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شرکت کیمیا بهبود آرمان با هدف پاسخ گویی به نیازهای جامعه در حوزه سالمت تأسیس گردیده 
بر روی  تمرکز  را  رویکرد خود  اقتصادی دانش محور،  بعنوان یک مجموعه ی  این شرکت  است. 
محصوالت دارویی و تجهیزات پزشکی با تکنولوژی بسیار پیشرفته در حوزه های قلب، جراحی و 

جراحی کم تهاجمی قرار داده است. 

چشم انداز شرکت، ورود به عرصه های نوین دارویی توسعه و انتقال دانش فنی به داخل کشور و 
تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی کشور می باشد. 

شرکت کیمیا بهبود آرمان برآن است که از طریق تعامل سازنده با مصرف کنندگان خدمات سالمت، 
ذینفعان و شرکای داخلی و خارجی خود با بهره گیری از دانش و فن آوری های پیشرفته حوزه ی دارو 
و سالمت و بکارگیری نیروهای متخصص گام های موثری را در عرصه دارویی و تجهیزات پزشکی 

برداشته و نقش مهمی در تشخیص و درمان بیماران ایفاد نماید. 

در پایان امید است با همکاری شما همکاران محترم بتوانیم همواره ارایه خدمات سالمت خود را در 
باالترین سطح کیفیت حفظ نماییم.

الهام بهبودی فر 
 مدیر عامل    

پیـام مدیرعامل
KIMIA BEHBOUD ARMAN
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Gynecology زنـان و زایمـان

هر  است.  جهان  زنان  میان  در  شایع  سرطان  دومین   )Cervical Cancer( رحم  دهانه  سرطان 
سال ۵۰۰ هزار بیمار جدید به این سرطان دچار می شوند. بیش از ۲۵۰ هزار نفر در سال 
 )Pre-Cancer Stage( بر اثر این بیماری می میرند. سرطان دهانه رحم از مراحل پیش سرطانی
 CIN نامیده می شود شروع و گسترش می یابد. درمان Cervical Intraepithelial Neoplasiaو)CIN( که
به گرید آن که II ،I و III می باشد، بستگی دارد. CIN گرید I بدون هیچ درمانی به حالت طبیعی 

بازخواهد گشت. 

تمامی پزشکان و محققین بر این باورند که CIN گرید II و III می بایست درمان شود. هدف از درمان 
CIN گرید II و III، برداشتن بافت غیرطبیعی است که باعث آسیب به بافت سالم شده است.

یکی از راه های ممکن برای درمان، تخریب سلول های غیر طبیعی به جای برداشتن آن ها است که این 
 II گرید CIN نامیده می شود یکی از دستگاه های موثر و کارآمد در درمان )Ablation( روش ابلیشن
و III، دستگاه کوآگوالتور سرویکس )Cervix Coagulator( می باشد که به طریق ترمال ابلیشن 
)Thermal Ablation( ضایعات پیش سرطانی را تخریب می کند. پروب های این دستگاه که قابلیت 
 ،)Form-Fitting( قرارگیری بر روی ناحیه تغییر یافته غیر طبیعی را بر اساس شکل آن ناحیه دارند
امکان انتقال گرما به بافت آسیب دیده را فراهم کرده و با القای حرارت به سلول های غیر طبیعی 
باعث تخریب آنها و در نتیجه عدم فعالیت این سلول ها می شود. سلول های تخریب شده ریزش 
)Discharge( یافته و به جای آن ها سلول های طبیعی و سالم جایگزین می گردند. درمان در عرض 

کمتر از دو دقیقه، بدون داشتن ریسکی برای بیمار پایان می یابد.

ویژگی هـای منحصر به فرد کوآگوالتور سرویکـس :
• درمان موثر با وجود درجه حرارت پایین 

• سیستم قابل حمل
• درمان در کمتر از دو دقیقه

)low-painscore( با کمترین میزان درد در بیماران •

کوآگوالتـور سرویکـس                                                
 Cervix Coagulator

Cervix
Coagulator 
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جهت استفاده برای پالک های بزرگ اریتروسیت و لوکوسیت ها 
 ) Large Area Erythro-and Leukoplakia (

جهت استفاده برای درمان داخل رحمی / ۱۲۰mm طول 
  ) Endo-Uterine Therapy (

 Dehiscent Cervical OS جهت استفاده برای اکتوپی در

جهت استفاده برای برای پالک های بزرگ اریتروسیت و لوکوسیت ها 
)Large Area Erythro-and Leukoplakia(

جهت استفاده برای اکتوپی های سیرکوالر کوچک 
) Small Circular Ectopies (

 Dehiscent Cervical OS جهت استفاده برای اکتوپی در 

جهت استفاده برای درمان های داخل رحمی 
) Endo-Cervical Therapy ( / حرارت ۷۰-۶۰ درجه سانتی گراد

جهت استفاده برای کونیزیشن زخم ها 
) for Wounds of Conisation(

 Cervix Coagulator Probes  پروب های درمانی دستگاه کوآگوالتور سرویکس Hysteroscopy Sheaths  شیت های هیستروسکوپی

ویژگی های منحصر به فرد پروپ های درمانی دستگاه 
کوآگوالتور سرویکس:
• قابلیت اتوکالو شدن 

• سنسور های دمایی در داخل پروب حرارات رسانی منظم 
توسط پروب را تضمین می کند.

• پوشش تفلون سر پروب از چسبندگی 
به بافت جلوگیری می کند.

• ســاخته شــده از اســتنلس اســتیل 
)Stainless Steal Made(

شیت معاینه/ مدرج / به همراه پیچ قابل چرخش تنظیم کننده جریان/ به همراه 
1190 AH مدل )Distant Holder( زاویه دیددورنگهدارنده

1190 U330°5 mm274 mm

شیت معاینه/ مدرج / به همراه پیچ قابل چرخش تنظیم کننده جریان/ به همراه 
1181 AH مدل )Distant Holder( زاویه دیددورنگهدارنده

1181 U330°2.9 mm274 mm

شیت جراحی با یک کانال فعال / کانال های دیس تنشن و فعال جداگانه
زاویه دید)Separate Distension and Working Channel( / به همراه دو پیچ قابل چرخش تنظیم کننده جریان/ به همراه جریان داخلی / خارجی جداگانه

1192 ODS30°7.5 mm194 mm

شیت جراحی با یک کانال فعال / کانال های دیس تنشن و فعال جداگانه
)Separate Distension and Working Channel( / بــه همــراه پیــچ قابــل چرخــش تنظیــم کننده جریان/ به همراه 

1183 ODSO Obturator  1183 و ابراتور  ODSA  1183، شــیت خارجی ODSI  زاویه دیدشــیت داخلی

1183 ODS30°5.8 mm190 mm

شیت جراحی با یک کانال فعال / کانال های دیس تنشن و فعال جداگانه
زاویه دید)Separate Distension and Working Channel( / به همراه دو پیچ قابل چرخش تنظیم کننده جریان

1191 OS330°7.5 mm211 mm

 )EXAMINATION SHEATH( شیـت  معاینـه

 )OPERATION SHEATH( شیـت  جراحـی

اپتیک 4 میلی متر

اپتیک 2/9 میلی متر

اپتیک 4 میلی متر

اپتیک 2/9 میلی متر

اپتیک 4 میلی متر

5
mm

2.9
mm

7.5
mm

5.8
mm

7.5
mm

 OPERATION SHEATHو)CONTINUOUS-IRRIGATION( شیت جراحی با توانایی ایریگیشن پیوسته

 OPERATION SHEATHو)CONTINUOUS-IRRIGATION( شیت جراحی با توانایی ایریگیشن پیوسته

 )EXAMINATION SHEATH( شیـت  معاینـه

Gynecology زنـان و زایمـان
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        C3 کوآگوالتور
Cervix Coagulator                    

عالوه بر استفاده گسترده از تکنیک های غربالگری سرطان دهانه رحم، دسترسی به روش های موثر درمانی 
جهت درمان سرویکال پری-کنسر )Cervical Pre-cancer( نیز ضروری می باشد.

با حداکثر کارایی طراحی شده است. این نوع طراحی  با ایده کلی کاربری آسان   C3 دستگاه کوآگوالتور 
این دستگاه را نسبت به سایر متود های درمانی ضایعات پیش سرطانی سرویکس برتری می بخشد. این 
دستگاه به صورت پروب حرارتی تکی طراحی شده است که دارای دمای ثابت و تایمر می باشد.این موضوع 

باعث حذف هرگونه خطای انسانی گردیده است.

