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درباره تسنیم بهبود آرمان 

شــرکت تســنیم بهبود آرمان با هدف تامین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز بخش ســامت کشور تاسیس گردیده است. این 
شرکت با مد نظر قراردادن ارتقاء سامت به عنوان محور اصلی فعالیت های خود همواره سعی کرده است تا کاالهایی با کیفیت 
مطلوب و استانداردهای باالی جهانی را جهت ارائه به دانشگاه ها، بیمارستان ها، کلینیک ها، مطب های پزشکی و مراکز پاراکلینیک 

آماده نماید.

تســنیم بهبود آرمان یک شرکت بین المللی عملگرا است و همواره کوشیده است رابطه سودمندی را با گروه های ذینفع خود 
از جمله مشتریان، کارکنان، کمپانی های خارج از کشــور، نمایندگان داخل کشور، ســهامداران و علی الخصوص جامعه و دولت 

برقرار نماید.

ما در رویای خود دیدگاهی بلند داریم و همین امر باعث می شود که هیچگاه در قالب فعالیت های کوتاه مدت نیندیشم و هیچگاه 
کیفیت را فدای کمیت نکنیم.

ارزش های بنیادی یا بیان ارزش ها، باورها و فلسفه سازمانی
احترام عمیق به اشخاص ) افراد ( مبتنی بر صداقت	 

تعهد کیفیت و ایجاد اطمینان	 
برتری محصول	 
خدمت ارزشمند به مشتریان در جهت ارتقاء سامت جامعه	 
نو آوری مبتنی بر علم و توسعه محصوالت جدید	 

هدف بنیادی
شرکت تسنیم بهبود آرمان یک شرکت تجهیزات پزشکی با فعالیت منطقه ای است و ماموریت اصلی آن ادای سهم در تشخیص 

و درمان به موقع بیماری ها و در نهایت زندگی بهتر، طوالنی تر، سالم تر، پر بارتر و لذت بخش تر برای مردم می باشد.

چشم انداز در آینده
ما برآنیم که این شرکت را چنان متحول سازیم تا در 10 سال آینده انتخاب اول مشتریان خود در کشور و منطقه باشیم .

شرکاء و همکاران داخلی
شــرکت تســنیم بهبود آرمان در حال حاضر دارای بیش از 15 نمایندگی و مدیریت های فروش منطقه ای در سراسر ایران به 
منظور عرضه کاالهای خود می باشد. مدیران منطقه ای ما آشنا با مباحث و فرایندهای جاری در بخش بهداشت و درمان کشور 
بوده و برنامه های شرکت را در هر منطقه از کشور با توجه به فرهنگ و نظام ساختاری استان مربوطه بومی سازی نموده بطوریکه 

سعی می نمایند بهترین خدمات را به جامعه هدف خود ارائه نمایند.

شرکت و همکاران بین المللی
 شــرکت تســنیم بهبود آرمــان در راســتای اعتای اهــداف خود از همکاری شــرکای صاحب نــام بین المللی همچــون کمپانی

 Andromeda کشور چین، کمپانی Edan کشور آرژانتین، کمپانی Ecleris  کشور ایاالت متحده ی آمریکا، کمپانی CooperSurgical
کشــور آلمان،کمپانی Labomed کشور ایاالت متحده ی آمریکا، کمپانی BodyClock انگلستان و کمپانی  های Pizeta Pharma و 
Ciccarelli کشور ایتالیا بهره می برد؛ هم چنین به منظور توسعه ی بازارهای منطقه ای نسبت به ایجاد دفاتر حرفه ای بازاریابی و 

فروش کاال ها در کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان و عراق اقدام نموده است.
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F3 دستگاه فتال مانیتورینگ مدل
EDAN محصول کمپانی

دارای مانیتور LCD رنگی تاشو )5.6 اینچ(	 
دارای دو پروب FHR1 و FHR2 با حساســیت باال )8 کریستال( به جهت 	 

مانیتورینگ خارجی جنین دوقلو
دارای یک پروب TOCO به جهت ثبت انقباضات رحمی	 
قابلیت نمایش همزمان نمودارها و اعداد در صفحه نمایش   	 
قابلیت 60 ساعت نگهداری اطاعات بیمار به صورت مداوم	 
 قابلیــت نصــب پروب هــای DECG و IUP به جهــت مانیتورینگ داخلی 	 

)به انتخاب خریدار(
 	 )Fetal Movement( قابلیت ثبت حرکات جنین به صورت خودکار و دستی
دارای باطری قابل شارژ )به انتخاب خریدار(	 
قابلیت اتصال به سیستم سانترال به صورت وایرلس	 

