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معرفی آرسین سالمت ایرانیان
شرکت آرسین سالمت ایرانیان در سال 1390 تأسیس گردید. هدف از تأسیس شرکت 
آرســین ســالمت ایرانیان کمک به توســعه صنعت تجهیزات پزشــکی از طریق واردات 
محصوالت با کیفیت باال، توزیع و فروش محصوالت پزشکی و رفع نیاز بیمارستان ها به 
بعضی از محصوالت خاص بیمارستانی می باشد. این شرکت توانسته است با بهره گیری 
از توان، تجربه و تخصص مدیران و کارکنان شرکت روند رو به رشد خود را آغاز کرده و 
با تکیه بر مواردی از قبیل واردات محصوالت با کیفیت باال، برنامه ریزی دقیق در تأمین 
کاال در شــرایط تحریم، اســتفاده از نظرات مشــتریان، تعهد شــرکت به فعاالن صنعت 
تجهیزات پزشــکی، خدمات و پشــتیبانی فنی- علمی- آموزشــی به مشتریان و استمرار 
در نوآوری و توسعه محصوالت جدید در حال تالش به دستیابی به جایگاه مطمئن در 
صنعت تجهیزات پزشکی و بیمارستانی می باشد. دستیابی به یک جایگاه مطمئن بیش 
از هر چیز مرهون توجه به جایگاه مشتری در نظر مدیران شرکت و ارتباط مناسب جهت 
استفاده از نظرات آن ها می باشد، لذا شرکت تمام توان خود را در جهت جلب حداکثر 

رضایت مشتریان به کار می برد. 
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کمپانــی ایتالیایــی H.S. HOSPITAL SERVICE در ســال 1980 بــا هــدف ترویج و توزیع روش های جدید 
فناوری های تشخیصی کم تهاجمی  تاسیس گردید و نسل جدیدی از سوزن های نمونه برداری را معرفی 

نمود. این شرکت دارای مدارک معتبری همچون ایزو CE ،13485  اروپا و FDA آمریکا می باشد.

   محصـوالت کمپـانـی

 سوزن نمونه برداری بافت نرم 
    سوزن نمونه برداری اتوماتیک

    سوزن نمونه برداری نیمه اتوماتیک
 سوزن نمونه برداری مغز استخوان

   سـوزن نمـونـه بـرداری

نمونه برداری یا بیوپسی روشی برای برداشتن یک تکه بافت یا نمونه ای از سلول های غیر طبیعی بدن 
می باشد تا بتوان آن را از نظر خوش خیم و بدخیم بودن در آزمایشگاه مورد بررسی قرار داد. روش های 
تصویربــرداری ماننــد ســی تی اســکن یــا ام آر آی برای تشــخیص توده ها یــا بافت های غیرطبیعی مفید 
هستند، اما به تنهایی نمی توانند تفاوت بین سلول های سرطانی و سلول های غیرسرطانی را تشخیص 

دهند. تنها راه تشخیص، انجام نمونه برداری )بیوپسی( از بافت مشکوک می باشد.
از وســیله و ابزاری تیز برای برداشــتن نمونه و مقدار کمی از بافت محل مورد نظر اســتفاده می شــود که 

سوزن نمونه برداری یا سوزن بیوپسی نام دارد.

سوزن های نمونه برداری

BIOPSY NEEDLE
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سوزن نمونه برداری اتوماتیک HS NOTA با  مدل سوزن TRU-CUT مخصوص بافت نرم 
می باشد که یک نمونه کامال استوانه ای را فراهم می نماید. این مدل از سوزن نمونه برداری 

بعد از شلیک در کسری از ثانیه، میزان مشخصی از بافت را برای نمونه جدا می نماید.

ویــژگی ها:
 طراحی دسته ارگونومیک و سبک، قابلیت بارگذاری آسان با استفاده از یک دست

 دارای نشانگر بارگذاری
 قابلیت بارگذاری با سیستم چرخشی

 نمونه برداری اتوماتیک
 قابلیت ایجاد حداکثر ایمنی به صورت اتوماتیک در هنگام شارژ مجدد

 دارای تکمه شلیک در انتها دسته به منظور فراهم سازی موقعیت بهتر برای کاربر
 عمق نفوذ 25 میلی متر

 دارای نشانگر اکوژنیک برای نمایش در حین گاید

سـوزن نمونه برداری اتوماتیـک

BoxLength (mm)Diameter(G)
10100/150/20014
10100/150/200/25016
10100/150/200/25018

HS NOTA

TRIGGERING
LEVER

سوزن های نمونه برداری
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سوزن نمونه برداری نیمه اتوماتیک با کواکسیال برای نمونه برداری از انواع بافت نرم )ریه، 
کلیه، کبد، طحال، پروســتات، ســینه، غدد لنفاوی و ...(  تحت گاید ســونوگرافی، سی تی 
اسکن و غیره دارای کاربرد می باشد. این مدل از سوزن بیوپسی کمپانی H.S حدود 30 سال 

در بازارهای بین المللی فروخته شده است.