C3 ویژگی های منحصر به فرد کوآگوالتور
• امکان استفاده از منبع انرژی خارجی )External Power-Pack( به جای جریان برق شهری

  )20 عمل روزانه به مدت 7 روز بدون نیاز به شارژ مجدد  (
• عدم نیاز به اتوکالو 

) استفاده از ضد عفونی کننده های سطح باال )High Level Disinfectant )HLD  جهت ضد عفونی(
• منبع نور تعبیه شده در دستگاه جهت بهبود دید جراح

• غالف ایمنی محافظت در مقابل گرما     
• قابلیت حمل آسان                                         

• کاربری آسان                                       

C3
Cervix Coagulator                   

Gynecology زنـان و زایمـان
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Visualization سیستـم بصـری

زنجیره سیستم های بصری فول اچ دی          
FULL HD Visual Chain

سیستم هـای هوشمنـد هماهنگ 
هدف نهایی در کمپانی WISAP ارایه باالترین میزان کیفیت تصویر برای 
میزان  باالترین  کسب  جهت  کارایی  بهترین  داشتن  منظور  به  جراحان 
رضایت آنها می باشد. کیفیت باال در تمام اجزای یک سیستم الپاروسکوپی 

به طور جداگانه و در هماهنگی بین اجزا قابل مشاهده می باشد.

STANDARD-LENS                     ZOOM-LENS 16-34       ZOOM-LENS 16-32 PARFOCAL    

به  )اپتیک ها، سیستم های دوربین  اجزای الزم  تمامی  شامل   WISAPا)Visualization( طیف محصوالت بصری
همراه کپچرو منبع نور( برای ارایه بهترین تصویر به جراحان در طول جراحی های الپاروسکوپی در اتاق های 

عمل می باشد.



www.kimiabehboud.com 12www.kimiabehboud.com13

اندوسکوپ های اچ دی Wisap از مدرن ترین و با کیفیت ترین محصوالت موجود در اتاق های عمل الپاروسکوپی می باشد 
که همواره توانسته است باالترین میزان رضایت را برای تیم جراحی کسب نماید. از ویژگی های بارز و منحصر به فرد 

این اندوسکوپ ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

افزایش طول عمر سیستم
 )FLOATING GLASS FIBRES( با استفاده از فناوری فیبرهای شیشه ای شناور Wisap اندوسکوپ های اچ دی کمپانی
موجب کاهش فشار بر روی سیستم مکانیکی، به خصوص فشار وارد شده بر سطح ورود و خروج نور شده که در 

نهایت باعث کاهش استهالک و افزایش عمر سیستم می گردد. 

استاندارد طالیی
طراحی اندوسکوپ های Wisap بر اساس آخرین متود های طراحی هنری ساخته شده است و از اتصال بخش شیشه 
ای ) GLASS( اندوسکوپ ها بدون چسب و با استفاده از اتصاالت )لحیم( طالیی انجام می پذیرد. این متود تضمین 
بسیار باالیی برای اتصال مطلوب بخش شیشه ای ) GLASS( به اندوسکوپ و در ادامه تضمین خوبی برای محافظت در 
برابر نفوذ مایعات به اندوسکوپ می باشد.به عالوه این متود از بروز استرس های ناشی از سیکل های اتوکالو برای 

اندوسکوپ ها ممانعت می کند.

 01 . شیشه ی چشمی         02 . سطح خروج نور

تصویر روشن و شفاف
کیفیت اچ دی اندوسکوپ های Wisap و روشنایی بهینه سازی شده، روشنی، شفافیت و وضوح تصویر این وسیله را 
تضمین می کند.با این تکنولوژی جراحان قادر خواهند بود بدون انجام فکوس مجدد فاصله کاری را تغییر دهند که 
این امر موجب راحتی و رضایت هرچه بیشتر آنان خواهد بود.در اندوسکوپ های اچ دی Wisap تاکید ویژه ای بر 

روی تولید و بهینه سازی نور همگن و شارپ )Sharp-Edged( از منبع نور به فیلد جراحی شده است.

اندوسکـوپ های اچ دی          
HD Endoscope

01

02

قابلیـت اتـوکالو / سـاخته شـده از اسـتنلس 
اسـتیل / بـه همـراه فیبـر اپتیـک انتقـال نور 

زاویه دیدتعبیـه شـده در داخـل 

mm302 mm0° 2.9°0کد رنگ: سبز

mm302 mm30° 2.9°30کد رنگ: آبی

قابلیـت اتـوکالو / سـاخته شـده از اسـتنلس 
اسـتیل / بـه همـراه فیبـر اپتیـک انتقـال نور 

زاویه دیدتعبیـه شـده در داخـل 

mm302 mm0° 4°0کد رنگ: سبز

mm302 mm12° 4°12کد رنگ: آبی

mm302 mm30° 4°30کد رنگ: قرمز

mm302 mm70° 4°70کد رنگ: زرد

 )HD-HYSTEROSCOPE( هیستروسکوپ اچ دی

 )HD-HYSTEROSCOPE( هیستروسکوپ اچ دی

2.9
mm

4
mm

HD-HYSTEROSCOPE / HD-LAPAROSCOPE 

هیستروسکوپ های اچ دی / الپاروسکوپ های اچ دی

Visualization سیستـم بصـری
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Picture format : JPG, TIFF, BMP, DICOM

Ethernet : Ethernet T 10/100/1000

Video input : DVI, HD-SDI, S-Video, Comp. Video

Int. storage : Internal HDD, 320 GB

Ext. storage : USB-Stick, USB-HDD, Ethernet storage

Video format : H.264, MPEG4 )1080, 720, NTSC, PAL(

Mains voltage : 100-240 V / 50/60 Hz

Power input : 25 VA

Casing : Stainless steel, aluminium / white coated

Dimensions : w x h x d = 240 x 211 x 63 mm

Weight : app. 1.8 kg

ذخیره فایل بر روی USB  |  پدال پایی )قابل انتخاب(  |  وضوح باالی تصاویر و ویدیوها
DICOM-JPEG-TIFF-PNG  |  هارد دیسک داخلی با ظرفیت 3۲۰ گیگابایت

قابلیـت اتـوکالو / سـاخته شـده از اسـتنلس 
اسـتیل / بـه همـراه فیبـر اپتیـک انتقـال نور 

زاویه دیدتعبیـه شـده در داخـل 

mm336 mm0° 5°0کد رنگ: سبز

mm336 mm30° 5°30کد رنگ: قرمز

قابلیـت اتـوکالو / سـاخته شـده از اسـتنلس 
اسـتیل / بـه همـراه فیبـر اپتیـک انتقـال نور 

زاویه دیدتعبیـه شـده در داخـل الپاروسـکوپ

mm344 mm0° 10°0کد رنگ: سبز

mm344 mm30° 10°30کد رنگ: قرمز

قابلیت اتوکالو /  تصویر موازی / پورت اینسافیالتور  
سـاخته شـده از اسـتنلس اسـتیل / بـه همـراه فیبـر 
زاویه دیداپتیک انتقال نور تعبیه شـده در داخل الپاروسـکوپ

mm280 mm0° 10°0کانال ابزار 6 میلی متر

 )HD-LAPAROSCOPE( الپاروسکوپ اچ دی

 )HD-LAPAROSCOPE( الپاروسکوپ اچ دی

 )ONE-ENTRY LAPAROSCOPE( الپاروسکوپ تک ورودی

5
mm

10
mm

10
mm

Visualization سیستـم بصـری

سیستم ذخیـره تصاویـر          
Storage Device
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3 x 1/3“ CCD

Scanning System : 2:1 interlace

Video Standard : Full HD 1080i )60 Hz / 59,94 Hz(

Resolution : 1920)H( x 1080)V( pixel

Line Frequency : 33,75 kHz )60 Hz(

Image Frequency : 50 or 60 Hz

Shutter : 1/60 s to 1/50.000 s

Specials : Colour-Shading-Correction, -6Axis-Colour Correction, Automatically Black Balance, 
Gamma-Correction

Objective Con. : C-Mount

Objective : to be ordered separately, see order data

Camera Cable : 3 m/9.8 ft highly flexible special cable, replaceable, short circuit proof

Dimensions : ø max. 43 mm

Weight : 200 g

01

02

03

04

05

3 CCD HD Camera Head

01. کابل دوربین زاویه دار، دید را بهبود می بخشد و چرخش را تسهیل می کند  |  02. کلید های سر دوربین 
مجهز به کنترل دستی و از راه دور ابزارهای جانبی می باشد  |  03. پیچ دستی تنظیم فوکوس امکان تنظیم دقیق 
و آسان را فراهم می کند  |  04. اپتیک C-mount ۲۵ میلی متر و اپتیک های دیگر قابل انتخاب  |  05. کوپالژ 
اپتیک، ساخته از استنلس استیل که می تواند به صورت اتوماتیک با دوربین برند های مختلف سازگاری پیدا کند. 

بنابراین دوربین می تواند برای هرگونه کاربردی در چند ثانیه آماده گردد.