F6 دستگاه فتال مانیتورینگ مدل
EDAN محصول کمپانی

دارای مانیتور LCD رنگی تاشو )10.1 اینچ( 	 
دارای دو پروب FHR1 و FHR2 جهت مانیتورینگ جنین دوقلو	 
پروب های با حساسیت باال و ضد آب )8 کریستال(	 
قابلیت 60 ساعت نگهداری اطاعات بیمار به صورت مداوم	 
قابلیت رسم همزمان نمودار و نمایش عددی بر روی مانیتور	 
 	)Fetal Movement( قابلیت ثبت حرکات جنین به صورت خودکار و دستی
قابلیت نصب پروب های DECG و IUP )به انتخاب خریدار(	 
قابلیت اتصال به پروب های وایرلس )بدون سیم( ضد آب با حساسیت باال	 
دارای باطری قابل شارژ )به انتخاب خریدار(	 
قابلیت اتصال به سیستم سانترال به صورت وایرلس	 

F2 دستگاه فتال مانیتورینگ مدل
EDAN محصول کمپانی

دارای مانیتور LCD سیاه و سفید تاشو )5.6 اینچ(	 
دارای دو پروب FHR1 و  FHR2 با حساســیت باال )8 کریستال( به جهت 	 

مانیتورینگ خارجی جنین دوقلو
دارای یک پروب TOCO به جهت ثبت انقباضات رحمی	 
قابلیت نمایش همزمان نمودارها و اعداد در صفحه نمایش   	 
قابلیت 60 ساعت نگهداری اطاعات بیمار به صورت مداوم	 
قابلیـت نصب پروب های DECG و IUP به جهت مانیتورینـگ داخلـی 	 

)به انتخاب خریدار(
 	 ) Fetal Movement(  قابلیت ثبت حرکات جنین به صورت خودکار و دستی
دارای باطری قابل شارژ )به انتخاب خریدار(	 
قابلیت اتصال به سیستم سانترال به صورت وایرلس	 
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F9 EXPRESS دستگاه فتال و مترنال مانیتورینگ مدل
EDAN محصول کمپانی

مانیتورینگ همزمان عایم حیاتی مادر و جنین	 
دارای مانیتور LCD رنگی تاشو با کیفیت باال و قابلیت لمسی بودن صفحه 	 

در صورت انتخاب خریدار )12.1 اینچ( 
دارای دو پــروب FHR1 و FHR2 جهــت مانیتورینــگ جنیــن دوقلــو بــا 	 

حساسیت بسیار باال )12 کریستال(
قابلیت 60 ساعت نگهداری اطاعات بیمار به صورت مداوم	 
قابلیت نصب پروب های DECG و IUP )به انتخاب خریدار(	 
قابلیت اتصال به پروب های وایرلس )بدون سیم( ضد آب با حساسیت باال	 
 	)Fetal Movement( قابلیت ثبت حرکات جنین به صورت خودکار و دستی
 	HR, SPO2, ECG, TEMP, NIBP :ادامه  مانیتور عایم حیاتی مادر بعد از زایمان
قابلیت ثبت نکات مهم در حین مانیتورینگ در اتاق زایمان و مشاهده ی 	 

 )Smart Note( آنها بر روی کاغذ پرینت بعد از اتمام مانیتورینگ
دارای باطری قابل شارژ به انتخاب خریدار	 
قابلیت اتصال به سیستم سانترال به صورت وایرلس	 

FTS-6 سیستم مانیتورینگ مرکزی مدل
EDAN محصول کمپانی

پیشرفته ترین تکنولوژی مانیتورینگ مادر و جنین در دنیا	 

 	FHR دارای 8 پروب بدون سیم )وایرلس( و 12 کریستال ضدآب

 	TOCO )دارای 7 پروب بدون سیم )وایرلس

مانیتورینگ همزمان 7 مادر و جنین تنها با اســتفاده از یک سیســتم 	 
بدون نیاز به 7 دستگاه فتال مانیتورینگ

F9 دستگاه فتال مانیتورینگ مدل
EDAN محصول کمپانی

دارای مانیتور LCD رنگی تاشو با کیفیت باال و قابلیت لمسی بودن صفحه 	 
)12.1 اینچ(

دارای دو پــروب FHR1 و FHR2 جهــت مانیتورینــگ جنیــن دوقلــو بــا 	 
حساسیت بسیار باال )12 کریستال(

قابلیت 60 ساعت نگهداری اطاعات بیمار به صورت مداوم	 
قابلیت نصب پروب های DECG و IUP )به انتخاب خریدار(	 
قابلیت اتصال به پروب های وایرلس )بدون سیم( ضد آب با حساسیت باال	 
 	)Fetal Movement( قابلیت ثبت حرکات جنین به صورت خودکار و دستی
قابلیت ثبت نکات مهم در حین مانیتورینگ در اتاق زایمان و مشاهده ی 	 

