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Arrow دستگاه نسـل سوم بالـون پمپ آئـورتی
 AC3 Optimus Intra-Aortic Balloon Pump
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کتترهای بالون پمپ
(Intra-Aortic Balloon Catheters)

 )IAB( به عنوان کمپانی پیشرو در درمان با بالون پمپ داخل آئورتی، محدوده  گسترده و متنوعی از کتترهای بالون داخل آئورتی Arrow
را ارائه نموده و اعتبار و شهرتی بین المللی در نوآوری این محصوالت دارد. با استفاده از کتترهای Arrow، همواره با برخورداری از باالترین 

کیفیت و اطمینان پذیری، عملکرد بهینه بالون پمپ داخل آئورتی را خواهید داشت. 
تمامی این کتترها فاقد التکس بوده و شــامل انواع مختلف NarrowFlex, Ultra8, UltraFlex, RediGuard می باشــد که در ادامه به 

ویژگی های کلی این کتترها اشاره شده است. جزئیات و مشخصات انواع کتترها در جدول ذکر شده است.

• طراحی لومن مرکزی انعطاف پذیر و نرم: 
لومن مرکزی منعطف 0/027 اینچ با سیم تقویت شده.

امکان استفاده از گایدوایر 0/025 اینچ.

• با لومن بزرگ:
.AP وضوح شکل موج

کاهش ریسک لخته شدن خون در لومن مرکزی.

• بالون با غشاء بادوام:
با طراحی ویژه و منحصر به فرد از ماده مقاوم در برابر سایش با 

روکش هیدروفیلیک.

• دستگاه هموستاز انتخابی:
هر کتتر را می توان از طریق شــیت و یا بدون شیت وارد کرد. 
در حالت ورود کتتر بدون شــیت، می توان از این دستگاه برای 

کنترل خونریزی بدون برداشتن کتتر استفاده نمود. 
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 طراحی شــیت های برند Arrow، از انعطاف پذیری بســیار خوبی برخوردار بوده و انتخاب بســیاری از پزشــکان در نقاط مختلف جهان
می باشد. با توجه به طراحی با سیم تقویت شده و ساختار این شیت ها، دسترسی کامل عروقی میسر می گردد.

جایگذاری و ورود آسان
• وجود مارکرهای رادیواپک در نوک شــیت، جایگذاری دقیق 
شیت را ممکن می ســازد. بدنه شیت نیز به دلیل وجود فنر از 
جنس  فوالد ضــد زنگ کامال رادیواپک اســت و وجود فاصله 
بین هر ردیف از فنر به کار رفته در بدنه شــیت، دید مناسبی را 

فراهم می کند.
• تطابق ابعادی بین نوک شــیت و دایالتور، ورود راحت شیت 

به داخل رگ را بدون هرگونه اثر ناخواسته تضمین می کند.
• وجود پوشش هیدروفیلیک روی بدنه شیت، وارد کردن شیت 
به داخل رگ را آسان می سازد، همچنین استفاده از مواد روان ساز 
در دهانه ورودی شیت، وارد کردن کتترها به داخل شیت را نیز 

بسیار آسان می کند.

ایمنی و اطمینان در استفاده
• امکان استفاده به عنوان گایدینگ شیت.

• استفاده از کدگذاری رنگی برای تشخیص سریع اندازه شیت ها.
• وجود دریچه ســه لتی در دهانه ورودی شیت، ورود کتتر را 

آسان می کند و همچنین از خروج خون جلوگیری می نماید.
• قفل شــدن دایالتور در ابتدای شیت، وارد نمودن همزمان و 

مطمئن آنها به داخل رگ را ممکن می سازد.

(Kink-Resistant) انعطاف پذیر و مقاوم در برابر تا شدن
• طراحی ویژه با فنر به شــیت اجازه می دهد تا در هر نقطه و 

جهتی، بدون تا شدن خم گردد.

تنوع گسترده محصوالت
• محصوالت شامل تنوع باال در سایزها و طول های متفاوت: 

  100cm 7.5 تاcm 11 وFr. 5 تاFr. از

اجزای ست کامل:

Super شــیت رادیواپک، پلــی یورتان و فنــردار •
ArrowFlex به همراه پــورت جانبی برای تزریقات، 

دریچه هموستات و شیر سه راه
• در کدهــای CP گاید وایر 0/0۳5 اینــچ )0/8۹ میلی 
متر( به طول 45 ســانتی متر )با یک سر j شکل( به همراه 

Advancer
 SnapLock دایالتور به همراه قفل •

• آداپتور

شیت های شریانی فنردار
(Super ArrowFlex Sheaths)
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شیت های ترانس رادیال
(ARROW Transradial Artery Sheaths)
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• سهولت در ورود گایدوایر با یک دست
• حفظ شرایط استریل گایدوایر 

• قابلیت استفاده از گایدوایرهای"0.021 و یا "0.035

• امکان اســتفاده از ســرنگ های رائولرسون به منظور کاهش  
تماس با خون در محل استریل عمل

 )18Ga. ،6.25cm( سوزن با دیواره نازک •
• گستره وسیع از انواع سایز شیت

Arrow Advancer امکان استفاده از

ارتقاء وضوح در محل ورود
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11cm
11cm -

0.038" 0.035"
2.5cm -

3cm
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Horizon اپالیرهای جراحی باز
(Horizon Open Appliers)
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