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Bezpieczne i pewne usuwanie polipów oraz cia³ obcych jest bardzo wa¿ne dla Twoich pacjentów.Siatki Roth Net™ s¹ nieodzownymi narzêdziami w najtrudniejszych momentach.

Bezpieczne i pewne usuwanie polipów oraz cia³ obcych jest bardzo wa¿ne dla Twoich pacjentów.Siatki Roth Net™ s¹ nieodzownymi narzêdziami w najtrudniejszych momentach.

Kês pokarmowy, EMR lub rutynowa polipektomia—przygotuj siê
na wszelkie okolicznoœci za pomoc¹ pe³nej gamy siatek Roth Net™.

Kês pokarmowy, EMR lub rutynowa polipektomia—przygotuj siê
na wszelkie okolicznoœci za pomoc¹ pe³nej gamy siatek Roth Net™.
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Siatka Roth Net™
usuwanie polipów i cia³ obcych
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Nr kat.

Średnica
D³ugość
Wielkość
os³onki [mm] os³onki [cm] siatki [cm]

Opis

00711150 Roth Net—polipy, oczka 2 mm

2,5

230

00711050 Roth Net— cia³a obce, oczka 1,2 mm

2,5

230

00711053

Roth Net—standard, cia³a obce,
gastroskopia

2,5

160

00711057

Roth Net—pediatryczna, cia³a obce—
gastroskopia

1,8

160

00711151

Roth Net—polipy, oczka 2 mm
opakowanie 10 szt.

2,5

230

3x6
3x6
3x6
2 x 4,5

3x6
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Siatka Roth Net™
usuwanie polipów i cia³ obcych
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Nr kat.

Średnica
D³ugość
Wielkość
os³onki [mm] os³onki [cm] siatki [cm]

Opis

00711150 Roth Net—tylko polipy

2,5

230

00711050 Roth Net—standard, ciała obce

2,5

230

00711053

Roth Net—standard, ciała obce,
gastroskopia

2,5

160

00711057

Roth Net—pediatryczna, ciała obce—
gastroskopia

1,8

160

00711059

Roth Net—maxi, ciała obce—
gastroskopia

3,0

160

3x6
3x6
3x6
2 x 4,5

4,5 x 7,5

Nowy model

Nowy model

Teraz siatka Roth Net jest jeszcze prostsza w u¿yciu. Sztywniejsza pêtl¹ pozwala na ³atwiejsze
manipulowanie polipami i cia³ami obcymi oraz ich lepsze ustawienie. Nowa, wzmocniona
os³onka lepiej przechodzi przez endoskop. Model do usuwania polipów posiada specjaln¹
siatkê, poprawiaj¹c¹ widocznoœæ podczas usuwania polipów.
z nowy model—³atwiejszy w obs³udze
z obs³uga jedna rêk¹
z sztywniejsza pêtla—³atwiejsze manipulowanie i ustawienie polipów i cia³ obcych
z wzmocniona os³onka—lepiej przechodzi przez kana³ roboczy endoskopu
z specjalny model dla polipów—lepsza widocznoœæ podczas usuwania polipów

Teraz siatka Roth Net jest jeszcze prostsza w u¿yciu. Sztywniejsza pêtl¹ pozwala na ³atwiejsze
manipulowanie polipami i cia³ami obcymi oraz ich lepsze ustawienie. Nowa, wzmocniona
os³onka lepiej przechodzi przez endoskop. Model do usuwania polipów posiada specjaln¹
siatkê, poprawiaj¹c¹ widocznoœæ podczas usuwania polipów.
z nowy model—³atwiejszy w obs³udze
z obs³uga jedna rêk¹
z sztywniejsza pêtla—³atwiejsze manipulowanie i ustawienie polipów i cia³ obcych
z wzmocniona os³onka—lepiej przechodzi przez kana³ roboczy endoskopu
z specjalny model dla polipów—lepsza widocznoœæ podczas usuwania polipów
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polipy
kęsy pokarmowe

uniwersalna

Dlaczego Platinum™…
większa pojemność, pierwszorzędna konstrukcja, pełne
otwarcie to cechy rodziny siatek Roth Net ®Platinum™

kęsy pokarmowe
• Specjalny oktagonalny kształt pozwala na
maksymalne otwarcie siatki w przełyku podczas
usuwania zalegającego pokarmu

uniwersalna
• Zdolna do usuwania w wielu sytuacjach, to wyjątkowe
narzędzie sprawdzi się przy usuwaniu
ciał obcych, kęsów pokarmowych i fragmentów polipów

polipy


Przejrzysta siatka pozawala na wizualizację polipa podczas usuwania
po polipektomii, specjalna konstrukcja pozwala pętli na pełne otwarcie
Kieszonka z elastycznej siatki oferuje wyjątkowo dużo miejsca na całe i
pokawałkowane polipy
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nr kat.

opis

00711155

Roth Net® Platinum™ – food bolus

średnica
długość wymiary
(cm)
(cm)
mm(mm)
cm
cm

szt.

2.5

160

4 x 5.5

55

00715050

Roth Net Platinum™ – universal

2.5

230

4 x 5.5

15

00715060*

Roth Net® Platinum™ – universal (sterile)

2.5

230

4 x 5.5

55

00715150

Roth Net Platinum™ – polyp

3.0

230

4 x 5.5

15

®

®

* not currently available for sale in the United States
U.S. patent numbers 6,814,739 and 5,643,739, other patents pending. Listening…and delivering solutions®, the US Endoscopy listening…and delivering
solutions design, and all marks denoted with ® or ™ are registered with the U.S. Patent and Trademark Office, or trademarks owned by US Endoscopy
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