


فهرست

محصوالت بیحسی اپی دورال
ARROW FlexTip Plus ست اپی دورال

محصوالت بیحسی بلوک اعصاب محیطی
ARROW StimuCath ست بلوک عصبی
ARROW FlexBlock ست بلوک عصبی

ARROW StimuQuick سوزن بلوک عصبی

2

4
6
8



2

ARROW FlexTip Plus ست اپی دورال

Teleflex به عنوان تامین کننده محدوده کاملی از محصوالت بیحسی موضعی است که با تکنولوژی های ویژه، پاسخگوی تمامی نیازها در این 
زمینه می باشد. کتتر Arrow FlexTip Plus جهت کاهش پیچیدگی های مربوط به فضای اپی دورال، برای بزرگساالن و همچنین اطفال 

طراحی شده است. 
مقاومت بسیار باال در برابر تا شدن )Kink-Resistant( و قدرت کشش فوق العاده همراه با سر نرم و انعطاف پذیر، خطر پاراستزی و نفوذ ناخواسته 
به رگ های خونی و یا ناحیه دورا، که می توانند منجر به انتقال نادرست مواد بیحسی شوند، را کاهش می دهد. این کتترها، با توجه به یکپارچگی 
ساختاری در طراحی، مقاوم بوده و نیازی به استایلت جهت ورود نخواهد بود )به استثنای اعمال Caudal در اطفال(. همچنین، ویژگی رادیواوپک 

بودن کتتر، به واسطه استفاده از فنر از جنس استیل ضد زنگ درون بدنه کتتر، ارتقاء یافته است.

 

 

Arrow SnapLock ویژگی های آداپتور

این آداپتور به صورت ایمن روی کتتر بسته می شود و 
خطر قطع اتصال کتتر را کاهش می دهد.

1-  موقعیت عدم اتصال
2- بستن آداپتور SnapLock بعد از ورود کامل کتتر

3- موقعیت بسته

بیحسی اپی دورال 

)ARROW Epidural Anesthesia(

 

1 2 3

 
وجود دو دريچه مخصوص كنترل مايعات روى بدنه كتتر  

باعث مشاهده آسان خون و يا مايع مغزى نخاعى مى گردد.

طراحى منحصر به فرد نوك 
خطر  كاهش  سبب  كتتر، 
كانوالسيون  يا  و  پاراستزى 

عروقى مى گردد.
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ساير محصوالت:

ست اپى دورال

AN-02017 Continuous Epidural Needle 100

:)JC-05400-Eاجزای ست کامل )کد

آداپتور  با  متر،  سانتی   90 طول  به   ،19Ga. کتتر   •
SnapLock و قطعه کمکی پیشبرنده

به طول9/84 سانتی متر   17Ga. اپیدورال  سوزن   •
)دارای نشانه گذاری در واحد سانتی متر(

Luer Slip ،)LOR( سرنگ 10 میلی لیتر •
• فیلتر مسطح  0/2 میکرون

• هاب: با بال پروانه ای
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از طریق  را  تحریک عصبی   ،StimuCath سیستم 
سوزن و کتتر و جایگذاری دقیق در بلوک های عصبی 
تست های   ،StimuCath دهد.  می  انجام  محیطی 
مکرر جایگذاری کتتر را ممکن می سازد و عصب را به 
مورد هدف  بیحسی  ماده  مقدار کمی  با  و  موثر  طور 
از  محصول،  این  بودن  موثر  و  ایمنی  دهد.  می  قرار 
نظر کلینیکی جهت مدیریت درد پس از عمل نیز به 

اثبات و تائید رسیده است.

بیحسی بلوک اعصاب محیطی

)ARROW Peripheral Nerve Block Anesthesia(

ويژگى ها: 

• نفوذ بهينه و مطمئن به دليل طراحى مناسب سر سوزن
• با نشانه گذارى در واحد سانتى متر روى بدنه سوزن

• طول مناسب لوله تزريق و اتصاالت سيستم الكتريكى 
• سر سوزن مورب آتروماتيك

تحت  سرسوزن  شناسايى  جهت  نشانگر  حلقه   5 وجود   •
اولتراسوند

• بدنه سوزن به صورت رسانا، براى هدايت از طريق اولتراسوند

نشانه گذارى هاى روى كتتر
به جايگذارى كتتر كمك مى كند و 
متناسب با انواع طول سوزن ها هستند.

