
PIPAC – PRESSURIZED INTRAPERITONEAL AEROSOL CHEMOTHERAPY

PITAC – PRESSURIZED INTRATHORACIC AEROSOL CHEMOTHERAPY



زيادة سالمة البناء والتصميم:

، • بتقليل القطر إىل 8 مم

ل، • بشكل سلس دون التدخل يف عنارص االنتقا

، • بقبضة مريحة وآمنة

• بوجود خرطوم ترصيف بقايا الهباء الجوي. 

زيادة املوثوقية واملتانة:

، • مبرشح جسيامت متكامل

• بآلية مركبة ومتجانسة،

كفاءة الرش املعدلة:

، • مبجموعة واسعة من مستويات الضغط

ة، • بزاوية رش متزايد

ت، • بزيادة حجم ووزن الجزيئا

ات، • برسعة أعىل للقطر

ات، • بتأثري متضخم للقطر

ش، • بزيادة استقرار الر

ع. • إعطاء الجرعة بشكل أرس

MCR-4 TOPOL®

تم تطوير البخاخ الجراحي من الجيل الثاين طفيف التوغل والذي يستخدم ملرة 

واحدة خصيًصا ألكرث املجاالت الرسيرية تحديًا يف العالج الكيميايئ املضغوط داخل 

ر. الصفاق وداخل الصد

امليزات الرائدة للجيل الثاين من البخاخات الدقيقة

: باملقارنة مع سابقاتها، تتميز البخاخات الدقيقة الجراحية من الجيل الثاين مبا ييل



زيادة سالمة البناء والتصميم

تعد التكنولوجيا الفريدة الحاصلة عىل براءة اخرتاع إلنتاج مركب فوالذي مقاوم للتآكل بقطر 

8 مم مع سطح جسم أملس وبدون تداخل العنارص الهيكلية ضامنًا ألقىص قدر من  التوافق 

 . اآلمن والصحي يف  البيئة املليئة بالتحديات يف الجراحة طفيفة التوغل

يتيح الجسم األملس للبخاخ الدقيق MCR-4 TOPOL® مروًرا آمًنا ومريًحا عرب املبازل. ميزة 

السطح األملس يف أنه يسمح بإدخال خرطوم ترصيف بقايا الهباء الجوي القابل للترصف ، 

والذي يعد جزًءا من كل عبوة معقمة. خرطوم الترصيف متوافق مع جميع شفاطات 

. األيروسول املسببة للرسطان مع مدخل مرشح بقطر 22 مم

تم تجهيز البخاخ الدقيق MCR-4 TOPOL® بعنرص لتوفري أقىص درجات الراحة وبيئة 

. العمل وقبضة آمنة

 



زيادة املوثوقية واملتانة

وجود مرشح جسيامت أمان متكامل بسعة التقاط جسيامت تبلغ 0.1 مم أو أكرث. مقارنة بالجيل األول، يقلل هذا اإلجراء من مخاطر فشل الجهاز املرتبط بإعاقة فتحة الفوهة 

. بواسطة جسيم عريض

النظام الداخيل للبخاخ الدقيق مصنوع حرصيًا من عنارص عالية الجودة ومقاومة للتآكل. يتميز MCR-4 TOPOL® بنزاهته املطلقة. ليس هناك حاجة ألجزاء متحركة، مثل 

. دبوس أو محور أو زنربك أو أختام مطاطية أو أنظمة مختلفة من الخيوط امللصقة لنشاطه

. ®MCR-4 TOPOL يعد عدم وجود هذه العنارص رشطًا أساسًيا للتصميم الناجح للخصائص املحددة بدقة لرذاذ البخاخ الدقيق



كفاءة الرش املعدلة

يعتمد تصميم رذاذ البخاخ الدقيق MCR-4 TOPOL® عىل املتطلبات املوسعة للهندسة امليكانيكية 

ش. لتحديد معلامت فوهات الر

نطاق ضغط التشغيل

تتيح البخاخات الدقيقة من الجيل الثاين التشغيل الفعال يف نطاق ضغط يرتاوح بني 100-330 رطل 

لكل بوصة مربعة. أصبح التطبيق باستخدام ما يصل إىل أربعة بخاخات دقيقة من أربعة أوضاع 

مختلفة باستخدام موزعني للجرعات تحديًا جديًدا يف مجال تقنيات العالج الحالية ...

ش  زاوية الر

يسمح البخاخ الدقيق MCR-4 TOPOL® بتطبيق عامل تثبيط الخاليا بزاوية تصل إىل 80 درجة مع 

. مخروط رش مميز. مطلوب مساحة منط أكرب من حيث التأثري األعىل للسطح وانتشار عميق



استقرار الرش

تم تصميم MCR-4 TOPOL® خصيًصا فيام يتعلق بالتعزيز املطلوب لتدفق الكتلة يف مناطق جدران السوائل. عىل عكس الجيل السابق حيث تم توجيه الكتلة الكبرية للرش 

إىل منطقة محوره. جنًبا إىل جنب مع حجم ورسعة الجسيامت املعدلة ، يكون رذاذ البخاخ  الدقيق MCR-4 TOPOL® أقل عرضة النجراف الرذاذ الجانبي يف بيئة معقدة 

. للغاية، حيث يوجد ثاين أكسيد الكربون املضغوط يف الصفاق



القیاسات المستقلة التي أجرتھا كلیة الھندسة المیكانیكیة في جامعة برنو للتكنولوجیا.



تأثري

يوفر الهباء الجوي الناتج عن البخاخ الدقيق MCR-4 TOPOL® اخرتاقًا فعاًال لجزيئات عامل تثبيط الخاليا يف عمق األنسجة املصابة. بالنسبة ألكرب قطرية يبلغ قطرها 50 

ميكرومرت ورسعة جسيمية 8 م / ث (عىل مسافة 50 مم من الفوهة)، فإن القيمة We = 44 ال مثيل لها عىل اإلطالق.

القدرة عىل تحمل التكاليف

تعد سياسة التسعري الخاصة مبنتج MCR-4 TOPOL® رشطًا أساسيًا لضامن توفره. وحيث هو مطلوب بالضبط ...

إمكانية تثبيت السعر ملدة 5 سنوات. •



MCR-4 TOPOL®

جهاز مطور ومصنع يف جمهورية التشيك

AeroRes، Soběslav مجموعة ، .SKALA-Medica s.r.o قسم البناء والتطوير




