
انواع هندل هاى مایوشور :

 Myosure XL : بهترین و پرقدرت ترین انتخاب براى برداشتن میوم هاى بزرگ 
(طراحى شده براى برداشتن میوم هاى تا 6 سانتى متر در کمتر از 15 دقیقه)

Myosure Reach : جهت برداشتن بافت هاى پراکنده داخل رحمـى
(طراحى شده براى دستیابى مناطقى که به سختى  قابل دسترسى مى باشد، 

به خصوص1/3 فوقانى رحم، فیبروم هاى 3 سانتى متر و پولیپ هاى 5 سانتى متر)

MyoSure Tissue Removal Devices

• برداشتن انواع بافت هاى داخل رحم از طریق هیستروسکوپى
• برش و ساکشن همزمان بافت

• سرعت باال 
• عملکرد مکانیکال بدون آسیب به اندومتر

• برداشتن بافت سالم جهت بررسى پاتولوژى

MyoSure Tissue Removal System
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Operative O.D.
قطر خارجى 6.5 خطـر پرفوراسیـون 
و تروماى دهانه رحم را کاهش مى دهد.

یک سوییچ روشـن / خامـوش بدون 
احتیاج به تنظیمات با قابلیت استفاده آسان

هندل آرگونومیک براى راحتى و سهولت استفاده 

مشخصات هیستروسکوپ :
 

• لنز صفر درجه
• میدان دید 80 درجه

• نماى پاناراما از حفره رحم
Rod Lens کیفیت •

تیغه خاص با پنجره یک طـرفه 
(cutting window) براى برش و 
برداشتن سرعت  آن،  همزمان  ساکشن 

بافت را افزایش مى دهد.

• لنز صفر درجه با میدان دید 80 درجه که دید مستقیم با نماى پاناراما از حفره رحم ایجاد مى کند.
• کانال خروج مایع(ow�out) قابلیت جا بجایى در هر زمان از پروسه را دارد و جریان مایع 

داخل سیستم پیوسته است و قطع نخواهد شد.
• واشر مخصوص که مانع برگشت مایع مى شود.

MyoSure Hysteroscope

Tissue trap  in the canister 
capturing pathology.

راه حلـى مناسب براى برداشتـن بافت هاى 
داخل رحمى از طـریق دو سیستم قدرتمند با 

عملکردى یکپارچه:
 Myosure سیستم برداشتن بافت از طریق هیستروسکوپ •

aquilex دستگاه کنترل مایع یکپارچه •

ترکیب این دو سیستم سرعت برداشتن پولیپ و میوم داخل 
رحمى را باال مى برد.

جدیدترین، سریع ترین و ایمن ترین سیستم با 
قابلیت تشخیصى و درمانى همزمان براى برداشتن :

• انواع میوم با حفظ عملکرد و شکل رحم (توانایى برداشتن میوم 
تا 6 سانتى متر در کمتر از 15 دقیقه)

• انواع پولیپ
• باقى مانده محصوالت حاملگى

• باقى مانده پالسما
و  شناسایى  (جهت  آندومتـر  هیستروسکـوپى  بردارى  نمونه   •
برداشتن پاتولوژى هاى مشکوك و بررسى از طریق سیتولوژى)
آندومتر) به  آسیب  کمترین  (با  رحمى  داخل  هاى  چسبندگى   •

• سپتوم داخل رحمى