 )Smart Note( آنها بر روی کاغذ پرینت بعد از اتمام مانیتورینگ
دارای باطری قابل شارژ به انتخاب خریدار	 
قابلیت اتصال به سیستم سانترال به صورت وایرلس	 
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FTS-3 سیستم پروب بدون سیم )وایرلس( مدل
EDAN محصول کمپانی

دارای دوپــروب FHR باحساســیت بســیار باال)12 کریســتال( و یک 	 
TOCO پروب

دارای اســتند مخصوص شــارژ پروب هــا بدون محدودیــت مکان برای 	 
جایگذاری پروب ها

پروب ها ضد آب بوده و دارای کارایی باالیی جهت زایمان درآب می باشد.	 
پروب ها قابلیت قرارگیری تا 100 سانتی متر زیر آب را دارا می باشند.	 
از پروب هــای بدون ســیم )وایرلس( در اتــاق زایمان، می تــوان برای 	 

مانیتورینــگ دایــم مادرانی که دارای بارداری با ریســک باال هســتند، 
استفاده کرد.

پروب ها دارای باطری با طول عمر باال و دوره شارژ مجدد بسیار کوتاه می باشند.	 
ایــن سیســتم قابلیت اتصــال به دســتگاه  های فتــال مانیتورینگ 	 

مدل F9 ،F6 و Express را دارا می باشد.

دستگاه سونیکید )فتال داپلر( قابل حمل 
SD3 مدل

EDAN محصول کمپانی

ایده آل برای تشخیص ضربان قلب جنین در طول دوران بارداری	 
طراحی کارآمد و کیفیت پخش صدای بسیار باال	 
 	 LED دارای صفحه ی نمایش
دارای پروب ضدآب 3 مگا هرتز با قابلیت تشــخیص ضربان قلب جنین 	 

از هفته ی 9 بارداری
دارای باطری قابل شارژ و شارژر	 
دارای استند شارژ باطری )به انتخاب مشتری(	 
قابلیت ضبط و پخش مجدد صدای قلب جنین با نمایش عددی تعداد ضربان	 

دستگاه سونیکید )فتال داپلر( قابل حمل
CLEARTONE® مدل

CooperSurgical محصول کمپانی

طراحی بسیار مدرن، زیبا و دارای باالترین کیفیت پخش صدا	 
بسیار سبک، با وزن 320 گرم و قابلیت جابجایی	 
دارای پروب 3 مگا هرتز با قابلیت تشخیص ضربان قلب جنین از هفته ی 	 

9 بارداری
دارای صفحه ی نمایش دیجیتال 	 
پروب ها با کابل های قابل تعویض به دستگاه متصل می شوند.	 
دارای باطری قابل شارژ و شارژر	 
دارای سوکت 3.5 میلی متر برای اتصال هدست )گوشی(	 
نمایش ضربان قلب جنین در 4-2 ثانیه	 
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Mityvac® وکیوم نوزاد مدل
CooperSurgical محصول کمپانی

بیش از 20 ســال اســت وکیوم نوزاد مــدل ®Mityvac با ایمنی و کارایی 
باال به متخصصین امر مامایی این امکان را می دهد، تا در هنگام زایمان با 
اطمینان خاطر باال در جهت حفظ سامتی جنین برای خروج جنین از واژن از 

آن بهره مند شوند.
سیستم ®Mityvac از دو قسمت تشکیل شده است که یک قسمت پمپ 
مکش دایمی و یک قســمت انواعی از کاپ های یکبار مصرف می باشــد که 

توسط پزشک متناسب با شرایط زایمان انتخاب می شود.

SD5 دستگاه سونیکید )فتال داپلر( رومیزی مدل
EDAN محصول کمپانی

دارای طراحی بسیار زیبا، وزن سبک و قابل حمل	 
 	)FHR( محاسبه ی دقیق تعداد ضربان قلب جنین
دارای صفحه نمایش LCD با نور پس  زمینه ی چشم نواز	 
دارای دو پخش کننده ی صدای با کیفیت بسیار باال	 
دارای پروب ضدآب 2 مگاهرتز	 
پروب ها با سیم های قابل تعویض به دستگاه متصل می شوند.	 
قابلیت ضبط صدای ضربان قلب جنین	 
دارای باطری قابل شارژ با عمر طوالنی	 
توانایی تشخیص ضربان قلب جنین از هفته ی دهم بارداری	 

SD6 دستگاه سونیکید )فتال داپلر( رومیزی مدل
EDAN محصول کمپانی

دارای پروب بدون سیم )وایرلس( 2 مگاهرتز و تکنولوژی اینفرارد 	 
دارای طراحی بسیار زیبا، وزن سبک و قابل حمل	 
 	)FHR( محاسبه ی دقیق تعداد ضربان قلب جنین
دارای صفحه نمایش LCD با نورپس زمینه ی چشم نواز	 
دارای دو پخش کننده ی صدای با کیفیت بسیار باال	 
قابلیت ضبط صدای ضربان قلب جنین	 
دارای باطری قابل شارژ با عمر طوالنی	 
توانایی تشخیص ضربان قلب جنین از هفته ی دهم بارداری	 

