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AKUS 

®Lokorejyonal
Anestez� 
Ürün Grubu 

Gel�şt�r�lm�ş tasarımla gelen yen�l�k
Doktorlar �le mühend�slerden oluşan b�r ek�p arasındak� �şb�rl�ğ�ne dayalı gel�şt�rmeyle 
geçen sonrasında AKUS®, lokorejyonal anestez� alanında yen� b�r konsept yarattı. Bu yen� 
tasarımla b�rl�kte ve yen� AKUS® �ğne grubuna uygulanan �y�leşt�rmeler ve yen�l�kler 
sayes�nde  anestez� uzmanlarının günlük �şler� çok büyük oranda kolaylaştırıldı.  

AKUS �ğneler�, tüm kullanıcı profiller� d�kkate alınarak büyük b�r t�t�zl�kle gel�şt�r�lm�şt�r.  

Yorgun gözler �ç�n
C�hazla tümleş�k b�r 
büyüteç, bey�n-
omur�l�k sıvısının 
çıkışını görme 
kab�l�yet�n� artırır. 

Tanımlayıcı renkler
Bu tasarım, c�hazın 
daha �y� kullanılmasını 
ve tüm hareketlerde 
denge sağlar. Farklı 
renkler, uygun �ğne 
büyüklüğünün 
seç�lmes� sırasında 
karar verme sürec�n� 
hızlandırmaya 
yardımcı olur. 

Daha az kuvvet
Doğru �ğne 
poz�syonunu 
tanımlayan ve �ğnen�n 
tam yer�ne 
uygulanmasına 
yardımcı olan b�r 
gösterge �çeren 
ergonom�k b�ç�m

İr� eller �ç�n
Daha büyük boyutlu 
kavrama yer� 
sayes�nde daha az 
sorun yaşanır. 
Kaymayı önleyen 
kavrama yüzey� 
sayes�nde tutuş 
kolaylaşır.
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Sp�nal İğne
Wh�tacre expan uç 
Dura mater �ç�ne 
kolayca g�rer ve 
ponks�yon sırasında b�r 
“tık”h�ssed�l�r 

Üç eğ�ml� uca 
sah�p �ntrodüser/

15ºüç eğ�ml� uç, 
der� ponks�yonunu 
kolaylaştırır ve 
dolayısıyla lokal 
anestet�ğ�n neden 
olduğu der� altı ç�z�k 
oluşturma r�sk�n� 
engeller 

Ergonom�k

İğnen�n ergonom�k 
yapısı, �ğnen�n tam 
hassas�yetle 
yönlend�r�lmes�ne olanak 
tanır, dolayısıyla 
dokudan hang� �ğnen�n 
geçt�ğ�ne bağlı olarak 
sağlık uzmanının doku 
t�p�n� da�ma tesp�t 
etmes�n� sağlar. 

1. Bey�n-omur�l�k sıvısının daha 
kolay görülmes� sağlayan 
büyüteç 

2. Daha �y� kavrama sağlayan 
kayma önley�c� oluklar 

3. Daha büyük boyutlu tutamak 

Renkler çapın ayırt ed�lmes�n� kolaylaştırır ve 
kavrama yer�nde görünür rakamlar vardır 
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Önden kavraması 
olan tek sp�nal �ğne 

İğnen�n önden 
kavranmasını sağlar, 
dolayısıyla anestez� 
enjeks�yonu sırasında 
her tür �stenmeyen 
hareket� önler



Pleksus Blok �ç�n 
h�br�d �ğne

Pleksus Blok �ç�n ekojen 
ve uyarıcı �ğne 

AKUS®ekojen ve uyarıcı �ğneler�, 
tekn�k sonuçları en üst düzeye 
çıkarmak �ç�n s�n�r uyarımını, 
kusursuz ekojen�te �le b�rleşt�r�r. 

Hassas�yet

Sant�metre 
�şaretler�, �ğne 

der�nl�ğ�n�n kontrol 
ed�lmes�ne olanak 

tanır 

Ekojen�te

Ucun son sant�metres�ndek� 
yen� kalıp kesme s�stem�, 
ultrasonlarda �ğney� 
kusursuz şek�lde görünür 
yapar. İlg�l� s�n�re zarar 
ver�lmeden anestez� 
uygulamalarında daha �y� 
hassas�yet ve güvenl�k 

Güvenl�k

Ergonom�k ve şeffaf tutma yer�, sorunsuz 
da�resel kaymaya �z�n vererek ultroson�k 
noktayı daha etk�n hale get�r�r. Bu �se 
tekn�ğ�n güvenl� ve ver�ml� b�ç�mde 
gel�şt�r�lmes�ne olanak tanır, bu arada ucun 
ve s�n�r�n konumlarının sürekl� kontrol 
altında olmasını sağlar

S�n�r Uyarımı 

Takılıp çıkarılab�l�r kablo; �k� taraflı 
bağlantı 

Şırınga d�rek �ğneye bağlanır 

Çok Yönlü

Gerekl� görülen durumlarda �ğnen�n d�rek 
�ğneye bağlanmasına olanak tanıyan takılıp 
çıkarılab�l�r b�r �lave bağlantı �çer�r. 



