
Ochranné návleky a příslušenství na ultrazvukové sondy, nástavce a vodiče jehel pro 
provádění biopsie se zobrazením dráhy jehly na obrazovce ultrazvukového přístroje, 

léčebné a diagnostické zákroky na prostatě a elektromagnetická navigace. 
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Ochranné návleky ultrazvukových sond a přístrojů

ź k dispozici v různých délkách a šířkách pro optimální kontakt se sondou

ź rozšiřuje sterilní pole až do délky 244 cm od hlavy ultrazvukové sondy až po konektor

ź pomáhá snížit riziko infekce a křížové kontaminace pro bezpečnost pacientů a personálu

Ochranné návleky ultrazvukových sond pro všeobecné použití
ź doporučeno pro všechny punkce

ź dostupné ve sterilním i nesterilním provedení a v různých materiálech (Civ-Flex, latex, PE)
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ź pomáhá lékařům a pacientům zefektivněním a zrychlením radiologických zákroků a 
procedur 

ź virová bariéra, umožňuje 100% „gel-free” procedury

Envision™ ochranné návleky a podložky

ź ultrazvukové produkty Envision™ jsou aktivovány sterilní kapalinou a nevyžadují žádný gel

ź pomáhá snížit riziko infekce a křížové kontaminace pro 
bezpečnost pacientů a personálu

ź snižuje riziko spojené s křížovou kontaminací

Endokavitální / vaginální návleky ultrazvukových sond

ź dostupné ve sterilním a nesterilním provedení a v různých materiálech 
(latex, Civ-Flex, NeoGuard)

ź doporučeno pro všechny transrektální a transvaginální ultrazvukové postupy

ź k dispozici v různých délkách a šířkách, návleky jsou navrženy pro snadnou 
aplikaci na sondu



Ochranné návleky ultrazvukových sond a přístrojů

ź nová generace sterilních bariér využívajících prvotřídní materiál CIVCO CIV-Flex™ 
a zjednodušující aplikaci návleku pro úsporu času a zefektivnění ultrazvukového vyšetření

ź otevřenou plochu návleku pro jednoduché vložení Intuit Roll™ a Intuit Snap Fit™ - poskytuje 
sondy, vnitřní pásek pro snadné roztažení do požadované délky

ź PEELSafe™ eliminuje potřebu gelu uvnitř ochranného návleku pro zobrazení bez zkreslení

ź řada Intuit™ ve spojení s řadou PEELSafe™ nabízí absolutní komfort bez kompromisů

Intuit™ a PEELSafe™ ochranné návleky
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Jícnové TEE návleky a náustky
ź ochranné návleky CIV-Flex™ a náustky jícnových sond

ź dostupné ve sterilním a nesterilním provedení pro dospělé i dětské jícnové sondy

ź navlečený na aplikátoru pro snadné použití

ź návleky pro krytí sond při skladování

Chirurgické návleky / ochranné kryty přístrojů
ź návleky jsou vhodné pro malé chirurgické sondy, laparoskopické 

a intraoperativní sondy

ź k dispozici jsou další návleky a ochranné kryty přístrojů včetně: ultrazvukových 
systémů, dálkových ovladačů, polohovacích ramen, katétrů a další

ź poskytují přidanou sterilní ochranu až do délky 244 cm od hlavy sondy 
po konektor v systému
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Bioptické naváděcí systémy pro všeobecné použití

Kompletní řada CIVCO bioptických naváděcích systémů využívá 
dvoudílný set skládající se z opakovaně použitelných bioptických 
nástavců na míru každé sondy a jednorázových vodičů jehly. 

Design vodiče pro jedno použití pomáhá snížit související rizika 
křížové kontaminace.
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ź naváděcí systém nové generace, který poskytuje bezkonkurenční všestrannost 
(zobrazení pod 5 úhly, podporuje 14 různých velikostí intervenčních nástrojů)

ź inovativní design vodiče jehly s funkcí rychlého uvolnění zmenšuje slepou zónu a délku 
ultrazvukově neřízené jehly a zároveň poskytuje vysokou stabilitu pro vyšší přesnost

ź Verza™

ź snadné použití a spolehlivé výsledky pro diagnostické a terapeutické ultrazvukové 
intervence v rovině sondy
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ź Ultra-Pro 3™ se vyznačuje nulovým odporem jehly a podporuje nástroje 11-22 G 
(19 a 21G není k dispozici)

ź Ultra-Pro II™ a Ultra-Pro 3™
ź omezený pohyb jehly a přímá cesta k cíli, umožňuje kratší křivku a zkracuje dobu výkonu

ź s funkcí rychlého uvolnění pro odpojení vodiče jehly

ź Ultra-Pro II™ disponuje kónickým vstupem pro správné nasměrování při vložení jehly 
a podporuje nástroje 8,5FR, 14–23 G (19G není k dispozici).



