پیـاممدیرعامـل
خدایی را سـپاس که بار دیگر به خانواده بزرگ برنا تندرسـت
کمک کرد تا بتوانیم در کنار یکدیگر سهمی هر چند ناچیز در
حفظ و ارتقای سالمت جامعه عزیز کشور ایران داشته باشیم.
برنا تندرسـت همواره کوشـیده اسـت یکهتاز صنعت سالمت
در حـوزه زنان و زایمان در سـالهای اخیر باشـد.
مـا مفتخریـم اعالم کنیم کـه همواره کوشـیدهایم جدیدترین
فناوریهـای روز دنیـا را بـه جامعـه سلامت کشـور معرفـی
نماییم.
در ایـن راه نیازمنـد همفکری و مسـاعدت اسـاتید با تجربه و
فهیم میهن عزیزمان هسـتیم.
امیـد اسـت در سـالهای آتـی بتوانیـم فعالیتهـای خـود را
جهانـی کـرده و روزی بـا کمـک جامعـه سلامت کشـور بهترین
تکنولوژیهـا را در حـوزه سلامت پزشـکی کشـور در داخـل
میهـن عزیـز ایـران تولیـد نماییم.

مـــا زنـده بـه آنیـم کـــه آرام نگیـریم
موجیـمکـه آسودگـی مـا عـدم ماست
سیدمحمدمیرآقاییفاضل
مدیرعامل

فهرسـت
تجهیزات  Equipment
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پسـاری Pessary
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برنـاتندرسـت
همـواره بهتـرین درسالمت جامعـه زنـان
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تجهیـز  ات Equipment

ویدئوکولپوسکوپ مدل AL-106HD
ویدیــو کلپوســکوپ مــدل  AL-106HDمحصــول کمپانــی مدگایــن
دارای منبــع نــور  LEDبــا طــول عمــر زیــاد بــرای اطمینان از داشــتن
یــک تصویــر فوقالعــاده درخشــان و بــا وضــوح بــاال میباشــد.
تکنولــوژی افتراقــی نقطــه بــه نقطــه در ایــن مــدل کلپوســکوپ
فیلترهــای متعــددی بــرای ایجــاد یــک تصویــر بــا کیفیــت و وضــوح
بســیار بــاال و معاینــه دقیــق رگهــای خونــی حاصــل کــرده اســت.

مشخصات:
> کیفیت باالی تصاویر در حدود  1.43میلیون مگاپیکسل
> بزرگنمایی تصویر تا  40برابر
> دارای خروجی HDMI

> دارای منبع نور  LEDبا رنگ سفید و آبی
> دارای سیستم فوکوس دستی و اتوماتیک
> دارای عملکـرد ثابـت نگهداشـتن تصویـر و عکسبـرداری از آن

کلپوسکوپ اپتیک مدل AL-105/Z
کلپوسـکوپ اپتیـک مـدل  AL-105و  AL-105Zمحصول کمپانی مدگاین کشـور آمریکا
یکـی از سیسـتمهای پرطرفـدار و کارآمـد در سـطح جهـان محسـوب میشـود .ایـن
کلپوسکوپها با قابلیت ارتقا به ویدئوکلپوسکوپ ،این امکان را به پزشک میدهد تا
ضمن معاینه دقیق سـرویکس و بررسـی عروق در عمق با دو چشـم بتواند یک تصویر
فوقالعاده واضح را بر روی مانیتور خود داشـته و با اسـتفاده از نرمافزار کلپوسـکوپی
پیشـرفته کمپانی مدگاین ،ثبـت تمامی معاینات و نتایج را بـرای تصمیمگیریهای آتی
در اختیـار خود و بیمار قرار دهد .تفاوت دو کلپوسـکوپ مـدل  AL-105و  AL-105Zدر
آن اسـت کـه کلپوسـکوپ  AL-105Zدارای بـازوی هیدرولیـک متحـرک ()Swing Arm
میباشـد و بـه ایـن ترتیـب میتواند قدرت مانور پزشـک متخصـص را در حین معاینه
سـرویکس تا حد زیادی افزایش دهد .کلپوسـکوپ اپتیـک مـدل  AL-105و AL-105Z
بـا دارابـودن پایـه متحرک ( 5چـرخ) به راحتی قابلیت جابجایی در محیـط اتاق معاینه را
برای پزشـک فراهم مـیآورد.

مشخصات:

> دارای منبـع نـور سـرد  LEDداخلـی ( )Built inبـا طـول عمق بسـیار بـاال به همراه
ماژول تمرکز نور در معاینه سرویکس
> دارای تصویر با وضوح بسیار باال و قدرت بسیار باال در معاینه عروق عمق سرویکس
> دارای  5بزرگنمایی ( 3.4.7.11.17برابر)
> دارای فیلتر سبز برای معاینه بهتر عروق
> منبع نور این دستگاه در  3حالت قابل تنظیم است

Al-106HD

Features & Benefits
1.43M

Pixels

40x

Magnification

HDMI

Connection

White / Blue LED

Light Source

620

Horizontal Resolution

CMOS

Camera

DIGITAL VIDEO COLPOSCOPES

Technical Specifications
3x Green

Filters

√

Working Distance
200-300 mm

√

Field of View
5-120 mm

√

Video Capability

√

Swing Arm

√

Auto/Manual
Focus Function

√

Image & Data
Management Software

√

Image Freeze
Function

√

Desktop / Laptop
Computer System

√

Main Power
240/100 VAC 60/50 Hz

HDMI Port

Flat-Screen Color
Monitor

√

Expected Light Cycle
10,000 Hrs.

