
TM
Atiomo DyeSeal  

TMAtiomo DyeSeal  

TMAtiomo DyeSeal  Uterine ManipulatorTMAtiomo DyeSeal  Uterine Manipulator

C
a

n
u

lã
 u

te
ri

n
ã

 –
 

T
M

A
ti

o
m

o
 D

y
e

S
e

a
l

www.euromedical.ro

§histerosalpingografie
§laparoscopie
§trompe înfundate
§alte investiga?ii ºi tratamente                  

ginecologice

§Steril, de unicã utilizare
§Asigurã siguranþa diagnosticului
§Etanºeizeazã cervixul la injectarea substanþei de 

contrast
§Lungime variabilã
§Diametre variabile
§Prevãzutã cu sistem reglabil de susþinere a pensei
§Nu are pãrþi componente detaºabile, riscul de 

accidente fiind zero
§Material hipoalergenic ºi confortabil la utilizare atât 

pentru pacientã, cât ºi pentru medic
§Riscul lezãrii mucoasei uterine este minim
§Nu necesitã costuri ºi riscuri de reprocesare

CANULÃ UTERINÃ
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üDispozitive pentru managementul fistulelor digestive
üDispozitive pentru protezarea stomiilor
üDispozitive pentru incontinenþã urinarã
üPansamente ºi soluþii pentru managementul modern ºi eficient al 

plãgilor cronice
üSisteme inteligente pentru aspiraþie intraoperatorie ºi pentru chirurgia 

laparoscopicã
üInstrumentar pentru ginecologie
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CANULÃ UTERINÃ

Suntem mândri sã avem exclusivitate în România în 
distribuirea Noii Canule Uterine .

Canula Uterinã  are avantajul de a 
etanºeiza cervixul prevenind astfel refluxul substanþei 
injectate iar extensia distalã permite manipularea facilã 
uterinã în timpul laparoscopiei ºi injectãrii de substanþã 
de contrast.

Lungimea segmentului uterin al dispozitivului poate 
varia permiþând o mai bunã ºi eficientã intervenþie la 
nivelul uterului.

Pentru mai multe informaþii vã rugãm sã contactaþi 
serviciul nostru de clienþi chiar astãzi.

Atiomo-DyeSeal™

Atiomo-DyeSeal™

Un dispozitiv medical realizat ºi patentat de Pennine 
Healthcare Marea Britanie în colaborare cu University 
of Nottingham.

*pentru detalii suplimentare despre utilizarea si functiile dispozitivului 
solicitati CD-ul cu materialul video de prezentare !
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