۱۰8۰×۱9۲۰ پیکسل فول اچ دی  |  حساسیت باالی سیستم، تصویر روشن تر را تضمین می کند. 
رزولوشن باال و ایجاد تصویر با وضوح باال  |  فرمت ۱۶ : 9  |  خروجی دیجیتال HD-SDI  |  تنظیم دوربین به 

C-Mount ساخته شده بر اساس دمای پایین   |  سر کابل قابل تعویض  |  لنزهای چشمی  |  OSD وسیله

سیستم دوربیـن های فـول اچ دی          
Full HD Camera System

Video Standard: Full HD 1080i )50 Hz und 60 Hz / 59,94 Hz(

Shutter: Auto, Manually to 1/50.000 s

Gamma: On )Level adjustable(, Off

White balance: Auto Tracing, Auto, Manually, adjustable Colour Matrix

Shading Correction: Auto, Manually, Off

Current consumpt.: max. 400 mA

Dimensions: w x h x d = 350 x 65 x 275 mm

Casing: Stainless Steel, Aluminium / white coated

Weight: 2,6 kg

Endo-Digi View 3 CCD HD

Visualization سیستـم بصـری
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01. کابل دوربین زاویه دار، دید را بهبود می بخشد و چرخش را تسهیل می کند  |  02. کلید های سر دوربین 
مجهز به کنترل دستی و از راه دور ابزار جانبی می باشد  |  03. پیچ دستی تنظیم فوکوس امکان تنظیم دقیق 
و آسان را فراهم می کند  |  04. اپتیک C-mount ۲۵ میلی متر و اپتیک های دیگر قابل انتخاب  |  05. کوپالژ 
اپتیک، ساخته از استنلس استیل که می تواند به صورت اتوماتیک با دوربین برند های مختلف سازگاری پیدا کند. 

بنابراین دوربین می تواند برای هرگونه کاربردی در چند ثانیه آماده گردد.

3 CMOS HD Camera Head

Video Standard : Full HD 1920 x 1080

Chip : 1/3‘‘ MOS Sensitivity: < 3 lux )1/1.4(

Camera Head : With pushbuttons

Shutter : 1/50 )/1/60( to 1/100.000 sec

White balance : auto Tracing, auto, Manually

User Menu :
3 scene files for user settings. 
operation with keypad and in Screen 
Menu

Features :
Boost - Function  |  Freeze -Function  
|  2.5 digital zoom  |  Character 
generator

Video out :
1x HDMI / DVI  |  1x Y-Pb-Pr 
)Component(  |  1x Video )PAL / 
NTSC(  |  1x S-Video )PAL / NTSC(

Delivery contains :

CCU, camera head with 3m cable, 
mains cable, Y/C cable, BNC cable, 
HDMI - DVI cable, HDMI cable, user 
manual

Features )optional(: Image capture, video capture

Dimensions )Camera
controller( :

w x h x d = 350 x 65 x 

275 mm

Dimensions )Camera head( : Ø max. 34mm x 73 mm

Casing :
Stainless steel, alu-
minium / white coated

Objective connection : C-Mount

camera cable :
3 m / 9.8 ft highly flexible 
special cable, replace-
able, short circuit proof

Weight )camera controller( : 4,1 Kg

Weight )camera head( : 145 g

Features :

Boost - Function  |  
Freeze -Function  |  2.5 
digital zoom  |  Character 
generator

01

02

03

04
05

Endo-Digi View 3 CMOS HD

۱۰8۰×۱9۲۰ پیکسل فول اچ دی  |  حساسیت باالی سیستم، تصویر روشن تر را تضمین می کند. 
رزولوشن باال و ایجاد تصویر با وضوح باال  |  فرمت ۱۶ : 9  |  خروجی دیجیتال HD-SDI  |  تنظیم دوربین به 

C-Mount ساخته شده بر اساس دمای پایین   |  سر کابل قابل تعویض  |  لنزهای چشمی  |  OSD وسیله

01. فول اچ دی  | ا02. کلیدهای قابل برنامه ریزی  |  03. پورت USB  | ا 04.  خروجی دیجیتال / آنالوگ

01020304

Mains voltage : Medical global power adaptor, 100 to 240 V, 50/60 Hz

Power consumption : Max. 20VA

Approvals : The CE labeling is performed in accordance with the EU-guidelines 93/42/EWG, Annex II

Safety data : Class I according to 93/42/EWG I, Protection class I, Type BF

Visualization سیستـم بصـری
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نور زنون 3۰۰ وات بهینه سازی شده برای تمامی کاربردهای اندوسکوپی  |  نور پشتیبان هالوژن ۱۵۰ وات برای 
افزایش ایمنی بیمار  |  سازگار با تمامی کابل های نوری استاندارد )ACMI, Wolf, Storz/Wisap, Olympus( بر روی 
خروجی نور هالوژن و زنون  |  تنظیم کننده شدت نور الکترونیکی  |  نور º K ۶۰۰۰ روشنایی و رنگ نور طبیعی 
مداوم را تضمین می کند  |  شاخص عمر المپ  |  دارای حفاظ سیستم الکترونیکی با فیلتر محافظت در مقابل گرما

منبـع نـور زنـون 
Xenon Illumination X300 H150

منبـع نـور ال ای دی   
LED Illumination L300

Mains voltage : 115/230 VAC; 230/240 VAC, switchable

Power input : max. 400 VA

Lamp equipment : Xenon short arc gas discharge lamp 300 W, Halogen lamp 150 W

Colour temperature : Xenon 6000 ºK, Halogen 3400 ºK

Video in : 1 x VBS, 1 x S-VHS )Y/C(

Dimensions : w x h x d = 355 x 110 x 365 mm

Casing : Stainless steel, aluminium / white coated

Weight : 13,5 kg

Mains voltage: 100-240 VAC; 50-60Hz

Power cons.: max. 300W

Lamp equipment: LED - Light source

Colour temperature: 6000 ºK - 6500 ºK

Video in: 1 x VBS, 1 x S-VHS )Y/C(

Dimensions: w x h x d = 355 x 120 x 340 mm

Casing: Stainless steel, aluminium / white coated

Weight: 10 kg

نیمه عمر ۲۰.۰۰۰ ساعت  |  نگهداری کم هزینهسازگار با تمامی کابل های نوری  |  سیستم نور پشتیبان 

 
نور LED 3۰۰ وات بهینه سازی شده برای تمامی کاربردهای اندوسکوپی  |  نگهداری کم هزینه به علت 
استفاده از جدیدترین تکنولوژی های LED  |  نور ºK ۶۰۰۰ روشنایی و رنگ نور طبیعی مداوم را تضمین 

می کند  |  دارای حفاظ سیستم الکترونیکی با فیلتر محافظت در مقابل گرما

Visualization سیستـم بصـری
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Insuflator اینسـافلیتـور

ست تیوب پرمننت                                                ست تیوب یک بار مصرف

کمپانی WISAP پیشرو در زمینه دستگاه های اینسافلیتور است. 
کمپانی WISAP از 3۵ سال گذشته بیش از ۶ نسل از دستگاه های اینسافلیتر را به بازارهای جهانی عرضه 
باال توانسته  با کیفیت بسیار  اینسافلیتور  ارایه مدرن ترین دستگاه های  با  نیز  کرده است و هم اکنون 

است یکی از پیشگامان این حوزه در رشته الپاروسکوپی باشد.

دو ویژگی بسیار مهم را می توان در خانواده دستگاه های اینسافلیتور WISAP مشاهده نمود:

CO2ا)CO2-GAS Heating( ویژگی اول : گرم کردن گاز +

از آنجایی  که WISAP عمیقٌا به مزایای گرم کردن گاز Co2 اعتقاد دارد تمامی دستگاه های اینسافلیتور این 
کمپانی مجهز به سیستم گرم کننده گاز Co2 می باشد.

)Smoke Evacuator( ویژگی دوم : سیستم مکنده دود +

ویژگی خاص مهم و پیشرفته دستگاه های اینسافلیتور WISAP دارا بودن سیستم مکنده دود است که 
امکان خارج کردن دود را از حفره شکمی فراهم می سازد و به این ترتیب این امکان را به تیم جراحی 
می دهد که باالترین میزان دید را در حین جراحی الپاروسکوپی تجربه کنند این سیستم دارای پدال پایی 

)Foot Switch( برای راحتی جراح می باشد.

اینسافلیتور الپاروسکوپی                                                
Insuflator for Laproscopy
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ماژول گرم کننده گـاز 
CO2-Gas-Heating-Modul

Tetraflator L50 و Tetraflator L45 ،Tetraflator L30 تفاوت
)Tetraflator L30( 3۰ لیتر Flowrate •
)Tetraflator L45( 4۵ لیتر Flowrate •
)Tetraflator L50( ۵۰ لیتر Flowrate •

flow-Therme
دستگاه ماژول گرم کننده گاز CO2، که با تمامی انواع اینسافیالتورهای گاز سرد سازگاری دارد.

حجم باالی گاز سرد استفاده شده طی عمل های جراحی الپاروسکوپی موجب پایین آمدن دمای فضای شکمی 
)< 3۰ درجه سانتی گراد( می شود. این امر موجب Peritonalkatarrh می شود که به درد دیافراگم و شانه 

پس از جراحی منجر می گردد. 

