


شرکت ایران  فارمیس با بیش از 35 سال سابقه در زمینه واردات و توزیع محصوالت پزشکی در ایران، به عنوان یکی از بزرگترین 
به عرضه محصوالت  نسبت   Teleflex انحصاری  نماینده  به عنوان  و مفتخر است که  رود  به شمار می  زمینه  این  ها در   شرکت 
Weck ،Rusch ،Arrow و Pilling اقدام نموده است. ماموریت این شرکت، یاری رساندن به بیماران در جهت بهبود آنها است 
 و همواره در زمینه خدمت به جامعه پزشکی و ترویج تکنولوژی های برتر و مدرن فعالیت می نماید و در همین راستا با بهترین و 
شناخته شده ترین کمپانی های جهان همکاری دارد. شرکت ایران فارمیس دارای گواهی های ISO13485 و ISO9001 می باشد 

و همواره انطباق با استانداردهای بین المللی را سرلوحه کار خود قرار داده است.  

کمپانی Teleflex با فعالیت در بیش از 130 کشور، به عنوان تولیدکننده پیشرو و عمده وسایل پزشکی در جهان به شمار می رود. 
تخصص این مجموعه در تولید محصوالت پزشکی در زمینه های مختلفی چون بیحسی موضعی، مراقبت قلبی، دسترسی عروقی، 
تنفسی، جراحی، اورولوژی و ... می باشد. Rusch ،Weck و Pilling، از جمله زیرمجموعه های کمپانی Teleflexهستند که لوازم 
مورد نیاز برای پروسه های جراحی، از عمل تا بهبود را فراهم می نمایند. این زیرمجموعه ها در این زمینه به عنوان پیشرو بازار در 

نوآوری و ایمنی جراحی بوده و ابزارهای باکیفیت و منحصر به فردی را ارائه می نمایند. 

Weck در سال 1884 تاسیس شد و در سال 1993 به Teleflex پیوست. فعالیت این کمپانی در زمینه محصوالت جراحی باز و 
الپاروسکوپی )انواع پورت، سیستم های لیگاسیون پلیمری و فلزی، استپلرهای پوستی و ...( می باشد. محصوالت این کمپانی دارای 

عملکرد تضمین شده ایمن و سریع، قیمت مناسب و کیفیت باال هستند.

RÜSCH از تولیدکنندگان صاحب تکنولوژی است که فعالیت خود را از حدود 177 سال قبل آغاز نمود و در سال 1989 به کمپانی 
Teleflex پیوست. این کمپانی محدوده وسیعی از محصوالت پزشکی در زمینه های اورولوژی، بیهوشی، تنفسی، جراحی و گوارشی 

را با کیفیت فوق العاده مطابق با استانداردهای جهانی ارائه می نماید.

Pilling که در سال 1991 به کمپانی Teleflex پیوست، در زمینه طراحی، توسعه، تولید و پخش محصوالت جراحی باکیفیت از 
جنس تیتانیوم و یا استیل ضدزنگ، فعالیت می نماید. این زیرمجموعه با برخورداری از باالترین استانداردهای کیفی تولید و ارائه 
خدمات به مشتری، ابزار مورد تائید جراحان که در انواع اعمال جراحی مورد استفاده قرار می گیرند را در سطح جهانی تولید و 

عرضه می نماید. 

Arrow نیز در سال 1975 بنا نهاده شد و در سال 1977 با ارائه اولین کیت کتتر خود، اقدام به ارائه لوازم پزشکی نمود. این شرکت 
در اکتبر  سال 2007 به مجموعه Teleflex پیوست و به صورت کامال متمرکز و تخصصی به تولید لوازم پزشکی با باالترین کیفیت 

و بر اساس استاندارد های روز دنیا پرداخت. 
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Vista پورت های الپاروسکوپی
(Vista Ports)
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دریچه یونیورسال سیل
دریچه مغناطیسی چرخنده بی نظیر که

به سادگی در مسیر شناور می شود.

دریچه )روی ابتوراتور(
طراحی شده جهت نگهداری 
الپاروسکـوپ در جـای خود،  
هنگام ورود. کانوالی شفاف

نخ  ابزار،  عبور  از  مناسب  دید 
جراحی، سوزن استپلر، نمونه های 
بافت های جراحی و ... را به جراح 

می دهد.

دریچه
فلوی  از  که  مطمئن  بسیار 
برگشتی جلوگیری می نماید .

نوک ابتراتور شفاف
• انتقال فوق العاده نور.

فیبرهای  همه  از  واضح  دید  ایجاد   •

موجود در الیه ها در حین عبور از بافت.

)Ridged(طراحی کانوالی دندانه دار
•  طراحی موجی شکل به منظور نگهداری 

پورت درمحل خود.
•  تثبیت پورت هنگام پروسه های جراحی 

ابزار  تعویض  هنگام  یا  و  مدت  طوالنی 
توسط یک دست. 

نوک آتروماتیک
ایجـاد  طـریق  از  ورود 
و  غیرخطی  مسیـر  یک 
در نتیجه به جا گذاشتن 
جراحت  میزان  کمترین 

پس از برداشتن تروکار.

زیر مجموعه Weck از کمپانی Teleflex، ارائه دهنده انتخابی کامل از تروکارهای الپاروسکوپی بدون تیغه با سر نامتقارن می باشد و شامل 
سری کاملی از پورت های Weck Vista با ویژگی ها و قابلیت های پیشرفته ای به منظور برآورده نمودن نیاز جراحان حین اعمال جراحی 
می باشد. از جمله این قابلیت ها می توان به وضوح باال در پورت های اپتیکال و طراحی منحصر به فرد در کانوالهای دندانه دار، جهت تثبت بیشتر، 

حتی در اعمال جراحی طوالنی مدت اشاره نمود. 
ــا چاقی و همچنین تروکارهای  ــتاندارد اطفال و ی ــده انواع مختلف تروکار با طول های متنوع، جهت اعمال جراحی اس ــن کنن Weck، تامی
خاص بالون دار )فاقد التکس(، می باشد. تروکارهای بالون دار، جهت دسترسی باز الپاروسکوپی بوده که قابلیت های دسترسی را به حداکثر 
می رسانند. دریچه مغناطیسی چرخشی منحصر به فردی که در این  پورت ها به صورت شناور قرار گرفته است، امکان انطباق با سایزهای 

مختلف ابزار را ایجاد می نماید. 
قرارگیری فلش در مقابل فلش

با صدای کلیک، ابتوراتور در کانوال فیکس 
می گردد.

اطمینان، وضوح و کنترل
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پورت های مخروطی/ بالون دار
.Pneumoperitoneum  طراحی شده جهت حفظ 

• دارای مکانیسم تثبیت گر آسان یک دستی.  

پورت اپتیکال
• دید واضح الیه های بافت.

• در برگرفتن ابزار الپاروسکوپی بصورت ایمن.  

ابتوراتور با قابلیت استفاده مجدد
• نوک بدون تیغه.

• استفاده مجدد آسان.
• راه حلی به صرفه.

پورت های بدون تیغه
• نوک نامتقارن.

• با کانوالهای مسطح و یا دندانه دار.

)Insufflation Needles( سوزن ورس
• سوزن های ورس استاندارد )فاقد التکس(

. Pneumoperitoneum جهت حفظ •
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پورت های Weck Vista بدون تیغه های 
برنده، فضای عبوری خود را میان بافت 

باز می کنند.
نوک غیر متقارن منحصربه فرد آن، به منظور 
جلوگیری از جراحت ناشی از تیغه، فیبرهای 
فاشیا را کشیده و کنار می زند و در نتیجه از 

جراحت ناشی از تیغه، جلوگیری می نماید.

کمترین  با  محافظ،  بدون  تیغه،  بدون 
نیروی الزم برای ورود.

الزم  پایین  به  رو  کوچک  فشار  یک  تنها 
است تا به الیه های صفاق دسترسی پیدا 

کنیم.
نوک تروکار، مسیری با حداقل مقاومت در 

هر الیه فاشیا و صفاق پیدا می کند.

جراحت های کوچک و غیر خطی
مخروطـی،  نوک  با  تروکارهـای  خالف  بر 
پورت های Weck Vista با نوک نامتقارن 
ایجاد  فاشیا  میان  در  غیرخطی  مسیری 
کرده و پس از برداشته شدن، تنها جراحتی 

کوچک و غیر خطی را بر جا می گذارد.

فاشیا کانوال را محکم در محل خود نگه 
می دارد.

کشش  شود،  می  سبب  غیرمتقارن  نوک 
فاشیا همواره ثابت بماند و پورت محکم و 

ثابت سر جای خود باقی بماند.