Optional Features

www.bornatandorost.com
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هیستروسکوپیککانوال
دستگاه الکتروسرجیکال ES-100
دسـتگاه الکتروسـرجیکال ژنراتـور محصول کمپانـی  Medgynیک
محصـول بسـیار پیشـرفته و کارآمـد اسـت که امـروزه در بسـیاری
از اعمـال جراحـی در اتاقهـای عمـل در دنیـا مـورد اسـتفاده قـرار
میگیـرد .از ویژگیهای شـایان ذکر این دسـتگاه وجـود همزمان دو
مـد مونوپـوالر ( )Monopolarو بایپـوالر ( )Bipolarمیباشـد.

مشخصات:
> دارای صفحه نمایش دیجیتال
> قابلیت کنترل لحظهای توسط اپراتور جهت حفظ ایمنی
> دارای پدالپایی ،دســتگیره و پلیت ســیلیکونی ()Patient Plate

> بسیار سبک و قابل حمل

دستگاهالکتروسرجیکالBovie1250
دسـتگاه الکتروسـرجیکال  )Bovie(1250کمپانـی مدگایـن یکی
از نخسـتین دسـتگاههای الکتروسـرجیکال در دنیـا میباشـد که
باالتریـن کیفیـت و دقـت در کار را دارا میباشـد.
از مهمتریـن ویژگیهـای ایـن دسـتگاه تخلیـه دود بسـیار عالـی
ایـن دسـتگاه میباشـد و جـزو آخریـن تکنولوژیهـای دسـتگاه
الکتروسـرجیکال قابـل حمـل در دنیا به حسـاب میآید کـه این امر
منجر به استفاده راحت و کارآمد در محل مطب و بیمارستان میباشد.
از مزیت های اصلی دسـتگاه الکتروسـرجیکال  )Bovie( 1250که
آن را از سـایر برندهای موجود متمایز نموده اسـت ،دارا بودن یک
سـری از الکترودهـای حلقـهای ( )Loopو نیـز یـک تراسـفورماتور
(لولـه مکـش) کـه در واقـع نقش تخلیه (ساکشـن) تمـام دودهای
حیـن عمـل بـا دسـتگاه در زمـان اسـتفاده بـا ایـن دسـتگاه را دارا
اسـت .محـل قـرار گیـری ایـن لولـه در کنار اسـپاکولوم میباشـد.

ویژگیها و مزایـا:
> دارا بـودن تمـام لـوازم جانبی بـرای عمل جراحـی Leep/LLTZ

> حمل و نقل آسان
> عمر طوالنی و عدم خراب شدن دستگاه در بلند مدت
> طیف گستردهای از الکترودهای حلقه ( LLTZ (Loopبرای انتخاب توسط جراح

04
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هیستروسـکوپ کانـوال یـک محصـول بسـیار جالـب و منحصربهفـرد
از کمپانـی مدگایـن اسـت کـه جهـت هیستروسـکوپی در محیـط مطـب
و کلینیـک اسـتفاده میشـود .هیستروسـکوپ کانـوال یـک محصـول
یکبارمصـرف و بـا کارایـی بسـیار بـاال اسـت.

ویژگیها و مزایـا:
> هیستروسـکوپ کانـوال اسـتریل ،یکبارمصـرف ،ضـدآب و بسـیار
مستحکم و سبک میباشد.
> دارای سیستم اپتیک با رزولوشن بسیار باال ()High Resoloution

> پوشش کامل حفره رحمی در هنگام هیستروسکوپی
> طراحی آناتومیکال کرو کانوال با هدف تزریق ساکشن و مایعات
> کانـوال دارای پـورت خروجـی اتصـال به منبع نـور و مانیتور  8اینچی
میباشد.
> هیستروسـکوپ کانوال متشـکل از مانیتور ،کانوال و یک استند تاشو
میباشد.

CANNULA

این محصول برای معاینات تشخیصی زیر مناسب است:

)(HYSTEROSCOPIC

> سرطان دهانه رحـم و بدخیمـیهای رحمـی
> بدفرمیهای رحم (ناهنجاریهای رحمی)
> خونریزیهای غیر نرمـال رحـم

Specifications

> پلیپها و فیبرهای رحمی

Illumination: 500 LX
Field of View: 60 Degree
Resolution: 201 p/mm
Working Distance: 170 mm

> سقـطهای مکـرر
> ناباروری

هیستروسـکوپ کانوال در درمان موارد زیر کاربـرد دارد:
> حذف پلیبهای آندومتر
> حذف فیبروئیدهای کوچک
> حذف چسبندگی (سندروم آشرمن)
> جایگذاری و خروج IUD

> کورتاژ

www.bornatandorost.com
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مصـرفـی Disposables

