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

Pipelle

®

ENDOMETRIAL SUCTION CURETTE

Simple technique, Proven clinical performance and reliability.
Created by a gynecologist, the Pipelle® features an insightful design that affords a consistency
of sample collection that can be relied upon time after time.
With a rapid, simple technique, the procedure takes less than a minute to perform and
produces little - if any - postprocedure bleeding or patient discomfort. Completely self contained,
the Pipelle requires no additional equipment to complete the procedure.
Excellent patient acceptance; The Pipelle is readily inserted in most cases without the need
for dilation. Flexibility of the curette has been optimized to facilitate adaptation to normal uterine
curvature, thus promoting contact with the wall for improved sample collection.

شرکت تسنیم بهبود آرمان

نماینده انحصـاری محصوالت کوپـر سرجیکال آمریکا در ایران

www.tasnimbehboud.com

®Pipelle

ENDOMETRIAL SUCTION CURETTE

® Pipelleیک انتخاب خوب و مقرون به
صرفه است برای بیمارانی که به دالیل زیر
نیاز به بیوپسی از اندومتر دارند:
[تشخیص کارسینوم و تغییرات پره کانسر
[بررسی منوراژی و متوراژی
[بررسی درمانهای هورمونی
[تشخیص تاریخ سیکل اندومتر
[تشخیص علل نازایی و عفونتها

روشنمونهگیری
ابتــدا بیمــار را در وضعیت مناســب قــرارداده،
پایپل را داخل حفره رحم کرده و بوسیله کشیدن
پیســتون داخلی ،ایجاد فشار منفی نموده ،سپس
بــا چرخش چندین بارهی پایپل به مدت  30تا 60
ثانیه در فاصله فوندوس تا دهانه رحم ،بیشترین
مقدار مناسب از سطح بافت ،جمعآوری خواهد شد.
در انتها پایپــل را (حداکثر  1میلیمتر) بریده و
نمونه جمعآوری شــده را داخــل ویالهای حاوی
فرمالین جهت انتقال به آزمایشگاه میریزیم.

نکات ایمنـی
از پایپل نباید در دوران بارداری استفاده شود.
پایپــل یک بــار مصرف بــوده و پــس از هر بار
استفاده باید به دور انداخته شود.
مشخصات سفارش:
[شماره کاتالوگ8200 :
[بستهبندی :هر بسته شــامل  25عدد پایپل
استریل میباشد.

دارای تائیـدیـه  FDAآمـریکا

پایپل از سال  2011توسط شرکت  Cooper Surgicalآمریکا تولید و توزیع میگردد.
تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از پل رومی ،خیابان موسیوند
خیابــان کریمــی ،نبش کوچــه ثابتــی ،شــماره  ،78واحد 6
تلفن22679440 :
ایمیلinfo@tasnimbehboud.com :

www.tasnimbehboud.com