LAPAROSCOPIC ACCESS
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دریچه چرخشی منحصر به فرد و نگهدارنده شناور
دریچه  Weck Vista، تنها با یک چرخش ساده به صورت کامل باز می شود 
و اجازه تخلیه سریع و کامل گاز را می دهد. همچنین این دریچه وارد 
را  هرنی  مش های  و  نمونه  ها،  درین  بخیه ها،  کردن  خارج  و  کردن 
تسهیل می بخشد. در این مدل دریچه، دیگر اثری از پارگی دیافراگم که 
در بیشتر تروکارهای دیگر مشاهده می شود نیست. این دریچه منحصر 
به فرد به سادگی در مسیر ابزار شناور بوده و امکان انطباق با سایزهای 
به  را  ها  و سوزن  استپلرها  اپالیرها،  توسط  پارگی  و عدم  ابزار  مختلف 

دنبال خواهد داشت.   

)Universal Seal( یونیورسال سیل
)یونیورسال-  شناور  سیلینگ  طراحی  پایه  بر   Weck Vista جدید  مدل 
با  انطباق  با قابلیت  با قدرت سیلینگ بسیار زیاد  سیل10-5 میلی متر(، 

تنوع وسیعی از ابزار جراحی عرضه شده است. 

LAPAROSCOPIC ACCESS
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سیستم لیگاسیون Hem-o-Lok، ایمنی و سرعت را به همراه دارد و عمل لیگاسیون رگ و بافت )از 2 تا 16 میلی متر( را با سایزهای مختلف 
ــتم )با وزن سبک و قابلیت چرخش 360 درجه(، در هر دو عمل جراحی باز و یا الپاروسکوپی  ــط اپالیر انجام می دهد. این سیس کلیپ توس

ــتن کلیپ ها  ــیون خنک با ایمنی و امنیت ماندگار و همچنین قابلیت جایگذاری و برداش ــود که با آن لیگاس ــتفاده می ش اس
)بسته به نیاز( را خواهید داشت.

حس اطمینان: ایمنی و اطمینان در اپالیر و قفل شدن روی رگ بیمار.

طراحی ایمن: طراحی منحصر به فرد و لوالی انعطاف پذیر این کلیپ، آن را به محکمی روی اپالیر نگه می دارد.

لیگاسیون خنک: از آنجایی که Hem-o-Lok یک سیستم لیگاسیون خنک می باشد، هیچگونه احتمال انتشار گرما به ساختارهای حیاتی 
وجود ندارد که این عموما یکی از دغدغه های جراحان هنگام استفاده از سیستم های لیگاسیون بر مبنای انرژی است.

ــزرگ موجود  ــزرگ و خیلی ب ــط-بزرگ، ب ــط، متوس ــایزهای متوس ــامل س ــتم Hem-o-Lok در طیفی ش  طیف گس�ترده س�ایز: سیس
ــرای ــری ب ــانتی مت ــکوپیک 45 س ــای آندوس ــامل اپالیره ــر )ش ــول اپالی ــواع ط ان ــیعی از  ــف وس ــورداری از طی ــد. برخ ــی باش  م

دسترسی وسیع تر( به جراح امکان استفاده از کلیپ ها با کنترل و اطمینان را می دهد.

ــه کار نمی رود. ــت جلوگیری از بارداری( ب ــداد لوله فالوپین )جه ــیله انس ــتفاده به عنوان وس ــای Hem-o-Lok به منظور اس ــپ ه  * کلی

* مصرف کلیپ های Hem-o-Lok جهت لیگاسیون شریان کلیوی در طول عمل الپاروسکوپی نفرکتومی اهداء کلیه، کنترااندیکه می باشد.

Hem-o-Lok سیستم لیگاسیون پلیمری قفل شونده
(Hem-o-Lok Ligation System)

LIGATION SYSTEMS

برجستگی ها به منظور نگه داشتن کلیپ در اپالیر.

دندانه های یکپارچه با رگ در 
تماس بوده و جهت جلوگیری 

از لغزش طراحی شده اند.

ــانا و رادیولوسنت بوده و هیچ  پلیمر غیرقابل جذب، نارس
تداخلی با تشخیص های CT ، MRI و یا X-ray ندارد.

لوال، پیش از قفل شدن کلیپ، در جایگذاری 
کلیپ انعطاف پذیری ایجاد می کند.

مکانیسم قفل شدن منجر به 
حالت خمیده، امکان در بر گرفتن بسته شدن ایمن می گردد.

بافت اضافی را می دهد.

 Hem-o-Lok کلیپ های لیگاسیون
:(Hem-o-Lok Ligation Clips)
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Hem-o-Lok اپالیرهای جراحی باز
:)Hem-o-Lok Open Appliers(

موجود در سایزهای متوسط، متوسط- بزرگ، بزرگ و خیلی بزرگ.
موجود در طول های 8 و 11 اینچ/ خمیده یا صاف.

با قابلیت تمیزسازی آسان و کامل.

Hem-o-Lok اپالیرهای اندوسکوپی
:)Hem-o-Lok Endoscopic Appliers(

موجود در سایزهای متوسط-بزرگ، بزرگ و خیلی بزرگ.
اپالیرهای با سایز متوسط روی یک سطح 5 میلی متر.

موجود با بدنه های 32 و یا 45 سانتی متری.
با طراحی های یکپارچه و یا جداشدنی.

Hem-o-Lok اپالیرهای اتوماتیک
:)Hem-o-Lok Automatic Appliers(

با قطر 5 میلی متر با قابلیت لیگاسیون رگ و یا بافت )3 تا 10 میلی متر(.
با قابلیت نگهداری 15 کلیپ Hem-o-Lok متوسط-بزرگ. 
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heM-O-lOK ligAtiNg clipS

rEF. CLIP SIZE LIGATION OF VESSELS AND TISSUE CLIPS/CArTrIDGE CArTrIDGES/BOX CLIPS/BOX

WK544220  M 2 – 7 mm 6 14 84

WK544230  ML 3 – 10 mm 6 14 84

WK544240  L 5 – 13 mm 6 14 84

WK544250  XL 7 – 16 mm 6 14 84

ApplierS

rEF. CLIP SIZE wOrkING LENGTh QTY

curved

WK544113  M 20 cm 1

WK544170  ML 20 cm 1

WK544180  L 20 cm 1

ApplierS, lONg

rEF. CLIP SIZE wOrkING LENGTh QTY

curved

WK544115  M 27 cm 1

WK544171  ML 27 cm 1

WK544181  L 27 cm 1

WK544191  XL 27 cm 1

ApplierS, lONg, 70° ANgleD

rEF. CLIP SIZE wOrkING LENGTh QTY

WK544114  M 27 cm 1

WK544172  ML 27 cm 1

WK544179  L 27 cm 1

WK544192  XL 27 cm 1

clip reMOverS

rEF. CLIP SIZE wOrkING LENGTh QTY

WK544123  M
 ML
 L

27 cm 1

WK544124  L
 XL

27 cm 1

ligAtiNg clipS

OpeN SUrgerY

 M  medium       ML  medium-large       L  large       XL  extra-large

All Hem-o-lok ligating clips are sterile 

packaged. Ligating clip systems differ in  

their clip-closure characteristics.  

It is the responsibility of the user to confirm 

security of clips on vessels or other tissue.

Not intended for contraceptive tubal 

occlusion.

heM-O-lOK ligAtiNg clipS

rEF. CLIP SIZE LIGATION OF VESSELS AND TISSUE CLIPS/CArTrIDGE CArTrIDGES/BOX CLIPS/BOX

WK544220  M 2 – 7 mm 6 14 84

WK544230  ML 3 – 10 mm 6 14 84

WK544240  L 5 – 13 mm 6 14 84

WK544250  XL 7 – 16 mm 6 14 84

ApplierS

rEF. CLIP SIZE wOrkING LENGTh QTY

curved

WK544113  M 20 cm 1

WK544170  ML 20 cm 1

WK544180  L 20 cm 1

ApplierS, lONg

rEF. CLIP SIZE wOrkING LENGTh QTY

curved

WK544115  M 27 cm 1

WK544171  ML 27 cm 1

WK544181  L 27 cm 1

WK544191  XL 27 cm 1

ApplierS, lONg, 70° ANgleD

rEF. CLIP SIZE wOrkING LENGTh QTY

WK544114  M 27 cm 1

WK544172  ML 27 cm 1

WK544179  L 27 cm 1

WK544192  XL 27 cm 1

clip reMOverS

rEF. CLIP SIZE wOrkING LENGTh QTY

WK544123  M
 ML
 L

27 cm 1

WK544124  L
 XL

27 cm 1

ligAtiNg clipS

OpeN SUrgerY

 M  medium       ML  medium-large       L  large       XL  extra-large

All Hem-o-lok ligating clips are sterile 

packaged. Ligating clip systems differ in  

their clip-closure characteristics.  

It is the responsibility of the user to confirm 

security of clips on vessels or other tissue.

Not intended for contraceptive tubal 

occlusion.

