
LiNA OperåScope™
Kertakäyttöinen operatiivinen hysteroskopiajärjestelmä

Operatiivinen hysteroskopia 
ilman suuria kustannuksia 
tai monimutkaisuutta

Täydellinen, siirrettävä järjestelmä 
hysteroskopiaan.



Perinteinen hysteroskopia 
voi olla monimutkainen...

Perinteisten välineiden hinta ja 

monimutkaisuus voi vaikeuttaa hysteroskopian 

tekemistä vastaanotolla. Se edellyttää 

henkilökuntaa, sterilointikemikaaleja 

ja tarvikkeita... paljon tarvikkeita, jos 

halutaan useita toimenpidehuoneita 

ja useita potilaita päivässä.1, 2

Oletko joskus avannut tähystinalustaa ja 
todennut, että jotain puuttuu?

Odotatko sillä aikaa, kun tähystimiä steriloidaan?

Käytätkö hankalia liinoja tai suojuksia, 
jotta tähystin pysyisi steriilinä?

Pelkäätkö pudottavasi tai rikkovasi tähystimen?

Oletko joutunut perumaan potilaan ajan tai vähentämään 
tutkimusaikoja näiden ongelmien vuoksi?



Kun tavoitteemme oli uudistaa hysteroskopia, huomioimme ensimmäiseksi 

potilaan anatomian ja kirurgin ergonomian.  LiNA OperåScope™ 

-tähystimessä on taivutettava katetrin kärki, joka seuraa kohdun 

luonnollista kaarta, ja viisto kahva kirurgin mukavuutta ajatellen. 3

Kaareva kärki myötäilee anatomiaa.
Ergonominen kahva istuu hyvin 
käteen.

LiNA OperåScope™ 
LiNA OperåScope™ on suunniteltu erityisesti toimistoympäristöä 

ajatellen.  Kätevä kertakäyttöinen malli on käyttövalmis, joten voit 

diagnosoida ja hoitaa potilaita ilman perinteisen hysteroskopian 

asettamia rajoituksia.2

Tee jokaisesta 
tutkimushuoneesta 
hysteroskopiahuone 



Ohut katetri vaatii 
pienemmän dilataation ja 

vähemmän anestesiaa 

Huippuluokan mikrokameratekniikan avulla olemme 

luoneet katetrin kärjen, joka on pienempi kuin LNG 

IUD -asetin, mikä parantaa potilaan sietokykyä.4, 5

Kaivattua ohjattavuutta  
ja hallintaa

Jäykkä katetri ja 360° ohjattava kärki tarjoavat 

täsmällistä hallintaa ja ohjattavuutta potilaan 

yksilöllisen anatomian huomioimiseksi.

LNG IUD -asetin4,2 mm 4,4 mm



Tehokas laajennus ja 
selkeä visualisointi 

LiNA OperåScope™ -tähystimessä 

on omat kanavat sisään ja ulos sekä 

erilliset sulkuventtiilit nesteiden 

optimaalista hallintaa varten.

LiNA-letku- ja 
-liinasarja 

Tarjoamme kätevän hysteroskopian letku- 

ja -liinasarjan nesteenhallintaa varten. 

Sarjan sisältö:

Täysikokoinen liina pakaroiden alle, sisältää 

asteikkomerkinnät ja tyhjennysportin

Sisäänvirtausletku ja luer-lukkoliitin sekä 

piikkiliitin suolaliuospussia varten

Ulosvirtausletku ja luer-lukkoliitin sekä 

imukanisterin naarasliitin

Poistonesteen keräyspussi



Tallentaminen ja liitettävyys

LiNA OperåScope™ tarjoaa monia vaihtoehtoja eri kokoonpano- ja tallennustarpeisiin. Voit käyttää vain laitteen 

LCD-näyttöä, muodostaa suoran yhteyden ulkoiseen näyttöön tavallisella HDMI-kaapelilla tai käyttää LiNA 

OperåScope™ Recording Modulea ja tallentaa kuvia ja videota USB-muistiin.

Kertakäyttöinen  
LiNA-instrumentti 

LiNA OperåScope™ sisältää 5,5 Fr:n 

operatiivisen kanavan terapeuttiseen 

käyttöön. Edullinen kertakäyttöisten 

instrumenttien valikoimamme mahdollistaa 

hysteroskopiatutkimukset ja -hoidot 

ilman perinteisten kestokäyttöisten 

instrumenttien rajoitteita.4

Biopsiapihdit

Tarttumapihdit hampailla

Lasso

Sakset
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  Tilaustiedot LiNA OperåScope™    

Tuotenumero Kuvaus Pakkauskoko
OP-201-6-I Operatiivinen LiNA OperåScope™ -hysteroskooppi, HDMI-kaapeli ja LCD-näyttö (steriili, kertakäyttöinen) 6 kpl:n laatikko
OP-FCP-6-I LiNA OperåScope™ Biopsy Forceps (steriili, kertakäyttöinen) 6 kpl:n laatikko
OP-GRA-6-I LiNA OperåScope™ Rat Tooth Alligator Grasper (steriili, kertakäyttöinen) 6 kpl:n laatikko
OP-LAS10-3-I LiNA OperåScope™ Lasso 10 mm, kori (steriili, kertakäyttöinen) 3 kpl:n laatikko
OP-LAS16-3-I LiNA OperåScope™ Lasso 16 mm, kori (steriili, kertakäyttöinen) 3 kpl:n laatikko
OP-RM-1-UK LiNA OperåScope™ Recording Module – liitintyyppi G Kpl
OP-RM-1-EU LiNA OperåScope™ Recording Module – liitintyyppi C Kpl
OP-RM-1-AUS LiNA OperåScope™ Recording Module – liitintyyppi I Kpl
OP-SCI-3-I LiNA OperåScope™ Scissors (steriili, kertakäyttöinen) 3 kpl:n laatikko
OP-TDK-6-I LiNA OperåScope™ Tubing & Drape Kit (steriili, kertakäyttöinen) 6 kpl:n laatikko
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