اندوسمپلر Endosampler
اندوسمپلر ( )Endosampelerنام محصولی منحصر به فرد از کمپانی
مدگاین میباشـدکه برای بیوپسـی از اندومتر رحم اسـتفاده میشود.
اندوسـمپلر ( )Endosampelerبـه عنـوان یـک کـورت یکبارمصرف با
دارا بودن یک سرسـرنگ مکنده 10سیسی قادر است بیشترین میزان
مکـش و باالتریـن حجـم نمونـه را در زمـان بیوپسـی از اندومتـر رحـم
فراهمکند .همانطور که ذکر شـد اندوسـمپلر از دو قسـمت تشکیل
شـده اسـت که یک قسـمت شـامل سـرنگ مکنده  10سیسـی و یک
قسـمت شـامل یـک کاتتر نیمه سـفت بـا انحنا در قسـمت سـر که این
انحنـا در جهـت جایگـذاری و جمـعآوری موثـر نمونـه از اندومتـر نقش
بسـزایی دارد .در درون مکـش یـک سیسـتم قفلکـن طراحـی شـده
اسـت کـه مانـع از ترشـح نمونه جمـعآوری شـده از اندومتر بـه بیرون
سـرنگ میشود.
طراحـی فوقالعـاده اندوسـمپلر هرگونـه دخالـت دسـت در نمونـه
جمـعآوری شـده از اندومتـر را از بیـن میبـرد و بدیـن ترتیـب امکان
هیچگونـه آلودگـی بـرای نمونـه وجود نـدارد .در محل اتصـال کاتتر به
سـرنگ مکـش اندوسـمپلر ( )Endosampelerرزوههایی وجـود دارد
و بنابرایـن اتصـال کاتتـر بـه سـرنگ کاملا محکـم و پیچـی خواهـد بود
و لـذا هیـچ مشـکلی در زمـان جایگـذاری ایـن وسـیله در رحـم و در
زمـان جمـعآوری نمونـه به وجـود نخواهد آمد .لـذا دیگر نیاز بـه ورود
و خـروج ایـن وسـیله در رحـم بـه دفعـات نمیباشـد و در یکبـار ورود
اندوسـمپلر بـه داخـل رحـم کار انجـام می شـود.

™Endosampler

پایپت
پایپـت ( )Pipetteمحصـول کمپانـی مدگایـن ،وسـیلهای یکبـار مصـرف و بـا
دقـت بسـیار بـاال بـرای نمونهبـرداری از بافـت اندومتـر در محیـط کلینیـک
بـدون نیـاز بـه بیهوشـی و به صـورت سـرپایی میباشـد .پایپـت ()Pipette
بـه منظـور افزایـش کارآمـدی و اثربخشـی نمونهگیـری از بافـت اندومتـر و
کاهـش ناراحتـی و درد و عـوارض جانبـی بیمـاران طراحـی و سـاخته شـده
اسـت .بـرای نمونهگیری (بیوپسـی) از اندومتر به وسـیله پایپـت ،نیازی به
اسـتفاده از تناکولوم نمیباشـد .پایپت مدل  IVدارای  4سوراخ در سرخود
میباشـد و بـه ایـن ترتیـب باالترین میـزان جمـعآوری نمونه با این وسـیله
را در مقایسـه بـا سـایر کورتهـای جمـعآوری نمونـه از آندومتـر موجود در
بـازار خواهد داشـت.

ویژگیها و مزایـا:
> مناسب برای استفاده های روتین تشخیص در مشکالت ژینکولوژی
> جلوگیــری از آلــوده شــدن نمونــه جمــعآوری شــده از اندومتــر توســط
سلولهای اندوسرویکال با قدرت مکش باال
> قطر کم (mmو )3.1این وسیله و جنس نیمه سفت آن در جایگذاری
راحت و افزایش ایمنی رحم بسیار کمک کننده است.
> نمونــه جمــعآوری شــده توســط پایپــت ( )Pipetteبــرای
تشخیصهای سیتولوژی و هیستولوژی مناسب است.

™Pipette

ویژگیهاومزایـا:
> مناسب در تشخیص آزمایشهای سیتولوژی و پاتولوژی
> جمـعآوری میـزان کافـی نمونـه از اندومتـر در محیـط کلینیـک بـه
صورت سرپایی
> جلوگیری از آلودگی نمونه جمعآوری شده از اندومتر
> قطر  3میلیمتری و جنس نیمه سـفت کاتتر این وسـیله ،جایگذاری
آسان و ایمنی باالی رحم را فراهم میکند.
> بـرای جلوگیــری از هرگونـه آسـیب و بـه منظــور تشخیــص طـول
حفره رحمی کاتتر اندوسمپلر ( )Endosampelerبر اساس مقیاس
سانتیمتر مندرج شده است.
> نمونهبـرداری بـا اندوسـمپلر ( )Endosampelerبـدون بیهوشـی و
درد انجام میشود.
> اسـتفاده از اندوسـمپلر روش ایمن در نمونهبرداری از بافت آندومتر
در زنان در زمان قبل و بعد یائسگی میباشد.

www.bornatandorost.com
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مصـرفـی Disposables

ست کامل سرقلم 
های
دستگاه الکترو سرجیکال
سـلسوئیپ
سـل سـوئیپ ( )Cell Sweepمحصـول کمپانـی مدگایـن یـک محصـول
منحصربهفـرد در سـطح جهـان بـوده کـه توسـط یـک پزشـک ایرانـی بـه نـام
آقای دکتر رضا مهاجر سـاخته و به ثبت رسـیده اسـت .کاربرد سـل سوییپ
در گرفتـن نمونـه از دهانـه رحـم (سـرویکس) در انجـام تسـت پاپ اسـمیر
میباشـد .ایـن محصول بـه دلیل طراحی خاص خود قابلیـت جمعآوری نمونه
از ناحیـه  T-Zoneرا بـه صـورت کامـل دارا میباشـد.