Ep�dural İğne ve 
Ep�dural K�t

Komple set�n �çer�ğ�

Tuohy �ğnes�nde 
der�nl�k �şaretler� 
bulunur

EPIDURAL       EPIDURAL 
PERIDURAL    PERIDURAL

1. Ep�dural Kateterde 
yumuşak s�l�kon uç 
vardır. Yüksek akış 
oranı hem elastomer�k 
özell�klere hem de 
pompaya yardımcı olur.

2. Düşük d�rençl� şırınga

3. F�ltre 0,2 µ.

4. Yüksek dayanımlı 
Tuohy-Borst adaptör.

5. YENİLİKÇİ et�ketler, 
ep�dural �le �ntratekal 
arasında ayrım 
yapmanızı sağlar 
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İşlem K�t�

Akus s�ze şunları �çeren               
b�r k�t sunar:

• Küçük b�r teps�

• Büyük b�r teps�

• 20ml, 10ml ve 5ml'l�k üç adet luer-
k�l�tl� şırınga 

• Part�külat filtre yükley�c�

• 25G, 21G ve 16G boyutlarında üç 
adet �ğne.

• Yapışkan örtü 

• Saplı �k� adet sünger

• Ster�l�zasyon �şaret� olmayan 15 
adet gazlı bez

Avantajları
Zaman kazandırır: Malzemeler� tek b�r kod 
�ç�nde toplayarak hem malzeme s�par�ş�nde  
hem de kateter�zasyonda s�ze zaman  
kazandırır  

Yerden tasarruf ett�r�r: Tüm malzemeler 
sadece tek b�r yer� �şgal eder 

İşlemlerde tekdüzel�k: Hastane 
enfeks�yonunun önlenmes� �ç�n tavs�ye ed�len 
tüm uluslararası rehberler d�kkate alınarak 
�şlem protokoller�nde en yüksek 
standartlaşma �le aseps�de yapılan hatalar 
engellen�r ve dolayısıyla başarı oranınız artar.

Güvenl�k: Tek kullanımlık metal 
c�hazlarla çalışmak, s�z�n yen� b�r 
malzeme kullanıyor olduğunuzu 
garant�ler ve bu nedenle en �y� 
koşullarda �şlem yapmanızı sağlar.

Şeffaf mal�yet: Her tür anestet�k �ç�n  
gereken malzemeler�n kes�n 
mal�yet�n�n b�l�nmes� öneml�d�r.

H�jyen�k: Malzemen�n gereks�z  
man�pülasyonunu önler.



Lokorejyonal Anestez� Referans L�stes�

Ref. No.
 

Açıklama
 

BN21050
 

S�n�r bloğu
 
qu�ncke 21g 50mm

 

BN21070
 

S�n�r bloğu qu�ncke 21g 70mm
 

BN21090
 

S�n�r bloğu qu�ncke
 
21g 90mm

 

BN21140
 

S�n�r bloğu qu�ncke 21g 140mm
 

BN22050
 

S�n�r bloğu qu�ncke 22g 50mm
 

BN22070
 

S�n�r bloğu qu�ncke 22g 70mm
 

BN22090 S�n�r bloğu qu�ncke 22g 90mm  

EK18080 Komple ep�dural k�t tuohy 18 g 80mm  

EK18095 Komple ep�dural k�t tuohy 18 g 95mm  

EP18095 Tuohy ep�dural �ğnes�, 18g 95mm şırınga dâh�l  

EP20080 Tuohy ep�dural �ğnes�, 20g 80mm şırınga dâh�l  

EP20095 Tuohy ep�dural �ğnes�, 20g 95mm şırınga dâh�l  

EP22080 Tuohy ep�dural �ğnes�, 22g 80mm şırınga dâh�l  

EP22095 Tuohy ep�dural �ğnes�, 22g 95mm şırınga dâh�l  

PKAN001 İşlem k�t� 
SW22092-19 Wh�tacre kalem uçlu sp�nal �ğne  22g 92mm  
SW22110-19 Wh�tacre kalem uçlu sp�nal �ğne 22g 110mm  
SW23092-19

 
Wh�tacre kalem uçlu sp�nal �ğne 23g 92mm

 
SW25092-21

 
Wh�tacre kalem uçlu sp�nal �ğne 25g 92mm

 
SW25110-21

 
Wh�tacre kalem uçlu sp�nal �ğne

 
25g 110mm

 
SW26092-21

 
Wh�tacre kalem uçlu sp�nal �ğne 26g 92mm

 
SW26110-21
 

Wh�tacre kalem uçlu sp�nal �ğne 26g 110mm
 

SW27092-25
 

Wh�tacre kalem uçlu sp�nal �ğne 27g 92mm
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İZMİR
İmbatlı Mah. 6088 Sok. 

Karşıyaka - İZMİR - TÜRKİYE

�nfo@reamed�x.com www.reamed�x.com

İSTANBUL
Barbaros Mah. Veys� Paşa Sok. 
Üsküdar - İSTANBUL - TÜRKİYE

Sağlıklı Yarınlar İçin
reamedix
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