سر كتتر
با طراحى ويژه جهت انتشار 

مناسب ماده بيحسى

استايلت يكپارچه
سبب استحكام بيشتر كتتر شده 
در حاليكه سر انعطاف پذير دارد.

نشانه گذارى پروكسيمال كتتر
نمايانگر ورود صحيح كتتر به درون 

آداپتور SnapLock است.

Tuohy سوزن هاى
• طراحى ويژه اين سوزن ها سبب 
سوزن،  درآوردن  بدون  تا  شود  مى 
كتتر به عقب كشيده شود و يا تغيير 

جهت دهد.
• كمك به افزايش ديد تحت اولتراسوند.

• موجود در انواع:
 استيموالتور و غير استيموالتور.

تثبيت كننده چسب 
StatLock

• جهت تثبيت مطمئن 
و ايمن كتتر، آداپتور و 

لوله تزريق 

ست اپى دورال

(Arrow Peripheral Nerve Block Anesthesia)

بيحسى بلوك اعصاب محيطى

Arrow StimuCath ست بلوك عصبى

سيستم StimuCath، تحريك عصبى را از طريق سوزن و 
كتتر و جايگذارى دقيق در بلوك هاى عصبى محيطى انجام مى 
را  كتتر  جايگذارى  مكرر  هاى  تست   ،StimuCath دهد. 
ممكن مى سازد و عصب را به طور موثر و با مقدار كمى ماده 
اين  بودن  موثر  و  ايمنى  دهد.  مى  قرار  هدف  مورد  بيحسى 
محصول، از نظر كلينيكى جهت مديريت درد پس از عمل نيز به 

اثبات و تائيد رسيده است.

Arrow StimuQuick سوزن بلوك عصبى

استفاده از سيستم StimuQuick ، آسان بوده و موفقيت در 
بلوك عصبى را افزايش مى دهد. StimuQuick، دقت اعمال 
بيحسى محيطى Single-Shot را از طريق افزايش كنترل 

حين جايگذارى سوزن، افزايش مى دهد.

قابل مشاهده تحت اولتراسوند
بدنه كتتر فنردار از جنس پلى يورتان، 
تحت اولتراسوند قابل مشاهده بوده و 

در برابر Kink شدن نيز مقاوم است.

SnapLockآداپتور

Arrow FlexBlock ست بلوك عصبى

كتترهاى فنردار Arrow FlexBlock از جنس پلى يورتان بوده و جهت انجام عمل 
بلوك عصبى پيوسته (Continuous Nerve Block) با موفقيت و دقت، طراحى 
شده اند. اين كتترها، اكوژنيك (قابل مشاهده در برابر اولتراسوند) بوده و در مقابل تاشدن 
مقاوم مى باشند. سر انتهايى كتترهاى Arrow FlexBlock به صورت انعطاف پذير 
مى باشد، در حاليكه استايلت يكپارچه با آن، سبب استحكام بدنه كتتر مى گردد. سوزن 
هاى Tuohy در اين ست ها به نحوى طراحى شده اند كه مى توان بدون درآوردن سوزن 
و ورود دوباره آن، در صورت نياز كتتر را به عقب كشيد. تمامى اين ست ها، مجهز به 
چسب تثبيت كننده كتتر هستند كه به صورت ايمن و مطمئن، كتتر، آداپتور و لوله تزريق 

را روى بيمار تثبيت مى نمايد.

 FlexBlock تصوير كتتر
تحت اولتراسوند

:(JC-05400-Eكد) اجزاى ست كامل

 SnapLock 19, به طول 90 سانتى متر، با آداپتورGa. كتتر •
و قطعه كمكى پيشبرنده

• سوزن اپيدورال .17Ga به طول 9/84 سانتى متر (داراى نشانه گذارى در 
واحد سانتى متر)

Luer Slip ،(LOR) سرنگ 10 ميلى ليتر •
• فيلتر مسطح  0/2 ميكرون

• هاب: با بال پروانه اى

ARROW StimuCath ست بلوک عصبی

stiMUCath
REF. PRODUCT PRODUCT DESCRIPTION QTY

AB-05060 StimuCath 1 PNB 
continuous catheter

• continuous stimulating catheter StimuCath 
• 19 Ga. 60 cm 
• insulated Tuohy needle 17 Ga. 9 cm
• SnapLock aAdapter with  

connection eye for stimulator
• infusion extension line
• flat filter 0.2 µ
• StatLock fixation tool
• conducting cable with hook-clip and  

stimulator adapter

10

AB-19604-S StimuCath 2 PNB con-
tinuous catheter

• continuous stimulating catheter StimuCath 
• 19 Ga. 60 cm with stimulator connecting cable
• insulated Tuohy needle 17 Ga. 4 cm with  

stimulator connecting cable
• SnapLock adapter with  

stimulator connecting cable
• infusion extension line
• flat filter 0.2 µ
• StatLock fixation tool
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stiMUCath 1: hoW to ConneCt the hooK CliP CorreCtly