LIGATION SYSTEMS
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HEM-O-LOK TAKE-APART APPLIERS, 20° ANGLED, CURVED

ø ø  

curved

WK544965T20  ML 5 mm 10 mm 5 mm 33 cm 1

WK544995T20  L 10 mm 12 mm 12 mm 33 cm 1

WK544990T20  XL 10 mm 15 mm 12 mm 33 cm 1

HEM-O-LOK TAKE-APART APPLIERS

ø ø  

straight

WK544965T  ML 5 mm 5 mm 5 mm 33 cm 1

curved

WK544995T  L 10 mm 10 mm 10 mm 33 cm 1

WK544990T  XL 10 mm 10 or 12 mm 10 or 12 mm 33 cm 1

HEM-O-LOK AUTO ENDO 5 APPLIERS

ø ø  

straight

WK543965  ML 5 mm 5 mm 5 mm 33 cm 3

HEM-O-LOK CLIP REMOVERS

ø ø  

straight

WK544121T  5 mm 5 mm 5 mm 33 cm 1

WK544121L 5 mm 5 mm 5 mm 45 cm 1

WK544130T    10 mm 10 mm 10 mm 33 cm 1

WK544130L    10 mm 10 mm 10 mm 45 cm 1

20° angled

WK544130T20     

ML

 ML

 L /XL

L /XL 

L /XL 10 mm 10 mm 10 mm 33 cm 1

 

HEM-O-LOK NON-TAKE-APART APPLIERS, LONG

ø ø  

straight

WK544965L  ML 5 mm 5 mm 5 mm 45 cm 1

curved

WK544995L  L 10 mm 10 mm 10 mm 45 cm 1

WK544990L  XL 10 mm 10 or 12 mm 12 mm 45 cm 1

LIGATION SYSTEMS
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ــی را برطرف  ــی- عروق ــی عمومی و یا قلب ــال جراح ــتفاده در اعم ــیون جهت اس ــزی لیگاس ــه کلیپ های فل ــما ب ــتم، نیاز ش ــن سیس  ای
می کند و طی نسل ها، مورد اعتماد جراحان در کل دنیا بوده است.

Horizon کلیپ های تیتانیوم
:(Horizon Titanium Ligating Clips)

سیستم Horizon، یک کلیپ ایمن و قوی همراه با یک سیستم کارتریج راحت و کارآمد با بارگذاری آسان و دقت باال را در اختیار جراحان 
ــته شدن دقیق و سر-به-سر در بر می گیرد. شکل کلیپ به نحوی  ــبی( این کلیپ ها، بافت را با بس ــکل chevron )نعل اس قرار می دهد. ش
ــبد، در حالیکه  مقطع عرضی مثلثی شکل آن، تماس سطح به سطح بین کلیپ و اپالیر را  ــت که محکم به رگ ها می چس ــده اس طراحی ش

به حداکثر می رساند و از افتادن کلیپ جلوگیری می نماید.

ــت و بدون هیچ  ــت که امکان بارگذاری با یک دس ــان را فراهم می نماید و به نحوی اس ــج Horizon، بارگذاری دقیق و آس ــی کارتری طراح
ــبب  ــب دار آنها  س ــتی چس ــتند و الیه پش ــازد. این کارتریج ها دارای کدبندی رنگی جهت انطباق با اپالیرها هس اصطکاکی را مهیا می س

جایگذاری راحت کارتریج در هر ناحیه استریل می گردد. این کارتریج ها با 6 و یا 24 کلیپ موجود هستند.

* کلیپ های Horizon به منظور استفاده به عنوان وسیله انسداد لوله فالوپین )جهت جلوگیری از بارداری( به کار نمی روند.
* مصرف کلیپ های Horizon جهت لیگاسیون شریان کلیوی در طول عمل الپاروسکوپی نفرکتومی اهداء کلیه، کنترااندیکه می باشد.

Horizon سیستم لیگاسیون فلزی
(Horizon Ligation System)

LIGATION SYSTEMS
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Horizon اپالیرهای جراحی باز
:(Horizon Open Appliers)

موجود با انواع گیره های منحنی)20 درجه(، زاویه دار)55 درجه( و یا با زاویه 
مستقیم )70 درجه( با قابلیت تمیزشدن.

موجود در طیف گسترده ای از طول ها از جمله 14 اینچ.

Horizon اپالیرهای اندوسکوپی
:(Horizon Endoscopic Appliers)

متوسط، متوسط-بزرگ و بزرگ.
شامل اپالیر با طول بزرگ )بدنه 45 سانتی متری(.

ــتگیره چرخشی بزرگ و سبک که با آن می توان چرخش 360 درجه  دارای دس
با یک انگشت داشت.

دارای پورت هایی جهت تمیزسازی.

Horizon اپالیرهای تخصصی
:(Horizon Specialized Appliers)

ــی چندزاویه ای برای  ــی باز Horizon با دسترس ــر 11 اینچی جراح اپالی
کارتریج های کلیپ کوچک می باشد که دارای یک سر انتهایی 45 درجه ای 
ــراح با یک زاویه  ــی به هدف ج ــر انتهایی منحنی(  جهت دسترس )و یا س

ــت. بهینه  اس
Horizon Endosaphenous دارای یک بدنه با قطر  ــر وریدی  اپالی
ــیون  ــری زاویه دار جهت لیگاس ــی 7 میلی مت ــر انتهای ــی متر با س 5 میل

ــد. ــعابات وریدی می باش انش

LIGATION SYSTEMS
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SPECIALTY OPEN SURGICAL LIGATING APPLIERS

 

137117 11" (28 cm) Small-Wide 45˚ Angled

137118 11" (28 cm) Small-Wide Curved

METAL CLIP REMOVERS (REMOVES ALL WECK METAL CLIPS)

 

523120 6.5" (16.5 cm) Straight

523121 10.5" (26.7 cm) Bent Shaft, 30o Angle

ENDOSCOPIC LIGATING APPLIERS

 

238110 12" (31 cm) 10 mm Medium Endoscopic

238170 18" (45 cm) 10 mm Medium Endoscopic

238200 13" (32 cm)
5 mm Shaft,  
7 mm Jaw

Medium                                                Endosaphenous

338110 12" (21 cm) 10 mm Medium-Large Endoscopic

338170 18" (45 cm) 10 mm Medium-Large Endoscopic

438110 14" (36 cm) 12 mm Large Endoscopic

438170 18" (45 cm) 12 mm Large Endoscopic

ENDOSCOPIC LIGATING APPLIERS – TAKE-APART

 

238110T 13" (32 cm) 10 mm Medium Endoscopic

338110T 13" (32 cm) 10 mm Medium-Large Endoscopic

Weck® Ligating Clips are not intended for use as a contraceptive tubal occlusion device.
Weck® Ligating Clips are contraindicated for use in ligating the renal artery during 
laparoscopic donor nephrectomies. 
*Curved 20°, Angled 55°, Right-Angle 70° 

Micro   ■  Small    ■  Small-Wide    ■  Medium    ■  Medium-Large    ■  Large

WECK® HORIZON™ METAL LIGATION SYSTEM

OPEN SURGICAL APPLIERS

 

537061 6" (15 cm) MicroClip ™ Curved

537081 8" (20 cm) MicroClip ™ Curved

137061 6" (15 cm) Small Curved

137081 8" (20 cm) Small Curved

137085 8" (20 cm) Small Angled

137111 11" (28 cm) Small Curved

137062 6" (15 cm) Small-Wide Curved

137082 8" (20 cm) Small-Wide Curved

137086 8" (20 cm) Small-Wide Angled

137112 11" (28 cm) Small-Wide Curved

237061 6" (15 cm) Medium Curved

237081 8" (20 cm) Medium Curved

237085 8" (20 cm) Medium Angled

237111 11" (28 cm) Medium Curved

237115 11" (28 cm) Medium Angled

237117 11" (28 cm) Medium Right-Angled

237141 14" (35.5 cm) Medium Curved

237145 14" (35.5 cm) Medium Angled

337081 8" (20 cm) Medium-Large Curved

337085 8" (20 cm) Medium-Large Angled

337111 11" (28 cm) Medium-Large Curved

337115 11" (28 cm) Medium-Large Angled

337117 11" (28 cm) Medium-Large Right-Angled

337141 14" (35.5 cm) Medium-Large Curved

337145 14" (35.5 cm) Medium-Large Angled

437081 8" (20 cm) Large Curved

437085 8" (20 cm) Large Angled

437111 11" (28 cm) Large Curved

437115 11" (28 cm) Large Angled

437117 11" (28 cm) Large Right-Angled

437141 14" (35.5 cm) Large Curved

437145 14" (35.5 cm) Large Angled

LIGATION SYSTEMS
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ــیار تیز: آسیب بافتی  ــتپلر بس • سوزن اس
کمتر

• سوزن گذاری بی وقفه: فشردگی کمتر
• عملکرد پیش قفل شونده: برای جایگذاری 

دقیق سوزن استپلر
ــتپلر  بلند: برداشتن راحت تر  ــوزن اس • س

سوزن با درد کمتر

ــتفاده و تسریع زمان بهبودی،  ــهولت در اس ــتی یکبار مصرف Visistat، نیاز جراحان و همچنین بیماران را از طریق ایمنی و س ــتپلر پوس اس
ــه های جراحی مختلف مورد  ــتپلر عادی و یا پهن بارگذاری شده است که در پروس ــوزن اس ــتی با 35 س ــتپلر پوس برآورده می نماید. هر اس

استفاده قرار می گیرد.

