
Useiden sivuonteloiden hoito 

yhdellä monitoimintoisella 
laitteella 

XprESS        LoProfile
Useiden sivuonteloiden laajentamiseen 
tarkoitetussa järjestelmässä

XprESS        LoProfile
Useiden sivuonteloiden laajentamiseen 
tarkoitetussa järjestelmässä

XprESS        LoProfile
Multi-Sinus Dilation Tool

XprESS        LoProfile
Multi-Sinus Dilation Tool

PALLOLAAJENNUKSEN 

ETSIN

VARMISTUS

IMU

HUUHTELU



ENNENNÄKEMÄTÖN MONIPUOLISUUS 

•  Muotoiltavaa kärkeä voidaan nopeasti uudelleenmuotoilla otsa-,  
kita- tai poskionteloiden hoitoa varten

•  Useita eri pallokokoja, jotka on optimoitu tarkkaa sijoittamista ja 
potilaskohtaisia tarpeita varten

•  Sopii käytettäväksi erilaisten varmistustekniikoiden kanssa, kuten 
PathAssist™ LED Light Fiber™ ja suora visualisaatio

VERTAANSA VAILLA OLEVA TEHO 
• Helppokäyttöinen, kokonaisvaltainen laite tehostaa sivuonteloiden laajennushoitoja

•  Kosketustuntuma antaa lisävarmuutta nopeaa ja tarkkaa asetusta varten

•  Tehokas tekniikka voidaan helposti ottaa osaksi leikkaussalin, päiväkirurgian  
tai avohoidon työnkulkua

• Yksinkertainen henkilökunnan koulutus – helppo käyttö ja vähän osia

• Tehostunut varastonhallinta

Voit tehdä enemmän monipuolisella ja 
tehokkaalla XprESS™ LoProfile -järjestelmällä

SISÄ-
KULMA

45°135°

Muotoiltava kärki

Poskiontelotaivutusta 
varten

Otsa-, kita- ja poskionteloiden hoito yhdellä 
monitoimintoisella laitteella

• Todistettu onnistunut pääsy luonnolliseen poskionteloaukkoon ja suppiloon sekä niiden laajentaminen5

• Kliinisesti osoitettu sivuontelo-oireiden merkitsevä väheneminen5

•  Laajentaminen muotoilee sivuontelon luukudosta sisältävää ulosvirtausaluetta siirtämällä viereistä 
luuta ja nenän vierusontelorakenteita paikaltaan, mikä mahdollisesti vähentää kudoskadon  
määrää perinteisiin FESS-toimenpiteisiin verrattuna 6,7

OTSAONTELO KITAONTELO POSKIONTELO

INTUITIIVINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN TÄYTTÖRUISKU 
SAAVUTTAA LUOTETTAVASTI 12 atm:n PAINEEN 

YHDELLÄ AINOALLA PAINALLUKSELLA

MUOTOILTAVAA KÄRKEÄ 
VOIDAAN MUOTOILLA 
NOPEASTI HELPOLLA 
VÄÄNTÖTYÖKALULLA



Entelluksen useiden sivuonteloiden laajentamiseen 
tarkoitetussa XprESS-järjestelmässä yhdistetään useita 
toimintoja vain yhteen työkaluun, jolloin sivuonteloiden 
laajentaminen voidaan tehdä vähemmän kajoavalla tavalla.