طی یک مطالعه سه ساله، اثر استفاده از گاز گرم شده در عمل الپاروسکوپی بر روی کاهش استفاده از داروهای 
ضد درد پس از جراحی در بیماران اثبات گشت.

سازگار با تمامی اینسافلیتورهای گاز سرد
لطفا در صورت تمایل به تغییر ولتاژ ورودی، در هنگام سفارش گذاری ذکر بفرمایید.

Mains voltage :
Standard: 230 V-50 Hz
Please indicate other requested voltages when ordering.

Power input : 55 VA

Dimensions : w x h x d = 150 x 80 x 170 mm

Casing : Stainless steel, aluminium / white coated

Weight : 2,2 kg

Vacuum Displaced  |  خارج کننده دود  |  CO2 دریچه ایمنی کاهش فشار  |  گرم کننده گاز

Tetraflator L30  |  Tetraflator L45  |  Tetraflator L50

گرم کننده گاز CO2  تعبیه شده در داخل سیستم  |  تنظیم فشار اپتیمال  |  قابلیت استفاه از منبع کپسول گاز 
CO2 و یا منبع مرکزی  |  هشدار صوتی و تصویری در زمان افزایش بیش از حد فشار  |  دریچه ایمنی کاهش 

فشار  |  خارج کننده دود )Smoke Evacuation( با استفاده از پدال پایی )قابل انتخاب (  |  دارای ۲ مد  نئوناتال/ باریتریک 
)Neonatal/Bariatric-Mode(

Insuflator اینسـافلیتـور

اینسافلیتور الپاروسکوپی 
Insuflator for Laproscopy
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Morcellation مورسالتـور

SAFETY MACRO مقایسه محصوالت

15 10 / 15 / 20 )Cutting tubes )Ø in mm((ا)mm( تیوب های برش

• )Safety trocar system( سیستم ایمنی تروکار

• )Safety trocar system( سیستم برش دوگانه

• • )Direct tissue removal( خارج کردن مستقیم بافت

• • )Sterile single use cutting tubes( تیوب های برش یک بار مصرف استریل

• )Multi-use cutting tubes( تیوب های برش دائمی

• )Combi-Cutting Tubes( تیوب های برش ترکیبی

تیوب های برش )Cutting-Tubes( مورسالتور در سه مدل عرضه می شود :
)Single-Use Cutting Tubes(  تیوب های برش یک بار مصرف •

)Multi-Use Cutting Tubes( تیوب های برش دایمی •
)Combi-Cutting Tubes( تیوب های برش ترکیبی •

تیوب های برش دستگاه مورسالتور Wisap در 3 سایز ۱۰،۱۵ و ۲۰ میلی متر تولید می شوند.

01. تیوب های برش :
۲۰mm / ۱۵mm / ۱۰mm •

• یک بار مصرف / دایمی / ترکیبی
• لبه موج دار / لبه دندانه دار

02. جعبه دنده ایمنی با کوپالژ سریع
03. یونیت کنترل

  Power 04. دستگیره به همراه کلید
        تکه برداری دستگاه

05. کابل دستگاه

01

02

0304

05

مورسلیشن )Morcellation( یک تکنیک خاص برش زدن و تکه برداری است که حجم زیادی از بافت را می توان 
با روش جراحی کم تهاجمی )Minimal Invasive( در مدت زمان کوتاهی خارج کرد. این روش می تواند با هدف 
تشخیص و مداخله جراحی به کار گرفته شود. سیستم مورسالتور )Morcellator( کمپانی Wisap  شامل یونیت 
مورسالتور )Morcellator Unit(، تیوب های برش )cutting-Tubes(، ابزارها و تروکارها می باشد. تمامی اجزای این 
ست به گونه ای طراحی شده اند که قابلیت فیت شدن با یکدیگر را دارند. بدین ترتیب Wisap یک سیستم 

حرفه ای، مدرن و بی نقص را به دنیای کم تهاجمی معرفی کرده است.

مورسالتـور
Morcellator

Morcellator
Power-Drive
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برداشت مستقیم بافت با استفاده از تکنولوژی Double Seal |  جعبه دنده برش دوگانه برای مورسلیشن 
بدون گشتاور 

جعبه دنده سازگــار با تمامی تیغه های مورسلیشــن ) ۱۰/ ۱۵ /۲۰ میلی متر(   |  سازگار با تیــوب های برش 
یک بار مصرف / دایمی / ترکیبی

Controlling unit

Mains connection : 100 - 240 VAC

Power input : 110 VA

Dimensions : w x h x d = 350 x 90 x 290 mm

Weight : 2,8 kg

Casing : Stainless steel, aluminium / white coated

Drive Motor

Dimensions : l x w = 175 x 41 mm

Diameter : 34 mm

Weight : 0,62 kg

Controlling unit

Mains connection : 100 - 240 VAC

Power input : 110 VA

Dimensions : w x h x d = 350 x 90 x 290 mm

Weight : 2,8 kg

Casing : Stainless steel, aluminium / white coated

Drive Motor

Dimensions : l x w = 175 x 41 mm

Diameter : 34 mm

Weight : 0,62 kg

Morcellation مورسالتـور

                                                Safetyمورسالتـور
Power-Drive Safety

                                                Macroمورسالتـور
Power-Drive Macro
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Irrigation ایریگیشـن

پمپ  هیستروسکوپی
Hysteroscopic Pump

Laparoscopic
Pump

 )Hystro-Purator( دستگاه هیســترو-پوراتور
کمپانــی Wisap دارای ویژگی هــای خاصــی 

می باشــد :

+ پمپ قدرتمند
بیشترین میزان کارایی پمپ می تواند بین 
رنج ml/min ۵۰۰ -3۰۰ قابل تنظیم باشد. 
رنج  بین  نیز  رحمی  داخل  فشار  همچنین 
می باشد.  تنظیم  ۱۵قابل   -۱۵۰  mmHg
پیش  از  مقادیر  برای  الکترونیکی  کنترل 

تعیین شده نیز قابل مشاهده می باشد. 

+ کاربری آسان
• صرفه جویی در زمان برای پرسنل اتاق 
راحت  و  ساده  بسیار   setup جهت  عمل 

سیستم و تیوب ها 
 )Fluid Bag( شناسایی اتوماتیک کیسه مایع •

این دستگاه دارای ویژگی های جالب توجهی برای جراحان می باشد :
گرم کردن محلول NaCl به اندازه دمای بدن به صورت کامال اتوماتیک

• کنترل دیجیتالی درجه حرارت به صورت اتوماتیک برای حفظ درجه حرارت در دمای مطلوب  
در طول جراحی .

• تهویه سیستم لوله ها )Tubing-System( و سر پمپ به صورت کامال اتوماتیک بعد از 
اتمام فعالیت سیستم.

• خارج کردن مایع داخل سیستم با اتصال به هرگونه سیستم مکش داخل اتاق عمل بدون 
بروز آلودگی برای سیستم.

• با کیفیت، با دوام و کاربری آسان برای پرسنل اتاق عمل.

سیستم تیوب بدون حباب Bubble Free Tubing Set  |  دمای کنترل شده  |  قابلیت اتوکالو  
)Warm NaCl Solution(ا NaCl گرم کردن محلول

• قابلیت تنظیم میزان فشار و جریان مایع با سلیقه جراح

• اندازه گیری فشار بدون دخالت دست

 )Tubing-Set( استریل  لوله  داخل  در  فشار  اندازه گیری   •
میسر است. این روش استریل بودن کل سیستم را تضمین 
می نماید. همچنین مسدود شدن و کثیف شدن سنسور فشار 

در این روش اتفاق نمی افتد.

 دســتگاه پمــپ هیستروســکوپ دارای دو مــدل لولــه
)Tubing-Set( می باشد.

    )Multi-Use Tubing Set( لوله های دایمی •
)Sterile Tubing( لوله های استریل یک بار مصرف •

هیسترو-پوراتور
Hystro-Purator

Automatic Pressure Control پمپ الپاروسکوپی به همراه کنترل اتوماتیک فشار
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دستگاه آکواپوراتور CO2و ) CO2-Aqua Purator( کمپانی Wisap برای شست و شو )Irrigation( حفره شکمی با 
محلول NaCl فیزیولوژیک در عمل های الپاروسکوپی کاربرد دارد. این دستگاه شامل ویژگی های جالب توجهی 

می باشد:

• این دستگاه با گاز دی اکسید کربن )CO2 – Gas( کار می کند، این عملکرد اجازه تنظیم القای فشار با رنج گسترده 
mmHg ۷۵۰ -۰  را فراهم می کند.

• میزان فشار جریان مایع می تواند از پیش بینی 1L/Min and H1-flo 3 L/min براساس فشار گاز )حداکثر 
۷۵۰mmHg(  تعیین شود.

NaCl از طریق دو بطری )Irrigation Liquid( امکان ذخیره حجم زیادی از مایع شستشو •

• امکان تخلیه مایع استفاده شده از طریق اتصال به سیستم مکش در اتاق عمل بدون ایجاد آلودگی برای 
سیستم 

• دارای لوله های ایریگیشن منوفیل–با یوالنت )Monofil-bivalent Irrigation Tubes( متناوبا در ترشح محلول  
NaCl  یا جذب خون و ذرات باقیمانده ایفای نقش می کنند.