ويژگى ها: 

• نفوذ بهينه و مطمئن به دليل طراحى مناسب سر سوزن
• با نشانه گذارى در واحد سانتى متر روى بدنه سوزن

• طول مناسب لوله تزريق و اتصاالت سيستم الكتريكى 
• سر سوزن مورب آتروماتيك

تحت  سرسوزن  شناسايى  جهت  نشانگر  حلقه   5 وجود   •
اولتراسوند

• بدنه سوزن به صورت رسانا، براى هدايت از طريق اولتراسوند

نشانه گذارى هاى روى كتتر
به جايگذارى كتتر كمك مى كند و 
متناسب با انواع طول سوزن ها هستند.

سر كتتر
با طراحى ويژه جهت انتشار 

مناسب ماده بيحسى

استايلت يكپارچه
سبب استحكام بيشتر كتتر شده 
در حاليكه سر انعطاف پذير دارد.

نشانه گذارى پروكسيمال كتتر
نمايانگر ورود صحيح كتتر به درون 

آداپتور SnapLock است.

Tuohy سوزن هاى
• طراحى ويژه اين سوزن ها سبب 
سوزن،  درآوردن  بدون  تا  شود  مى 
كتتر به عقب كشيده شود و يا تغيير 

جهت دهد.
• كمك به افزايش ديد تحت اولتراسوند.

• موجود در انواع:
 استيموالتور و غير استيموالتور.

تثبيت كننده چسب 
StatLock

• جهت تثبيت مطمئن 
و ايمن كتتر، آداپتور و 

لوله تزريق 

ست اپى دورال

(Arrow Peripheral Nerve Block Anesthesia)

بيحسى بلوك اعصاب محيطى

Arrow StimuCath ست بلوك عصبى

سيستم StimuCath، تحريك عصبى را از طريق سوزن و 
كتتر و جايگذارى دقيق در بلوك هاى عصبى محيطى انجام مى 
را  كتتر  جايگذارى  مكرر  هاى  تست   ،StimuCath دهد. 
ممكن مى سازد و عصب را به طور موثر و با مقدار كمى ماده 
اين  بودن  موثر  و  ايمنى  دهد.  مى  قرار  هدف  مورد  بيحسى 
محصول، از نظر كلينيكى جهت مديريت درد پس از عمل نيز به 

اثبات و تائيد رسيده است.

Arrow StimuQuick سوزن بلوك عصبى

استفاده از سيستم StimuQuick ، آسان بوده و موفقيت در 
بلوك عصبى را افزايش مى دهد. StimuQuick، دقت اعمال 
بيحسى محيطى Single-Shot را از طريق افزايش كنترل 

حين جايگذارى سوزن، افزايش مى دهد.

قابل مشاهده تحت اولتراسوند
بدنه كتتر فنردار از جنس پلى يورتان، 
تحت اولتراسوند قابل مشاهده بوده و 

در برابر Kink شدن نيز مقاوم است.

SnapLockآداپتور

Arrow FlexBlock ست بلوك عصبى

كتترهاى فنردار Arrow FlexBlock از جنس پلى يورتان بوده و جهت انجام عمل 
بلوك عصبى پيوسته (Continuous Nerve Block) با موفقيت و دقت، طراحى 
شده اند. اين كتترها، اكوژنيك (قابل مشاهده در برابر اولتراسوند) بوده و در مقابل تاشدن 
مقاوم مى باشند. سر انتهايى كتترهاى Arrow FlexBlock به صورت انعطاف پذير 
مى باشد، در حاليكه استايلت يكپارچه با آن، سبب استحكام بدنه كتتر مى گردد. سوزن 
هاى Tuohy در اين ست ها به نحوى طراحى شده اند كه مى توان بدون درآوردن سوزن 
و ورود دوباره آن، در صورت نياز كتتر را به عقب كشيد. تمامى اين ست ها، مجهز به 
چسب تثبيت كننده كتتر هستند كه به صورت ايمن و مطمئن، كتتر، آداپتور و لوله تزريق 

را روى بيمار تثبيت مى نمايد.

