




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 

1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุตัดต่อล าไส้และจี้ห้ามเลือด จ านวน 27 รายการ                                          .                       

2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย   งานห้องผ่าตัด กลุ่มงานศัลยศาสตร์                               .       
    ส่วนราชการ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ           .       
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       4,181,620.00       บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่             12 พฤษภาคม 2563                          .                                                                          
.    เป็นเงิน           4,181,620.00           บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)              -                  บาท  
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1    บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด     . 
    5.2    บริษัท เอส.ที.จี. เวลิด์ ซัพพลาย จ ากัด               . 
    5.3                                                                . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นายระวิศักดิ์       จนัทร์วาสน์        ต าแหน่ง  นายแพทยช์ านาญการพิเศษ                     .                           
                                                                    ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม                    . 
    6.2  นางสาวมาลัย      สงฆ์ประสิทธิ์       ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                .                     
.                                                                   ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด                    . 
    6.3  นางสาวสนธยา     แก้วรัตน์           ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                       . 
.                                                                   ด้านการพยาบาล                                  . 

 

 

 

 

 

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
    (       นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์     ) 
 

    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ     
          (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์ )             
             

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (       นางสาวสนธยา   แก้วรตัน์ ) 
 



ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 HARMONIC ACE+5MM OPEN SHEAR 23CML 15 EA

2 HARMONIC ACE+5MM OPEN SHEAR 36CML 25 EA

3 FOCUS+ADAPTIVE TISTECH 9CM CURV SHEARBX6 15 EA

4 5มม. ตัวเจาะหน้าท้องมีใบมีด 30 EA

5 5มม. ตัวเจาะหน้าท้องมีใบมีด 30 EA

6 12มม. ตัวเจาะหน้าท้องมีใบมีด 40 EA

7 5มม. ตัวเจาะหน้าท้องแบบคู่ ยาว 20 EA

8 5มม. ตัวเจาะหน้าท้องแบบคู่ ส้ัน 40 EA

9 10/12มม. ตัวเจาะหน้าท้องแบบคู่ 40 EA

10 ILS 29MM CURVED 11 EA

11 75มม. ไส้ตัวตัดต่อแบบตรง ปกติ 20 EA

12 75มม. ไส้ตัวตัดต่อแบบตรง หนา 15 EA

13 100มม. ไส้ตัวตัดต่อแบบตรง หนา 20 EA

14 55 MM NTLC SELECTABLE RELOAD 20 EA

15 75 MM NTLC SELECTABLE RELOAD 20 EA

16 GST WHITE RELOAD 45MM 6 ROW 10 EA

17 GST BLUE RELOAD 45MM 6 ROW 20 EA

18 GST GREEN RELOAD 45MM 6 ROW 10 EA

19 WHITE GST RELOAD FOR ECHELON 60 20 EA

20 BLUE GST RELOAD FOR ECHELON 60 40 EA

21 GREEN GST RELOAD FOR ECHELON 60 30 EA

22 ENDOPATH ECHELON VASCULAR WHITE RELOAD F 30 EA

23 5มม. คลิปหนีบเส้นเลือด 15 EA

24 เข็มเจาะหน้าท้องแบบเวรีส 10 EA

25 RELOAD-CURVED CUTTER STAPLER 10 EA

26 ENDOPATH PROBE PLUS II HANDLE 30 EA

27 5 มม.X34 ซม. ก้านจี้แบบตะขอ 40 EA

                                (ลงชื่อ) .................................................... กรรมการ
                                         (  นางสาวมาลัย  สงฆป์ระสิทธิ ์  )
                                (ลงชื่อ) .................................................... กรรมการ
                                          (  นางสาวสนธยา  แก้วรัตน์   )

รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของวัสดตุดัตอ่ล ำไส้และจี้ห้ำมเลือด จ ำนวน 27 รำยกำร

                                    คณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
                                (ลงชื่อ) .................................................... ประธานกรรมการ
                                          (  นายระวิศักด์ิ  จันทร์วาสน์   )



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุตัดต่อล าไส้และจี้ห้ามเลือด จ านวน 27 รายการ 
หัวจี้ตัดแบบกรรไกรโค้ง (HARMONIC AEC+ Shears)  
1. คุณสมบัติทั่วไป  