• احساس و کنترل فوق العاده
• عملکرد کیفی بسیار باال

• آسیب بافتی کمتر
• جایگذاری بسیار دقیق

VISISTAT SKIN STAPLER

REF. N O . D ESC RIPTION Q UANTITY

WK528235 Visistat Skin Stapler 35W (wide) 6/box

WK528135 Visistat Skin Stapler 35R (regular) 6/box

REMOVER

REF. N O . D ESC RIPTION Q UANTITY

WK525960 Remover, stainless steel 36/box

WK525970 Remover, plastic, brown 6/box

WK525980 Remover, plastic, white 12/box

CLOSURE SYSTEMS

Visistat استپلر پوستی
(Visistat Skin Stapler)

ــدل های مختلف  ــتپلر Weck، در م ــوزن اس خارج کننده س
ــتن  ــتیکی و یا فلزی( به منظور خارج نمودن و برداش )پالس
ــوزن های استپلر به کار می رود. دسته های حلقوی شکل  س
ــاس و کنترل مناسب و سرهای  منحصر به فرد در آنها، احس

انتهایی در آنها، قدرت و اطمینان را بهمراه دارد.

خارج کننده سوزن استپلر
(Staple Remover)

REMOVER

WK525960 stainless steel 36

WK525970 plastic, brown 6

WK525980 plastic, white 12
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EFx سیستم بخیه اندوفاشیال
 (EFx Endo-Fascial Closure System)

مرحله اول:
)EFx استقرار ابزار)سیستم

ابزار را در محل پورت وارد کنید، قفل کشویی را به سمت باال بکشید تا باله ها باز 
ــدن باله ها، ابزار را باال بکشید تا باله ها دقیقا زیر دیواره  ــوند،  به محض قفل ش ش
شکم قرار بگیرند. برای اطمینان از داشتن یک بخیه مناسب، خط نشانگر خروج نخ 

باید زیر سطح پوست قرار داشته باشد.

مرحله دوم:
بیرون کشیدن نخ

سوزن نخ گیر را به طور کامل در شیارهای آن وارد کنید و دکمه سیاه باالی سوزن 
ــود. نخ را بیرون کشیده و دکمه Reset را  ــار دهید تا نخ را بگیرد و قفل ش را فش

فشار دهید و این عمل را در طرف دیگر نیز انجام دهید.

مرحله سوم:
بخیه زدن و بستن محل پورت

ــویی را تغییر دهید تا محافظ باله ها جمع شود، سپس ابزار را از  موقعیت قفل کش
ــید و جهت تکمیل بخیه، با  ــازید.  دو انتهای نخ را محکم بکش محل پورت خارج س

روش مورد نظر خود آن را گره بزنید.

Weck EFx محافظ دار
ایمنی، اطمینان و کنترل در بستن محل پورت

Fascia Closure System
فشیا کلوژر محافظ دار از کمپانی تلفلکس، تنها ابزار

دوخت محل پورت دارای محافظ می باشد که جهت 
دوخت ایمن، یکنواخت و  منسجم محل پورت به کار می رود.

EFx محافظ دار، سرعت و امنیت بهمراه مجموعه ا ی از ویژگی های پیشرفته 
را  ارائه می کند:

• طراحی منحصر به فرد بال های محافظتی برای محافظت از تیزی سوزن.
• استقرار و قرارگیری مناسب باله ها. 

• نوآوری در سیستم بیرون کشیدن نخ برای دوختن بدون کمک.
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دکمه بیرون کشیدن نخ
برای گرفتن و بیرون آوردن نخ با سرعت و امنیت زیاد 

طراحی شده است.

محل قرار گرفتن انگشتان 
جهت راحتی در گرفتن ابزار

قفل کشویی 
نزدیک شدن و قرارگیری 
باله ها در محل را تسهیل 

می بخشد.

خط نشانگر خروج نخ
نشانگر عمق

باله های جمع شونده
برای جمع شدن و ثبات حین قرارگیری 

زیر دیواره شکمی

محافظ باله ها
برای محافظت در مقابل تیزی سوزن، بیرون آوردن 
ایمن نخ و جایگذاری دقیق  در 1 سانتیمتری اطراف 

محل پورت طراحی شده است.

Reset دکمه

نگهدارنده های نخ
سرعت و ایمنی در بارگذاری 

نخ جهت استفاده آسان

CLOSURE SYSTEMS



18

ظرافت در طراحی:
هدف Teleflex، همواره به حداقل رساندن میزان تهاجمی بودن اعمال جراحی می باشد. ابزارهای جراحی پرکوتانوس Minilap از کمپانی 
Teleflex، دارای شفت بسیار نازک 2/4 میلی متری می باشند که با ایده یک جراح طراحی شده اند. این ابزار می تواند به کمک نوک تیز 
خود  از طریق پوست و بدون نیاز به تروکار وارد بدن شود، سپس با بیرون آمدن دهانه گرسپر از انتهای شفت، جراح قادر به استفاده از آن 
خواهد بود. نحوه استقرار دهانه گرسپر به گونه ای خاص و منحصر به فرد طراحی گشته است که اجازه می دهد فک گرسپر تا 12/5 میلی 
متر باز شود و بتواند بافت های سخت مثل کیسه صفرای متورم شده را نگه دارد. همچنین بدنه استیل این محصول، قدرت و استحکام کافی 

برای جمع کردن و کشیدن بافت را دارا می باشد.
استفاده از تروکار کمتر:

• نوک تیز این ابزار اجازه ورود آن از طریق پوست، بدون نیاز به تروکار را به ما می دهد.
• در بسیاری موارد دو تروکار و یا بیشتر حذف می شود.

ترومای کمتر:
• شفت باریک 2/4 میلی متری اجازه ورود مستقیم ابزار از طریق 
ــل توجهی باقی نمی  ــکار( قاب ــت را به ما می دهد و اثر )اس پوس
ــتفاده از ابزار 5 میلی  ــت که در هنگام اس گذارد. الزم به ذکر اس
ــداول از طریق پورت 5 میلی متری، در حقیقت جداره  متری مت
ــتم  ــت که در قیاس با سیس ــتر اس پورت 7/5 میلی متر و یا بیش

MiniLap، 3 برابر بزرگتر می باشد. 

ــتم MiniLap به علت عدم نیاز به استفاده از تروکار این امکان  • سیس
را به جراح می دهد که از ابزارهای بیشتری برای دید مناسب تر و ایجاد 

سیستم مثلثی استفاده کند.

 Minilap سیستم جراحی پرکوتانوس
 (Minilap Surgical System)

PERCUTANEOUS LAPAROSCOPIC INSTRUMENTS
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MiniPolar با دسته قالب شکلپروب های الکترو سرجری MiniLap سیستمMinigrip با دسته MiniLap سیستمMinigrip با دسته MiniLap سيستم سيستم MiniLap با دسته قالبى شكل MiniPolor پروب هاى الكترو سرجرى

Clutch Clutch

PGAC300 MiniGrip Alligator Grasper 6

PGCC300 MiniGrip Clutch Grasper 6

PGBK300 MiniGrip Babcock Grasper 6

PGBC300 MiniGrip Tong Grasper 6

GBC250 Alligator Grasper 6

CLC250 Clutch Grasper 6

BCK250 Babcock Grasper 6

BLC250 Bowel Grasper 6

ECMC300 Curved Spatula Probe 6

ECMS300 Straight Spatula Probe 6

ECMH300 Hook Probe 6

ECMP300 Conical Probe 6

Alligator

Tong

Alligator

Bowel

Curved 
Spatula 
Probe

Straight 
Spatula 
Probe

Conical 
Probe

Hook 
Probe

Babcock Babcock

شفت 2/4 ميلى مترى
ورود مستقيم از راه پوست

با حداقل جراحت

 MiniGrip با دسته Minilap سيستم سيستم Minilap با دسته قالبى شكل 

 MiniPolarپروب هاى الكترو سرجرى

شفت 2/3 ميلى مترى
ورود مستقيم از راه پوست

با حداقل جراحت

شفت 2/4 ميلى مترى
ورود مستقيم از راه پوست

با حداقل جراحت

باز شدن فك به اندازه
12/5 ميلى متر

باز شدن فك به اندازه
12/5 ميلى متر

Clutch Clutch
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MiniLap System with MiniGrip Handle
item number product description unit per box 