 FlexBlock تصوير كتتر
تحت اولتراسوند

:(JC-05400-Eكد) اجزاى ست كامل

 SnapLock 19, به طول 90 سانتى متر، با آداپتورGa. كتتر •
و قطعه كمكى پيشبرنده

• سوزن اپيدورال .17Ga به طول 9/84 سانتى متر (داراى نشانه گذارى در 
واحد سانتى متر)

Luer Slip ،(LOR) سرنگ 10 ميلى ليتر •
• فيلتر مسطح  0/2 ميكرون

• هاب: با بال پروانه اى

stiMUCath
REF. PRODUCT PRODUCT DESCRIPTION QTY

AB-19608-S StimuCath 2 PNB  
continuous Catheter 

• continuous stimulating Catheter StimuCath 
• 19 Ga. 60 cm with stimulator connecting cable
• insulated Tuohy needle 17 Ga. 8 cm  

with stimulator connecting cable
• SnapLock adapter  

with stimulator connecting cable
• infusion extension line
• flat filter 0.2 µ
• StatLock fixation tool

10

Eu-19614-AB-S StimuCath 2 PNB  
continuous Catheter 

• continuous stimulating Catheter StimuCath 
• 19 Ga. 60 cm with stimulator connecting cable
• insulated Tuohy needle 17 Ga. 14 cm  

with stimulator connecting cable
• SnapLock adapter  

with stimulator connecting cable
• infusion extension line
• flat filter 0.2 µ
• StatLock fixation tool

10

AB-20604-S StimuCath 2 PNB  
continuous Catheter

• continuous stimulating Catheter StimuCath 
• 20 Ga. 60 cm with stimulator connecting cable
• insulated Tuohy needle 18 Ga. 4 cm  

with stimulator connecting cable
• SnapLock adapter  

with stimulator connecting cable
• infusion extension line
• flat filter 0.2 µ
• StatLock fixation tool

10

AB-20608-S StimuCath 2 PNB  
continuous Catheter

• continuous stimulating Catheter StimuCath 
• 20 Ga. 60 cm with stimulator connecting cable
• insulated Tuohy needle 18 Ga. 8 cm  

with stimulator connecting cable
• SnapLock adapter  

with stimulator connecting cable
• infusion extension line
• flat filter 0.2 µ
• StatLock fixation tool

10

stiMUCath 2: hoW to ConneCt CorreCtly

   : StimuCath1 نحوه اتصال صحیح

   : StimuCath2 نحوه اتصال صحیح
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:StimuCath اجزای ست کامل

StimuCath کتتر •
Tuohy سوزن •

• کابل اتصالی استیموالتور
• سوزن تزریق

SnapLock آداپتور •
• لوله تزریق

• فیلتر مسطح 2/. میکرون
StatLock چسب •
• پد .Prep پوست
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ARROW FlexBlock ست بلوک عصبی

کتترهای فنردار Arrow FlexBlock از جنس پلی یورتان بوده و جهت 
با   )Continuous Nerve Block( پیوسته  عصبی  بلوک  عمل  انجام 
)قابل مشاهده  اکوژنیک  کتترها،  این  اند.  و دقت، طراحی شده  موفقیت 
در برابر اولتراسوند( بوده و در مقابل تاشدن مقاوم می باشند. سر انتهایی 
کتترهای Arrow FlexBlock به صورت انعطاف پذیر می باشد، در حالیکه 
گردد. سوزن های  کتتر می  بدنه  استحکام  آن، سبب  با  یکپارچه  استایلت 
بدون  توان  می  که  اند  شده  طراحی  نحوی  به  ها  ست  این  در   Tuohy
به عقب کشید.  را  نیاز کتتر  درآوردن سوزن و ورود دوباره آن، در صورت 
تمامی این ست ها، مجهز به چسب تثبیت کننده کتتر هستند که به صورت 

ایمن و مطمئن، کتتر، آداپتور و لوله تزریق را روی بیمار تثبیت می نماید.

 FlexBlock تصویر کتتر
تحت اولتراسوند

ويژگى ها: 

• نفوذ بهينه و مطمئن به دليل طراحى مناسب سر سوزن
• با نشانه گذارى در واحد سانتى متر روى بدنه سوزن

• طول مناسب لوله تزريق و اتصاالت سيستم الكتريكى 
• سر سوزن مورب آتروماتيك

تحت  سرسوزن  شناسايى  جهت  نشانگر  حلقه   5 وجود   •
اولتراسوند

• بدنه سوزن به صورت رسانا، براى هدايت از طريق اولتراسوند

نشانه گذارى هاى روى كتتر
به جايگذارى كتتر كمك مى كند و 
متناسب با انواع طول سوزن ها هستند.