الکترودهـای یکبارمصـرف از مرغوبتریـن سـیمهای تنگسـتنی
بـرای داشـتن باالتریـن دقت در اعمال جراحی سـاخته شـده اسـت.
سـرقلمهای شـرکت  MedGynدر سـایز و اشـکال متنـوع بـه
خصـوص بـا رویکـرد اعمـال جراحـی زنـان طراحـی شـده اسـت .بـه
لحـاظ مقاومـت گرمایی باال در فرآیند دسـتگاه  Leepداشـتن سـیم
تنگسـتنی نسـبت به رشـته سـیمهای فوالدی گزینهی مناسبتری
میباشـد.

مشخصات:
> طیف گستردهای از نیدل ( )Needleبهصورت حلقهای (،)Loops
توپی شکل ( )Ballو سرقلم استاندارد ( )Needle Tipsدر سایزهای
مختلف

®Cell Sweep

> دارا بودن قطر استاندارد شفت ()2/3 mm

ویژگیها و مزایـا:
> یـک وسـیله کارآمـد بـرای جمـعآوری سـلول در انجام تسـت پاپ اسـمیر
میباشد.
> نمونهبرداری به صورت همزمان از نواحی اندوسـرویکال ()Endocervical
و اکتوسرویکال ()Ectocervical

> اسـتفاده از سـل سـوییپ جهت تسـت پاپ اسـمیر امکان تهیه یک الم با
حضور همزمان سـلولهای هر دو ناحیه اندوسـرویکال ()Endocervical
و اکتوسرویکال ( )Ectocervicalرا برای پزشکان فراهم میکند.

محلول مونسل Monsel
مونسل ( )Monselنام محلول سابسـولفاتآهن Ferric Subsulfate

اسـت کـه یک محلول بسـیار موثر بـرای جلوگیـری از خونریزی بعد
از انجام کلپوسـکوپی و برداشـتن نمونه به وسـیله پانچ بیوپسی از
سـرویکس در حیـن انجـام کلپوسـکوپی میباشـد .ایـن محصول به
دو شـکل مایـع و نیمـه جامد عرضـه میگردد.

> بـا توجـه بـه پوشـش کامـل ناحیـه  T-Zone / SCTدر هنـگام جمـعآوری
نمونه با سل سوییپ میزان نتایج منفی کاذب به حداقل خواهد رسید.
> نمونه تهیه شده توسط سل سوییپ به  2روش سنتی تهیه الم در مطب
و تهیـه الم بـه روش ( LBCسـیتولوژی در محیـط مایـع) در آزمایشـگاه
قابل بررسی میباشد.

www.bornatandorost.com
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رتراکتور واژینال Guardian

کاتتر ( IUIتلقیح داخل رحمی)
کاتتـر  IUIمحصـول کمپانـی مدگاین بـا طراحی انعطافپذیر ،به صورت بسـتهبندی
اسـتریل و یکبـار مصـرف جهـت تلقیـح داخـل رحمی بـه بازار عرضه شـده اسـت.
کاتتـر  IUIجهـت تلقیـح اسـپرمهای فعـال جـدا شـده در محیـط خـارج از رحـم ،بـا
تخمک فعال و سـالم در داخل حفره رحم تولید شـده اسـت .کاتتر  IUIاز دو بخش
سـفتتر در بدنـه و نرمتـر در قسـمت سـرکاتتر تشـکیل شـده اسـت .بنابرایـن
قسـمت سـفتتر در انتقـال کاتتـر بـه داخـل رحـم کمک میکنـد و قسـمت نرمتر
انتهایـی مانـع از ایجـاد آسـیب و پرفوراسـیون دیواره رحم میشـود.

رتراکتـور واژینـال گواردین بـا طراحی ارگونومیک خـود ،باالترین
میـزان دسترسـی و حفـظ آناتومـی محیـط واژن را در پروسـههای
مختلـف بـرای پزشـکان بـه ارمغـان مـیآورد .بـه دلیـل امـکان
اسـتفاده از هر دو دسـت بـرای کار با رتراکتـور واژینال گواردین
در زمـان انجـام پروسـههای مختلـف جراحـی و حرکـت آن در
جهتهـای مختلـف محیـط واژن ،حداکثـر دیـد بـرای پزشـک مهیـا
میباشـد کـه ایـن موضـوع احتمـال فـرو رفتـن سـوزن در دسـت
پزشـک را بسـیار کاهـش میدهـد.

> نــوک انتهایــی کاتتــر بــه صــورت گــرد شــده و غیــر تیــز میباشــد کــه
این طراحی در جهت افزایش راحتی بیماران است.

رتراکتور واژینال گواردیـن (® )Guardian Vaginal Retractorبرند
شناختهشـدهای در بیـن متخصصیـن زنان و زایمان دنیا میباشـد
که به راسـتی نقش بهسـزایی در راحتی و حفظ سلامتی پزشـکان
و مـادران بـاردار در اتاقهـای زایمـان ایفا میکند.

ویژگیها و مزایـا:

> کاتتــر  IUIمدگایــن داری  21ســانتیمتر طــول بــوده و دارای
دو سوراخ در سر خود میباشند.