PGAC300 MiniGrip Alligator Grasper 6

PGCC300 MiniGrip Clutch Grasper 6

PGBK300 MiniGrip Babcock Grasper 6

PGBC300 MiniGrip Tong Grasper 6

MiniLap Percutaneous Surgical System
item number product description unit per box 

GBC250 Alligator Grasper 6

CLC250 Clutch Grasper 6

BCK250 Babcock Grasper 6

BLC250 Bowel Grasper 6

MiniPolar Percutaneous Electrosurgical Probes
item number product description unit per box 

ECMC300 Curved Spatula Probe 6

ECMS300 Straight Spatula Probe 6

ECMH300 Hook Probe 6

ECMP300 Conical Probe 6

MiniLap System 
with MiniGrip Handle

MiniLap 
Percutaneous Graspers

MiniPolar 
Electrosurgery Probes

Distributed by:
Telefl ex Headquarters International, Ireland · Telefl ex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park 
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@telefl ex.com
United Kingdom Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@telefl ex.com
South Africa Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@telefl ex.com

Alligator

Tong

Alligator

Bowel

Curved 
Spatula 
Probe

Straight 
Spatula 
Probe

Conical 
Probe

2.4 mm Shaft
allows for insertion 
directly through 
the skin, leaving a 
minimal scar

Jaws open up to 
12.5 mm aperture

Jaws open up to 
12.5 mm aperture

2.3 mm Shaft
allows for insertion 
directly through 
the skin, leaving a 
minimal scar

2.4 mm Shaft
allows for insertion 
directly through 
the skin, leaving a 
minimal scar

Hook 
Probe

To order: 
Please contact us at orders.intl@teleflex.com 

Babcock Babcock

Clutch Clutch
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MiniLap System with MiniGrip Handle
item number product description unit per box 

PGAC300 MiniGrip Alligator Grasper 6

PGCC300 MiniGrip Clutch Grasper 6

PGBK300 MiniGrip Babcock Grasper 6

PGBC300 MiniGrip Tong Grasper 6

MiniLap Percutaneous Surgical System
item number product description unit per box 

GBC250 Alligator Grasper 6

CLC250 Clutch Grasper 6

BCK250 Babcock Grasper 6

BLC250 Bowel Grasper 6

MiniPolar Percutaneous Electrosurgical Probes
item number product description unit per box 

ECMC300 Curved Spatula Probe 6

ECMS300 Straight Spatula Probe 6

ECMH300 Hook Probe 6

ECMP300 Conical Probe 6

MiniLap System 
with MiniGrip Handle

MiniLap 
Percutaneous Graspers

MiniPolar 
Electrosurgery Probes

Distributed by:
Telefl ex Headquarters International, Ireland · Telefl ex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park 
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@telefl ex.com
United Kingdom Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@telefl ex.com
South Africa Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@telefl ex.com

Alligator

Tong

Alligator

Bowel

Curved 
Spatula 
Probe

Straight 
Spatula 
Probe

Conical 
Probe

2.4 mm Shaft
allows for insertion 
directly through 
the skin, leaving a 
minimal scar

Jaws open up to 
12.5 mm aperture

Jaws open up to 
12.5 mm aperture

2.3 mm Shaft
allows for insertion 
directly through 
the skin, leaving a 
minimal scar

2.4 mm Shaft
allows for insertion 
directly through 
the skin, leaving a 
minimal scar

Hook 
Probe

To order: 
Please contact us at orders.intl@teleflex.com 

Babcock Babcock

PERCUTANEOUS LAPAROSCOPIC INSTRUMENTS
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چطور یک ابزار 2/9 میلی متری می تواند کارایی ابزار 5 میلی متری را داشته باشد؟

شرکت Teleflex ابزارهای منحصر به فرد Percuvance با قطر شفت فقط 2/9 میلی متر را با هدف کاهش چشمگیر ترومای بیمار طراحی 
و مهندسی نموده است به نحوی که همچنان تمامی کارائی و قدرت ابزارهای 5 میلی متری رایج را به شما خواهد داد.

سیستم Percuvance پیشرفت عظیمی در شکل و نحوه انجام عمل های کم تهاجمی معرفی نموده است. در این روش پیشرفته ابزارهای 
الپاروسکوپی می تواند مستقیما از طریق یک انسزیون کوچک روی پوست، بدون تروکار وارد شوند.

ــما از کاربری و قدرت یک ابزار متداول الپاروسکوپی بهره خواهید برد.  ــما از وجود ترومای خیلی خیلی کمتر بهره می برند و ش بیمارهای ش
با ابزارهای Percuvance، افق های جدیدتری در مقابل جراحی کم تهاجمی قرار خواهد گرفت و حتی کم تهاجمی تر از قبل خواهد بود. 

سیستم Percuvance همان نتیجه و کارایی فوق العاده  موردنظر را در اختیار شما قرار خواهد داد.

Percuvance سیستم جراحی پرکوتانوس 
 (Percuvance Surgical System)

PERCUTANEOUS LAPAROSCOPIC INSTRUMENTS

ترومای کمتر. قدرت و تنوع ابزار
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سهولت در انجام عمل های پیچیده

سیستم Percuvance با تکنیک سریع و آسان، مستقیما از طریق پوست وارد می شود. سپس ابزار 5 میلیمتری به سر آن وصل می شود و
ــکوپی حدف نمایید. در ضمن اینکه به رضایت، بازدهی و نتیجه مورد  ــتری تروکار را از عمل های الپاروس ــما می توانید یک یا تعداد بیش ش

نظر خود و بیمار دست خواهید یافت.

1. ورود از طریق پوست 
ــتفاده از اسکالپل شماره 11،  با اس
یک انسزیون کوچک روی پوست 
ایجاد کنید و با استفاده از سوزن، به 
آرامی و مستقیما شفت را به داخل 
پوست وارد کنید تا از دیواره شکمی 

خارج شود.

2. همسو کردن
ــفت را با تروکار موجود همسو  ش
ــای تروکار با  ــد و آن را از انته کنی
استفاده از Seal bridge بیرون 

بیاورید تا Tip آن مشاهده شود.

3. اتصال سر ابزار 5 میلی متری 
دسته ابزار را باز کنید و ضامن باز 
سر  دهید.  فشار  را  شفت  کردن 
با  و  کرده  جدا  را  شکل  سوزنی 
اطمینان، ابزار 5 میلی متری را به 
شفت متصل کنید. دسته را ببندید. 
شفت را به حالت قفل برگردانید و 

آن را تست کنید.

4. ورود ابزار
ابزار را به داخل بدن برده سپس 
مراحل قبل را برای استفاده از 

ابزارهای مختلف تکرار کنید.

تروما ی کمتر

جراحت کمتر

تنوع ابزار

یک ابزار با 7 سر قابل تعویض

با قدرت باال

دارای قدرتی مشابه ابزار های متداول

PERCUTANEOUS LAPAROSCOPIC INSTRUMENTS
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محل اتصال الکترو کوتر

اهرم قفل شونده
به ما می دهد که  این اطمینان را 
و  متصل  شفت  به  درستی  به  ابزار 
رنگ  سبز  باند  است.  شده  قفل 
ابزار  این  بودن  کار  آماده  نشانگر 

است.

دکمه ضامن
یا  و  ضامن  با  حالت  انتخاب  برای 

بدون ضامن.

دسته ارگونومیک
احساس راحتی در کار در دو مدل 

با ضامن و یا بدون آن.

How can a 2.9 mm device 
deliver 5 mm performance?
The secret is percutaneous insertion.

With just a 2.9 mm shaft, the Percuvance 
Percutaneous Surgical System from 
Teleflex has been engineered to reduce 
trauma for your patients – yet give 
you all the performance of a 5 mm lapa-
roscopic device. 

The Percuvance System introduces a 
breakthrough form of minimally invasive 
surgery: percutaneous laparoscopy. In 
this advanced approach, laparoscopic 
devices can enter directly through 
a small incision in the skin without an 
insertion trocar.

Your patients benefit from less trauma. 
You get all the versatility and strength 
of a traditional laparoscopic device. 
With the Percuvance System, minimally 
invasive surgery has now been re-
imagined – making it even less invasive.

One tool. All the strength 
and versatility you need.
Giving you increased confidence to tackle a broad range 
of laparoscopic procedures.

5 mm Traumatic 
Gripper Grasper

5 mm Atraumatic 
Johans Grasper

5 mm Maryland 
Dissector

5 mm Scissors 5 mm Hem-o-lok 
Clip Applier

5 mm Hook 
Cautery Tip

5 mm Spatula 
Cautery Tip

2.9 mm 
Percutaneous 

Introducer Needle

Interchangeable tool tips
Give you the ability to grasp, 
dissect, cut, retract, ligate and 
cut/cauterise tissue

Locking mechanism
Securely connects tool tips to shaft

Sturdy 2.9 mm shaft
Reinforced metal provides all the strength 
of a traditional laparoscopic device – even 
when used on patients with high BMI. 
Available in 29 cm and 36 cm lengths

Electrocautery connection

Locking knob
Ensures tips are securely locked 
to the shaft; visible green band 
means ready-to-operate

Ratcheting switch
Choose ratcheting or non-ratcheting 

options based on your needs

Ergonomic handle
Comfortable feel for easy 

maneuverability. Available in 
ratcheting and non-ratcheting models

How to get started
To make the Percuvance System part of your laparoscopic 
routine, configure it the way that works best for you.

