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Kiedy Firma US Endoscopy przyst¹pi³a do projektowania idealnej
pu³apki na polipy, rozpoczêliœmy od rozmów z licznymi klinicystami, z których powsta³a, robi¹ca wra¿enie, lista ¿yczeñ. Rezultatem
jest pu³apka na polipy, która pozwala na szybkie i pewne pobranie
polipów, a jednoczeœnie zabezpiecza przed ekspozycj¹ na materia³
biologiczny. eTrap™ jest prostym urz¹dzeniem, zgodnie z ¿yczeniami klinicystów, o najwy¿szej efektywnoœci.
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£atwo wysuwana szufladka na polipy:
z Ochrona personelu: ma³e prawdopodobieñstwo ekspozycji
na materia³ biologiczny, bez potrzebne mozolnego wyszukiwania polipów w p³ynie
z Prosta i skuteczna metoda dok³adnej identyfikacji ka¿dego
polipa—wystarczy wysun¹æ szufladkê i zanurzyæ go w
utrwalaczu
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z Pewnoœæ dla lekarza i pacjenta, ze ca³y wyciêty polip zosta³
zebrany
z Oszczêdnoœæ czasu dziêki drugiej szufladce, do³¹czonej
bezp³atnie do zestawu, pozwalaj¹cej na nieprzerwan¹ pracê
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Centralna komora:
z Dwa okna powiêkszaj¹ce pozwalaj¹ na ³atwiejsz¹ identyfikacjê polipów
z Urz¹dzenie jednorazowe obni¿a ryzyko dla personelu i prawdopodobieñstwo ska¿enia
okazów
z Unikalny projekt, ³¹cz¹cy w sobie zaletê zachowanego przep³ywu i jednoczesnego
³atwego zbierania polipów
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InStream

TM

nurtująca pułapka na polipy

Poręczna i ekonomiczna
Pułapka na polipy InStream zmniejsza
ryzyko ekspozycji na materiał zakaźny

sitko umiejscowione
w nurcie do ssaka

usuwalne sitko
na którym
osadzają się
polipy

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się
z USEndoscopy lub Dystrybutorem

nr kat.

Opis

711098 InStream - pułapka na polipy

Czackiego 2/2
15-268 Białystok
Tel. +48 85 74 47 770
Fax +48 85 74 47 213
www.drpiktel.com

przyłącze typu Luer
pozwala na wypłukanie
materiału z sitka

QuickCatch™
in-line suction polyp trap

Suction Polyp Trap™
four chamber trap

In-line polyp retrieval solutions…
The E-Z-EM Quick Catch™ in-line polyp trap and Suction Polyp Trap™ four chamber
trap allow for easy in-line installation and feature clear plastic construction allowing
for quick visual verification of polyp specimens.

The E-Z-EM Quick Catch™ in-line polyp
trap is a lower-cost option featuring a…
•

Unique design - offering a chamber with
flat surfaces allowing for easy gripping
and handling

•

Chamber size that easily fits into
specimen jars - eliminating the need for
specimen handling and transfer

The Suction Polyp Trap™ four chamber
trap is a safe and effective option featuring a…
•

Four chamber indexing system - allowing
for accurate identification of each polyp

•

Four capture chambers – offering
convenient collection of up to
four specimens, isolating each for
identification and pathology study

For more information on these products, contact US Endoscopy today.
product number

description

units/box

710201

Quick Catch in-line polyp trap

50

710202

Suction Polyp Trap™ four chamber trap

12
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