• زمانی که از فشار کم استفاده می شود رگ های کوچک خونریزی دهنده به خوبی تشخیص داده می شوند.

• اسـتفاده از فشـار بـاالی جریـان مایـع می توانـد تجربـه جراحـی بـا اسـتفاده از مایـع را )Hydro-surgery( بـا 
جدا سـازی ارگان هـا از پریتونیـوم و یـا جدا سـازی چسـبندگی های پریتونیـوم بـه امغـان بیـاورد. لوله هـای 
ایریگیشـن )Irrigation Tubings( می توانند کیسـه مایع )Irrigation Bags(  تا حجم ۵ لیتر را پشـتیبانی کنند.

ظرفیت ساکشن ۲L/min  |  موتور الکتریکی

دستگاه آکوآپوراتور )Aqua- purator( کمپانی Wisap برای ایریگشن حفره شکم با استفاده از محلول 
ویژگی های  دستگاه شامل  این  دارد.  کاربرد  درمانی  الپاروسکوپی  عمل های  در   NaCl فیزیولوژیک 

خاصی می باشد:

• حجم تزریق مایع می تواند حداکثر ML/10 sec ۲۵۰باشد.

• بیشترین ظرفیت ساکشن L/min ۲ است .

 Large–volume 1,25 Liter Secretion with Graduation •

• لوله های ایریگیشن منوفیل بایولنت )Monofil–bivalent Irrigation Tubs( متناوبا در ترشح محلول 
Nal یا جذب خون و ذرات باقی ایفای نقش می کنند.

Irrigation ایریگیشـن

Laparoscopic Suction – Irrigation Pump

پمپ ساکشن
 ایریگیشن الپاروسکوپی
Suction Irrigation Pump

Laparoscopic Irrigation Pump

پمپ  ایریگیشن 
الپاروسکوپی

بدون صدا  |  القای فشار با استفاده از گاز CO2  |  رنج فشار بین ۰ تا ۷۵۰ میلی متر جیوه
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Robotic Surgery جراحـی روباتیـک

جهـان امـروز جهـان تکنولوژی هـای نـو می باشـد و تکنولـوژی در تمامـی عرصه هـا بـا سـرعت بسـیار زیادتر از 
حـد تصـور در حـال پیشـرفت اسـت. یکـی از عرصه هـای تاخـت و تـاز تکنولـوژی، صنعت سـالمت اسـت. هر 
روزه شـاهد تبلـور تکنولوژی هـای جدید تـر در جهـت کاهـش آالم بشـریت و افزایـش سـطح بهـره وری در 

خدمت رسـانی بـه مـردم دنیـا در ایـن عرصـه هسـتیم .

شـرکت کیمیـا بهبـود آرمـان نیـز همـواره ثابـت کـرده یکـی از شـرکت های پیشـرو در جـذب تکنولوژی هـای 
بـه روز دنیـا در صنعـت سـالمت ایـران می باشـد. بـا افتخـار اعـالم می کنیـم به عنـوان اولیـن شـرکت، پـا بـه 
عرصـه جراحـی روباتیـک گذاشـته ایم و بـا شـروع همـکاری بـا کمپانـی معظـم و مشـهور Endocontrol کشـور 
فرانسـه توانسـته ایم دسـتگاه های روباتیـک را بـرای کار جراحـان ایرانـی در اتاق هـای عمـل الپاروسـکوپی 
در فیلدهـای مختلـف وارد صنعـت سـالمت کشـور عزیـز ایـران نماییـم. ایـن سیسـتم ها نـه تنها بـا افزایش 
سـرعت، دقـت و در نتیجـه بهره وری عمل های الپاروسـکوپی در فیلدهای مختلف نقش ویـژه ای ایفا می کنند، 
بلکـه بـا کاهـش خطاهای انسـانی و جلوگیـری از اتالف زمان سـطح خدمات رسـانی به بیماران ایرانـی را درحد 

بسـیار باالیـی افزایـش می دهنـد. در ادامـه بـه تشـریح دو محصـول از ایـن کمپانـی خواهیـم پرداخت.

سیستم سوزن گیری موتورایز الپاروسکوپی           تنظیم کننده موتورایز موقعیت اندوسکوپ

حضور جراح در محیط استریل هنگام بروز مشکالت و پیچیدگی ها

حجم کم محصول

افزایش راحتی و دامنه حرکات طی عمل

قیمت مناسب محصول

راه اندازی و کاربری آسان

قابلیت اتوکالو

صنعت روباتیک در دستان شما

ROBOTIC
SURGERY جـراحــی روبـاتیـک

5mm اولین سوزن گیـر موتورایز الپاروسکوپی
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Robotic Surgeryجراحـی روباتیـک

سوزن گیـر موتـورایز الپاروسکوپی 5 میلی متر
JAIMY

۷ درجــه آزادی عمــل در جراحی هــای اینترا-ابدومینــال      ا02.   |   ۵mm بــا تــروکار  ســازگار   .01
jaw ا04. کنتــرل دقیــق ســرعت  |  05. گــردش نامحــدود |  Tip  03. انحنــا دوطرفــه

Handle( .01( متقــارن مناســب تمامــی کاربــران راســت دســت و چــپ دســت  |  02. کنتــرل و تنظیــم 
ســرعت همــراه بــا چرخــش و انحنــا مفصــل

کاربرد های JAIMY عبارتند از : 

انواع روش های جراحی

Intra-Abdominal نواحی غیر قابل دسترس

انواع سچور

انواع بافت ها

Motorized Laparoscopic 5-mm Needle Holder
JAIMY 

کاربرد های بالینی
اورولوژی  |  زنان و زایمان  |  جراحی عمومی  |  باریتریک )جراحی های چاقی(

دکتر David Klifa  جراح اورولوژی کلینیک Saint George  ) نیس- فرانسه(
JAIMY فرصت هــای جدیــدی را در جراحی هــای کــم تهاجمــی بــه وجــود مــی آورد. ترکیــب روباتیــک ایــن 
ابــزار بــه طــرز قابــل توجهــی بــازه کاربرد هــای جراحــی روباتیــک را گســترده تر می کنــد. ایــن محصــول 
ــاف و  ــا انعط ــکمی را ب ــای ش ــک در درون فض ــی روباتی ــای جراح ــل روش ه ــه ی آزادی عم ــت و درج دق

ــد. ــب می کن ــان ترکی ــت انس ــری دس انطباق پذی

01

02

030405

01

02
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Robotic Surgeryجراحـی روباتیـک

سوزن گیـر موتـورایز الپاروسکوپی 5 میلی متر
JAIMY

حضــور جــراح در محیــط اســتریل هنــگام بــروز مشــکالت 
ــا و پیچیدگی ه

حجم کم محصول

افزایش راحتی و دامنه حرکات طی عمل

قیمت مناسب محصول

راه اندازی و کاربری آسان

قابلیت اتوکالو

کاربردهای بالینی:
(Urology) اورولوژی
Radical prostatectomy (Santorini plexus 
ligature, urethrovesical anastomosis)
Sacrocolpopexy (mesh fixation and 
peritonization)
Partial nephrectomy (renal reconstruction)
Pyeloplasty (pyeloureteral anastomosis) 

(General Surgery) جراحی عمومی
Fundoplication (creation of an antireflux valve)
Colorectal surgery (intracorporeal 
anastomoses)

(Bariatric - جراحی های چاقی) باریتریک
Gastric bypass (gastrojejunal and jejunojejunal 
anastomoses)

(Gynocology) زنان و زایمان
Hysterectomy (vaginal cuff closure)
Myomectomy (multi-layered suture closure of 
defect)
Sacrocolpopexy (mesh fixation and peritonization)
Endometriosis treatment (reconstruction of 
vaginal fornix,vesicoureteral anastomosis)

پروفسور Brice Gayet جراح لوله گوارش، کبد، مجرای صفراوی و پانکراس
 انستیتو Mutualiste Montsouris  )پاریس/فرانسه( 

جراحی های کم تهاجمی فواید زیادی برای بیماران به ارمغان می آورند، اما مشکالت جدیدی را نیز برای جراح به 
وجود می آورند. عدم استفاده از حس المسه، محدودیت  محوری ابزار ها، نیاز به آموختن حرکات مخالف و استفاده 
از ابزار های بلند از بین زخم های کوچک، برخی اوقات عمل را بسیار دشوارتر می کند، به خصوص سچور کردن.

ترکیب انحنای بخش دیستال و چرخش Jaw دستگاه JAIMY، سچور کردن را ساده تر و حتی در بعضی از 
موارد، بدون هیچ کمکی از جانب ربات کنترل از راه دور، ممکن می کند  و با کم کردن فاصله شانه از محور 

بدن ، موجب راحتی بیشتر جراح می شود.