Elle دستگاه تنس مدل
استفاده در اتاق زایمان برای انجام زایمان کم درد

Bodyclock محصول کمپانی
دستگاه الی تنس )Elle TENS( )سیستم کاهش درد بدون استفاده از داروی 
شـیمیایی( به عنوان محرک الکتریکی اعصاب از طریق پوسـت، به وسـیله ی 
پدهایـی )الکتـرود( که بر روی پوسـت و در محل درد قرار می گیرند، تحریک 
الکتریکی کم ولت را به اعصاب حسی در سطح پوست منتقل کرده و در ادامه 
با القای این امواج به رشته های عصبی زیر پوست، ترشح مواد شیمیایی ضد 
درد طبیعی در بدن مانند اندورفین ها را باعث شده و نهایتا منجر به کاهش 
درد در فرد استفاده کننده از دستگاه می شود. نکته ی قابل توجه در استفاده 
از سیسـتم TENS امـن بـودن و راحـت بودن اسـتفاده از سیسـتم می باشـد.
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وکیوم یکبار مصرف نوزاد
MityOne® with MitySoft® Bell Cup

CooperSurgical محصول کمپانی

بــا طراحی مــدرن و ارگونومیک جهت کمک به خروج جنیــن از واژن در 	 
هنگام زایمان

دارای نرم  ترین کاپ موجود در جهان	 
آســیب های ناشی از چرخش  سر به علت ســاقه ی قابل َدَوران دستگاه 	 

کاهش می یابد.
این نوع کاپ مناسب برای پرزانتاسیون  OA می باشد.	 
قابلیت آزاد کردن آسان مکش وکیوم	 
مناسب برای زایمان های طبیعی و قابل استفاده در سزارین	 
این مدل وکیوم به گونه ای طراحی شــده است که فشار مکش بیش از 	 

58 نشود. cmHg

وکیوم یکبار مصرف نوزاد
MityOne® with M-Style® Mushroom® Cup

CooperSurgical محصول کمپانی

 با طراحی مدرن و ارگونومیک جهت کمک به خروج جنین از واژن در هنگام زایمان	 
کاپ نــوع Mushroom ارتجاعی بــوده و قابلیت انعطاف 90 درجه ای در 	 

هر جهتی را دارد.
آســیب های ناشی از چرخش  سر به علت ســاقه ی قابل َدَوران دستگاه 	 

کاهش می یابد.
کاپ Mushroom برای ایجاد مکش و کشش بیشتر در پرزانتاسیون هایی 	 

که به مکش بیشتر نیاز دارند، مناسب است.
قابلیت آزاد کردن آسان مکش وکیوم	 
موثرترین روش برای زایمان های با پرزانتاسیون OP می باشد.	 
این مدل وکیوم به گونه ای طراحی شــده است که فشار مکش بیش از 	 

58 نشود. cmHg

کاپ وکیوم نوزاد
 Mityvac reusable delivery vacuum cup

CooperSurgical محصول کمپانی

این کاپ واکیوم از جنس سیلیکون مدیکال گرید قابل استریل بوده و در 
هنگام زایمان برای کمک به خروج نوزادانی که برای عبور آنها از واژن مادر 
نیاز به وســایل کمک کننده هســت ایده آل می باشد. این کاپ سیلیکونی 
قابلیــت اتصال به پمپ های مکش را دارا بوده و مهم ترین خصوصیت آن 
وجود یک دســته از جنس برنج اســت که روی آن یک شیر اطمینان تعبیه 
شــده اســت و در هر زمان که نیاز به تخلیه ی مکش باشد این امر میسر 
خواهــد بود، لذا کمترین میزان آســیب به نوزاد را با این کاپ مشــاهده 

می کنیم.
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C-100 دستگاه کولپوسکوپ اپتیک مدل
Ecleris محصول کمپانی

دارای دوچشمی پیشرفته با دو انتخاب زاویه دار و مستقیم	 
دارای 5 بزرگنمایی شیئی )4 ،6، 10، 16 و 25( برابر	 
قابلیت استفاده از دو چشمی ارگونومیک با قابلیت چرخش 180 درجه	 
دارای فیلتر نور سبز برای معاینه ی عمق عروق	 
دارای منبــع نور LED با طول عمــر باال که در هنگام معاینه قالب طبیعی 	 

بافت را نشان می دهد.
دارای بازوی تمام هیدرولیک با قابلیت جابه جایی و اشغال کمترین فضا 	 

