
jest przeznaczona do leczenia przewlekłych zwężeń przewodu żółciowego wspólnego, poprzez umożli-  
wienie otwarcia zablokowanego pasażu i przepływ żółci, w długim okresie po implantacji. Specjalnie 
zaprojektowany korpus protezy posiada dużą średnicę i siłę promieniową oraz konstrukcję zmniejsza-

 

jącą możliwość migracji protezy, refluksu i rozwoju reaktywnej, proliferacyjnej tkanki na jej końcach. Unikalne

cechy protezy pozwalają lekarzowi łatwo i bezpiecznie usunąć protezę, zawsze gdy zajdzie taka potrzeba.

Medical™Allium
BIS - Proteza do dróg żółciowych

roteza Allium BISP
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Unikalna powłoka - pełne pokrycie polimerową
powłoką mające na celu zapobieganie: wzrostowi 
tkanki do światła, zmniejszaniu inkrustacji, 
powstawaniu kamieni i kalcyfikacji. 

Ogrniczona migracja - proteza posiada kotwę
dodwunastniczą zapobiegającą migracji do góry.

Łatwe i bezpieczne usuwanie - proteza jest usu-
wana poprzez sprucie w wąską tasiemkę.

Elastyczność - bardzo elastyczna, aby zapewnić 
minimalne podrażnienie i maksymalny komfort. 

Łatwe zakładanie - proteza nie ulega skaracaniu 
podczas zakładania, a markery RTG możliwiają 
dokładne pozycjonowanie w fluoroskopii. 

Implantacja na długi okres - przeznaczona do 
usuwania w okresie do 3 lat od implantacji, co 
może eliminować potrzebę powtarzania procedur. 
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�BIS � – Proteza do dróg żółciowych

RPS - Okrągła proteza szyi pęcherza

TPS - Trójkątna proteza stercza

BUS - Proteza cewki moczowej 

URS - Proteza do moczowodów

Rodzina nowej generacji protez
firmy Allium zawiera ponadto: �

Dostępne wersje protezy
System wprowadzania
Proteza jest dostarczana na 10 Fr endoskopowym 
(retrograde) lub przez-skórnym (antegrade) 
systemie wprowadzania.

Rozmiary protez 
Dostępne są protezy z kotwą i bez kotwy o długości 
6, 8, 10 i 12 cm oraz średnicach  8 i 10 mm.
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O firmie
Allium™ Medical jest  producentem,  
wytwórcą i dostawcą w pełni 
pokrywanych, dopasowanych do 
konkretnego miejsca, protez do dróg 
moczowych i żółciowych nowej
generacji. Protezy te zostały opraco-
wane w odpowiedzi na potrzeby
i problemy związane z dotychczas 
dostępnymi protezami.  

Kontakt:
info@allium-medical.com 
2 Ha-Eshel St., PO Box 3081 
Caesarea Industrial Park 
South 38900 Izrael 
Tel: +972-4-6277166
Fax: +972-4-6277266 
www.allium-medical.com
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Cechy i korzyści

Unikalna konstrukcja umożliwiająca łatwe i bezpieczne usunięcie protezy Allium BIS

Krok 1 Krok 2 Krok 3
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