What you will need
• Reusable handle – ratcheted or non-ratcheted Shafts – 

available in two sizes 
• Introducer needles
• Tool tips – choose from 7 types
• Seal bridges to aid exchange through 5 mm and 

10/12 mm trocars               

Reusable Handles
item code description qty.

PCVRH Ratcheted Handle 1

PCVNRH Non-Ratcheted Handle 1

Disposable Shafts
item code description qty.

PCVSH3 2.9 mm Percutaneous Shaft, 29 cm Length 6

PCVSHL3 2.9 mm Percutaneous Shaft, 36 cm Length 6

Disposable Tool Tips
item code description qty.

PCVINT3 2.9 mm Percutaneous Introducer Needle 6

PCVSC5 5 mm Scissors 6

PCVGG5 5 mm Traumatic Gripper Grasper 6

PCVJG5 5 mm Atraumatic Johans Grasper 6

PCVMD5 5 mm Maryland Dissector 6

PCVHCA5 5 mm Hem-o-lok Clip Applier 6

PCVHK5 5 mm Hook Cautery Tip 6

PCVSPT5 5 mm Spatula Cautery Tip 6

Disposable Seal Bridges
item code description qty.

PCVSB5 5 mm Seal Bridge 6

PCVSB12 12 mm Seal Bridge 6

Visit Teleflex.com/Percuvance
to learn more.

The Percuvance System delivers the outcomes and performance you expect

Less Trauma
Requires smaller incisions

Versatile
One tool with seven interchangeable tool tips

Strong
Is engineered to provide the strength of a 
traditional lap device

How can a 2.9 mm device 
deliver 5 mm performance?
The secret is percutaneous insertion.

With just a 2.9 mm shaft, the Percuvance 
Percutaneous Surgical System from 
Teleflex has been engineered to reduce 
trauma for your patients – yet give 
you all the performance of a 5 mm lapa-
roscopic device. 

The Percuvance System introduces a 
breakthrough form of minimally invasive 
surgery: percutaneous laparoscopy. In 
this advanced approach, laparoscopic 
devices can enter directly through 
a small incision in the skin without an 
insertion trocar.

Your patients benefit from less trauma. 
You get all the versatility and strength 
of a traditional laparoscopic device. 
With the Percuvance System, minimally 
invasive surgery has now been re-
imagined – making it even less invasive.

One tool. All the strength 
and versatility you need.
Giving you increased confidence to tackle a broad range 
of laparoscopic procedures.

5 mm Traumatic 
Gripper Grasper

5 mm Atraumatic 
Johans Grasper

5 mm Maryland 
Dissector

5 mm Scissors 5 mm Hem-o-lok 
Clip Applier

5 mm Hook 
Cautery Tip

5 mm Spatula 
Cautery Tip

2.9 mm 
Percutaneous 

Introducer Needle

Interchangeable tool tips
Give you the ability to grasp, 
dissect, cut, retract, ligate and 
cut/cauterise tissue

Locking mechanism
Securely connects tool tips to shaft

Sturdy 2.9 mm shaft
Reinforced metal provides all the strength 
of a traditional laparoscopic device – even 
when used on patients with high BMI. 
Available in 29 cm and 36 cm lengths

Electrocautery connection

Locking knob
Ensures tips are securely locked 
to the shaft; visible green band 
means ready-to-operate

Ratcheting switch
Choose ratcheting or non-ratcheting 

options based on your needs

Ergonomic handle
Comfortable feel for easy 

maneuverability. Available in 
ratcheting and non-ratcheting models

How to get started
To make the Percuvance System part of your laparoscopic 
routine, configure it the way that works best for you.

What you will need
• Reusable handle – ratcheted or non-ratcheted Shafts – 

available in two sizes 
• Introducer needles
• Tool tips – choose from 7 types
• Seal bridges to aid exchange through 5 mm and 

10/12 mm trocars               

Reusable Handles
item code description qty.

PCVRH Ratcheted Handle 1

PCVNRH Non-Ratcheted Handle 1

Disposable Shafts
item code description qty.

PCVSH3 2.9 mm Percutaneous Shaft, 29 cm Length 6

PCVSHL3 2.9 mm Percutaneous Shaft, 36 cm Length 6

Disposable Tool Tips
item code description qty.

PCVINT3 2.9 mm Percutaneous Introducer Needle 6

PCVSC5 5 mm Scissors 6

PCVGG5 5 mm Traumatic Gripper Grasper 6

PCVJG5 5 mm Atraumatic Johans Grasper 6

PCVMD5 5 mm Maryland Dissector 6

PCVHCA5 5 mm Hem-o-lok Clip Applier 6

PCVHK5 5 mm Hook Cautery Tip 6

PCVSPT5 5 mm Spatula Cautery Tip 6

Disposable Seal Bridges
item code description qty.

PCVSB5 5 mm Seal Bridge 6

PCVSB12 12 mm Seal Bridge 6

Visit Teleflex.com/Percuvance
to learn more.

The Percuvance System delivers the outcomes and performance you expect

Less Trauma
Requires smaller incisions

Versatile
One tool with seven interchangeable tool tips

Strong
Is engineered to provide the strength of a 
traditional lap device

PERCUTANEOUS LAPAROSCOPIC INSTRUMENTS
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بدنه قدرتمند 2/9 میلی متری
فلز تقویت شده به کار رفته در این محصول، قدرت 
الزم )مشابه ابزارهای متداول( را حتی در بیماران با 
*BMI باال خواهد داشت. این محصول در دو طول 

29 و 36 سانتی متر موجود می باشد.

مکانیسم قفل شوندگی
با اطمینان ابزار به شفت متصل می شود.

سر ابزار قابل تعویض
جهت انجام عمل های
dissect, cut, retract, ligate and
cut/cauterise tissue

5 mm Traumatic
Gripper Grasper

5 mm Atraumatic
Johans Grasper

5 mm Maryland
Dissector

5 mm Scissors 5 mm Hem-o-lok
Clip Applier

5 mm Hook
Cautery Tip

5 mm Spatula
Cautery Tip

2.9 mm
Percutaneous

Introducer Needle

How can a 2.9 mm device 
deliver 5 mm performance?
The secret is percutaneous insertion.

With just a 2.9 mm shaft, the Percuvance 
Percutaneous Surgical System from 
Teleflex has been engineered to reduce 
trauma for your patients – yet give 
you all the performance of a 5 mm lapa-
roscopic device. 

The Percuvance System introduces a 
breakthrough form of minimally invasive 
surgery: percutaneous laparoscopy. In 
this advanced approach, laparoscopic 
devices can enter directly through 
a small incision in the skin without an 
insertion trocar.

Your patients benefit from less trauma. 
You get all the versatility and strength 
of a traditional laparoscopic device. 
With the Percuvance System, minimally 
invasive surgery has now been re-
imagined – making it even less invasive.

One tool. All the strength 
and versatility you need.
Giving you increased confidence to tackle a broad range 
of laparoscopic procedures.

5 mm Traumatic 
Gripper Grasper

5 mm Atraumatic 
Johans Grasper

5 mm Maryland 
Dissector

5 mm Scissors 5 mm Hem-o-lok 
Clip Applier

5 mm Hook 
Cautery Tip

5 mm Spatula 
Cautery Tip

2.9 mm 
Percutaneous 

Introducer Needle

Interchangeable tool tips
Give you the ability to grasp, 
dissect, cut, retract, ligate and 
cut/cauterise tissue

Locking mechanism
Securely connects tool tips to shaft

Sturdy 2.9 mm shaft
Reinforced metal provides all the strength 
of a traditional laparoscopic device – even 
when used on patients with high BMI. 
Available in 29 cm and 36 cm lengths

Electrocautery connection

Locking knob
Ensures tips are securely locked 
to the shaft; visible green band 
means ready-to-operate

Ratcheting switch
Choose ratcheting or non-ratcheting 

options based on your needs

Ergonomic handle
Comfortable feel for easy 

maneuverability. Available in 
ratcheting and non-ratcheting models

How to get started
To make the Percuvance System part of your laparoscopic 
routine, configure it the way that works best for you.

What you will need
• Reusable handle – ratcheted or non-ratcheted Shafts – 

available in two sizes 
• Introducer needles
• Tool tips – choose from 7 types
• Seal bridges to aid exchange through 5 mm and 

10/12 mm trocars               

Reusable Handles
item code description qty.

PCVRH Ratcheted Handle 1

PCVNRH Non-Ratcheted Handle 1

Disposable Shafts
item code description qty.

