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Angiodin
PROCTO

ADL
(Arterial Detection Ligation)

Arter Tespit ve Ligasyonu

En iyi gozumler ign
i§ikla n d m lm i§ ve
kilavu zlu esnek izleme

ATAKCERRAHi
En iyisi icin

■ I l l «:.

Doppler Unitesi

Angiodin-Procto, Surekli Dalga (CW) ve PW, M, M+PW kipleri gibi
ileri seviye Doppler kan akim konumu yonetimleriyle, hemoroidal
arterlerinW nZyHH e E B I E OM E ^ flyEgE S ran ^ EflymS BEB olanak
saglamaktadir.

Angiodin-Procto, LDL-2 LED igkli proktoskopla kombinasyon
halinde, 2. a§ama, 3. a§ama ve 4. a§ama hemoroidal hastaligin
guvenli ve etkin bir §ekilde tedavi edilebilmesi ign benzersiz

duzeyde net kontrol ve erifim saglamaktadir.

Cihaz hem bir dokunmatik ekran ile hem de 4 kademeli ayak
pedali yordamiyla elle kontrol edilebilmektedir.

LDL-2 Proktoskop
Sabit ve daha genif gah§ma ekrani
birden fazla cerrahi teknige
uyarlanmiftir. LDL-2'nin sahip oldugu
daha geni§ gali§ma ekrani ve daha geni§
ig gap, ignenin ligasyon yuvasi di§indaki
farkli derinliklere ula§masina olanak
saglamakta olup (8mm ile sinirli degildir)
bu da diger konvansiyonel doppler
destekli proktoskoplara gore oldukga
yuksektir.

^alifma penceresinin uzagindaki
doppler piezzo konumu. Doppler
probu 8 Mhz. Prob, gali§ma penceresi
yonunde 27° egimlidir.
£ok eksenli eliptik Ligasyon Yuvasi
LED-I§ik kaynagi yapilarin daha iyi ve
gergekgi §ekilde aydinlatilmasina olanak
saglamaktadir.

Proktoskobun uzak kisminin kapagi
LDL-2'yi anal retraktore dogru
dondurerek gikartilabilir.

Kirilmaz yuksek kalitede medikal
Lexan® polikarbon
Baglanti kablosu

34/35mm olan daha geni§ ig gap,
operatorun kanal dahilinde proseduru 2
enstrumanla yapmasina olanak
saglamaktadir.
Mukozayi gererek gali§ma kanali iginde
tanimlama ve manipulasyonu
kolayla§tiran yuvarlak gali§ma kanali

« Hepsi Bir Arada » baglanti
kablosu: I§ik ve Doppler
Fonksiyonu

LDL-2 proktoskobu yari saydam bir §ekle sahip olup govdesi
boyunca bir manipulasyon penceresi bulunmaktadir. Bu pencere

rektum yuzeyine erifim amaci ta§imaktadir.

Proktoskop govdesinde gomulu bir ultrason sensoru bulunmakta
olup bu, manipulasyon penceresine yakindir ve pencerenin ig

uzak kismina dogru egimlidir. Proktoskop, birden fazla LED'e
sahip entegre bir aydinlaticiya sahiptir.
Bu

aydinlatici,

proktoskobun

silindirik

pargasinin

ig

kompartimaninda bulunmakta olup manipulasyon penceresinin
kar§isinda olacak §ekilde konumlandirilmi§tir. I§ik proktoskobun
silindirik pargasinin duvarinin ig kismi boyunca yayilmaktadir.

Coklu Mod
Sistem, iki tip ultrason emisyonu ile gali§maktadir: Surekli dalga (CW)
ve darbeli dalga (PW); ayni zamanda yansitilan ultrason sinyalinin iki
farkli goruntuleme kipini de sunmaktadir (Spektral - CW/ PW ve Renk
Haritalamasi - M veya M + PW).

HsQyX CW m od
£ali§ma kolayligi saglamasi veya piyasada yaygin olarak mevcut tum
sistemleri kullanmasi sayesinde ses ve spektral goruntu yoluyla
hedeflenen arterin yaklag k yerini size bildirmektedir.
Ses darbesi degi§imi arterin gapina (kalibresine) bagli olup damar
igindeki aki§ hizina bagli olarak tespit yapilmaktadir. Derinlik onceden
belirlenmi§ olup ultrason demeti igin onceden tahsis edilmi§ bir agilma
penceresi mevcuttur.
Arterin dogru konumunun tespit edilebilmesi igin sap kismi, ko§ulu
kadranin konumuyla ortu§ebilmesi amaciyla proktoskobu saat yonunde
dondurmek igin kullanilmaktadir. Muteakibinde prob ve pencere sap
uzerine gap yonunde yerle§tirilmekte ve sistem ekraninda bulunan
yuvarlak diyagramla tam olarak ortu§mektedir.

