Diagnostyka i leczenie niepłodności
Kateter do histerosalpingografii
Zestaw do pobierania komórek jajowych
Katetery do inseminacji typu Frydmana i prosty
Szanowni Państwo,

W niektórych przypadkach postępowanie trwa krótko,
w innych przypadkach jest to żmudna droga przez kolejne procedury diagnostyki i leczenia niepłodności,
niejednokrotnie zwieńczona przystąpieniem do programu zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro).
Lekarz prowadzący niepłodną parę jest często obdarzony ogromnym kredytem zaufania przez niepłodną
parę. Powierzają mu swój czas i oczekiwania, przedstawiając w trakcie wizyt lekarskich najintymniejsze
szczegóły ich relacji. Jako lekarz z 15 letnim doświadczeniem w dziedzinie leczenia niepłodności zdaję
sobie sprawę z tej odpowiedzialności i staram się zaoferować wszystkim zgłaszającym się to co najlepsze.
Sprzęt medyczny jest niezmiernie istotnym elementem
skutecznego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Najlepszy specjalista nie poradzi sobie bez
narzędzi pozwalających zrealizować plan postępowania. W mojej pracy zawsze wybieram oprzyrządowanie, które daje mi największe bezpieczeństwo dla
pacjentów przy maksymalnej efektywności.

Zestaw do transferu zarodków

Na polskim rynku firma Balton jest liderem w produkcji sprzętu stosowanego w diagnostyce i leczeniu
niepłodności. Wysokiej jakości produkty: cewnik do
inseminacji, cewnik do histerosalpingografii, igła do
punkcji jajników oraz zestaw do transferu zarodka są
podstawowymi narzędziami stosowanymi w klinikach
specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu niepłodności. Wymienione produkty są w większości efektem
wielu modyfikacji, spotkań z przedstawicielami firmy
oraz inżynierami produkcji. Bardzo chwalę sobie możliwość modyfikowania funkcjonalności stosowanych
narzędzi, jest to ogromnym ułatwieniem w codziennej pracy oraz daje wielokrotnie możliwość rozwoju
i realizacji we własnym zakresie nowinek stosowanych
na świecie.
Zachęcam do zapoznania się z ofertą firmy Balton.
Jej produkty są przeze mnie stosowane w praktyce
i spełniają moje oczekiwania. A moje oczekiwania często przekładają się na realizację marzeń ludzi, którzy
bardzo chcą posiadać własne dziecko.
Serdecznie pozdrawiam,
Dr n. med. Piotr Marianowski

Uwaga:
Niniejsza publikacja zawierać może błędy natury technicznej, nieścisłości oraz pomyłki w tekście.
Przedstawione informacje podlegają zmianom okresowym; zmiany te będą uwzględniane w kolejnych wydaniach niniejszej publikacji.
Balton Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania ulepszeń i/lub zmian w produktach opisanych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie.
Niniejsza publikacja stanowi wyłącznie informacje handlową i nie może być uznawana za ofertę w znaczeniu artykułu 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
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Szacuje się, że ok. 2 mln par w Polsce cierpi z powodu
niepłodności. Wymagają oni bezpiecznej i skutecznej
diagnostyki a następnie leczenia, które spełni ich największe oczekiwania – posiadanie własnego potomstwa.

0197

Igła punkcyjna do pobierania komórek jajowych

Kateter do histerosalpingografii
Łatwy w obsłudze kateter do histerosalpingografii,
pozwala ocenić obraz jamy macicy i stan drożności
jajowodów przy minimalnym obciążeniu
organizmu kobiety.

Igła do pobierania komórek jajowych służy do pobrania
zawartości pęcherzyków jajnikowych(w programie
zapłodnienia pozaustrojowego)pod kontrolą USG,
wykonywanego sondą przezpochwową.

• O ptymalnie dobrana miękkość katetera

Numer katalogowy
ZPKJ16G
ZPKJ17G

• W ysokiej jakości igła punkcyjna do pobierania

zmniejsza traumatyczność zabiegu.

komórek jajowych.

• A traumatyczny kołnierz protektora zabezpiecza

• Igła wyposażona w specjalną końcówkę, umożliwiającą

szyjkę przed urazami.

pełną kontrolę ostrza w obrazie ultrasonograficznym.

• E lastyczny balon dopasowuje swój kształt

• O strze igły skonstruowane z myślą, o jak najmniej

do anatomii macicy, blokując odpływ kontrastu
podczas badania

traumatycznym pokonaniu sklepienia pochwy
i zminimalizowaniu uszkodzenia okolicznych tkanek.

• Ł atwe i szybkie napełnianie i opróżnianie balonu

Numer
katalogowy
KHSG5F
KHSG5F27
KHSG8F
KHSG8F27
KHSG12F

Rozmiar
katetera

Pojemność balonu napełnionego
płynem

Pojemność balonu napełnionego
powietrzem

Długość
katetera

5F
5F
8F
8F
12F

0,75 ml
0,75 ml
2,5 ml
2,5 ml
6,0 ml

1,5 cm³
1,5 cm³
3,5 cm³
3,5 cm³
12 cm³

25 cm
27 cm
25 cm
27 cm
25 cm

Katetery do inseminacji typu Frydmana i prosty
Katetery prosty oraz typu Frydmana służą do sterylnego
wprowadzania plemników do jamy macicy.

Zestaw do transferu zarodków
Transfer zarodków (ET – embryo transfer) stanowi
integralny i kulminacyjny element leczenia metodami
zapłodnienia pozaustrojowego. Jego głównym celem
jest bezpieczne umieszczenie zarodków o jak najwyższym
potencjale rozwojowym w jamie macicy.

Delikatna końcówka kateterów nie uszkadza
endometrium.

Numer katalogowy
KF (typu Frydmana)
KIP (prosty)

www.balton.pl

Numer katalogowy
ZTZ
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