PCVSH3 2.9 mm Percutaneous Shaft, 29 cm Length 6

PCVSHL3 2.9 mm Percutaneous Shaft, 36 cm Length 6

Disposable Tool Tips
item code description qty.

PCVINT3 2.9 mm Percutaneous Introducer Needle 6

PCVSC5 5 mm Scissors 6

PCVGG5 5 mm Traumatic Gripper Grasper 6

PCVJG5 5 mm Atraumatic Johans Grasper 6

PCVMD5 5 mm Maryland Dissector 6

PCVHCA5 5 mm Hem-o-lok Clip Applier 6

PCVHK5 5 mm Hook Cautery Tip 6

PCVSPT5 5 mm Spatula Cautery Tip 6

Disposable Seal Bridges
item code description qty.

PCVSB5 5 mm Seal Bridge 6

PCVSB12 12 mm Seal Bridge 6

Visit Teleflex.com/Percuvance
to learn more.

The Percuvance System delivers the outcomes and performance you expect

Less Trauma
Requires smaller incisions

Versatile
One tool with seven interchangeable tool tips

Strong
Is engineered to provide the strength of a 
traditional lap device

نحوه استفاده

جهت استفاده از سیستم Percuvance به صورت زیر عمل کنید.

موارد مورد نیاز:
• دسته با قابلیت استفاده مجدد- با ضامن یا بدون ضامن

• دارای دو سایز شفت  
• سوزن های ورودی

• سرهای ابزار - موجود در  7 نوع
ــت تعویض ابزار از طریق تروکارهای 5، 10 و 12  • Seal bridges جه

میلیمتری

 *Body Mass Index

PERCUTANEOUS LAPAROSCOPIC INSTRUMENTS

برآورده شدن تمام قدرت و کارایی های مورد نیاز توسط یک ابزار:
افزایش اطمینان در انجام محدوده وسیعی از عمل های الپاروسکوپی
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انجام کالنژیوگرافی به صورت سریع و آسان حین عمل الپاروسکوپی 
کتترهای کالنژیوگرافی بالون دار Arrow کارگذاری کتتر را برای ما آسان و قابل اطمینان می کند و در عین حال در زمان انجام عمل نیز 

صرفه جویی زیادی خواهد شد.

ARROW مزایای
ــدن مجرای صفراوی و  ــبب Seal ش بالون عالوه بر این که کتتر را در جای خود نگاه می دارد، نیاز به کلمپ کردن را از بین می برد و س
ــت خواهد شد. هر دو نوع کتتر از یک باند 2 میلیمتری که دقیقا در قسمت پروگزیمال بالون قرار گرفته است،  ــت مایع کنتراس عدم برگش
ــان دادن تصویری واضح و  ــود. کتترها برای نش ــت و دقیق قرار گرفتن کتتر در مجرای صفراوی اطمینان حاصل ش بهره می برند تا از درس
ــتحکام کافی برای  ــدن به مجرای صفراوی، ثبات و اس ــتن گاید فنری هنگام وارد ش ــده اند . همچنین با داش گویا، غیر رادیوپک طراحی ش

ورود راحت تر به مجرا را خواهند داشت.
با کتتر کالنژیوگرافی بالون دار Arrow،  عمل کالنژیوگرافی می تواند بسیار بهینه صورت پذیرد که هر جراحی را برای برخورداری از مزایای 

تشخیصی کالنژیوگرافی تشویق می کند.

انتخاب تکنیک کارگذاری
ــل تنظیم و یک کتتر  ــر منحنی قاب ــوالی فلزی با قطر 5 میلیمتر، یک گاید با س ــک کان ــامل ی س�ت Introducer (CS-01700) : ش
 Rigid ــده اند. زاویه گاید ــکمی طراحی ش ــد که همگی برای کارگذاری از طریق پورت ش کالنژیوگرافی بالون دار 4Fr. x 60 cm می باش

قابلیت تنظیم شدن دارد تا به شما امکان کتترگذاری راحت تر به داخل مجرای صفراوی داده شود.
ــکم وارد شود و شامل یک گاید که داخل تروکار قرار  ــتقیم به داخل ش س�ت Percutaneous (CS-01701) : این کتتر می تواند مس
ــیر  ــد که می توان آن را از هر ناحیه ای وارد نمود. گاید دارای یک ش ــی بالون دار 4Fr. x 60 cm می باش ــر کالنژیوگراف ــک کتت دارد و ی
ــتن تروکار جلوگیری کند. این محصول همچنین دارای یک انحنای مالیم برای  ــد تا از خروج گاز حین برداش )Self-Sealing( می باش

کارگذاری راحت تر می باشد.

ست کتترهای بالون دار کالنژیوگرافی
 (Balloon Cholangiography Catheterization Sets)

CHOLANGIOGRAPHY CATHETERS
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TELEFLEX PO Box 12600 Research Triangle Park, NC 27709  
Toll Free: 866.246.6990  Phone: +1.919.544.8000
TELEFLEX.COM

For further information, contact your local Surgical Sales Representative 
or Customer Service at 1.866.246.6990.

Teleflex, Arrow and Arrow-Karlan are trademarks or registered trademarks of Teleflex Incorporated or its affiliates.
© 2014 Teleflex Incorporated. All rights reserved.  2014-2722

ARROW-KARLAN™ BALLOON CHOLANGIOGRAPHY CATHETERIZATION 
SET
PRODUCT NO. CS-01700

QUANTITY DESCRIPTION

1 4 Fr. x 60 cm Karlan Balloon Catheter

1 5 mm introducer Cannula with Curved Guide Catheter Assembly

1 1-1/4 cc Syringe

1 3-way Stopcock

1 CSR Wrap

CS-01700 with metal cannula

CC-01700

ARROW® BALLOON CHOLANGIOGRAPHY CATHETERIZATION SETS

CS-01701 Curved guide catheter over  

trocar assembly

ARROW-KARLAN BALLOON CHOLANGIOGRAPHY CATHETERIZATION SET
PRODUCT NO. CS-01701

QUANTITY DESCRIPTION

1 Curved Guide Catheter over Trocar Assembly

1 4 Fr. x 60 cm Karlan Balloon Catheter

1 1-1/4 cc Syringe

1 3-way Stopcock

1 CSR Wrap

ARROW-KARLAN BALLOON CHOLANGIOGRAPHY CATHETER
PRODUCT NO. CC-01700

QUANTITY DESCRIPTION

1 4 Fr. x 60 cm Karlan Balloon Catheter

1 1-1/4 cc Syringe
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Toll Free: 866.246.6990  Phone: +1.919.544.8000
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For further information, contact your local Surgical Sales Representative 
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1 5 mm introducer Cannula with Curved Guide Catheter Assembly

1 1-1/4 cc Syringe

1 3-way Stopcock

1 CSR Wrap

CS-01700 with metal cannula

CC-01700

ARROW® BALLOON CHOLANGIOGRAPHY CATHETERIZATION SETS

CS-01701 Curved guide catheter over  

trocar assembly

ARROW-KARLAN BALLOON CHOLANGIOGRAPHY CATHETERIZATION SET
PRODUCT NO. CS-01701

QUANTITY DESCRIPTION

1 Curved Guide Catheter over Trocar Assembly

1 4 Fr. x 60 cm Karlan Balloon Catheter

1 1-1/4 cc Syringe

1 3-way Stopcock

1 CSR Wrap

ARROW-KARLAN BALLOON CHOLANGIOGRAPHY CATHETER
PRODUCT NO. CC-01700

QUANTITY DESCRIPTION

1 4 Fr. x 60 cm Karlan Balloon Catheter

1 1-1/4 cc Syringe

TELEFLEX PO Box 12600 Research Triangle Park, NC 27709  
Toll Free: 866.246.6990  Phone: +1.919.544.8000
TELEFLEX.COM

For further information, contact your local Surgical Sales Representative 
or Customer Service at 1.866.246.6990.