Catheter IUI

Intrauterine Insemination Catheter

این وسـیله ابزار بسـیار مناسـبی بـرای موارد
ترمیم واژن میباشـد:
> اپیزیوتومیهای بزرگ

Guardian

> لسراسیون درجه  3و 4
> پارگیهای سولکوس جانبی

®VAGINAL RETRACTOR

کاتتر (  HSGهیستروسالپنگوگرافی)
کاتتــر یکبــار مصــرف و دوکانالــهی هیستروســالپنگوگرافی ()HSG

محصــول کمپانــی مدگایــن بــه منظــور تزریــق مــاده حاجــب یاســالین
طــی انجــام هیستروســالپنگوگرافی Hystrosalpangography
و سونوهیســتروگرافی  Sonohysterographyبــرای تشــخیص
پاتولوژیهــای رحمــی و مشــاهده انســداد لولههــای فالــوپ کاربــرد
دارد .کاتتــر  HSGکمپانــی مدگایــن تشــکیل شــده از یــک بالــون
ســیلیکونی و یــک غالف ســفت اســت کــه جهت جایگــذاری راحــت رحم
عمــل میکنــد .بــرای بادکــردن بالــون کاتتــر در داخــل ســرویکس و
رحم از ســرنگ موجود در بســته کاتتر اســتفاده می شــود اســتفاده از
کاتتــر  HSGفرایندگرافــی از رحــم را بــه طــور قابــل توجهــی ســریعتر،
ســادهتر و بــا دقتتــر نمــوده و نیــاز بــه اســتفاده از تناکولــوم را بــه
حداقــل میرســاند.

ویژگیها و مزایـا:
> ایدهآلبرایاستفادهدرهیستروسالپنگوگرافیوسونوهیستروگرافی

هیسترومتر
هیسـترومتر مدگاین یک محصول مدرج (درجهبندیشـده بر اسـاس مقیاس سانتیمتر) و ساخته شـده از پالستیک قابل انعطاف است برای
اندازهگیـری طول حفره رحمی.
هیسـترومتر ( )Uterin Soundتولیـد شـده توسـط کمپانـی مدگایـن بـرای اندازهگیـری عمـق حفره رحمـی کاربـرد دارد و به دلیـل نرمی و
انعطافپذیـری بـاال ،کمتریـن احتمـال آسـیب و ترومـا را بـه رحـم در طول زمان اسـتفاده شـاهد خواهیـم بود.

ویژگیهاومزایـا:
> هیسـترومتر ( )Uterin Soundمدگاین در بسـتهبندی اسـتریل و یکبار مصرف عرضه میگردد و
بدین ترتیب ریسک ورود هرگونه باکتری به داخل رحم را از بین میبرد.
> دارای طراحی ارگونومیک ،بلند و باریک و نرم جهت افزایش ایمنی و راحتی بیمار در زمان استفاده
> سازگار با اسپکلومها

Uterine
Sounds

> استریل ،یکبارمصرف و فاقد هرگونه التکس ()Latex Free

> داشتن غالف سفت نیاز به تناکلوم را به حداقل میرساند.

www.bornatandorost.com

11

مصـرفـی Disposables

المیناریــا    
مانیپوالتوررحمـی  
کمپانـی مدگایـن تولیـد کننـده مانیپوالتورهـای رحمـی ()Uterine Manipulator
یکبـار مصـرف با کیفیـت فوقالعاده باال میباشـد ،این محصـول دارای تائیدیه CE
اتحادیـه اروپـا و  FDAآمریکا میباشـد.

مانیپوالتـور رحمی ( )Uterine Manipulatorکمپانی مدگایـن ابزاری ایدهآل برای
عملهای الپاروتومی ،سالپینگوپالسـتی و آزمایشـات ناباروری میباشد.
بالن گالبی شکل انتها با کیفیت باال ،بهترین انسداد را در درون رحم ایجاد میکند.
قطـر خارجـی کوچکتـر ،دسـته مقـاوم ،انحنـای کانـال بـا توجـه بـه شـکل آناتومیک
رحـم ،مـدرج بـودن براسـاس سـانتیمتر ،عـدم اسـتفاده از التکـس و کلیپـس
قابـل تنظیـم براسـاس محـل پـروب،
مانیپوالتـور رحمـی کمپانـی MedGyn
را بـه محصولـی فوقالعـاده و مطمئـن
تبدیـل کـرده اسـت.

المیناریا یک محصول منحصر به فرد از کمپانی مدگاین است که از
نوعی جلبک دریایی تهیه شده و برای اتساع مالیم و تدریجی دهانه
رحم (سرویکس) بسیار کارآمد میباشد .این محصول کامال طبیعی
بوده و هیچگونه ماده شیمیایی در تهیه آن نقش ندارد .استفاده از
این وسیله با امینت باال به جذب مایع در دهانه رحم (سرویکس)
و بزرگ شدن موجب دیالتاسیون آرام و تدریجی دهانه رحم
(سرویکس) میشود .المیناریا قادر است تا  5برابر اندازه اولیه
خود بزرگ شود .از المیناریا میتوان برای دیالتاسیون سرویکس
در تنگی کانال رحمی ،دیسمنوره ( ،)Dysmenorrheaجایگذاری و
خارج کردن دستگاههای داخلی رحمی ،اینداکشن (القای) زایمان،
جایگذاری ( IUDآیودی) ،کورتاژ رحمی ،بیوپسی از اندومتر رحم
استفاده کرد.
همچنیـن از المیناریـا میتـوان بـرای دیالتاسـیون سـرویکس در
مـواردی چـون جایگـذاری و برداشـتن  ،IUDانتقـال جنین بـه رحم،
تنگـی سـرویکس ناشـی از قاعدگـی ،جراحیهـای الپاروسـکوپی،
هیسترسـالپینگوگرافی و هیستروسـونوگرافی نیز استفاده نمود.