สามารถใช้เลาะ (DISSECTION), จับเนื้อเยื่อ (GRASPING) และสามารถจี้ตัดเส้นเลือดได้จนถึง
เส้นผ่าศูนย์กลางหัวจี้ตัดมีให้เลือกใช้กับการผ่าตัดผ่านกล้อง 0.5 มม. (Laparoscopic Surgery) และใช้กับการ
ผ่าตัดแบบเปิดทั่วไป (Open Surgery)   
2. คุณลักษณะเฉพาะ   

1. ใบมีดด้านที่ใช้จี้ตัดมีลักษณะโค้ง ด้านบนทู่ มีความคมด้านล่าง การใช้งานคล้ายกรรไกร  
2. ใบมีดด้านที่ใช้จี้ตัดเคลือบสารป้องกันการไหม้ติดของเนื้อเยื่อ (Non-Sticky Coated) 
3. มีระบบการปรับลดพลังงานอัตโนมัติ (Adaptive Tissue Technology) เมื่อเนื้อเยื่อถูกจี้จนเชื่อมปิด

และถูกตัดแล้วตัวเครื่องจะส่งเสียงเตือนบอก เซนเซอร์ที่ตัวด้ามจะส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่องให้ปรับลดพลังงานลง 
ท าให้ช่วยลดอุณหภูมิที่ปากงับ ลดการเกิดควัน ลดเนื้อเยื่อไหม้ติดที่ปากงับและสารมารถตัดเนื้อเยื่อได้เร็วขึ้น   

4. สามารถกดปุ่มควบคุมการท างานของหัวจี้ตัดได้ทั้งมือ (Hand Activate) และเท้า (Footswitch) 
5. ก้านของหัวจี้หมุนได้ 360 องศา จะสะดวกในการปรับมุม และต าแหน่งการจับในขณะผ่าตัด  
6. ก้านของหัวจี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. และสามารถใส่ผ่าน trocar ขนาด 5 มม. ขึ้นไป 
7. หัวจี้ตัดมีให้เลือกใช้ 2 แบบ 

 HAR36 ด้ามยาวไม่น้อยกว่า 36 ซ.ม. ใช้กับการจี้และตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery) 
 HAR23 ด้ามยาวไม่น้อยกว่า 23 ซ.ม. ใช้กับการจี้และตัดแบบเปิดทั่วไป (Open Surgery) 

หัวจี้ตัดแบบกรรไกรโค้ง 9 ซม. แบบโฟกัสพลัส Harmonic FOCUS+shear (HAR9F) 
คุณสมบัติทั่วไป 
 หัวจี้ตัดแบบกรรไกรโค้ง 9 ซม. “แบบโฟกัสพลัส” (FOCUS+) ใช้กับด้ามจี้แบบบลูเป็นด้ามจี้ส าหรับ
เครื่องมือจี้ตัด “แบบโฟกัส” และสามารถท างานคู่กับเครื่อง Harmonic Generator 11 (GEN11) สามารถใช้เลาะ 
(DISSECTION), จับเนื้อเยื่อ (GRASPING) และสามารถจี้ตัดเส้นเลือด (Cut and Coagulation) ที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง 5 มม. ใช้กับการผ่าตัดแบบเปิดทั่วไป (Open Surgery)  
คุณลักษณะเฉพาะ   
 1. หัวจี้ตัดกรรไกรโค้ง มีความยาวตั้งแต่ก้านจนถึงปลายอุปกรณ์ยาว 9 ซม. พร้อมปุ่มควบคุมการงาน
ด้วยมือ ด้ามจับลักษณะคล้ายกรรไกร  
 2. ใบมีดด้านที่ใช้จี้ตัด มีลักษณะโค้งเรียว มีความยาวไม่น้อยกว่า 16 มม. สะดวกในการปรับมุมและ
ต าแหน่งการจับในขณะผ่าตัด ท าให้เกิดความแม่นย าในการเลาะจับและจี้ตัดเนื้อเยื่อ  