HEM

PW m od

Sistem, CW Modunda arterinin konumunun ilk olarak tespitinden sonra,
arter derinliginin net olarak belirlenmesine olanak saglamaktadir.
PW Modu, goruntuleme derinligine uygun en iyi sinyali yakalamak
suretiyle, pedali kullanarak goruntuleme derinliginin ve numune alma
hacminin degi§tirilmesine olanak saglamaktadir (goruntuleme
gubugunu yukari veya a§agi hareket ettirerek). Cihazin sahip oldugu bu
segenek hem arterin konumlandirilmasina hem de olu§um derinliginin
tespitine olanak saglamaktadir.
Ekrandaki goruntu, arter veya toplardamar igin tipik olan darbe dalgasinin
grafik karakteristigini yansitmaktadir. Bu a§amada arter, tespit edilen
derinlige bagli olarak ya gali§ma penceresi iginden ya da "yuva"
kullanilmaksizin baglanabilir.

M +P W m od
Bu, MPW kipinde mevcut bir spektrum olup, temel derinlige (14mm) ve
hacim boyutuna (4mm) sahiptir ve bunlar da iki boyutlu bir renk haritasi
dahilindedir (M veya M+PW). Ultrason demetinin tum penetrasyon
derinligi boyunca kan akig nin mevcudiyetini veya eksikligini
gostermektedir.
Bu mod, menzil iginde olan hem tum damarlarin derinliginin e§zamanli
olarak «goruntulenmesine» hem de bu damarlarin yarattigi doppler
sesinin duyulmasina olanak saglamaktadir. Bir kan aki§ diyagrami ve
spektrumu vermektedir.

Prosedur

Damarin suturle baglanmasi hedef butonu

Belirlenen konum <saaty6niine dogru » elle
veya pedal [ VQ/ 1 yordamiyla seglebilir.

veya pedali

kullanarak piktogram

i§aretlenmektedir.
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* - ScleroTherapy
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A - laserTherapy

■, - laserTherapy

g ! - Mucopexy
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- Scle roTherapy
- Mucopexy

Yapilabilecek ek prosedurler icin de bir kurulum
gostergesi olup
butonu yoluyla secilebilinir.
Ko§ullu kadran uzerinde spesifik bir piktogram
gorunecektir.
O Skloroterapi A

Lazer Terapisi

Evrensel ayak Pedali
Bu dort pedal modulu operatorun
cihazi manipule etmesini ve
kurmasini kolaylajtirmak amaciyla
Angiodin Procto'nun tum
fonksiyonlarini kontrol etmek igin
kullanilmaktadir.

Hastamn dosyasi ign yazici butonuna
basarakson raporun baskisi alinabilir.
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:==;l Mucopeksi

Yazici
Ozel ekran goruntusu raporlari
adli tip amaglari veya idari
amaglar igin kullanilabilir.

Diyagnostik Prob
Ameliyattan once tani ve arterlerin ilk
konumlandmlmasi igin ameliyat esnasinda
ise kan akisindaki azalmanin teyidi ign
kullanilabilir (kombine lazerli ameliyat
esnasinda).
Ameliyattan sonra ise kugultulen
kumelerdeki kan akisinin teyit edilmesi ve
belgelendirilmesi igin kullanilabilir.

Hakkimizda
COM EPA M EDiKAL C iH A ZLA R bolumu,
karma§ik medikal durumlar ign yaratici ^ozumler
uretmektedir. Cerrahi, kardiyoloji, anesteziyoloji ve
norofizyoloji alanlarinda birden fazla ongorulu
enstruman konsepti geli§tirmi§tir.

Ultrason cihazlarinin onde gelen bir Rus uretici olan
AO NPF BIOSS ile yapilan 6 yillik yogun gali§malar ve
COMEPA' nin medikal alanda sahip oldugu
tecrubenin sonucunda hemoroid tedavisi ign
kapsamli, yenilikg ve etkin bir gozumu piyasaya
sunmu§ bulunmaktayiz : ANGIODIN-PROCTO.
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Bölge Bayisi;
6K Medikal Sağlık Hizmetleri Ltd Şti

Daha fazla b"lg" "g"n, lutfen bolge d"str'but6runuzle ya da bolge sati° tems"lc"n"zb "let'°"me geg'nz.

www.6kmedikal.com Tel:0312 433 6000
Atak Cerrahi Urunler San. Tic. Ltd. §ti. - Turkiye ve Ortadogu Distributoru
Atakent M ah. Re§itpa§a Cad. Gorem e S k . No: 15 Umraniye/istanbul
T: +90 216 329 31 00 - 01 E: info@atakcerrahi.com W: www.atakcerrahi.com
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