سر كتتر
با طراحى ويژه جهت انتشار 

مناسب ماده بيحسى

استايلت يكپارچه
سبب استحكام بيشتر كتتر شده 
در حاليكه سر انعطاف پذير دارد.

نشانه گذارى پروكسيمال كتتر
نمايانگر ورود صحيح كتتر به درون 

آداپتور SnapLock است.

Tuohy سوزن هاى
• طراحى ويژه اين سوزن ها سبب 
سوزن،  درآوردن  بدون  تا  شود  مى 
كتتر به عقب كشيده شود و يا تغيير 

جهت دهد.
• كمك به افزايش ديد تحت اولتراسوند.

• موجود در انواع:
 استيموالتور و غير استيموالتور.

تثبيت كننده چسب 
StatLock

• جهت تثبيت مطمئن 
و ايمن كتتر، آداپتور و 

لوله تزريق 

ست اپى دورال

(Arrow Peripheral Nerve Block Anesthesia)

بيحسى بلوك اعصاب محيطى

Arrow StimuCath ست بلوك عصبى

سيستم StimuCath، تحريك عصبى را از طريق سوزن و 
كتتر و جايگذارى دقيق در بلوك هاى عصبى محيطى انجام مى 
را  كتتر  جايگذارى  مكرر  هاى  تست   ،StimuCath دهد. 
ممكن مى سازد و عصب را به طور موثر و با مقدار كمى ماده 
اين  بودن  موثر  و  ايمنى  دهد.  مى  قرار  هدف  مورد  بيحسى 
محصول، از نظر كلينيكى جهت مديريت درد پس از عمل نيز به 

اثبات و تائيد رسيده است.

Arrow StimuQuick سوزن بلوك عصبى

استفاده از سيستم StimuQuick ، آسان بوده و موفقيت در 
بلوك عصبى را افزايش مى دهد. StimuQuick، دقت اعمال 
بيحسى محيطى Single-Shot را از طريق افزايش كنترل 

حين جايگذارى سوزن، افزايش مى دهد.

قابل مشاهده تحت اولتراسوند
بدنه كتتر فنردار از جنس پلى يورتان، 
تحت اولتراسوند قابل مشاهده بوده و 

در برابر Kink شدن نيز مقاوم است.

SnapLockآداپتور

Arrow FlexBlock ست بلوك عصبى

كتترهاى فنردار Arrow FlexBlock از جنس پلى يورتان بوده و جهت انجام عمل 
بلوك عصبى پيوسته (Continuous Nerve Block) با موفقيت و دقت، طراحى 
شده اند. اين كتترها، اكوژنيك (قابل مشاهده در برابر اولتراسوند) بوده و در مقابل تاشدن 
مقاوم مى باشند. سر انتهايى كتترهاى Arrow FlexBlock به صورت انعطاف پذير 
مى باشد، در حاليكه استايلت يكپارچه با آن، سبب استحكام بدنه كتتر مى گردد. سوزن 
هاى Tuohy در اين ست ها به نحوى طراحى شده اند كه مى توان بدون درآوردن سوزن 
و ورود دوباره آن، در صورت نياز كتتر را به عقب كشيد. تمامى اين ست ها، مجهز به 
چسب تثبيت كننده كتتر هستند كه به صورت ايمن و مطمئن، كتتر، آداپتور و لوله تزريق 

را روى بيمار تثبيت مى نمايد.

 FlexBlock تصوير كتتر
تحت اولتراسوند

:(JC-05400-Eكد) اجزاى ست كامل

 SnapLock 19, به طول 90 سانتى متر، با آداپتورGa. كتتر •
و قطعه كمكى پيشبرنده

• سوزن اپيدورال .17Ga به طول 9/84 سانتى متر (داراى نشانه گذارى در 
واحد سانتى متر)

Luer Slip ،(LOR) سرنگ 10 ميلى ليتر •
• فيلتر مسطح  0/2 ميكرون

• هاب: با بال پروانه اى

ويژگى ها: 

• نفوذ بهينه و مطمئن به دليل طراحى مناسب سر سوزن
• با نشانه گذارى در واحد سانتى متر روى بدنه سوزن

• طول مناسب لوله تزريق و اتصاالت سيستم الكتريكى 
• سر سوزن مورب آتروماتيك

تحت  سرسوزن  شناسايى  جهت  نشانگر  حلقه   5 وجود   •
اولتراسوند

• بدنه سوزن به صورت رسانا، براى هدايت از طريق اولتراسوند

نشانه گذارى هاى روى كتتر
به جايگذارى كتتر كمك مى كند و 
متناسب با انواع طول سوزن ها هستند.