3. ด้ามจับมีปุ่มควบคุมการท างานด้วยมือ 2 ปุ่มคือ MAX และ MIN เพ่ือเลือกควบคุมการจี้และตัด
เนื้อเยื่อได้อย่างเหมาะสมและสะดวกในการขณะใช้งาน หรือจะควบคุมการท างานด้วยเท้าทางแป้นเหยียบ
(foot switch) ก็ได้เช่นกัน  
 4. มีระบบการปรับลดพลังงานอัตโนมัติ (Adaptive Tissue Technology) เมื่อเนื้อเยื่อถูกจี้จนเชื่อมปิด
และพร้อมตัดแล้วตัวเครื่องจะส่งเสียงเตือนบอก เซนเซอร์ที่ตัวด้ามจะส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่องให้ปรับลด
พลังงานลง ท าให้ช่วยลดอุณหภูมิที่ปากงับ ลดการเกิดควัน ลดเนื้อเยื่อไหม้ติดที่ปากงับและสารมารถตัดเนื้อเยื่อ
ได้เร็วขึ้น  
 
 
 
 

ตัวเจาะผนัง... 
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ตัวเจาะผนังหน้าท้องแบบมีใบมีด ขนาด 5 มิลลิเมตร (ENDOPATH XCEL TROCAR) (D5LT และ D5ST) 
คุณสมบัติทั่วไป 
 เป็นอุปกรณ์เจาะผนังหน้าท้อง และใช้เป็นช่อง (path or entry) ส าหรับน าเครื่องมือผ่าตัด ด้วยกล้อง 
(Endoscopic Instrument) ผ่านเข้าออก  
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. อุปกรณ์ส่วนที่ใช้เจาะมี safety shield ซึ่งดีดตัวออกมาหุ้มปลายคมของก้านเจาะ (Trocar) ทันที
เมื่อแทงทะลุช่องท้อง  
 2. ก้านเจาะจะถูกล็อคทันทีเมื่อ safety shield ดีดตัวแล้ว เพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน 
 3. ใบมีดที่ใช้เจาะผนังหน้าท้องมีลักษณะแบนตรงมีแกนกลมตรงกลางเพ่ือให้แผลที่เกิดจาก การตัดมี
ขนาดเล็กและเป็นแนวตรงเพียงแนวเดียว  
 4. ท่อชั้นนอก (sleeve) มีลิ้นปิดเปิด (Valve) 2 ชั้น เพ่ือลดการสูญเสียแก็ส และการกระเด็นของ 
body fluid ขณะดึงเครื่องมือเข้า-ออก  
 5. ลิ้นปิดเปิดท าด้วยซิลิโคนสีด า 2 ชั้น ชั้นนอกมีลักษณะวางซ้อนกันเพ่ือรองรับเครื่องมือที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. ชั้นในวางในลักษณะรูปกรวยเพื่อรองรับการผ่านเข้า-ออกของเครื่องมือได้อย่างสะดวก 
 6. ท่อชั้นนอก (sleeve) มีลักษณะใสเพ่ือให้สามารถมองเห็นเครื่องมือขณะผ่านเข้าออกหรือขณะที่น า
ชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อออกมา  
         7.  ก้านของท่อมีความยาว 75 มม. และ 100 มม. บริเวณส่วนกลางของท่อจะมีเกลียวเล็กๆ เพ่ือยึด
ผนังหน้าท้องไม่ให้ท่อลื่นหลุดขณะดึงเครื่องมือเข้า-ออก  
ตัวเจาะผนังหน้าท้องแบบคู่ขนาด 12 มม. (ENDOPATH DILATING TIP TROCAR PACK – K12LT) 
คุณสมบัติทั่วไป 