 Motorized Endoscope Positioner
and Uterus Positioner  VIKY

کنترل موقعیت با صدای شما
تنظیم کننده موقعیت اندوسکوپ/ رحم موتورایز

www.kimiabehboud.com39

آزادی دستیار برای انجام سایر وظایف

فعالسازی توسط فرمان صوتی و یا پدال پایی

قابلیت ذخیره ی موقعیت های کلیدی

راه اندازی و کاربری آسان

قابلیـت نصـب بـر روی ریـل میـز جراحـی و 
عمـل حیـن  جا به جایـی 

بهینه ساز روشنایی

قابلیت سازگاری با سایر دستگاه ها

قیمت مناسب

قابلیت اتوکالو
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تنظیم کننده موقعیت اندوسکوپ/ رحم موتورایز
VIKY

www.kimiabehboud.com 40

• تصویر با ثبات و قابل اعتمادی را برای محیط جراحی محیا می کند.
• لرزش دوربین و خستگی چشم ناشی از آن را از بین می برد.

• تماس اندوسکوپ با اندام های بیمار را محدود می کند.
• دارای توانایی ذخیره موقعیت های کلیدی اندوسکوپ برای عمل های ساده  

  و روتین.

VIKY EP کیفیت تصویر اندوسکوپیک را بهبود می بخشد:

قابلیت حرکت در تمامی جهات
جلو/عقب  |  باال/پایین  |  لترال

کاربردهای بالینی:
و  زنــان  الپاروســکوپیک  جراحی هــای   :VIKY M

عمومــی جراحــی  و  اورولــوژی  زایمــان، 
)Gynecological, Urological and General Laparoscopic Surgery(

VIKY XS: جراحی های الپاروسکوپیک کودکان و توراسیک
)Pediatric and Thoracic Laparoscopic Surgery(

ــورت و  ــینگل پ ــکوپیک س ــای الپاروس VIKY XL: جراحی ه
ســینگل اینســیژن

)Single-port and Single Incision Laparoscopic Surgery(

01

02

03

01. سازگاری کامل با تمامی
        اندوسکوپ ها و تروکارها

02. نصب ساده بر روی ریل میز جراحی

XS-M-XL :03. موجود در سه سایز
             قابل انتخاب برای انواع کاربرد های بالینی

)Anteversion, Retroversion  Lateral Exposure ( حداکثر  قابلیت حرکت رحم •
• کشش بهینه رحم برای عمل دقیق و جلوگیری از ورود ناخواسته بافت ها 

   در میدان جراحی 
• دارای توانایی ذخیره موقعیت های کلیدی تنظیم رحم برای عمل های روتین 

:VIKY UP بهبود کیفیت تنظیم موقعیت رحم با

VIKY UP مزیت هـای جراحی رباتیـک را بدون نیاز به 
تغییـر شـیوه  جراحی به شـما ارایه می کند.

کاربردهای بالینی:
)Hysterectomy( هیسترکتومی +

)Myomectomy( میومکتومی +
)Sacrocolpopexy( ساکروکلپپکسی +

+ درمان اندومتروزیس
)Endometriosis Treatment(   

 Motorized Endoscope Positioner
and Uterus Positioner  VIKY
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جراحـی روباتیـک

سی کلیــر

Instruments & Consumables

تنظیم کننده موقعیت اندوسکوپ/ رحم موتورایز
VIKY

:VIKY EP کاربردهای بالینی
VIKY M: جراحی های الپاروسکوپیک زنان و زایمان، اورولوژی و جراحی عمومی
 )Gynecological, Urological and General Laparoscopic Surgery(

VIKY XS: جراحی های الپاروسکوپیک کودکان و توراسیک
)Pediatric and Thoracic Laparoscopic Surgery(

VIKY XL: جراحی های الپاروسکوپیک سینگل پورت و سینگل اینسیژن
)Single-port and Single Incision Laparoscopic Surgery(

:VIKY UP کاربردهای بالینی
)Hysterectomy( هیسترکتومی +

)Myomectomy( میوکتومی +
)Sacrocolpopexy( ساکروکلپپکسی +

)Endometriosis Treatment( درمــان اندومتروزیس +

پروفوسور Brice Gayet جراح لوله گوارش، کبد، مجرای صفراوی و پانکراس
 انستیتو Mutualiste Montsouris  )پاریس/فرانسه( 

الپاروسکوپی چالش بزرگی است، به خصوص هم اکنون که جراحی های الپاروسکوپی روز به روز از پیچیده تر و طوالنی تر 
می شوند. با سیستم VIKY UP، من می توانم بر تمام دشواری ها و پیچیدگی های مرتبط با اندوسکوپ غلبه کنم: تصویر 
لرزان، عدم توانایی کنترل پوزیشن و بخار گرفتن و یا کثیف شدن لنز های اندوسکوپ. مسلما برای دستیار انسانی در 
اتاق عمل، نگاه داشتن دوربین در یک موقعیت طی چندین ساعت، کار بسیار دشواری است. همچنین با استفاده از 

این سیستم عالوه بر فضای کار بیشتر برای من، دستیار اتاق عمل هم آزادی بیشتری برای انجام وظایف دیگر دارد.

Dr. John Dulemba جراح زنان و زایمان -  Forest Park Medical Center   )فریسکو  /  ایاالت متحده آمریکا ( 

از آنجاییکه من می توانم دوربین، ابزارها و حرکت تنظیم کننده موقعیت رحم را کنترل کنم، کار کردن با هر دو 
ربات جراحی را آسان تر می کند . VIKY نمای بی نقصی از رحم بیمار را فراهم می کند. رحم طی کل مدت جراحی به 
خوبی و با کشش و زاویه مناسب نگه داشته شده است. سیستم کنترل صوتی نیز به معنای تمرکز بیشتر من بر کار 
خودم است. زیرا می توانم موقعیت رحم را بدون نیاز به حرکت کردن و تغییر موقعیت خودم یا درخواست چندباره 

از تکنسین اتاق عمل به صورت دقیق تغییر دهم. 

سـی کلیـر ®SeeClear یـک سیسـتم فیلتـر پاسـیو، چنـد مرحلـه ای و یکبار مصرف می باشـد که بعـد از جذب 
توکسـین های شـیمیایی و بـو درحین جراحی هـای الپاروسـکوپی دود، ذرات ریز و پاتوژن هـای محلول در هوا 
را بـه دام می انـدازد. از خصوصیت هـای مهـم سـی کلیـر ®SeeClear ایـن اسـت کـه نیـازی بـه پمـپ واکیوم 
بـرای انجـام عملکـرد خـود نـدارد. بنابراین سـی کلیر ®SeeClear مسـوول جـذب تمام تولیـدات غیرضروری 

در فضـای جراحی هـای الپاروسـکوپیک بـوده و فیلـد جراحـی را بـرای دید بهتـر جراحان تمیز نگـه می دارد.

سـی کلیر ®SeeClear یک سیسـتم فیلتر منحصر به فرد برای حفظ سـالمت پرسـنل اتاق عمل در جراحی های 
الپاروسکوپیک می باشد.

• از بیـن بـردن 99.999% ذرات ریز محلول در 
هـوا به انـدازه ۰/۰۱ میکرون

• جـذب توکسـین های شـیمیایی و بوهـای تولید 
شـده به وسـیله غشـای شـارکول فعال 

• حفـظ جریـان هـوای مطلـوب داخـل پریتونیـوم

• حفـظ فضـای تمیز فیلـد جراحی بـرای حفظ دید 
جراح کافی 

• کاربـری بسـیار راحـت و سـریع بـدون اتـالف 
وقـت توسـط پرسـنل 

ساکشـن دسـتگاه  بـه  اتصـال  نیـاز  عـدم   •

: SeeClear® خصوصیات منحصر به فرد سی کلیـر

SeeClear®
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Mobius® Mobius®

موبیـوس

 )Roll Down( رترکتور شکمی یکبار مصرفی است که با تکنیک ساده چرخش رو به پایین Mobius® موبیوس
قـادر اسـت 3۶۰ درجـه حـول محـور خـود چرخیده و بـا ایجاد حداکثـر فضای کاری و بیشـترین دسترسـی به 
  Mobius® عضـو در فیلـد جراحـی کمـک شـایانی بـه پزشـک  نمایـد. ایـن خصوصیـت منحصـرا در موبیـوس

وجـود داشـته و لـذا هیـچ یـک از رترکتورهای سـنتی قابل مقایسـه بـا این محصول نیسـتند. 

