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Erişim alanınızda endosurgery
için yeni olanaklar sağlamak.

Üstün Navigasyon

Şişirilebilir iki balon tasarımı endoskopiyi ve yanındaki
anatomiyi stabilize eder.
Intra-operatif kanal güvenli ve etkin erişimi ve
pozisyonu kaybetmeden araçların ve dokunun tekrar
tekrar çıkartılmasını mümkün kılar.

Aft = Arkadaki Balon nazik endoluminal konumlandırma temin
eder ve doku düzlemlerinin açığa çıkartılmasında ve
kordlar ve fleksürler içindeki gizli poliplerin ortaya
çıkartılmasında yardımcı olur.
EZ Glide hidroflik kaplama kirli yağlayıcılar olmaksızın
daha belirgin, daha fazla görünür daha
fazla terapötik bölge sağlar.

Kalın bağırsak kısalması kıvrımlı anatominin güvenle ve nazikçe düzleştirilmesini mümkün kılar
ve daha hızlı erişim ve daha az sayıda başarısız prosedür temin eder.
Genişletilebilen Ön Balon bir kararlı tedavisel zon yaratır ve submukosal enjeksiyon ve hassas
doku diseksiyonu için cerrahi sahayı düzleştirir.
Entegre dikiş sistemi için kontrollü, dinamik doku manipülasyonu ve prosedürler sırasında
gerilim temin eder. 
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Artırılmış Görselleştirme

Stabilite ve Kontrol
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Kolonoskopiler 
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oranında artan

ESD hızı1
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Toplam prosedür
süresinde
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% 97
enblok rezeksiyonu

(% 86 kontrol
grubuna karşı)4

DiLumen ile önemli
ölçüde zaman
tasarrufu sağlayın.
Üstün intraoperatif kontrol. İyileştirilmiş endoskopik
stabilizasyon. DiLumen endoskopi uzmanlarının ve
kolorektal operatörlerinin – riski minimize ederek - artırılmış
verim, hız ve güvenlik ile hemikolektomi için öngörülen
iyileşmeyi elde etmelerinde yardımcı olur. 

EZ Glide
Lumendi’nin tescilli EZ Glide hidrofilik kaplaması kılıf ile
endoskop arasında bir kendinden yağlamalı tabaka oluşturur
ve kolon anatomisinde daha hızlı ve daha kolay bir
navigasyonu mümkün kılar.

Ürün Kodları ve Açıklamaları
DILUMEN ENDOLUMINAL GİRİŞİMSEL PLATFORMU (EIP)
D-1001-05: DiLumen EIP 130cm çalışma uzunluğu (5 adet/kutu)
D-1001-10: DiLumen EIP 130cm çalışma uzunluğu (10 adet/kutu)
D-1002-05: DiLumen EIP 103cm çalışma uzunluğu (5 adet/kutu)
D-1002-10: DiLumen EIP 103cm çalışma uzunluğu (10 adet/kutu)


