
Flexor® Vue™

FLEXIBILNÍ  ENDOSKOPICKÝ SYSTÉM

Kombinace 
přístupu a 
vizualizace.



Flexor Vue Endoskopický systém ekonomicko-efektivní endoskopická varianta, která může být použita 
při endoskopických postupech pro přístup a vizualizovaci tělních dutin a orgánů .

Flexor Vue spojuje nejnovější Flexor 180 ™ ohebný endoskopický sheath a VueOptic ™ vizualizační 
vlákno. Jednorázové použití systému je jedinečné v tom, že Flexor 180 sheath je pro jedno použití, zatímco 
VueOptic může být použit až desetkrát. Použitím nového sterilního shathu pro každou proceduru může 
lékař snížit riziko kontaminace.
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FLEXIBILNÍ  ENDOSKOPICKÝ SYSTÉM

Přístup
Flexor 180 má pracovní lumen 9 Fr a samostatný 3 Fr 
kanál, který poskytuje přístup nástrojům (jako laserové 
vlákno a extraktory ) a zároveň maximalizuje irrigační 
průtok. Páka na madle vychyluje sheath o 180 stupňů. 
Tento odklon dává lékaři lepší úhel pro zobrazení 
anatomie a pro provádění procedury.

Vizualizace
VueOptic Vizualizace zdroj je určen k přímé 
vizualizaci tělních dutin nebo orgánů . Dlouhý 150cm 
a složen z jednotlivých optických vláken , které jsou 
pevně svázané a mají kombinovaný průměr 1mm
(3 Fr). 



Vlastnosti a výhody
Flexor 180 flexibilní ureterální sheath
• Patentovaná konstrukce koilu zajišťuje optimální pružnost a 

maximální odolnost vůči zlomení a kompresi.

• Hydrofilní povrch

• PTFE - lemované vnitřní lumen umožňuje plynulý 
průchod zařízení.

•  Dilatátor se postupně zužuje do 6 Fr

• 9 Fr pracovní lumen umožňuje využití nástrojů s 
většími frenchy spolu s VueOptic vizualizačním 
vláknem.

•  3 Fr sekundární lumen umožnuje irrigační průtok.

• Unikátní zamykací mechanismus pro simultánní vkládání 
sheathu a dilatátoru.

• Páka umožňuje ohnutí sheathu do 180 stupňů.

VueOptic vizualizační vlákno
• Zavádějte přes jakýkoliv sheath nebo katetr.

• Připojitelný ke světelnému zdroji pro lepší 
viditelnost

• Připojitelné do hlavy kamery nebo zobrazovacího 
systému pro zachycení statických snímků a videa.
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Globální číslo Katalogové číslo

Sheath 
ID 
Fr

Sheath  
délka

cm
Vlákno

Fr

Délka
vlákna

cm

FLEXIBILNÍ ENDOSKOPICKÝ SYSTÉM

G34306 FV-090045-150 9 45 3 150

G50972 FV-090075-150 9 75 3 150

Flexor 180™ ureterální sheath

G50973 FVAS-090045 9 45 - -

G50974 FVAS-090075 9 75 - -

VueOptic™ vizualizační vlákno

G25343 FVO-150 - - 3 150