Bioptické naváděcí systémy pro všeobecné použití
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ź barevné značení jehly podle ISO standardů

ź je bezpečným a účinným prostředkem pro ultrazvukovou navigaci

ź umožňuje umístění jehel v rovině skenování

ź podporuje jehly 14, 16, 18 a 20 G

Ultra-Pro e™

ź otevřený kanál nabízí více úhlů pro hluboký i mělký přístup

Infiniti Plus™

ź podporuje jehly 14, 18, 20, 21/22 a 25 G

ź umožňuje rychlé uvolnění jehly pro zobrazení anatomie v krátké i dlouhé ose

ź nabízí jedinečný otevřený kanál s širokým úhlem vedení jehly

ź zajišťuje přesnou polohu v jedné rovině při vaskulárním přístupu a regionální anestézii

ź podporuje jehly 18, 20 a 21/22 G

ź vodič jehly zvyšuje úspěšnost zavedení katétrů

ź nejširší spektrum možných hloubek: 0,5 cm, 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, 2,5 cm, 3 cm a 3,5 cm

AccuSite™
ź design vodiče jehly umožňuje přístup mimo rovinu skenování

ź navržený speciálně pro umístění v centrální linii



Endokavitální / vaginální bioptické nástavce a vodiče jehel
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Bź limitují variabilitu technik a zrychlují proces osvojení procedury

ź většina vodičů podporuje jehly 16–18 G

Jednorázové endokavitální bioptické vodiče jehel
ź snižují riziko křížové kontaminace

ź zkracují délku zákroku 

ź vodiče se bezpečně připojují k ultrazvukové sondě a zajišťují správnou polohu jehly
pro bioptické postupy

ź přímý nástroj pro vedení jehly dle zobrazení na displeji ultrazvukového přístroje

ź většina vodičů podporuje jehly 16–18 G

ź vyrobené z nerezové oceli pro opakované použití (autoklávovatelné)

Opakovaně použitelné endokavitální bioptické nástavce a vodiče jehel



Elektromagnetické sledování jehly (EMT)
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ź VirtuTrax™ sleduje a vizualizuje hrot libovolných pevných nástrojů 10 F až 17 G

VirtuTrax™

ź dvoudílný systém (opakovaně použitelný elektromagnetický senzor a jednorázový sterilní 
vodič) umožňuje zobrazit umístění a orientaci nástroje během postupu k obtížně 
přístupnému anatomickému cíli

eTRAX™
ź díky senzoru zabudovanému do hrotu jehly poskytuje eTRAX™ lékaři vysoce 

přesný 3D anatomický model pro orientaci nástroje při postupu k anatomickému cíli

ź eTRAX™ lze použít pro aplikace jako: ablace, drenáž, aspirace tekutin,
vaskulární přístup, regionální anestézie a terapeutické podání.

Bezpečný a nákladově efektivní postup s přesným zaměřením lézí.

ź dvoudílný systém se skládá z jednorázového lokalizačního trackeru a opakovaně 
použitelného elektromagnetického senzoru 
pro všeobecné použití.

ź umožňuje synchronizaci fúzovaných obrazových dat z CT/MR a ultrazvuku

OmniTRAX™
ź pro použití s   navigační technologií a 3D naváděcími jednotkami driveBAY™ a trakSTAR™

Nová CIVCO elektromagnetická technologie pro sledování jehly umožňuje 
lékařům sledovat hrot jehly a přitom jasně vizualizovat aktuální pozici 
v reálném čase s   předem získanými 3D datovými soubory (CT/MR). 
Umístění a orientace jehly je jasně zobrazeno na obrazovce. 



AccuCARE / Gely AQUASONIC®

.

ź doporučuje se pro všechny postupy, kde je vyžadován viskózní gel

Ultrazvukové gely Aquasonic®
ź světový standard a nejrozšířenější gel při použití ultrazvukových sond

ź dostupné ve sterilním a nesterilním provedení.

ź komplexní řada zařízení pro provádění léčebných a diagnostických zákroků na prostatě a 
příslušenství k provádění ultrazvukových transperineálních nebo transrektálních procedur

AccuCARE

ź systém AccuCARE nabízí lékařům řadu stabilizátorů a stepperů specifických 
pro transperineální procedury.
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