در محل نصب دستگاه
امکان اضافه کردن تجهیزات الزم جهت انتقال تصویر بر روی مانیتور	 

C-100A دستگاه کولپوسکوپ اپتیک مدل
Ecleris محصول کمپانی

دارای دوچشمی پیشرفته با دو انتخاب زاویه دار و مستقیم	 
دارای 5 بزرگنمایی شیئی )4 ،6، 10، 16 و 25( برابر	 
قابلیت استفاده از دو چشمی ارگونومیک با قابلیت چرخش 180 درجه	 
دارای فیلتر نور سبز برای معاینه ی عمق عروق	 
دارای منبــع نور LED با طول عمــر باال که در هنگام معاینه قالب طبیعی 	 

بافت را نشان می دهد.
دارای بازوی تمام هیدرولیک 	 
امکان اضافه کردن تجهیزات الزم جهت انتقال تصویر بر روی مانیتور	 

iView 21/31 دستگاه کولپوسکوپ اپتیک مدل
محصول کمپانی ATMOS آلمان

یکی از قابل اعتمادترین و باکیفیت ترین برند کولپوسکوپ در دنیا	 
دارای لنزهای همگرا که باعث تمرکز امواج نور در یک نقطه مناسب برای 	 

دید چشم می شوند.
دارای طراحی مدرن و ارگونومیک که بیشترین میزان راحتی و دقت را 	 

در هنگام معاینه برای متخصصین فراهم می سازد.
دارای منبع نور LED نور سفید که عاوه بر عمر طوالنی حالت طبیعی بافت 	 

را در هنگام معاینه نشان می دهد.
دارای انواعی از استندهای تمام هیدرولیک که کمترین فضای اشغالی و 	 

بیشترین میزان حرکت را برای متخصصین فراهم می سازد.
امکان اضافه کردن تجهیزات الزم جهت انتقال تصویر بر روی مانیتور	 
دارای نرم افزار پیشرفته ثبت اطاعات بیماران با قابلیت نصب بر روی 	 

سیستم کامپیوتری تاچ اسکرین
دارای فیلتر نور سبز جهت معاینه عمق عروق	 
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3MV دستگاه کولپوسکوپ اپتیک مدل
Leisegang محصول کمپانی

معتبرترین، قابل اعتمادترین و باکیفیت ترین برند کولپوسکوپ در دنیا	 
دارای لنزهای همگرا که باعث تمرکز امواج نور در یک نقطه مناسب برای 	 

دید چشم می شوند.
دارای طراحی مدرن و ارگونومیک که بیشترین میزان راحتی و دقت را 	 

در هنگام معاینه برای متخصصین فراهم می سازد.
دارای منبع نور LED نور سفید که عاوه بر عمر طوالنی حالت طبیعی بافت 	 

را در هنگام معاینه نشان می دهد.
دارای انواعی از استندهای تمام هیدرولیک که کمترین فضای اشغالی و 	 

بیشترین میزان حرکت را برای متخصصین فراهم می سازد.
امکان اضافه کردن تجهیزات الزم جهت انتقال تصویر بر روی مانیتور	 
دارای نرم افزار پیشرفته ثبت اطاعات بیماران با قابلیت نصب بر روی 	 

سیستم کامپیوتری تاچ اسکرین
دارای فیلتر نور سبز جهت معاینه عمق عروق	 

C6A/C6 دستگاه ویدیو کولپوسکوپ مدل
EDAN محصول کمپانی

دارای سیستم LED cold lighting  که خالص ترین تصاویر از بافت هدف 	 
را فراهم می کند.

سیستم خودکار و پیشرفته وضوح تصویر	 
امکان کارکرد ساده و تنها با یک دست با صفحه کلید دوربین	 
دارای فیلتر نور سبز جهت معاینه عروق	 
دارای نرم افزار پیشرفته کولپوسکوپی برای ثبت اطاعات بیماران	 
بزرگنمایی تا 36 برابر	 
وجه تمایز این دو مدل وجود ترالی پیشرفته برای دستگاه C6 می باشد.	 

 LEEP سیستم یکپارچه
CooperSurgical محصول کمپانی

دارای صفحه نمایش LED که در جلوی دستگاه جهت سهولت در انتخاب 	 
دقیق قدرت انتقالی تعبیه شده است.

دارای میکروپروسسورهای کنترل کننده برای افزایش دقت، صحت و ایمنی	 
 	CUT و BLEND, COAG قابلیت انتخاب روش های مختلف از جمله
دارای مکانیسم تست خودکار جهت اطمینان از دقت عملکرد دستگاه	 
 	Smoke Evacuation باالترین میزان مکش دود توسط سیستم فیلتر
دارای فیلترهای قابل تعویض و فیلتراسیون سه مرحله ای	 
دارای ترالی با طراحی مدرن مناسب با فضاهای مطبی، کلینیکی و بیمارستانی	 
دارای سرقلم های مختلف برای اهداف درمانی متعدد از جمله البیاپاستی	 
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پانچ بیوپسی برای نمونه گیری از سرویکس
Euromed برند

CooperSurgical محصول کمپانی

این پانچ با بدنه ی استنلس استیل یکی از وسایل الزم و ضروری در حین 
انجام کولپوسکوپی می باشد. ازویژگی های مهم این پانچ بیوپسی می توان 
به نمونه برداری ســریع و بدون درد با طراحی منحصر به فرد و دست ساز 

بودن آن اشاره کرد.

