w lecznictwie otwartym
• Proste szkolenie personelu dzięki łatwym w obsłudze produktom i niewielkiej liczbie elementów
• Zoptymalizowane zarządzanie zapasami

Plastyczna końcówka

System do udrażniania zatok XprESS firmy Entellus płynnie
łączy w sobie wiele funkcji w jednym, mniej inwazyjnym
narzędziu przeznaczonym do procedur udrażniania zatok.

Końcówka kulkowa
o rozmiarze 1,75 mm
umożliwia leczenie w
wąskich strukturach
anatomicznych

• Balonoplastyka zatok
• Sonda
• Potwierdzenie
• Ssanie
• Irygacja

Plastyczna końcówka może
być szybko przystosowana
do leczenia zatok
czołowych, klinowych lub
szczękowych

LoProfile 5, 6 i 7 mm

Integracja światłowodu
PathAssist™ LED
Light Fiber™ zapewnia
światło o dużej
intensywności w celu
potwierdzenia

Płynna regulacja
jednym palcem
przesuwania
balonika

Jedno naciśnięcie jedną ręką pompki strzykawkowej
niezawodnie zapewnia osiągnięcie ciśnienia 12 atmosfer

XprESS LoProfile 5 mm
i 6 mm Compact

Port napełniania w
prosty sposób łączy
się z obsługiwanym
jedną ręką
urządzeniem do
napełniania

Wygodna konstrukcja
z wbudowanym,
regulowanym palcem
odpowietrzaniem
ssania

Światłowód
PathAssist™ LED
Light Fiber™ ma własne
zasilanie i nie wymaga
dodatkowego źródła
światła ani przewodów

Zintegrowany port
ssania/irygacji w celu
oczyszczenia pola
widzenia i zwiększania
skuteczności

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Zamówienia prosimy składać pod numerem telefonu 0800-3586046.
NR KATALOGOWY

ROZMIAR BALONIKA

OPIS

LPLF-105-I

5 mm x 18 mm

XprESS™ LoProfile 5 mm z PathAssist™ LED Light Fiber™

LPLF-106-I

6 mm x 18 mm

XprESS LoProfile 6 mm z PathAssist LED Light Fiber

LPLF-107-I

7 mm x 18 mm

XprESS LoProfile 7 mm z PathAssist LED Light Fiber

LPLF-205-I

5 mm x 8 mm

XprESS LoProfile 5 mm Compact z PathAssist LED Light Fiber

LPLF-206-I

6 mm x 8 mm

XprESS LoProfile 6 mm Compact z PathAssist LED Light Fiber

INFORMACJE O FIRMIE ENTELLUS MEDICAL
Firma Entellus Medical dostarcza innowacyjne, wysokiej jakości, minimalnie inwazyjne rozwiązania
terapeutyczne dla personelu medycznego i pacjentów cierpiących na zapalenie zatok.
www.EntellusMedical.com

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.
Entellus, PathAssist, Light Fiber i XprESS są znakami towarowymi firmy Entellus Medical, Inc.
PIŚMIENNICTWO:

1-7 Piśmiennictwo i dane dostępne w archiwum w firmie Entellus Medical.
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