ویــژگی ها:
بــرای لوئــر الک  تعییــن عمــق، دارای کانکتــور  بــا نشــانگر  کانــوال جداشــونده   دارای 

نمونه برداری های چند مرحله ای و تحت گاید
 طراحی دسته ارگونومیک با دو حلقه به منظور سهولت نمونه برداری با یک دست

 قابلیت تنظیم نمونه برداری بین 10 الی 20 میلی متر
 دارای استایلیت با نوک هرمی  برای سهولت موقعیت یابی تحت گاید

 دارای نشانگر اکوژنیک برای نمایش در حین گاید

سوزن نمونه برداری نیمه اتوماتیک

BoxLength (mm)Diameter(G)
1070/10013
1070/100/150/20014
10100/150/20016
1070/100/150/200/25018
10100/150/20020

PRECISA

سوزن های نمونه برداری
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 سوزن نمونه برداری TRU-CUT نمونه سوزن بیوپسی نیمه اتوماتیک مناسب برای بافت
نرم می باشد.

ویــژگی ها:
 کانوال به همراه نشانگر تعیین، تنظیم و توقف عمق ورود

 طراحی دسته ارگونومیک با دو حلقه به منظور سهولت نمونه برداری با یک دست
 قابلیت تنظیم نمونه برداری بین 10 الی 20 میلی متر

 دارای نشانگر اکوژنیک برای نمایش در حین گاید
 قابلیت سفارش با و بدون سوزن کواکسیال

سوزن نمونه برداری نیمه اتوماتیک

BoxLength (mm)Diameter(G)
10100/150/20014
10100/150/20016
10100/150/20018
10100/150/20020

TRUE-CUT

سوزن های نمونه برداری
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سوزن کواکسیال مناسب برای بافت هایی که به چند بار نمونه گیری از آن بافت نیاز است. 
ابتدا ســوزن کواکســیال وارد می شــود پس از ثابت شــدن به هر تعداد که مورد نیاز باشــد 

سوزن نمونه برداری وارد می گردد.

ویــژگی ها:
 سوزن نوک تیز با نشانگر تعیین عمق ورود

 قابلیت جداسازی استایلیت با نوک هرمی  و سیستم قفل

INTRODUCER NEEDLEسـوزن کواکسـیال

BoxLength (mm)Diameter(G)
2050/75/100/15014
2050/75/100/15016
2050/75/100/150/20018

سوزن های نمونه برداری
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ســوزن آسپراســیون )FNAC( یک ســوزن بسیار نازک و توخالی می باشد که به یک سرنگ 
متصل اســت تا با این روش مقدار کمی  از بافت یا مایع از ناحیه مشــکوک خارج شــود و 

سپس نمونه به جهت خوش خیم و بدخیم بودن بررسی گردد.
ECOJEKT یک سوزن متداول مدل شیبا می باشد که به منظور آسپراسیون و نمونه برداری 

مایعات بافتی مورد استفاده قرار می گیرد.

ویــژگی ها:
 داری نوک تیز سه وجهی به همراه نشانگر  تعیین، تنظیم و توقف عمق ورود

 دارای نشانگر اکوژنیک برای نمایش در حین گاید
موارد اســتفاده: بیوپســی سیســتولوژیک، آسپیراســیون FNA، نمونه برداری از پرزهای 

کوریونی، نمونه گیری خون جنین و تزریق ماده حاجب و سایر مایعات

FNAC سـوزن آسـپراسـیون

BoxLength (mm)Diameter(G)
20150/20017
20150/200/250/28018
2070/100/150/200/30019
2050/70/100/150/180/200/300/35020
2070/100/150/180/200/30021
2050/75/100/150/180/20022
20150/180/20023
2070/10025

ECOJEKT

سوزن های نمونه برداری
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ســوزن نمونه بــرداری از مغــز اســتخوان بــه منظور برداشــت نمونــه از بافت مغز اســتخوان جهت 
بررسی های پاتولوژی و موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

ســوزن نمونه برداری کمپانی H.S Hospital اولین ســوزن بیوپســی مغز اســتخوان اســت که از 
انحراف در حین نمونه برداری جلوگیری می نماید.

ویــژگی ها:
 طراحی دهانه سوزن به صورت مخروطی Fish Mouth جهت سهولت نفوذ به مغز استخوان

 طراحی دسته ارگونومیک به همراه کانکتور لوئر الک و سبک، قابلیت بارگذاری آسان با استفاده 
از یک دست

 دارای نشانگر تعیین عمق ورود
 دارای استایلیت با نوک هرمی

 نمونه گیری آسان با سوزن جمشیدی بدون انحراف
 دارای وایر تیز برای خروج نمونه مطابق با اندازه مورد نظر

 دارای غالف بر روی سوزن برای حداکثر ایمنی

TRAPSYSTEM® SETسوزن نمونه برداری مغز استخوان

BoxLength (mm)Diameter(G)
10100/1508
10100/15011
1060/10013

سوزن های نمونه برداری
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یکی دیگر از سوزن های نمونه برداری مغز استخوان TRAP IT می باشد، این مدل از سوزن بیوپسی 
قابلیت این را دارد که نمونه را به صورت کامل بدون هرگونه آسیبی خارج نماید.