ویژگیها و مزایـا:
> دیالتاسیون سرویکس به صورت تدریجی و آرام
> کاهش ریسک پرفوراسیون رحمی در زمان انجام هیستروسکوپی
> کاهش تنگی کانال رحمی (سرویکس)
> تسهیل کار در زمان رادیولوژی
> کاهش درد ناشی از بیوپسی اندومتر یا کورتاژ رحمی

کاتتـر ورد   
کاتتر ورد ( )Word Bartholin Catheterیک وسـیله بسـیار موثر و کارآمد
در جلوگیـری از بـروز مجـدد آبسـههای غـدد بارتولیـن در واژن پـس از
درنـاژ آبسـهها در مطـب میباشـد.
کاتتر ورد یک کاتتر کوچک سیلیکونی است که بالون آن با حداکثر  3سیسی
سـالین پـر شـده در محل درناژ شـده آبسـههای غدد بارتولیـن جایگذاری
میشـود و  3تـا  4هفتـه باقی میمانـد .این حرکت با ایجاد اپیتلیزاسـیون
جدیـد در محـل غـدد مانـع بـروز مجـدد آبسـه میشـود و بـا ایـن عمـل که
بـه صـورت سـرپایی در مطـب انجـام میشـود و بـدون نیـاز به بیهوشـی از
انتقـال بیمـاران بـه اتـاق عمل و برداشـتن کامل غـدد بارتولیـن جلوگیری
میشـود.
اجـزای تشـکیل دهنـده بسـته کاتتـر ورد ( )Word Catheterشـامل یـک
کاتتـر کوچـک بالـن دار ،یـک سـرنگ و یـک تیـغ بیسـتوری بـرای بـرش
میباشـد .ایـن محصـول از سـیلیکون مدیـکال گریـد بـدون اسـتفاده از
التکـس سـاخته شـده اسـت.

آمینـو هـوک
آمینـو هـوک وسـیله اسـت جهـت پـاره کـردن غشـای آمنیوتیک که
بـه علـت انحنـای موجـود در ایـن وسـیله بـهرا حتـی در دسـت قرار
میگیـرد و فرآینـد پارهکـردن غشـای آمنیوتیـک را بسـیار ایمـن و
راحـت میکنـد.

Amnio Hook
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آسپیریشـنکیـت
آسپیریشـن کیـت ( )Aspiration Kitیـک محصـول منحصـر بـه فـرد
از کمپانـی مدگایـن اسـت کـه بـه منظور انجـام کورتـاژ و تخلیـه بقایای
باقیمانده در رحم بعد از سـقط و کورتاژ مورد اسـتفاده قرار میگیرد.
آسپیریشن کیت (کیت آسپیراسیون) از دو بخش تشکیل شده است،
یک پمپ ساکشـن  60سیسـی که به شـکل سـرنگ طراحی شـده است
و یـک کـورت یـک بـار مصـرف بـا اندازههـای  6 ، 5 ، 4و  7میلیمتر برای
اسـتفاده راحتتـر از ایـن محصـول .در درون سـرنگ مکش سیسـتم
قفلکـن طراحـی شـده اسـت کـه بـه محـض اینکـه پیسـتون تـا انتهـا
کشـیده شـود ،پیسـتون را قفل کـرده و در همان انتها نگه مـیدارد تا
فراینـد مکـش بـدون نیـاز به دسـت دیگر برای نگهداشـتن پیسـتون
صـورت گیـرد .اسـتفاده از آسپیریشـن کیت احتمال پرفورماسـیون و
همچنیـن ایجـاد چسـبندگی (آشـرمن) را به حداقل میرسـاند.

کورتهای یکبارمصرف منعطف ()Flexible
کـورت وکیـوم یکبارمصـرف کمپانـی  MedGynبـه طـور کاملا تخصصـی در
آزمایشـگاههای کامال ایمن ( )Safeطراحی شـده اسـت که این امر منجر به آن شـده
است که حتی کوچکترین آسیب احتمالی ( )Traumaبیمار را شامل نشود .کورتهای
یکبارمصـرف کمپانـی مدگایـن بـه منظـور تخلیـه سـریع ،ایمـن و کامـل بهوسـیله
مکشـی کـه انجـام میگیـرد ( )Suctionمنجر به تخلیـه حفره رحمی میشـود که این
امـر در پروسـیجرهای ( Dilation and Curettage (D&Cبهتریـن کارایـی را دارد.
کورتهای منعطف ( )Flexibleکمپانی مدگاین با دارا بودن  2حفره مکشی در انتهای
خـود ،بقایـای باقـی مانـده در حفـره رحمـی را کامال تخلیه و مکـش را انجـام میدهد.
کورتهای یکبارمصرف منعطف ( )Flexibleدارای سایزهای 4الی mm 14میباشد.