 موبیـوس ®Mobius در ۵ سـایز عرضـه می شـود کـه 3 سـایز آن بـرای جراحی هـای عمومـی، کولورکتـال و 
انجـام سـزارین اسـتفاده  بـرای  بعـدی  بـه زنـان و چاقـی مناسـب می باشـد. ۲ سـایز  جراحی هـای مربـوط 
 OB/Mobius قـرار می گیرنـد و ۲ سـایز بعـدی در گـروه OR/Mobius می شـود. 3 سـایز ابتدایـی در گـروه
قـرار می گیرنـد.  هـر سـایز موبیـوس ®Mobius معـرف میـزان مسـاوی از نیـرو می باشـد که باعث باز شـدن 
یکپارچـه پوسـت در محـل بـرش بـوده و نیـازی بـه واردکردن فشـار اضافی بـه لبه های برش نمی باشـد، این 
امـر باعـث می شـود عضـو مـورد جراحی بدون هیـچ مانعی در فیلد جراحی در دسـترس پزشـک قـرار بگیرد. 

موبیـوس ®Mobius در یـک پروسـه ی جراحـی بـا حداقـل بـرش باعـث ایجـاد حداکثـر فضـای کاری، حداقـل 
ترومـا، کاهـش ریسـک عفونـت زخـم وکاهـش خونریـزی شـده وبـه ریـکاوری هرچـه سـریع تر بیمـار کمـک 

شـایانی می نمایـد. 

رترکتـور االسـتیک موبیـوس ®Mobius بـا دوران کامـل حـول محـور خود به میـزان 3۶۰ درجه قـادر خواهد 
بـود عـالوه بـر ایجـاد حداکثـر فضـای کاری، زخـم را از آلودگی ها در امـان بدارد.

:Mobius® اندیکاسیون های استفاده از موبیوس
)OR/Mobius ۱. استفاده در پروسه های جراحی الپاراتومی )شامل

)OB/Mobius شـامل( Vertical و Transvers ۲. اسـتفاده در سـزارین های غیر اورژانس برای هردو برش

:Mobius® کنترا اندیکاسیون های استفاده از موبیوس
رترکتور OB/Mobius در خانم هایی که چسبندگی واضح دارند منع مصرف دارد.

پروسه هایی که انجام آن با موبیوس ®OR/Mobius به راحتی قابل انجام می باشد:

رترکتور االستیک موبیوس ®Mobius از سه بخش تشکیل شده است:

01. حلقـه زرد رنـگ: ایـن حلقـه زرد رنـگ دارای 4 سـطح و ضلـع می باشـد. )ایـن حلقـه تمامـا ازجنـس           
)Ethyl-Vinyl-Acetate )EVA سـاخته شـده اسـت(

02. حلقـه آبـی رنـگ: ایـن حلقه کامـال قابـل انعطـاف بـوده و در داخل بـدن قـرار می گیـرد. )این حلقـه تماما 
ازجنـس )Ethyl-Vinyl-Acetate )EVA سـاخته شـده اسـت(

03. قسـمت سـفید رنـگ: این قسـمت قابـل انعطـاف از جنـس پلی اورتـان بـوده و دو حلقـه زرد رنـگ و آبی 
رنـگ را بـه هـم متصـل می کنـد. ایـن قسـمت در تمـاس مسـتقیم بـا بیمار می باشـد.

+ Cystectomy
+ Total Abdominal Hysterectomy
+ Myomectomy
+ Tubal Ligation
+ Lapcolectomy

+ Gastric Bybas
+ Thoratomy – paraesophafeal hiatal hernia
+ Appendectomy
+ Splenectomy

01

02

03
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RUMI® II  مانیپوالتـور رحمـی

سیسـتم RUMI® II بـه عنـوان یـک مانیپوالتـور رحمـی ایـده آل بـرای تمـام جراحی هـای الپاروسـکوپیک لگـن 
در سراسـردنیا مورد اسـتفاده قرار می گیرد. مانیپوالتور رحمی RUMI® II به واسـطه داشـتن طیف وسـیعی 
از تیپ هـای )RUMI® II Tips ( یـک بـار مصـرف داخـل رحمـی، می توانـد تمامـی بیمـاران، بـا آناتومی هـای 
مختلـف لگـن و رحـم را پشـتیبانی نمایـد. یکـی از ویژگی هـای مهـم سیسـتم RUMI® II ایـن اسـت کـه 
دسـته RUMI® II Handle( RUMI® II( می توانـد رحـم را ۱4۰ درجـه )9۰ درجـه آنتورسـیون، ۵۰ درجـه 
رتروورسـیون و حداکثـر حرکـت لتـرال( حـول محور سـرویکس حرکـت داده و دید قابل توجهـی را از فضای 
لگـن در اختیـار جـراح قراردهـد. ویژگـی منحصـر بـه فـرد ایـن مانیپوالتـور وجـود سیسـتم قفـل برروی 
دسـته )Locking handle mechanism( اسـت کـه می توانـد در هـر زاویـه و پوزیشـنی رحـم را ثابت نگه 
دارد، بـه ایـن ترتیـب سیسـتم RUMI® II ایـن امـکان را بـه جـراح می دهـد تـا کنتـرل رحـم در پوزیشـن های 
مختلـف را بـه طـور کامـل در اختیار داشـته و در عیـن حال کمترین میزان ترومـای بافتی را در اسـتفاده از این 
سیسـتم مشـاهده نماید. بنابراین مانیپوالتور رحمی RUMI® II می تواند بهترین راه حل در الپاروسـکوپی های 

تشـخیصی، مایومکتومـی، اوفورکتومـی، قطـع اندومتریوزیـس و بررسـی های مربـوط به علل نازایی باشـد.

سیستم RUMI® II از سه بخش مجزا تشکیل می شود:

:)RUMI® II Handle( ۱. دسته
دسـته مانیپوالتـور رحمـی RUMI® II یـک وسـیله قابـل اسـتفاده مجـدد )Reusable( می باشـد کـه تیپ هـای 

اسـتریل و یـک بـار مصـرف مخصـوص بـه سـرآن متصل می شـود. 

:)RUMI® II Tips( ۲. تیپ
یکـی از ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد سیسـتم RUMI® II وجـود تیپ هـای یکبـار مصـرف سـاخته شـده از 

سـیلیکون مدیـکال گریـد می باشـد کـه در ۶ سـایز قابـل دسترسـی بـوده و متناسـب بـا آناتومی رحـم و لگن 
هـر بیمـار سـایز مناسـب انتخـاب می گـردد. یکـی از ویژگی های منحصـر به فرد ایـن تیپ ها وجـود کاتترهایی 
اسـت کـه از یـک کاتتـر بـرای تزریـق سـالین در بالـن سـیلیکونی سـر تیـپ اسـتفاده می شـود تا ضمـن ثابت 
شـدن تیـپ در رحـم، بـا فشـار بـه دیواره هـای رحم مانـع از خونریـزی احتمالـی شـود. از کاتتـر دوم می توان 

بـرای تزریـق مـاده حاجـب )Dye( در حیـن اعمـال جراحـی مختلـف اسـتفاده نمود.

:)RUMI® II Koh-Efficient™( 3. کاپ کلپوتومی
™RUMI® II Koh-Efficient یک Vaginal Fornices Delineator اسـتریل و یک بار مصرف می باشـد که شـامل 
بخش مهمی به نام ™Colpo-Pneumo Occluder نیز اسـت. ™RUMI® II Koh-Efficient از پالسـتیک مدیکال 
 Ultem® Polymeric Rigid KOH Cup™ نیـز RUMI® II Koh-Efficient™ گریـد سـاخته شـده اسـت. در سـر

وجود دارد. در ورژن هارمونیک اسـکالپل/لیزر در سـطح دیسـتال کاپ Stainless Steel به کار رفته اسـت.

این وسـیله زمانی به دسـته RUMI® II اضافه می شـود که جراح الپاروسـکوپیک هیسـترکتومی را در دسـتور کار 
 Colpo-Pneumo Occluder™ ذکر شده در متن در فورنیکس ها کل را در بر می گیرد و )KOH Cup( خود دارد. کاپ
بـا بـاد شـدن مانـع خـروج گاز در حیـن جراحـی می شـود، به ایـن ترتیب بـه راحتی قـادر خواهیم بود رحـم را از 

طریق الپاروسـکوپی از واژن خارج کنیم. ™RUMI® II Koh-Efficient در 4 سـایز مختلف موجود می باشـد.
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Lone Star®رترکتـورهای جراحـی

لـون اسـتار ®Lone Star بـه عنـوان تنهـا برنـد جهانـی تولیـد رترکتورهـای جراحی یکبـار مصرف همـواره توجه 
 Lone Star® متخصصین رشـته های مختلف جراحی را در سراسـر دنیا به خود معطوف کرده اسـت. لون اسـتار
برنـدی متعلـق بـه کمپانـی معظـم کوپرسـرجیکال می باشـد کـه به طور پیوسـته بـا تولیـدات بی همتای خـود به 

ارتقای سـطح سـالمت در جهان کمک شـایانی نموده اسـت.

رتراکتور هـای جراحـی لـون اسـتار ®Lone Star بـا ایجـاد بیشـترین میـزان دیـد و باالترین میزان دسترسـی 
جراحـان بـه عضـو مـورد جراحـی باعـث افزایش میـزان امنیت در اعمـال جراحی شـده و به بهبودی سـریع تر 

بیمـاران پـس از اتـاق عمل کمـک می نماید. 