کاتتر مخصوص سونوهیستروگرافی مدل
H/S Elliptosphere™

CooperSurgical محصول کمپانی

ایــن کاتتر بــه منظور سونوهیســتروگرافی و هیستروســالپنگوگرافی 	 
استفاده می شود.

H/S Elliptosphere کیفیــت بــاالی عکس بــرداری را همــراه با حداقل 	 
ناراحتی برای بیمار فراهم می کند.

 	Saline Based یا Oil Based قابلیت استفاده از کاتتر با مایع حاجب
طراحی بی نظیر بالن باعث جلوگیری از نشــت مایع تزریق شــده از رحم 	 

به خارج شــده و در نتیجه با کمترین حجم مایع، بیشــترین اتساع انجام 
می شود.

بدون التکس	 
قطر کــم کاتتر امــکان قرارگیــری آن در کنار پروب ســونوگرافی را 	 

فراهم می کند.

  GUARDIAN ® رترکتور واژینال
CooperSurgical محصول کمپانی

ایــن رترکتور به طور موثری بیشــترین امکان دید محیــط واژن و بافت 
پرینه را برای پزشــک در زمــان اپیزیوتومی و ترمیم لسراســیون مهیا 
می کنــد. از مزایــای منحصر به فرد این وســیله می توان بــه موارد زیر 

اشاره کرد:
حداکثر میزان رتراکسیون	 
کاهش ریســک Needle Stick  شــدن پزشــک به وســیله سوزن در 	 

هنگام اپیزیوتومی
فراهم آوری کامل دید در تمامی جهات محیط واژن	 
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پایپل ®Pipelle اندومتریال ساکشن کورت
CooperSurgical محصول کمپانی

معروفترین و کارآمدترین وسیله بیوپسی از اندومتر برای اهداف ذیل در 
مطب و بیمارستان:

تشخیص کارسینوم و تغییرات پره کانسر	 
بررسی منوراژی و متروراژی	 
بررسی درمان های هورمونی	 
تشخیص تاریخ سیکل اندومتر	 
تشخیص علل نازایی و عفونت ها	 

پایپت ™Pipet اندومتریال ساکشن کورت
CooperSurgical محصول کمپانی

برای بیوپســی از اندومتر بیمارانی که در انجام این پروســه ی تشخیصی  
دارای اضطراب و درد هستند برای اهداف ذیل استفاده می شود:

تشخیص کارسینوم و تغییرات پره کانسر	 
بررسی منوراژی و متروراژی	 
بررسی درمان های هورمونی	 
تشخیص تاریخ سیکل اندومتر	 
تشخیص علل نازایی و عفونت ها	 

LEEP سرقلم های مخروطی دستگاه
Fischer cone biopsy excisore™ مدل

CooperSurgical محصول کمپانی

یکی از انواع ســرقلم های دســتگاه LEEP مدل مخروطی بوده که در طول 
نمونه برداری کنترل آن بســیار آسان است و با دقت از اندوسرویکس به 
صورت مخروطی و در تمامی زوایا نمونه می گیرد. ســیم الکترود آن بسیار 

محکم و نازک بوده و به راحتی قابل تمیز شدن می باشد.
بدنه سرقلم مخروطی شکل عایق بوده و باعث جلوگیری از آسیب زدن به 

بافت های مجاور می شود.
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Word Catheter کاتتر ورد
CooperSurgical محصول کمپانی

کاتتــر ورد )word catheter( وســیله ای بســیار کارآمــد و بــا کیفیت باال 
از جنس ســیلیکون اســت که در پــی درمان )برش و درناژ( کیســت ها و 
آبسه های غدد بارتولن در مطب برای جلوگیری از عود مجدد برای بیماران 

استفاده می شود.
قابل ذکر اســت که میزان شیوع عود آبســه ها و کیست های غدد بارتولن 
بسیار باالست و به این ترتیب به راحتی می توان در مطب از آن جلوگیری 

نمود.

SensaTone دستگاه
BodyClock محصول کمپانی

وسیله ای بسیار ساده و در عین حال قدرتمند، جهت تقویت )فیزیوتراپی( 
عضات کف لگن می باشــد. طراحــی منحصربه فرد این وســیله به گونه ای 
می باشد که بانوان در هر سنی که عاقمند به تقویت عضات کف لگن و یا 
درمان بی اختیاری ادرار هستند، می توانند از این محصول استفاده نمایند.