ویژگیها و مزایـا:
>
>
>
>

انعطافپذیــری عالــی دیوارههــای داخلــی و خارجــی کورتهــای مدگایــن بــروز
هرگونه شکستگی ( )Break Ageرا از بین میبرد.
طیف گستردهای از مدل و ابعاد (بیش از  30مدل)
استریل شده توسط امواج رادیویی ()Radio Sterilized
کانوالی منعطف به روش ( Ethylene Oxide (EtOاستریل شده است.

ویژگیها و مزایـا:

Curettes

Disposable Vacuum Curettes

Aspiration KitTM

> بـا اسـتفاده از آسپیریشـن کیـت بـه دفعات میتـوان محتویات رحم
را تخلیه نمود.
> امـکان اسپیراسـیون و کورتـاژ از آندومتر به طور همزمان به منظور
تخلیه کامل دیواره رحم.
> دارای سـرنگ مکـش بـا سیسـتم قفلکـن که بـدون نیاز دو دسـت،
بیشـترین میزان ساکشـن و تخلیه بقایای رحمی را ممکن میسـازد.
> آسپیرشـن کیـت یـک وسـیله کار آمـد و مقرونبهصرفـه میباشـد.

کالکشـنست  
کالکشــن ســت ( )Collection Setکمپانــی مدگایــن از برترین لولههای
جمـعآوری در زمــان تخلیــه و خــارج کــردن ســر نــوزاد هنــگام زایمــان
بــه حســاب میآیــد کــه بــا دارا بــودن یــک لول ـهی اســتریل قطرهــای
داخلــی  1ســانتیمتر و  0/5ســانتیمتر قابــل اســتفاده میباشــد.
کالکشــن ســت ( )Collection Setکمپانــی  MedGynدارای
تیــوب اســتاندارد میباشــد کــه تحــت هیــج شــرایطی دچار
خمشــدگی و پیچخوردگــی نمیگــردد کــه ایــن امــر در
زمانــی کــه پزشــک مشــغول بــه کار میباشــد ،دچــار قطــع
شــدن جریــان مکــش نمیگــردد.
از مهمتریــن ویژگــی لولــه کالکشــن ســت ،دارا بــودن
یــک دســته کنتــرل میباشــد کــه توســط یــک حلقه توســط
پزشــک بهراحتــی قابــل کنتــرل اســت .ایــن حلقــه در
زیــر دســت بــه وســیلهی انگشــتان شــخص اپراتــور قابل
کنتــرل اســت.

Vacuum
Collection Set

راحتی کار با  آسپیریشن کیت
در زمان اسـتفاده از آسپیریشـن کیت برای آسپیراسـیون بقایای داخل
رحـم نیـازی به بیهوشـی نبـوده و این پروسـیجر به راحتـی در مطب و به
صورت سـرپایی قابل انجام اسـت.
مهمترین نکته در مورد کیت آسپیراسـیون کارآمد بودن و قابل اعتماد
بـودن آن اسـت .بـه دلیـل انعطافپذیـر بـودن ایـن کـورت میتـوان آن
را بـه راحتـی خـم کـرد و نیـز بـه دلیـل داشـتن یـک نوک تیـز ایـن اجازه
را میدهـد کـه از سـختترین قسـمتها حتـی ناحیـه  Cornualنیـز
نمونهبـرداری صـورت پذیـرد.
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
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پسـاری Pessary

پسـاری سـرکالژ
پسـاری سـرکالژ کمپانی مدگاین برای درمان نارسـاییهای سـرویکس
در طـول حاملگـی مورد اسـتفاده قرار میگیـرد .طراحی منحصر به فرد
ایـن پسـاری بهگونهای اسـت که از سـرویکس حمایت میکنـد و آن را
بـه طرف سـاکروم حرکـت میدهد.
ایـن پسـاری ممکن اسـت بـرای درمـان زایمـان زودرس یـا حاملگی چند
قلویی اسـتفاده شود .زنانی که در معرض کشیدگی فیزیکی سرویکس
هسـتند یا زمانـی کـه از افتادگی ارگانهـا رنج میبرند.

Cerclage Pessary

A pessary designed to treat cervical
incompetence.

پسـاریهای مدگاین از جنس سـیلیکون مدیکال
گریـد بـوده و بدیـن ترتیـب معروفتریـن برنـد
پسـاری در جهـان محسـوب میشـود.
پسـاری سـرکالژ بسـیار نـرم و قابـل انعطـاف
میباشـد کـه ایـن امر منجر بـه راحتـی جایگزاری
در بیمـار و ایجـاد حداقـل درد میشـود.
در هـم فشـرده شـدن پسـاری بدون ایجـاد تغیر
( )Deformationدر شـکل اولیـه از مهمتریـن
ویژگیهـای ایـن محصـول بـه حسـاب میآیـد.

پساریهای مدگاین از جنس سیلیکون مدیکال گرید بوده و بدین ترتیب
معروفترین برند پساری در جهان محسوب میشود.
پساریهای  MedGynدر  15مدل ساخته شده و در درمان مشکالت مختلف
کفلگندربانوانازجملهگریدهایمختلفپروالپسرحم،درمانسیستوسل،
درمان رکتوسل ،درمان بیاختیاری ادرار استرسی استفاده میگردد.

خصوصیات:

Cervix

)Pessary (barrel shaped

        پساری سیلیکونی     
پساری محصول کمپانی  MedGynیکی از موثرترین محصوالت تولید شده
این کمپانی در درمان افتادگی ارگانهای لگنی و بیاختیاری ادراری استرسی
در بانوان میباشد.

