Keeping you at the forefront of woman’s health care TM

OB/OR Mobius®
A Major Advance in Minimally Invasive Pelvic Surgery And Cesarean Section Access
The Mobius Retractor creates a less traumatic, circular, completely self-retaining area of abdominal
retraction, thus providing significantly greater exposure than traditional retractors. The Mobius retractor
is composed of an elastic membrane attached to external and internal rings. The internal ring is inserted
into the incision and the outer ring is quickly and easily rolled down, creating a natural inverting force,
thereby simplifying setup and reducing the need for surgical assistance. After the procedure, the device
is easily removed with one finger.
Benefits include:

• Greater Exposure: 360 degrees of elastic tension maximizes working area providing significantly
greater exposure than traditional retractor.

• Lines Incision: Helps protect wound from contamination while helping to keep wound edges moist.
• Easily Placed and Removed: Inserted in seconds, the flexible ring slips gently into incision. Removed
with one finger.

• Gentle Retraction: Soft materials and evenly dispersed tension promote post-operative patient comfort.
Applications:
Cystectomy | Total Abdominal Hysterectomy | Myomectomy | Tubal Ligation | Lapcolectomy
Gastric Bybas | Thoratomy - paraesophageal | hiatal hernia | Appendectomy | Spelenectomy
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®OB/OR Mobius

ویژگـیها:
[حداقل برش ،حداکثر دید
[کاهش احتمال عفونت و خونریزی
[کاهش دردهای پس ازعمل جراحی
[باالتریــن میــزان ایمنی و بهــرهوری در عمل
جراحی
[جایگــذاری راحت و قرارگیــری ثابت در طول
عمل جراحی

سـایزها:

[دارای  3ســایز بــه جهــت اســتفاده در
مینیالپاراتومیها(برشهای2-14سانتیمتر)
[دارای  2ســایز به جهت استفاده در سزارین
(برشهای  9-17سانتیمتر)
[کامال مناسب برای بیماران چاق ()BMI>30

شیـوه استـفاده:
 .1حلقه آبی تحتانی را فشرده(جمع) کرده و داخل
شــکم جای دهید .به آرامی حلقه را کشیده تا از
جا افتادن آن اطمینان حاصل کنید و بافت به دام
افتاده را با انگشت معاینه کنید.
 .2دســتها را در موقعیت مکانی ساعت  11و 1
قرار داده و در عین حال از یک کمک در موقعیت
ســاعت  12بهره بگیریــد ( .به تصویــر مربوطه
مراجعه شود)
 .3حلقه بیرونی را ابتدا از چپ و سپس به دنبال آن از راست به سمت پایین چرخانده ،انگشتان را از زیر حلقه
برای رسیدن به کشش مناسب در موبیوس بچرخانید .این عمل را تا رسیدن به میزان دلخواه از فیلد مورد نظر
 2تا  3بار تکرار کنید.
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