مانند تمام عضات بدن هر چه بیشــتر عضات کف لگن در خانمی تحریک 
شود، عضله قوی تر می شود و البته خانمی با عضات کف لگن قوی، راحتی 

بیشتری خواهد داشت با:
کنترل بهتر مثانه جهت جلوگیری و درمان بی اختیاری ادرار	 
افزایش سفتی واژن جهت جلوگیری و درمان انواع پروالپس	 
لذت باالتر در روابط زناشویی	 

Dilateria با Cervical Dilation
Cooper Surgical محصول کمپانی

Dilateria یک محصول طبیعی می باشــد، که از گیاهی در اروپای شمالی به 
نام Laminaria Hyperborea تهیه شــده است و برای دیاتاسیون آرام و 

طبیعی سرویکس ایده آل می باشد. 
این محصول یکی از محصوالت پرمصرف و بدون ضرر اســت که در موارد 

نیاز به دیاتاسیون سرویکس با کارایی باال استفاده می شود.
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 MILEX واژینال دیالتور برند
CooperSurgical محصول کمپانی

دیاتورهای واژینال از جنس ســیلیکون موثرترین وســیله متمم درمان 
بــرای بیمارانی اســت که در پی رادیوتراپــی و جراحی های ترمیمی واژن 
نیاز به استفاده از آن داشته و سبب حفظ حالت طبیعی دیواره های واژن 
می شود. هم چنین این وسیله موثرترین راه درمان برای خانم هایی است 
که دچار درد در هنگام رابطه ی جنسی هستند. این دیاتورها در 4 سایز 

و مناسب با شرایط بیماران برای آنها استفاده می شود.

 Kevorkian Collector™ کورت
Euromed با برند

CooperSurgical محصول کمپانی

این کورت منحصر به فرد دارای یک ســبد می باشد، که باالترین کارایی را 
در جمع آوری نمونه از بافت سرویکس فراهم می کند. این کورت به گونه ای 
طراحی شده است که عاوه بر به دست آوردن نمونه بافتی از سرویکس، 
به عنوان یک وســیله ایده آل برای نمونه گیری از بافت واژن، وولو و حتی 

خروج ضایعات کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

Euromed با برند Novak کورت
CooperSurgical محصول کمپانی

یکی از رایج ترین وسایل نمونه گیری از بافت اندومتر که قابلیت استریل 
 Euromed شــدن و اســتفاده مجدد را دارا می باشــد. این کورت با برنــد
محصول کمپانی کوپرســرجیکال آمریکا بوده و وســیله ای بســیار رایج در 
تشــخیص بیماری های زنان می باشــد. این وسیله با ویژگی مکش پیوسته 

باالترین کارایی را برای نمونه برداری حداکثری از بافت اندومتر دارد.

Euromed ست پانچ وولو با برند
CooperSurgical محصول کمپانی

این ست شامل 1 دسته با قابلیت اتصال به 6 سرقلم استیل ضد زنگ با 
دیامتر 3 تا 7 میلی متر برای نمونه گیری از وولو طراحی شده است. از این 
ست برای نمونه گیری از واژن و خروج ضایعات کوچک نیز استفاده می شود. 
این مجموعه بر روی یک ســینی برنجی در یک جعبه چوبی زیبا قرار گرفته 

و قابلیت استریل شدن و استفاده مکرر را تا سالیان دراز دارا می باشد.
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Zeppelin S کلمپ مدل
CooperSurgical محصول کمپانی

این کلمپ با کارایی بســیار باال برای هیســترکتومی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد و فک آن به گونه ایی طراحی شده است که با قدرت باال، کمترین 
 S جراحــت را به بافت وارد کرده و به علت شــکل ظاهری آن به نام کلمپ
شناخته شده است . بدنه ی استنلس استیل آن باعث طول عمر باالی این 

وسیله شده است . این برند از معروف ترین برند های دنیا می باشد.

Sheth™ Adnexa کلمپ مدل
CooperSurgical محصول کمپانی

از این کلمپ برای هیســترکتومی اســتفاده می شــود. این کلمپ نســل 
جدیدی از کلمپ های برند معروف Zeppelin اســت با کارایی بســیار باال، 
ظرافــت در طراحی و کمترین میزان آســیب به بافت. طــول فک در این 

کلمپ در مقایسه با کلمپ های دیگر بیشتر است.