Vagina

مناسبترین  پسـاری

بـرایدرمـاننارسایـیهایسرویکـس     

Fetus

Placenta
Uterus
Cervix
Cerclage
Pessary

> ساخته شده از جنس سیلیکون مدیکال گرید و فاقد التکس ()Latex Free

> کمترین میزان ایجاد واکنشهای حساسیتی (آلرژیزا)
> عدم جذب بو و ترشحات به دلیل جنس سیلیکون
> کمترین میزان مشاهدهی عفونت و التهاب در استفاده از پسار 
ی
> راحتیوانجامطبیعیفعالیتهایروزانهبیماریدرهنگاماستفادهازپساری

Cerclage Correction of the Cervix

www.bornatandorost.com

17

ابزارآالت Instruments

انواع پانچ بیوپسی    
پانـچ بیوپسـی محصـول کمپانـی مدگایـن دارای طراحـی مـدرن
و ارگونومیـک بـا بیشـترین میـزان کنتـرل و راحتـی اسـت بـرای
نمونهبـرداری از دهانـه رحـم (سـرویکس) در معاینه به وسـیله
کولپوسـکوپی.
پانچ بیوپسـی ( )Tischlerبه گونهای طراحی شـده اسـت که با قرار
گرفتـن یـک دندانـه در بـاال و یـک فـک در پاییـن بیشـترین میزان
نمونـه از بافـت بـا کمتریـن میـزان آسـیب بـه بافـت اطـراف محـل
نمونهبـرداری را در اختیـار پزشـک قـرار میدهـد.
پانـچ بیوپسـی ( )Tischlerبـا روکـش تیتانیـوم از خصوصیـات
منحصربهفرد پانچهای بیوپسی ( )Tischlerمحصول کمپانیMedGyn
دستسـاز بودن آن اسـت و از آنجایی که جنس این وسـیله استنلس
اسـتیل اسـت دارای طول عمر و دوام بسیار باالی آن میباشد.

Tischler Biopsy Punch
Stainless Steel

Tischler Biopsy Punch
Blue Titanium

پانچ بیوپسی ( )Kevorkianدارای طراحی بسیار مدرن و ارگونومیک
با باالترین میزان کنترل و راحتی در هنگام کار میباشد.

Kevorkian Biopsy Punch
Stainless Steel

ست پانچ بیوپسی   
مجموعـه ابـزارآالت کمپانـی  MedGynکـه همـواره با
بهرهگیـری از تکنیکهـای دقیـق سـاخته و در اختیـار
متخصصیـن قـرار میگیرد ،شـامل تمام وسـایل الزم
کـه یک متخصص جهت انجام کولپوسـکوپی نیاز دارد
را در قالـب یـک پکیـج بـا  5محصـول ارائه مینماید.

محتویات این پکیج شامل:
 .1پانچ بیوپسی  8/5اینچ
 .2اسپکولوم اندوسرویکال
 .3اسپکولوم
 .4کورت اندوسرویکال
 .5امت هوک ()Emmet hook

کاپ وکیوم نوزاد  
کاپ وکیـوم نـوزاد کمپانـی  MedGynاز جنـس سـیلیکون مدیکال
گریـد بـوده کـه قابـل اسـتریل میباشـد و در هنـگام زایمـان برای
کمـک بـه خـروج نوزادانی که برای عبـور آنها از واژن مـادر نیاز به
وسـایل کمککننـده هسـت ،ایدهآل میباشـد.
این کاپ سـیلیکونی ،قابلیت اتصال به پمپهای مکـشدار را بوده
و مهمتریـن خصوصیـت آن ،وجـود یـک دسـته از جنس برنج اسـت
که روی آن یک شـیر اطمینان ( )Release Valveتعبیه شـده است
و در هر زمان که نیاز به تخلیه مکش باشـد این امر میسـر خواهد
بـود ،لـذا کمتریـن میـزان آسـیب به نـوزاد را بـا این کاپ مشـاهده
میکنیم.
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ابزارآالت Instruments

ابزارآالتالکتروسرجری
Lletz Four-Way Lateral Speculum
اسـپکولوم لترال  4وجهی شـرکت  Medgynبا ایجاد فضای
جانبـی در واژن حیـن اعمل  Leepباالترین حد ایمنی را برای
متخصص و بیمـار را فراهم میکند.

Lletz Lateral Vaginal Wall Retractor
رترکتور واژینال شرکت  Medgynبا دارا بودن پوشش با
دوام بهنحوی طراحی شده است که در برابر انتقال جریان
الکتریکی کامال مقاوم است که این امر منجر به باالترین حد
ایمنی در حین کار با دستگاه الکتروسرجیکال میباشد.

Lletz Kogan Endocervical Speculum
ایـن محصـول کمپانـی  MedGynدارای یـک دسـتهی
ن محصــــول
استانــدارد میباشـــد .نـــوک ( )TIPایـ 
بهگونـهای طراحـی شـده اسـت کـه بـرای اسـتفاده در
مـواردی از قبیـل :مولتـی پـاروس (،)Multiparous
نولـی پـاروس ( ،)Nulliparousدوران یائسـگی و
 Stenotic OSکاربرد دارد.

Electrosurgery
Instruments
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