
HOZZA KI 
Ambu® aScope™ 4 Cysto

a legtöbbet munkájából



Vegye kezébe a napirendjét és legyen 
eredményesebb
Mit szólna, ha lenne módja a munkafolyamatai egyszerűsítésének 
és optimalizálásának, több beavatkozás végrehajtásának 
kompromisszumok nélkül?

Az aScope™ 4 Cysto egy egyszerhasználatos, flexibilis endoszkóp, 
ami megoldást kínál arra, hogy beossza napirendjét és növelje 
hatékonyságát – anékül, hogy kompromisszumot kötne a munkája 
minőségében.

Állandó minőséget kínál, hiszen minden eljáráskor egy vadonatúj 
cystoszkópot kap. Rendelkezik a szükséges minőséggel és 
hajlékonysággal, amely a cystoszkópia elvégzéséhez szükséges.  
Ezen kívül mindig elérhető és hordozható, megkönnyítve a napirend 
kezelését és az intézményen belüli konzultációk kivitelezését. 
Kiküszöböli az újrafelhasználást, egyszerűsíti a munkafolyamatot, 
erőforrásokat szabadít fel és több páciens kezelését teszi lehetővé. 

Az összpontosítás az 
egyszerhasználatos endoszkópiára 
kiválóságot eredményez 
2009-ben az AMBU elindította a világ 
első egyszerhasználatos, flexibilis 
bronchoszkópját, az AMBU aScope™-t, 
melyből ma több, mint 600.000 darabot 
használnak több, mint 3500 kórházban. 
Az aScope™ 4 Cysto erre a több, mint 
egy évtizedes tapasztalatra és technikai 
tudásra épül. 



Az aScope™4 Cysto állandó 
minőséget kínál
Megfigyelte már a kép és hajlékonyság fokozatos romlását a többször 
használatos flexibilis cystoszkópoknál?

Az aScope™4 Cysto tiszta és éles képminőséget, stabil 
manőverezhetőséget és minőséget kínál. Nincs a kép vagy hajlítás 
minőségét befolyásoló romlás és nem kell aggódnia, hogy drága 
műszere megsérül, mivel az aScope™4 Cystoval minden 
beavatkozáshoz egy vadonatúj cystoszkópot kap! 

A nagy hajlítási szög (210°/120°) és a váltakozó merevségű 
bevezető kábel segítségével tud a húgycsőben és a hólyagban 
egyenletesen manőverezni és navigálni. 

Teljesen előre és vissza tudja hajlítani a cystoszkópot a hólyagnyak 
vizsgálatához – biopsziás fogóval, vagy anélkül. 

210o/120o

Egyszerű eljárás
Az aView 2 Advance monitor egyszerűen 
elhelyezhető egy kényelmes pozícióba a 
páciens közelében. 

Egyszerű kép- és videófelvételeket 
készíteni és tárolni, hogy később nyugodt 
körülmények között tudják átbeszélni 
az eredményeket a pácienssel, vagy 
konzultálni a kollégákkal. 

mindig



Az aScope™ Cysto mindig elérhető és 
hordozható
Kellett valaha beavatkozást elhalasztania amiatt, hogy nem állt 
rendelkezésre egy flexibilis cystoszkóp, amikor szüksége lett volna rá?

Tegye a munkanapját zökkenőmentesebbé 

Az aScope™ 4 Cysto mindig készen áll, amikor Ön és 
könnyen magával viheti mindenhova. Többé nem szab 
gátat a működőképes cystoszkóphoz való hozzáférés, így 
képes növelni produktivitását és az elvégzett beavatkozások 
mennyiségét. A páciensek szorongását és csalódottságát 
okozó késések a múlté lesznek.

A járóbeteg szakrendelésektől a fekvőbeteg intézetek 
konzíliumáig bárhová magával viheti ezt a könnyű, 
egyszerhasználatos cystoszkópot és a monitorját a hóna 
alatt, a sürgősségi osztálytól az intenzív osztályig. 

Nem kell egy nehéz tornyot mozgatnia és installálnia. 
Miután végzett, egyszerűen kidobja, és nincs vele több 
teendő. Az eredmény? Könnyebb megtervezni a napját és 
megbirkózni a tervezett eljárásokkal, beavatkozásokkal és 
konzíliumokkal. 

Egy könnyű, flexibilis cystoszkóp megoldás 

Az aScope™ Cysto egyszerhasználatos flexibilis 
endoszkóp bármikor elérhető, amikor csak szüksége 
van rá. 
Mindössze 158 grammot nyom, a kompatibilis aView 2 
Advance HD monitor is csak 2,7 kg.