• Pallolaajennus

• Etsin

• Varmistus

• Imu

• Huuhtelu

Yhdellä kädellä käytettävä täyttöruisku tarkasti 12 atm:n 
paineeseen aina yhdellä painalluksella

XprESS LoProfile 
5 mm ja 6 mm 
Compact

5, 6 ja 7 mm:n LoProfile 

XprESS        LoProfile
Useiden sivuonteloiden laajentamiseen 
tarkoitetussa järjestelmässä

XprESS        LoProfile
Useiden sivuonteloiden laajentamiseen 
tarkoitetussa järjestelmässä

XprESS        LoProfile
Multi-Sinus Dilation Tool

XprESS        LoProfile
Multi-Sinus Dilation Tool

1,75 mm:n 
pallokärki 

mahdollistaa 
ahtaiden tilojen 

hoitamisen

Tasainen, 
yhdellä sormella 
ohjattava pallon 

työnnin

Muotoiltavaa kärkeä 
voidaan nopeasti 

muotoilla otsa-, kita-  
ja poskionteloiden 

hoitoa varten

Kiinteä PathAssist™ 
LED Light Fiber™ 
-valokuitu antaa 

suuren intensiteetin 
näkymän 

varmistusta varten

Miellyttävä 
rakenne, jossa on 

kiinteä sormenpää-
imureikä

Täyttöportti 
liittyy suoraan 

yhdellä kädellä 
käytettävään 

täyttölaitteeseen

Kiinteä imu-/
huuhteluportti, jolla 

näkökenttä voidaan 
puhdistaa tehon 

lisäämiseksi

PathAssist™ LED 
Light Fiber™ 
-valokuituun 

sisältyvä virtalähde 
ei edellytä 

lisävalonlähteitä tai 
-kaapeleita



Viitatulle tuotteelle on saatu lupa CE-merkinnän käyttöön. Tuotteita ei ehkä ole saatavissa kaikissa maissa.

KÄYTTÖAIHE: 
XprESS-laitteen käyttöaiheet: Yhteyden luominen otsaonteloiden sopukoihin, kitaonteloaukkoihin ja poskionteloiden aukkoihin / seulaluun suppiloihin sekä niiden hoito aikuisilla 
transnasaalista reittiä pitkin. Nenän sivuonteloiden luukudosta sisältäviä ulosvirtausalueita muotoillaan uudelleen siirtämällä viereistä luuta ja nenän vierusontelorakenteita 
paikaltaan pallon avulla.

PathAssist LED Light Fiber -valokuidun käyttöaiheet: Nenän ja sivuonteloiden rakenteiden paikantaminen, sisäinen valaisu ja läpivalaiseminen vähintään 18-vuotiailla potilailla.

Katso varoitusten, varotoimenpiteiden ja haittatapahtumien koko luettelo käyttöohjeista.

HUOMIO: 
Yhdysvaltain liittovaltion laki sallii näiden laitteiden myynnin vain lääkärin toimesta tai määräyksestä.

Entellus, PathAssist, Light Fiber ja XprESS ovat Entellus Medical, Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.

KIRJALLISUUSVIITTEET: 
1–7 Julkaistut viitteet ja/tai tiedot ovat Entellus Medical -yhtiön arkistossa.

 LUETTELONRO  PALLOKOKO  KUVAUS

 LPLF-105-I  5 mm x 18 mm  XprESS™ LoProfile 5 mm ja PathAssist™ LED Light Fiber™

 LPLF-106-I  6 mm x 18 mm  XprESS LoProfile 6 mm ja PathAssist LED Light Fiber

 LPLF-107-I  7 mm x 18 mm  XprESS LoProfile 7 mm ja PathAssist LED Light Fiber

 LPLF-205-I  5 mm x 8 mm  XprESS LoProfile 5 mm Compact ja PathAssist LED Light Fiber

 LPLF-206-I  6 mm x 8 mm  XprESS LoProfile 6 mm Compact ja PathAssist LED Light Fiber

TILAUSTIEDOT

Tilaa soittamalla numeroon (+1) 800-3586046:

TIETOJA ENTELLUS MEDICAL -YHTIÖSTÄ

Entellus Medical tarjoaa innovatiivisia ja korkealuokkaisia vähän kajoavia hoitoratkaisuja 
terveydenhuollon ammattilaisille ja heidän sivuontelontulehduspotilailleen.

www.EntellusMedical.com
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