سر كتتر
با طراحى ويژه جهت انتشار 

مناسب ماده بيحسى

استايلت يكپارچه
سبب استحكام بيشتر كتتر شده 
در حاليكه سر انعطاف پذير دارد.

نشانه گذارى پروكسيمال كتتر
نمايانگر ورود صحيح كتتر به درون 

آداپتور SnapLock است.

Tuohy سوزن هاى
• طراحى ويژه اين سوزن ها سبب 
سوزن،  درآوردن  بدون  تا  شود  مى 
كتتر به عقب كشيده شود و يا تغيير 

جهت دهد.
• كمك به افزايش ديد تحت اولتراسوند.

• موجود در انواع:
 استيموالتور و غير استيموالتور.

تثبيت كننده چسب 
StatLock

• جهت تثبيت مطمئن 
و ايمن كتتر، آداپتور و 

لوله تزريق 

ست اپى دورال

(Arrow Peripheral Nerve Block Anesthesia)

بيحسى بلوك اعصاب محيطى

Arrow StimuCath ست بلوك عصبى

سيستم StimuCath، تحريك عصبى را از طريق سوزن و 
كتتر و جايگذارى دقيق در بلوك هاى عصبى محيطى انجام مى 
را  كتتر  جايگذارى  مكرر  هاى  تست   ،StimuCath دهد. 
ممكن مى سازد و عصب را به طور موثر و با مقدار كمى ماده 
اين  بودن  موثر  و  ايمنى  دهد.  مى  قرار  هدف  مورد  بيحسى 
محصول، از نظر كلينيكى جهت مديريت درد پس از عمل نيز به 

اثبات و تائيد رسيده است.

Arrow StimuQuick سوزن بلوك عصبى

استفاده از سيستم StimuQuick ، آسان بوده و موفقيت در 
بلوك عصبى را افزايش مى دهد. StimuQuick، دقت اعمال 
بيحسى محيطى Single-Shot را از طريق افزايش كنترل 

حين جايگذارى سوزن، افزايش مى دهد.

قابل مشاهده تحت اولتراسوند
بدنه كتتر فنردار از جنس پلى يورتان، 
تحت اولتراسوند قابل مشاهده بوده و 

در برابر Kink شدن نيز مقاوم است.

SnapLockآداپتور

Arrow FlexBlock ست بلوك عصبى

كتترهاى فنردار Arrow FlexBlock از جنس پلى يورتان بوده و جهت انجام عمل 
بلوك عصبى پيوسته (Continuous Nerve Block) با موفقيت و دقت، طراحى 
شده اند. اين كتترها، اكوژنيك (قابل مشاهده در برابر اولتراسوند) بوده و در مقابل تاشدن 
مقاوم مى باشند. سر انتهايى كتترهاى Arrow FlexBlock به صورت انعطاف پذير 
مى باشد، در حاليكه استايلت يكپارچه با آن، سبب استحكام بدنه كتتر مى گردد. سوزن 
هاى Tuohy در اين ست ها به نحوى طراحى شده اند كه مى توان بدون درآوردن سوزن 
و ورود دوباره آن، در صورت نياز كتتر را به عقب كشيد. تمامى اين ست ها، مجهز به 
چسب تثبيت كننده كتتر هستند كه به صورت ايمن و مطمئن، كتتر، آداپتور و لوله تزريق 

را روى بيمار تثبيت مى نمايد.