Teleflex, Arrow and Arrow-Karlan are trademarks or registered trademarks of Teleflex Incorporated or its affiliates.
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ARROW-KARLAN™ BALLOON CHOLANGIOGRAPHY CATHETERIZATION 
SET
PRODUCT NO. CS-01700

QUANTITY DESCRIPTION

1 4 Fr. x 60 cm Karlan Balloon Catheter

1 5 mm introducer Cannula with Curved Guide Catheter Assembly

1 1-1/4 cc Syringe

1 3-way Stopcock

1 CSR Wrap

CS-01700 with metal cannula

CC-01700

ARROW® BALLOON CHOLANGIOGRAPHY CATHETERIZATION SETS

CS-01701 Curved guide catheter over  

trocar assembly

ARROW-KARLAN BALLOON CHOLANGIOGRAPHY CATHETERIZATION SET
PRODUCT NO. CS-01701

QUANTITY DESCRIPTION

1 Curved Guide Catheter over Trocar Assembly

1 4 Fr. x 60 cm Karlan Balloon Catheter

1 1-1/4 cc Syringe

1 3-way Stopcock

1 CSR Wrap

ARROW-KARLAN BALLOON CHOLANGIOGRAPHY CATHETER
PRODUCT NO. CC-01700

QUANTITY DESCRIPTION

1 4 Fr. x 60 cm Karlan Balloon Catheter

1 1-1/4 cc Syringe

CS-01700 با کانوالی فلزی

 CS-01701 به همراه تروکار  Curved گایدوایر

CC-01700

CHOLANGIOGRAPHY CATHETERS
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کیسه تخلیه
(MEMOBAG)

ــرای  ب را  ــان  اطمین و  ــی  ایمن ــم،  تهاج ــل  حداق ــا  ب ــن  ایم و  ــاده  س ــورت  ص ــه  ب ــا  ه ــه  نمون ــتن  برداش ــت  جه  MemoBag
ــق  طری از  ــده(  ش ــع  جم ــورت  ص ــه  )ب ــه  کیس ــن  ای ورود  از  ــس  پ ــه  بالفاصل ــد.  نمای ــی  م ــم  فراه ــار  بیم ــن  همچنی و  ــراح  ج
ــه  ــاز نگ ــه را ب ــده و کیس ــره ای در آم ــکل دای ــه ش ــه ب ــی کیس ــه باالی ــیم Nitinol  در لب ــری، س ــی مت ــروکار 10 میل ــک ت  ی
ــار سلول های بدخیم،  ــفاف و نفوذناپذیر بدون هیچگونه خطر آلودگی و یا انتش ــه ش می دارد. نمونه های بزرگ را می توان درون کیس

ــود. ــته می ش ــته و  برداش ــه به راحتی بس به قطعات کوچکتری برش داد. پس از آن، این کیس

سیم Nitinol جهت باز شدن کیسه، 
به شکل مورد نظر در می آید.



2727 LAPAROSCOPIC RETRIEVAL

ورود
طـریـق  از   MemoBag
 تروکار به محل عمل وارد 

می شود.

باز شدن
ــه به  ــدن، کیس پس از آزادش
صورت خودکار  باز می شود و  
به راحتی می تواند توسط یک  
ــش انتهایی  ــپس در بخ فورس

سیم نیتینول گرفته شود.  

نمونه برداری
ــه ورودی بزرگ  به دلیل دهان
MemoBag، نمونه به راحتی 
ــه قرار  ــد درون کیس می توان

گیرد.

برداشتن کیسه
بافت در صورت نیاز می تواند 
به قطعات کوچکتری تقسیم 
ــا اطمینان  ــپس ب ــود و س ش

برداشته شود.

 MemoBag ســت 
از طریق تروکار وارد 

می شود.

ورودی،  لوله  درون   MemoBag
جمع شده است.

به  و  آزاد  پوشر،  از  استفاده  با  کیسه 
صورت خودکار باز می شود.

مزایا و مشخصه های کلیدی:

• کاهش ریسک آلودگی
• سهولت در ورود، نگهداشتن و بسته شدن

• عدم نیاز  به تروکار اضافی
• ایمن و راحت: به علت کیسه نفوذ ناپذیر، 

شفاف و مقاوم در برابر پارگی
• امکان باز و بسته شدن مطمئن به دفعات 

زیاد
ــایزهای  ــی )نمایانگر س ــای رنگ ــا کده • ب

مختلف(
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سوند امبولکتومی
 (Embolectomy Catheter)

خروج آتروماتیک آمبولی و ترومبوز
سوند امبولکتومی RUSCH جهت کاربردهای خاصی از قبیل خروج ایمن، راحت و به موقع آمبولی و ترومبوز طراحی شده است.

ــهیل می کند و کنترل موقعیت بسرعت انجام می شود. به منظور سهولت  ــر آتروماتیک و درجه بندی بر روی بدنه کتتر، کارگذاری را تس س
ــایز صحیح، کتتر و درپوش آن دارای کدبندی رنگی هستند. کتتر به همراه یک استایلت محکم و آماده مصرف در  ــایی س و راحتی در شناس

بسته بندی استریل عرضه می شود. به عالوه، پوشش محکم بسته بندی، از اثرات و آسیب های خارجی به محصول جلوگیری می کند.

در یک نگاه:
• بدنه از جنس پلی یورتان

• تک مجرا، همراه با استایلت محکم
• سر آتروماتیک

• رادیواوپک
• درجه بندی شده

• بالون از جنس التکس
• بسته بندی جداگانه و تکی

• استریل و یکبار مصرف
• موجود در سایزهای 3، 4، 5 و 6

تی تیوب از جنس سیلیکوالتکس

• بدون قیف
• استریل، بسته بندی دو الیه

• موجود در سایزهای 4، 5 و 8 میلی متر
) 24Fr., 15Fr., 12Fr.(

DISTRIBUTED BY:
TELEFLEX HEADQUARTER INTERNATIONAL, IRELAND · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park 
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
UNITED KINGDOM  Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
SOUTH AFRICA  Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com
WWW.TELEFLEX.COM
94 03 75 - 00 00 00 · REV A · 09 12 01 · All data current at time of printing. Subject to technical changes without further notice.94 06 21 - 00 00 01 · REV A · 02 14 PDF 

Sealed, strong tube 
packaging

EMBOLECTOMY CATHETER

REF oRdER sizE / Ø

Max. FillEd voluME 
oF balloon 
with salinE solution lEngth (appRox.)

Max. tEnsilE  
FoRcE cathEtER QtY

337100  2 Fr – 68.5 cm 2.2 N 5

 3 Fr 0.2 ml 82.5 cm 3.0 N 5

 4 Fr 0.5 ml 82.5 cm 7.0 N 5

 5 Fr 1.5 ml 82.5 cm 9.0 N 5

 6 Fr 2.0 ml 82.5 cm 11.0 N 5

 7 Fr 2.5 ml 82.5 cm 16.0 N 5

 8 Fr 3.0 ml 82.5 cm 20.0 N 5

AT A GLANCE

• ready to use
• shaft made of polyurethane
• single-lumen, with rigid  

stylet
• atraumatic tip
• radiopaque
• graduated
• balloon made of latex
• sealed, strong tube  

packaging
• individually packed
• sterile
• single use 

 
 
 
 

These products contain natural  
rubber latex which may cause allergic  
reactions.

RÜSCH EMBOLECTOMY CATHETER
Atraumatic removal of emboli and thrombi 

Teleflex’s Rüsch embolectomy  
catheters have been designed with  
the specific aim of enabling the 
removal of emboli and thrombi to  
be particularly smooth, atraumatic 
and safe.

An atraumatic tip and graduation 
markings on the shaft facilitate  
gentle insertion and quick position 
control.

The catheter as well as the screw  
cap are colour-coded to indicate  
the correct size of the catheter.
The catheter is supplied in sterile 
packaging and has a ready-to-use 
rigid stylet. Additionally, a strong 
seal protects the device from  
damage and external influences. 

6 t-tubes

T-TUBES

* These products contain natural rubber latex
 which may cause allergic reactions.

RÜSCH GOLD® T-TUBE 
ReF. oRDeR sIZe (o.D.) mm Length QtY

178700*
3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

50 x 16 cm 10
5.5 6.0 7.0 8.0

178900*
3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

70 x 16 cm 10
6.0 7.0 8.0

T-TUBE 
ReF. oRDeR sIZe (o.D.) mm Length QtY

423600*
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

70 x 16 cm 10
5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

423601*
3.0 4.0 5.0 6.0

70 x 16 cm 5
open gutter cross bar

RÜSCH GOLD® T-TUBE,  
KEHR TYpE
made of Silkolatex 

•	 without funnel
•	 sterile, double-packed

DETACHABLE fUNNEL 

ReF.
oRDeR sIZe
FunneL sIZes (o.D.)

In combInAtIon wIth t-tube  
mADe oF sILkoLAtex
ReF. 178700* / 178900*

In combInAtIon wIth t-tube  
mADe oF soFt RubbeR
ReF. 423600* / 423601* QtY

333169

1.8 mm O.D. 3.0 mm O.D. 2.5 - 3.0 mm
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2.5 mm O.D. 3.5 - 4.0 mm O.D. 3.5 - 4.0 mm

3.0 mm - O.D. 4.5 mm

3.5 mm O.D. 4.5 - 5.0 mm O.D. 5.0 mm

4.0 mm - O.D. 5.5 - 6.0 mm

4.5 mm O.D. 5.5 - 6.0 mm O.D. 6.5 mm

5.0 mm - O.D. 7.0 mm

5.5 mm O.D. 7.0 - 8.0 mm O.D. 8.0 / 9.0 / 10.0 mm

DETACHABLE fUNNEL 
made of PVC

•	 for T-Tubes
•	 sterile

T-TUBE, KEHR TYpE
made of soft rubber

•	 without funnel
•	 sterile, double-packed

تی تیوب
 (T-Tube)