Foerster sponge فورسپس
CooperSurgical محصول کمپانی

Sponge forceps وسیله ای رایج و ضروری برای جراحی های زنان و زایمان 
می باشــد. این وســیله به گونه ای طراحی شــده اســت که شکل بیضی و 
دندانه دارســر آن عمل نگه داشــتن بافت اسفنجی را در طی عمل به نحو 
مطلوبی میســر می سازد.دســته ی بلند و وجود دو قســمت نر و مادگی در 

انتهای دسته، باعث ثبات کارکرد این وسیله در طی عمل جراحی می شود.
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ELLIPSE CHAIR دستگاه یوروداینامیک مدل
ANDROMEDA محصول کمپانی

دارای 8 کانال فشار	 
22 اینچ با ویندوز 7	  LED دارای مانیتور
قابلیت اتصال به صورت وایرلس و یا بوسیله سیم به کامپیوتر و لپ تاپ	 
دارای ترالی به همراه موس، کیبورد و پرینتر رنگی	 
دارای سیستم فلومتری با امکان تنظیم ارتفاع پایه	 
دارای سنسوری با حساسیت باال	 
 	)1ml/min-200ml/min( دارای پمپ قابل تنظیم تزریق سرم
 	MTC با قابلیت جابجایی به همراه اتصال Puller دارای
دارای صندلی یوروداینامیک با تنظیم الکترونیکی در جهت های مختلف	 

Nexam Pro دستگاه یوروداینامیک مدل
MMS محصول کمپانی

سیستم جامع و حرفه ای یوروداینامیک	 
دارای 8 کانال فشار	 
دارای مانیتور LED رنگی و چاپگر حرارتی	 
قابلیت اتصال به صورت وایرلس و یا بوسیله سیم به کامپیوتر و لپ تاپ	 
دارای پمپ تزریق سرم منحصر به فرد 10 غلتکی	 
قابلت های گسترده یوروداینامیک تصویری و عصبی	 
دارای سیستم فلومتری با امکان تنظیم ارتفاع پایه	 
دارای سنسور با حساسیت باال	 
طراحی ارگونومیک با مانیتور قابل تنظیم ارتفاع، به شما امکان می دهد 	 

در طول تحقیقات بنشینید
 	MTC با قابلیت جابجایی به همراه اتصال Puller دارای
مناسب برای آزمایشــات EMG ،CLP ،VLPP ،UPP ،S.F.P، سیستومتری 	 

و بیوفیدبک

 PhysioVag دستگاه
  General Project آ )GP(  محصول کمپانی

دســتگاه  PhysioVag دستگاهی اســت که با به کار گیری اصول دیاترمی، 
حــرارت عمقی از طریق امواج الکترومغناطیــس با فرکانس باال را در بافت 
واژن و پوست ایجاد می کند. سه نوع هندپیس )hand pieces( متنوع این 
دستگاه تمامی روش های درمانی حرارتی غیر جراحی و غیر تهاجمی واژن را 
ممکن می ســازد. دستگاه Physio Vag در درمان آسیب های شایع از قبیل 
: خشــکی واژن، بی اختیاری ادراری، پروالپس واژن و نیز در موارد جوان 
سازی واژن، زیباسازی و شکل دهی البیای مینور و ماژور و تایتنینگ واژن 
)vaginal tightening( کاربرد دارد که به موجب درمان این موارد افزایش 

رضایتمندی جنسی را در بیماران پدید می آورد . 
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MILEX انواع پساری برند
CooperSurgical محصول کمپانی

تنوع فراوان )25 مدل( با سایز بندی متنوع برای اهداف درمانی گوناگون 
شامل:

درمان سرویکس های نارسا در خانم های باردار	 
درمان افتادگی ارگان های لگنی و بی اختیاری ادراری	 
بدون بوزایی با عدم جذب ترشحات	 
استفاده از جنس سیلیکون )بدون التکس(	 
عمر طوالنی با قابلیت اتوکاو شدن	 
قابلیت نصب مجدد توسط خود بیمار	 

MILEX کیف مخصوص سایزینگ پساری برند
CooperSurgical محصول کمپانی

حاوی نمونه های پر مصرف پســاری ها در ســایزهای مختلف جهت یافتن 	 
بهترین سایز بیمار

اســتفاده مکــرر با قابلیت اتوکاو شــدن پســاری های موجــود در کیف 	 
سایزینگ

 The Curve IUI کاتتر
CooperSurgical محصول کمپانی

این کانتر محصول منحصر به فــردی از کمپانی Cooper Sergical امریکا 
می باشد که باالترین کارایی در تلقیح داخل رحمی را داراست.

این نوع کاتتر با نوک اریب و باریک بسیار راحت و روان داخل رحم وارد 
می شود. سایز آن 1.6mm × 17.2cm و دارای یک حفره در ابتدای کاتتر 

است.

Select IUI کاتتر
CooperSurgical محصول کمپانی

پر کاربردترین کاتتر تلقیح داخل رحمی ، این نوع کاتتر بوده که اسپرم از 
طریق این کاتتر قابل انعطاف و نازک داخل رحم تزریق می شود . سایز آن 

2.1mm × 17cm و دارای دو حفره در ابتدای کاتتر است.