 FlexBlock تصوير كتتر
تحت اولتراسوند

:(JC-05400-Eكد) اجزاى ست كامل

 SnapLock 19, به طول 90 سانتى متر، با آداپتورGa. كتتر •
و قطعه كمكى پيشبرنده

• سوزن اپيدورال .17Ga به طول 9/84 سانتى متر (داراى نشانه گذارى در 
واحد سانتى متر)

Luer Slip ،(LOR) سرنگ 10 ميلى ليتر •
• فيلتر مسطح  0/2 ميكرون

• هاب: با بال پروانه اى
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ويژگى ها: 

• نفوذ بهينه و مطمئن به دليل طراحى مناسب سر سوزن
• با نشانه گذارى در واحد سانتى متر روى بدنه سوزن

• طول مناسب لوله تزريق و اتصاالت سيستم الكتريكى 
• سر سوزن مورب آتروماتيك

تحت  سرسوزن  شناسايى  جهت  نشانگر  حلقه   5 وجود   •
اولتراسوند

• بدنه سوزن به صورت رسانا، براى هدايت از طريق اولتراسوند

نشانه گذارى هاى روى كتتر
به جايگذارى كتتر كمك مى كند و 
متناسب با انواع طول سوزن ها هستند.

سر كتتر
با طراحى ويژه جهت انتشار 

مناسب ماده بيحسى

استايلت يكپارچه
سبب استحكام بيشتر كتتر شده 
در حاليكه سر انعطاف پذير دارد.

نشانه گذارى پروكسيمال كتتر
نمايانگر ورود صحيح كتتر به درون 

آداپتور SnapLock است.

Tuohy سوزن هاى
• طراحى ويژه اين سوزن ها سبب 
سوزن،  درآوردن  بدون  تا  شود  مى 
كتتر به عقب كشيده شود و يا تغيير 

جهت دهد.
• كمك به افزايش ديد تحت اولتراسوند.

• موجود در انواع:
 استيموالتور و غير استيموالتور.

تثبيت كننده چسب 
StatLock

• جهت تثبيت مطمئن 
و ايمن كتتر، آداپتور و 

لوله تزريق 

ست اپى دورال

(Arrow Peripheral Nerve Block Anesthesia)

بيحسى بلوك اعصاب محيطى

Arrow StimuCath ست بلوك عصبى

سيستم StimuCath، تحريك عصبى را از طريق سوزن و 
كتتر و جايگذارى دقيق در بلوك هاى عصبى محيطى انجام مى 
را  كتتر  جايگذارى  مكرر  هاى  تست   ،StimuCath دهد. 
ممكن مى سازد و عصب را به طور موثر و با مقدار كمى ماده 
اين  بودن  موثر  و  ايمنى  دهد.  مى  قرار  هدف  مورد  بيحسى 
محصول، از نظر كلينيكى جهت مديريت درد پس از عمل نيز به 

اثبات و تائيد رسيده است.

Arrow StimuQuick سوزن بلوك عصبى

استفاده از سيستم StimuQuick ، آسان بوده و موفقيت در 
بلوك عصبى را افزايش مى دهد. StimuQuick، دقت اعمال 
بيحسى محيطى Single-Shot را از طريق افزايش كنترل 

حين جايگذارى سوزن، افزايش مى دهد.

قابل مشاهده تحت اولتراسوند
بدنه كتتر فنردار از جنس پلى يورتان، 
تحت اولتراسوند قابل مشاهده بوده و 

در برابر Kink شدن نيز مقاوم است.

SnapLockآداپتور

Arrow FlexBlock ست بلوك عصبى

كتترهاى فنردار Arrow FlexBlock از جنس پلى يورتان بوده و جهت انجام عمل 
بلوك عصبى پيوسته (Continuous Nerve Block) با موفقيت و دقت، طراحى 
شده اند. اين كتترها، اكوژنيك (قابل مشاهده در برابر اولتراسوند) بوده و در مقابل تاشدن 
مقاوم مى باشند. سر انتهايى كتترهاى Arrow FlexBlock به صورت انعطاف پذير 
مى باشد، در حاليكه استايلت يكپارچه با آن، سبب استحكام بدنه كتتر مى گردد. سوزن 
هاى Tuohy در اين ست ها به نحوى طراحى شده اند كه مى توان بدون درآوردن سوزن 
و ورود دوباره آن، در صورت نياز كتتر را به عقب كشيد. تمامى اين ست ها، مجهز به 
چسب تثبيت كننده كتتر هستند كه به صورت ايمن و مطمئن، كتتر، آداپتور و لوله تزريق 

را روى بيمار تثبيت مى نمايد.