رتراکتورهای واژینال لون استار ®Lone Star دارای مزایای زیر می باشد:
Lone Star® بیشـترین میـزان دیـد آناتومیکـی بـدون مانـع در اسـتفاده از تمامـی رتراکتورهـای لـون اسـتار •
• اسـتفاده از رتراکتورهای لون اسـتار ®Lone Star دیگر پرسـنل اتاق جراحی را آزاد می گذارد، تا به سـایر 

وظایف خود رسـیدگی کنند.
• مناسب برای اعمال جراحی متنوع
• کاربری بسیار آسان برای جراحان

• وجود انواع رتراکتور و هوک های ثابت کننده االستیکی )Elastic Stays( برای تنظیم بهترین شرایط محل جراحی

Lone Star® کاهش زمان اعمال جراحی با استفاده از رتراکتورهای لون استار •
• کاهش احتمال آسیب به بافت های مختلف محل جراحی با ایجاد بیشترین میزان دید

رتراکتورهای جراحی لون استار ®Lone Star در رشته های جراحی زیر استفاده می شوند:
زنـــان و زایمـــان )Gynecology(  |  اورولـــوژی )Urology(  |  کولورکتـــال )Colorectal(  |  جراحـــی 
ــای  ــی )ENT Surgery(  |  جراحی هـ ــق و بینـ ــوش و حلـ ــی گـ ــی )General Surgery (  |  جراحـ عمومـ
جراحـــــــی های دســـــت و مـــــچ دســـت    |   )Plastic Reconstructive ترمیمـــی پالســـتیک )
)Neurologic Surgery( جراحی هـــای نورولـــوژی  |  )Hand/Wrist, Foot/Ankle Surgery( و پــــا و مـــچ پــــا

Gynecology

Model# Surgical Applications

3301G Gynecology and Head and Neck

Gynecology, especially narrow 
pelvis, obese

3304G* Gynecology, Male Urology

3308G* Gynecology, Male Urology 

3309G Head and Neck, Pediatrics

3310G General Surgery, Head and Neck

Colon and Rectal Surgeries;
also General Surgery,
Head and Neck

To find out more about the Lone Star Retractor System or to place an order
call 800.243.2974.

3302G

3307G*

3715

* The three most popular Rings

Better than another pair of hands

203.601.5200 | 800.243.2974 | coopersurgical.com | 95 Corporate Dr. | Trumbull, CT 06611
©2013 CooperSurgical Form #81272 • Rev 1/13 

RETRACTOR RINGS

Style # Type

3205-8G 5 mm semi-blunt PRO-Stay, 8/pack

3311-8G* 5 mm sharp hook, 8/pack

3314-8G* 3 mm sharp hook, 8/pack

3316-8G* 5 mm blunt hook, 8/pack

3325-4G 5 mm two-finger, 4/pack

3327-4G 7 mm two-finger, 4/pack

3329-4G 9 mm two-finger, 4/pack

3330-4G 13 mm x 16 mm solid blade, 4/pack

3331-4G 13 mm x 20 mm blunt, 4/pack

3332-4G 14 mm x 16 mm two-finger, 4/pack

3333-4G 14 mm x 20 mm two-finger, 4/pack

3334-4G 20 mm x 16 mm four-finger, 4/pack

3335-4G 20 mm x 20 mm three-finger, 4/pack

3338-4G 6.5 mm x 16 mm solid blade, 4/pack

3350-8G* 12 mm blunt hook, 8/pack

3350L-4G 12 mm blunt hook,elongated lead,4/pack

3384-4 12 mm two-finger blunt hook, 4/pack

3550-1G 12 mm blunt hook, dual lead, 50/case

ELASTIC STAYS
Elastic Stays quickly adapt Retractor Ring to anatomy. Wide array of shapes, sizes 

and materials for every surgical need. These single-use stays are packaged in a 
nested tray system to facilitate delivery and accountability.

* Also available in case of 50 Stays.

50/case: Stays are individually wrapped.
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Carter-Thomason II
Port Closure System

Carter-Thomason II
Port Closure System

Carter-Thomason II
فشیا کلـوژر

گایـد سـچور Carter-Thomason II  بـرای سـچور کامـل فشـیا طراحـی شـده اسـت. این گایـد درتمامی 
 CooperSurgical تیپ هـای بدنـی بیمـاران پاسـخگوی نیازهای جراحـان می باشـد. گاید سـچور کمپانـی
از درون تـروکار وارد می شـود تـا بـا دقـت بسـیار بـاال در  Port Site Track قـرار گیرد. ایـن روش، مانع 
خـروج گازاز حفـره شـکمی شـده و جایگیـری دقیق حامل سـچور بـرای اخذ نتایـج پیوسـته و قابل تکرار 

طـی هر عمـل جراحـی را تضمیـن می کند.

01. حامــل ســچور )Passer Suture(و  |  02. گایــد ســچور )Suture Guide( ۱۲/۱۰ میلی متــر    03. 
ــر ــد ســچور )Suture Guide( ۱۵میلی مت گای

02 0103
کاربـری آسـان:

01. پالنجر را را روی گاید فشار دهید تا باله های نگهدارنده جمع شوند و فشیا کلوژر در درون تروکار قرار گیرد.
02. هنگامـی کـه باله هـای نگهدارنـده گایـد سـچور زیـر پریتونیوم و تـروکار قـرار گرفتند، فشـار را از روی 
پالنجـر برداریـد. سـپس تـروکار را خـارج کنیـد. مطمئـن شـوید کـه حفره هـای ورودی سـچور، عمـود بـر زخم 
ناشـی از تـروکار قـرار گرفتـه اسـت و باله هـای نگهدارنـده بـه درسـتی در زیـر پریتونیـوم قـرار گرفته اند.

03. سـچور را با حامل سـچور  SureGrasp  و  Grasping Fingers در حالت بسـته، درون فضای شـکمی از 
داخـل گاید سـچور فشـار دهید. سـپس سـچور را رها کـرده و حامل سـچور را بردارید.

04. بـا قـرار دادن Grasping Fingers در حالـت بسـته، حامـل سـچور SureGrasp را از سـمت مخالف گاید 
سـچور وارد کرده و سـچور را بردارید.

05. گایـد سـچور را بـا برداشـتن  فشـار از روی پالنجـر و جمع کـردن باله های نگهدارنده خارج کنید. سـپس 
سـچور را گره بزنید.
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 Apple/Hunt Cannula   تروکارهـای

تجهیـزات مصـرفی  و ابـزارها

010203040506

01. کاربـری آسـان: طراحـی ارگونومیـک دسـته ی انتهایی تـروکار که در دسـت قـرار می گیـرد به گونه ای 
اسـت کـه کاربـری اسـتفاده از تـروکار را راحت و آسـان می کند. 

02. سچور از طریق Cannula: طراحی تروکار اجازه ی سچور زدن از طریق Cannula را مهیا می کند. 

03. ثبـات ابـزار جراحـی : با وجـود دریچه ی ضد نشـت هوا، محل عمـل تمیز بـوده، ابزار محکـم در محل نگه 
داشـته می شـود و اجـازه ی تعویـض ابـزار به راحتـی و بدون نگرانـی از خروج گاز از شـکم را می دهد. 

کانـوال محکـم در دیـواره شـکم قـرار می گیـرد. شـیارهای کانـوال بـه صـورت اختصاصـی طراحی و مـورد تأیید 
قـرار گرفته انـد بـه طـوری کـه علیرغـم جابجایـی مکـرر ابـزار، تـروکار از دیواره شـکم حرکـت نمی کند. 

04. اتصـال نـرم: غـالف رنگـی Cannula به گونـه ای طراحـی شـده اسـت کـه تـروکار با سـهولت بیشـتر وارد 
شـود تـا از احتمـال آسـیب به بیمار کاسـته شـود. 

                                             )Conical( کونیکال :Tip 05. مدل

بـرای داشـتن یـک جراحی الپاروسـکوپی عالی و بدون نقـص تروکارهـای Apple/Hunt محصول کمپانی 
CooperSurgical تولیـد شـده انـد. این تروکارهـا دارای ویژگی های بی نظیری هسـتند:

ایجـاد دسترسـی عالـی بـه محیـط شـکم  |  عـدم وجـود دریچـه های خارجـی ضخیـم  |  قرارگیـری کامل و 
مناسـب تروکارها در شـکم   |  امکان کار ابزار 3mm بدون اسـتفاده از کاهش دهنده ی سـایز  |  امکان 
رد شـدن راحـت ابـزار از تروکارهـا   |  بدون داشـتن انعکاس و تابش: رفلکس لیزر به وسـیله ی ایجاد 
پوشـش مخصـوص رنگـی بـه دو انتهـای تـروکار حذف شـده اسـت.  |  افزایش مانـور ابزارهـا در داخل 

تـروکار به واسـطه طراحـی بی نظیر 

)Pyramidal( پیرامدال :Tip 06. مدل


