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Agulhas 
Jamshidi™ T-handle 

Jamshidi™ Original

O desenho ergonômico simplificado e a ponta super 
afiada da agulha Jamshidi T-handle para 
aspiração/biópsia de medula óssea a tornou a primeira 
escolha devido ao conforto e à penetração cortical 
superior.

Empunhadura Confortável
O design em duas peças da T-handle torna o 
procedimento  eficiente, é simples de usar e se adapta 
confortavelmente à mão do usuário. A T-handle em duas 
peças também foi projetada para proporcionar feedback 
tátil e maior controle durante a inserção da agulha.

Melhor penetração cortical
A agulha para biópsia de medula óssea Jamshidi T-handle 
possui uma ponta de estilete tipo “trocarte cônico” e uma 
ponta de cânula tipo “coroa-tripla”. Essas características 
proporcionam uma extremidade de corte afiada e eficaz 
para melhor penetração cortical e avanço medular que 
requer 25% menos força física. 

A agulha original Jamshidi oferece características que a 
tornou a agulha de aspiração/biópsia de medula óssea 
mais vendida por décadas. As agulhas estão disponíveis 
em vários tamanhos para satisfazer a preferência do 
usuário. Todas as agulhas são embaladas com um 
adaptador para acoplar seringas “luer lock".

Empunhadura leve com botão confortável embutido 
possibilita que o médico aplique pressão suficiente sem 
desconforto.

Ponta distal cônica facilita a retirada de amostras de 
medula óssea sem alterar sua arquitetura.

Design de uso-único ajuda a garantir a esterilidade em 
cada procedimento e ajuda a evitar a contaminação 
cruzada.

Ponta tipo bisel com lâmina afiada permite a fácil 
extração de amostra do osso.

A ponta da cânula “coroa-tripla” (triple crown) cria uma 
extremidade cortante extremamente afiada.

Agulha Jamshidi T-handle 

Nº no Cat.

TJC3513

TJC4011

TJC4008

TJC6011

TJC6008

Tamanho da agulha

13G x 8,9 cm

11G x 10,1 cm

8G x 10,1 cm

11G x 15,2 cm

8G x 15,2 cm

•

•

As agulhas são embaladas estéreis com uma 
sonda e um guia de sonda. 
10 por caixa.

 

Nº no Cat.

DJ2013X

DJ3513X

DJ4011X

DJ4008X

DJ6011X

Descrição

13G x 5,0 cm

13G x 8,9 cm

11G x 10,1 cm

8G x 10,1 cm

11G x 15,2 cm

•

•

As agulhas são embaladas estéreis com uma 
sonda e um guia para sonda.  
10 agulhas por caixa.

Agulhas para aspiração/biópsia de medula óssea

A agulha Jamshidi original retira 
amostras de alta qualidade.

A extremidade cortante 
da lâmina afiada permite fácil 
extração de amostra do osso.

Agulhas Illinois para aspiração de 
medula óssea no esterno / crista ilíaca
A ponta extremamente cortante em forma de 
lanceta penetra facilmente no osso e ajuda a garantir a 
segurança e a aspiração simples da medula da crista ilíaca 
ou do esterno.

O protetor ajustável de profundidade proporciona 
controle da profundidade para maior segurança do 
paciente.

A tampa de rosca (Twist-off cap) mantém o estilete 
seguro no lugar.

Compatível com seringas “luer-slip" e "luer-lock" 
para encaixe seguro e facilidade na aspiração.

 

Nº no Cat.

DIN1518X

DIN1515X

Descrição

18G (comprimento ajustável 
14 mm a 38 mm)

15G (comprimento ajustável 
24 mm a 48 mm)

• 10 agulhas por caixa.

Agulha Jamshidi Original Agulha Illinois
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