Az aScope™ 4 Cysto használatával 
megszabadul a tisztítás és fertőtlenítés 
folyamatától, a költséges javításoktól, 
valamint a keresztfertőzésektől
Gondolkodott már azon, hogy a munkahelye hogyan profitálhatna 
egy optimalizált munkafolyamatból?

Az aScope™ 4 Cysto lehetővé teszi a költségek 
csökkentését, mivel nincs szükség fertőtlenítő 
felszerelésre, karbantartásra és szervizre (és az ehhez 
kapcsolódó hosszútávú szerviz szerződésekre). 
Összességében pénzt takarít meg a kórháznak, mivel 
javítja a munkafolyamatokat, redukálja a többször 
használatos cystoszkópok fertőtlenítésére fordított időt 
és költséget.

100%-ban steril, egyszer használatos, így az aScope™ 4 
Cysto megszünteti a betegek közötti keresztfertőzések 
kockázatát. 

Megnyugtathatja a páciensét azzal, hogy az eljárást egy 
egyszer használatos steril cystoszkóppal fogja kivitelezni, 
amit a szeme láttára bont ki a csomagolásból. 
További információkért kérjük keresse fel az ambu.com/
urology webhelyet!

Csoportosítsa át az időt és a rendelkezésre álló teret 

Amennyiben lokálisan történik a cystoszkópok feldolgozása, 
a központi sterilizáló kapacitásait új célokra használhatja. 

Mentesítheti a nővéreket és a személyzetet a vegyszereknek 
és fertőződéseknek való kitettség veszélyétől, ami 
a cystoszkópok tisztítása során érheti őket az egyes 
eljárások után. Továbbá átcsoportosíthatja őket egyéb 
fontos feladatokra, mint például más eljárásokban való 
segítségnyújtásra. 



Korszakalkotó ötletek története 
Az Ambu 1937 óta hívja életre folyamatosan a jövő megoldásait. Mára több millió páciens és egészségügyi szakember 
függ az egyszer használatos endoszkópjaink, aneszteziológiai, páciens monitorozási és diagnosztikai megoldásaink által 
nyújtott hatékonyságtól, biztonságosságtól és teljesítményétől. 

Erőfeszítéseink egy olyan termékskálán keresztül nyilvánultak meg, mint a korai innovációt jelentő Ambu Bag lélegeztető, 
vagy az Ambu BlueSensor elektródák, egészen a legújabb mérföldkőnek számító fejlesztésig, mint az Ambu aScope – a 
világ legelső egyszerhasználatos, flexibilis endoszkópja. Ezenkívül folyamatosan a jövőbe tekintünk, elkötelezettséggel az 
innovatív, minőségi termékek iránt, amelyeknek pozitív hatása van az ön munkájára.

A dániai Koppenhága melletti székhellyel rendelkező Ambu 4200 munkavállalót foglalkoztat Európában, Észak-Amerikában 
és az ázsiai-csendes-óceáni térségben.

Az Ambu komolyan veszi a környezetvédelmi kihívásokat.
A világ legzöldebb vállalatai közül jónéhány Dániában található, és az Ambu komolyan veszi ezt a tradíciót. Környezet-
védelmi céljai: 100%-ban ftalát-mentes termékek 2020-ig. 2025 után kiadott termékek 95%-a PVC mentes és minden 
csomagolás újra felhasználható és biológiailag lebomló lesz.

További információkért kérjük keresse fel az  ambu.com/urology webhelyet!
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Rendelési szám Termék Mennyiség

aScope 4 Cysto flexibilis, egyszer használatos cystoszkóp

601 001 000 (standard hajlítás)**  aScope™ 4 Cysto 5 db

600 001 000 (fordított hajlítás)**  aScope™ 4 Cysto 5 db

aView 2 Advance monitor

405 011 000 aView 2 Advance monitor 1 db

Tartozékok

L4SNC* 4-utas elzárócsap. 50 psi (3,5 bar). Forgatható anya, Nagy furat 50 db

MAP150* Vérzéscsillapító szelep. AccessPLUS™. nagy furat 25 db

*Nem minden országban elérhető.
** Standard hajlítás, általánosan használt az USA-ban. A vezérlő kart lefelé húzva a szkóp vége lefelé hajlik (posterior irányba). Felfelé húzva a szkóp vége felfelé 
hajlik (anterior irányba).
** Fordított hajlítás, általánosan használt az EU-ban. A vezérlő kart lefelé húzva a szkóp vége felfelé hajlik (anterior irányba). Felfelé húzva a szkóp vége lefelé hajlik 
(posterior irányba).