ویــژگی ها:
 سوزن استوانه ای با نوک تاجی شکل جهت سهولت نفوذ به مغز استخوان

 طراحی دسته ارگونومیک به همراه کانکتور لوئر الک و سبک، قابلیت بارگذاری آسان با       
استفاده از یک دست

 دارای نشانگر تعیین عمق ورود
 طراحی یکپارچه به منظور نمونه برداری بدون انحراف

 دارای وایر تیز برای خروج نمونه مطابق با اندازه مورد نظر
 دارای غالف بر روی سوزن برای حداکثر ایمنی

TRAP ITسوزن نمونه برداری مغز استخوان

BoxLength (mm)Diameter(G)
10100/1508
10100/15010

سوزن های نمونه برداری
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کمپانــی چینــی .Jiangxi Yikang Medical Devices Group Co درســال 1989 بــه منظــور تولیــد 
محصوالت یکبار مصرف استریل تاسیس گردیده است. این کمپانی دارای مدارک معتبر ایزو 13485 
 ،CE اروپــا  و FDA آمریــکا می باشــد. محصــوالت ایــن کمپانــی بالــغ بــر 30 کشــور در سرتاســر دنیــا بــه

فروش می رسد.

  کتتر فولی دو راه 
 کتتر فولی سه راه

 کتتر نالتون

 از جنس التکس پوشانده شده با سیلیکون پزشکی
 استریل و یکبار مصرف

 قابل انعطاف
 بدون ایجاد حساسیت

معرفی کمپانی

محصوالت کمپانی

ویژگی های کتتر فولی

محصوالت مصرفی اورولوژی

UROLOGY PRODUCT
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  در سالمندان و افراد ناتوان
  بیماران دچار سنگ کلیه

کتـتـر فـولـی 

کتـتـر فـولـی دوراه

FOLEY CATHETER

TWO - WAY STANDARD TYPE

محصوالت اورولـــوژی

یک لوله تو خالِی باریک و قابل انعطاف از جنس التکس، سیلیکون یا پلی وینیل کلرید )PVC( است که ادرار را از مثانه خارج کرده و به کیسه ادرار )یورین بگ( 
 منتقل می کند. از طریق بالونی که بر روی یکی از لوله ها تعبیه گردیده اســت با آب اســتریل پر شــده و  ثابت می گردد. کتترهای فولی بنا به تشــخیص پزشــک

می تواند تا مدت طوالنی در داخل بدن بماند.

  بی اختیاری ادرار
  بزرگ شدن پروستات و توقف جریان ادرار

موارد استفاده
 در اعمال جراحی با بیهوشی عمومی و پس از جراحی

  پس از جراحی مجاری ادراری و لگن

کتتر فولی دو راه متداول ترین نوع کتتر است که دو لوله و یک بالون در انتها دارد.

Balloon Capacity (ml)Length (mm) Diameter Fr/Ch
5/10/15/5-15/30/30-50390-40012-24

30/30-50390-40026-30
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کتترهای فولی براساس جثه و سن درسایزهای مختلفی در بازار وجود دارد. قطر کتتر فولی مناسب کودکان مابین 6 تا 10 فرنچ می باشد.

کتتر فولی مخصوص بانوان طول کوتاهتری دارد.

Balloon Capacity (ml)Length (mm)Diameter Fr/Ch 
5-10/30250-26012-24

Balloon Capacity (ml)Length (mm) Diameter Fr/Ch
3/3-5/5270-2806-10

TWO - WAY PEDIATRIC TYPE

TWO - WAY FEMALE TYPE

سوزن های نمونه برداری

کتتر فولی دوراه کودکان

کتتر فولی دو راه بانوان
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THREE - WAY STANDARD TYPE

NELATON TYPE

محصوالت اورولـــوژی

کتتر فولی سه راه دارای سه لوله می باشد تا عالوه بر خروج ادرار، درصورت نیاز به شستشو و خروج لخته خون پس از جراحی کمک نماید.

کتتر فولی سه راه

کتتر نالتون

بــا مشــکل بــار مصــرف می باشــد و از آن در جهــت جمــع آوری ادرار بیمارانــی کــه در دفــع ادرار خــود  یــک  نــازک، توخالــی و   ایــن مــدل کتتــر لولــه ای 
رو به رو هستند، استفاده می کنند.

کتتر نالتون وســیله ای اســت که فقط در زمان تخلیه مثانه وارد شــده و پس از تخلیه خارج می شــود. این کتتر، بالون و کیســه تخلیه ادرار ندارد و نســبت به 
سایرکتترها نرم تر و منعطف تر می باشد.

گذاشتن و برداشتن کتترنالتون کار ساده ای است و شخص پس از آموزش دیدن می تواند خودش این کار را انجام دهد. این مدل تقریبا به همان تعداد که هر 
فرد به دستشویی نیاز پیدا می کند، یعنی بین 4 تا 6 بار در روز مورد استفاده قرار می گیرد.

Balloon Capacity (ml)Length (mm)Diameter Fr/Ch 
30/30-50390-40016-28

ColorDiameter Fr/Ch 
Blue/Black/White/Green/Orange/Red  6-30
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