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SERVİKAL OLGUNLAŞTIRICI BALON KATETER

NEGATİF BASINÇ DRENAJ BALONU

Serviksin olgunlaştırılması için tasarlanmıştır. Kateter Servikal kanalın genişletilmesinde kullanılır.Doğal ve aşamalı 
olarak serviksin genişlemesini (olgunlaşmasını) sağlar.Ürün %100 silikondan imal edilmiştir.Uterus içerisinde kalacak 
olan balon U harfli (uterus) kateterin kırmızı işaretli kısmından 20 mL’lik şırınga kullanılarak 40 mL salin ile şişiril-
melidir. Uterus içerisinde 40 mL şişirilmiş olan balon çekilerek balonun iç servikal duvara oturması sağlanır. Uterus 
dışında kalacak olan balon V harfli (vajen) kateterin yeşil işaretli kısmından 20 mL’lik şırınga kullanılarak 20 mL salin 
ile şişirilmelidir. Sonrasında her iki balon 80 mL’lik hacimleri kadar salin ile şişirilerek 80’er mL’ye tamamlanır.Kullanım 
süresi maksimum 12 saattir.Serviks, indüksiyon için elverişsiz iken servikal canlandırıcı balonun servikal kanalın fizik-
sel olarak dilatasyonu için kullanılır. Her iki balonun basıncını kullanarak, serviksi sentezleyecek ve serviksin olgun-
laşmasını sağlayacaktır. 
 
Faydaları:1. doğum sürecini kısaltır, doğumun acısını azaltır2. Tıbbi malzeme en yüksek düzeyde güvenlik sağlar3. 
Serviks olgunlaşmasının desteklenmesinde etkindir r4. Serviksi ilaçsız olarak olgunlaştırır ve genişletir5. Silicon mal-
zeme bio uyumludur uzun süre vücuda temas ettiğinde hastaya zarar vermez, latex  içermez.

ÜRÜN KODU KATETER ÇAPI Fr KATETER UZUNLUK cm BALON HACMİ ml
PRM-43.01.10000 18 40 80 

Sıvı ve kan drenajı yapmak için kullanılır.İçerik:1. Silikon balon 2. Hacim İşaretleyici 3. 100cm drenaj hortumu 4. Klemp 
Özellikler:1. kontrol etmek için kolay inşaat 2. Kanama gözlemi için tasarlanmış muhafazayı temizler.

ÜRÜN KODU  BALON HACMİ (ml) 
PRM-43.99.10000 200 
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                                    POSTPARTUM BALON KATETER

ÜTERİN BALON STENT 

Doğum sonrası kanamaları için kullanılan balon kateterdir.
Normal yada sezeryan doğum sonrası kanamaları durdurmak ve kontrol altına almak amacıyla tasarlanmıştır. Rahim 
boşluğun içinde hızlıca tampon sağlayabilir özellikte üretilmiştir. balon hacmi 500 ml’dir. balon çift lümenden oluş-
maktadır. Bir lümen balonun şişirilmesini sağlarken diğer lümen kanama drenajı yaparak kanamanın kontrol edilm-
esini sağlar. Kanamanın drenajının ve takibinin yapılmasını sağlayan kanal, distalde balon şişirildikten sonra 2 cm’den 
daha az olmayacak şekilde dışarıda kalarak kanama takibinin ve drenajının daha rahat yapılabilmesini sağlar. balon 
şişirildiğinde uterus anatomisine uygun bir şekil alır. Uterus içinde maksimum 24 saat bırakılmalıdır. 
Konservatif tedavi gerektiğinde geçici kontrol veya doğum sonrası uterus kanamasının azaltılması için kullanılır. Balon 
sterilize edilmiş  su ile şişirilirken, doğum sonrası balon hemostaza yardımcı olacak uterus duvarlarına basınç uygular.

Özellikler: 
1. Kullanımı ve pozisyon alması kolaydır. 
2. Hemostaz teşvik etmek için güvenli ve verimli bir metoddur. 
3. Hem normal hem de sezaryen için kullanılabilir. 
4. Silikon materyalden üretilmiştir. Hastaya zarar vermez , lateks içermez.

ÜRÜN KODU ÇAPI(fr) UZUNLUK(cm) BALON HACMİ(ml) 

PRM-43.01.20000 24 55 500 
PRM-R43.01.20004 24 55 500 

Rahim içi adezyonu önlemek ve kanamayı azaltmak için intrauterin cerrahi prosedürü takiben uterusun 
yerleştirilmesi için kullanılır. 
 1. Rahim içi adezyon önleme üzerinde belirgin etkiye sahiptir.2. Rahim kanamasını azaltmak için mükem-
mel bir metodtur 3. İşlem sonrası Hiçbir şekilde kontrendikasyon oluşturmaz

ÜRÜN KODU  KATETER ÇAPI Fr BALON UZUNLUĞU cm BALON GENİŞLİĞİ cm MAX. HACİM ml 
PRM-43.02.10000 9 3 2.8 5.0 
PRM-43.02.20000 9 4 4.0 8.0 
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