
EVER � 
' 

0 

• 

> 

MINDENNAPI
használatra

Everlift
®

Submucosal Kiemelő Anyag

KIVÉTELES
feltöltés

KÉNYELMES
csomagolásban 



Everlift
®

Submucosa Kiemelő Anyag

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Az EverLift™ submucosa kiemelő anyag 
alkalmazása ajánlott polipok, adenomák, 
korai stádiumú rákos daganatok 
nyálkahártya alatti kiemelésére  vagy  
gasztrointesztinális léziók hurokkal vagy 
más megfelelő endoszkópos eszközzel 
történő kimetszése előtt.

Az EverLift™ a 
sötétebb színével 

kijelöli a határt

® KIVÉTELES FELTÖLTÉS

Más 
kiemelő 
anyagok

EverLift™

• Az EverLift™ vízmegkötő tulajdonságokkal rendelkezik, amely
megakadályozza, hogy a testben gyorsan felszívódjék.

• Az EverLift™ hypertoniás, és a felszívódási rátája alacsonyabb
az ozmotikus ellenállásnak köszönhetően.

Az EverLift™ 60 percen át 
tartja a 2 mm-es kiemelést

A LIFT,
amire már várt

A CSOMAGOLÁS KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ
OLYAN KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ, MINT A SPOTEX

ELŐRE BEKEVERVE 
METILÉNKÉKKEL 

A metilénkéket arra használják, hogy 
kihangsúlyozza a lézió kerültét és a 
következőkben segít:

• A teljes rezekciós terület jobb
láthatóságában.

• A reziduális léziók és a nem teljes
rezekciók kisebb számú
előfordulásában.

• Az izomsérülés jobb
azonosíthatóságában.

NEM IGÉNYEL 
ELŐKÉSZÍTÉST

• Az EverLift™ kényelmes,
előkészületmentes, az előretöltött
fecskendők közvetlenül bármely
endoszkópos befecskendező tű
luer-lock csatlakozójához
illeszthetők (23G javasolt).

• Nem szükséges hűtés.

@ MINDENNNAPI HASZNÁLATRA
• Az EverLift™ az egyetlen olyan előtöltött submucosa kiemelő

anyag a piacon, amely kétféle, 5 ml-es és 10 ml-es
kiszerelésben kapható.

• Használja minden olyan polipnál, ahol kiemelés
szükséges, beleértve a kisebb
polipokat is (< 20 mm).

fllF 



� KIVÉTELES FELTÖLTÉS

(EJ KÉNYELMES CSOMAGOLÁS

® MINDENNAPI HASZNÁLATRA

Szkennelje be és tudjon 
meg többet!

A GI Supply immár 20 éve a vezető 
endoszkópos marker, a SpotEx 
gyártója, amelyet a világon több, 
mint 5 millió beavatkozásnál 
használtak.

A GI Supply folyamatosan bővíti az 
innovatív és megfizethető termékek 
fejlesztését, hogy minél 
hatékonyabbak legyenek a 
beavatkozások és nagyobb 
biztonságban legyenek a betegek. 
Így jött létre a submucosa kiemelő.

Miért válassza az 
EverLift™-et? 

„Ez egy olyan hatékony 
kiemelő anyag az 
endoszkópos rezekciókhoz, 
amely kényelmes és 
gazdaságos kiszerelésben 
kapható.”

Dr. Douglas Rex
Az indianapolisi Indiana 

University Hospital 
endoszkópos részlegének 

vezetője

RENDELÉSI KÓD 

GIS-55

GIS-59

MEGNEVEZÉS

Everlift Submucosa Kiemelő anyag 5 ml 

Everlift Submucosa Kiemelő anyag 10 ml 

MENNYISÉG

10 fecskendő/doboz

 10 fecskendő/doboz

Amennyiben többet szeretne tudni az EverLift™ termékről, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@dispomedic.hu email címen vagy a +361 262 4227 telefonszámon.