 FlexBlock تصوير كتتر
تحت اولتراسوند

:(JC-05400-Eكد) اجزاى ست كامل

 SnapLock 19, به طول 90 سانتى متر، با آداپتورGa. كتتر •
و قطعه كمكى پيشبرنده

• سوزن اپيدورال .17Ga به طول 9/84 سانتى متر (داراى نشانه گذارى در 
واحد سانتى متر)

Luer Slip ،(LOR) سرنگ 10 ميلى ليتر •
• فيلتر مسطح  0/2 ميكرون

• هاب: با بال پروانه اى

:FlexBlock اجزای ست کامل

FlexBlock کتتر •
Tuohy سوزن •

• سوزن تزریق
SnapLock آداپتور •

• لوله تزریق
• فیلتر مسطح 2/. میکرون

StatLock چسب •
• پد .Prep پوست

FB-19604-SST continuous peripheral nerve block 
catheter with stimulating needle

•  Tuohy needle 17  G x 4  cm
•  catheter 19  G 60  cm
•  Snaplock adaper, StatLock �xation tool

10

FB-19608-SST •  Tuohy needle 17  G x 8  cm
•  catheter 19  G 60  cm
•  Snaplock adaper, StatLock �xation tool

10

FB-19611-SST •  Tuohy needle 17  G x 11  cm
•  catheter 19  G 60  cm
•  Snaplock adaper, StatLock �xation tool

10

FB-19605-SNS continuous peripheral nerve block 
catheter with non-stimulating needle

•  Tuohy needle 17  G x 5  cm
•  catheter 19  G 60  cm
•  Snaplock adaper, StatLock �xation tool

10

FB-19609-SNS •  Tuohy needle 17  G x 9  cm
•  catheter 19  G 60  cm
•  Snaplock adaper, StatLock �xation tool

10

FB-19612-SNS •  Tuohy needle 17  G x 12  cm
•  catheter 19  G 60  cm
•  Snaplock adaper, StatLock �xation tool

10

 

عنوان محصول شرح محصول شماره كاتالوگتعداد

عنوان محصول شرح محصول شماره كاتالوگتعداد

ست بلوك عصبى Arrow FlexBlock با سوزن استيموالتور

ست بلوك عصبى Arrow FlexBlock با سوزن غير استيموالتور
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ویژگی ها: 

• نفوذ بهینه و مطمئن به دلیل طراحی مناسب سر سوزن
• با نشانه گذاری در واحد سانتی متر روی بدنه سوزن

• طول مناسب لوله تزریق و اتصاالت سیستم الکتریکی 
• سر سوزن مورب آتروماتیک

• وجود 5 حلقه نشانگر جهت شناسایی سرسوزن تحت اولتراسوند
• بدنه سوزن به صورت رسانا، برای هدایت از طریق اولتراسوند

ARROW StimuQuick سوزن بلوک عصبی

استفاده از سیستم StimuQuick، آسان بوده و موفقیت در بلوک 
عصبی را افزایش می دهد. StimuQuick، دقت اعمال بیحسی 
محیطی Single-Shot را از طریق افزایش کنترل حین جایگذاری 

سوزن، افزایش می دهد.

pERIpHERal NERvE BlOCk aNaEsTHEsIa 17

STIMUQUIK PNB SINGLE SHOT NEEDLE
REF. pRODUCT DEsCRIpTION QTY

AB-21090-SS single shot needle with extension lines 21 G 9 cm 25

AB-21150-SS single shot needle with extension lines 21 G 15 cm 25

AB-22025-SS single shot needle with extension lines 22 G 2.5 cm 25

AB-22050-SS single shot needle with extension lines 22 G 5 cm 25

COMBINED STIMUQUIK PNB SINGLE SHOT NEEDLE FOR STIMULATION AND ULTRA SOUND TECHNIQUE
REF. pRODUCT DEsCRIpTION QTY

AB-21090-SSE single shot needle with extension lines 21 G 9 cm 25

AB-21150-SSE single shot needle with extension lines 21 G 15 cm 25

AB-22025-SSE single shot needle with extension lines 22 G 2.5 cm 25

AB-22050-SSE single shot needle with extension lines 22 G 5 cm 25

OPTIONAL ULTRASOUND TIP
The novel design of the echogenic STIMUQUICK  
Single Shot Needle improves ultrasound image.

The StimuQuik system is easy to use and increases overall 
block success. The StimuQuik improves the accuracy of  
single-shot peripheral anaesthesia delivery by enhancing 
control and manoeuvrability during needle positioning.

• Designed with a less traumatic bevel needle tip  
for optimal and safe penetration characteristics

• Insulated needle shaft, stimulating tip
• Clear and easy-to-read centimetre markings  

on needle shaft
• Ergonomic needle hub for precision grip
• Extended length of injection tubing and  

electrical lead connections

ARROW STIMUQUIK