เป็นอุปกรณ์เจาะผนังหน้าท้อง และใช้เป็นช่อง (path or entry) ส าหรับเครื่องมือผ่าตัดด้วยกล้อง
(endoscopic instrument) 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. อุปกรณ์ส่วนที่ใช้เจาะมี safety shield ซึ่งดีดตัวออกมาหุ้มปลายคมของก้านเจาะ (Trocar) ทันที 
เมื่อแทงทะลุช่องทอ้ง  
 2. ก้านเจาะจะถูกล็อคทันทีเมื่อ safety shield ดีดตัวแล้ว เพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน  
 3. ใบมีดที่ใช้เจาะผนังหน้าท้องมีลักษณะแบนตรงมีแกนกลมตรงกลางเพ่ือให้แผลที่เกิดจากการตัดมี
ขนาดเล็กและเป็นแนวตรงเพียงแนวเดียว  
 4. ท่อชั้นนอก (sleeve) มีลิ้นปิดเปิด (Valve) 2 ชั้น เพ่ือลดการสูญเสียแก็ส และการกระเด็นของ 
body fluid ขณะดึงเครื่องมือเข้า-ออก มีความยาวของก้าน 100 มม.  
 5. ท่อชั้นนอก (sleeve) มีลักษณะใส เพ่ือให้สามารถมองเห็นเครื่องมือ ขณะผ่านเข้าออก หรือ ขณะที่
น าชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อออกมา  
 6. ลิ้นปิดเปิดชั้นนอกเป็นแผ่นยางแบน ๆ มีรูตรงกลางมีขนาดประมาณ 12 มม. ซึ่งพอดีที่จะใช้กับ
เครื่องมือที่ผ่านเข้าออกขนาด 12 มม.  
ตัวเจาะหน้าท้องแบบมีใบมีด ขนาด 12 มิลลิเมตร (ENDOPATH XCEL TROCAR) (D12LT) 
คุณสมบัติทั่วไป 
 เป็นอุปกรณ์เจาะผนังหน้าท้อง และใช้เป็นช่อง (path or entry) ส าหรับน าเครื่องมือผ่าตัด ด้วยกล้อง 
(Endoscopic Instrument) ผ่านเข้าออก 
 

คุณลักษณะ... 
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คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. อุปกรณ์ส่วนที่ใช้เจาะมี safety shield ซึ่งดีดตัวออกมาหุ้มปลายคมของก้านเจาะ (Trocar) ทันที
เมื่อแทงทะลุช่องท้อง  
 2. ก้านเจาะจะถูกล็อคทันทีเมื่อ safety shield ดีดตัวแล้วเพ่ือความปลอดภัยขณะใช้งาน 
 3. ใบมีดที่ใช้เจาะผนังหน้าท้องมีลักษณะแบนตรงมีแกนกลมตรงกลางเพ่ือให้แผลที่เกิดจาก  การตัดมี
ขนาดเล็กและเป็นแนวตรงเพียงแนวเดียว  
 4. ท่อชั้นนอก (sleeve) มีลิ้นปิดเปิด (Valve) 2 ชั้น เพ่ือลดการสูญเสียแก็ส และการกระเด็นของ  
body fluid ขณะดึงเครื่องมือเข้า-ออก  
 5. ลิ้นปิดเปิดท าด้วยซิลิโคนสีด า 2 ชั้น ชั้นนอกมีลักษณะวางซ้อนกันเพ่ือรองรับเครื่องมือที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางได้ตั้งแต่ 4.7 – 12.9 มม. ชั้นในวางในลักษณะรูปกรวยเพ่ือรองรับการผ่านเข้าออกของ
เครื่องมือได้อย่างสะดวก  
 6. ท่อชั้นนอก (sleeve) มีลักษณะใสเพ่ือให้สามารถมองเห็นเครื่องมือขณะผ่านเข้าออกหรือขณะที่   
น าชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อออกมา ส่วนบนของท่อชั้นนอกที่ติดกับลิ้นปิดเปิดชั้นนอกสามารถถอดออกได้เพ่ือความสะดวก
ในการน าชิ้นส่วนเนื้อเยื่อหรือวัสดุเย็บแผลเข้า-ออก  
 7. ก้านของท่อมีความยาว 100 มม. บริเวณส่วนกลางของท่อจะมีเกลียวเล็กๆ เพ่ือยึดผนังหน้าท้อง
ไม่ให้ท่อ ลื่นหลุดขณะดึงเครื่องมือเข้า-ออก  
 8. สามารถใส่เครื่องมือได้ตั้งแต ่5 ถึง 12 มม. ได้โดยไม่ต้องใช้ตัวลดขนาด (reducer)  
อุปกรณ์เจาะผนังหน้าท้องแบบคู่ (ENDOPATH DILATING TIP TROCAR PACK – K5ST,K5LT) 
คุณสมบัติทั่วไป 
 เป็นอุปกรณ์เจาะผนังหน้าท้อง และใช้เป็นช่อง (path or entry) ส าหรับเครื่องมือผ่าตัดด้วยกล้อง 
(endoscopic instrument) 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. อุปกรณ์ส่วนที่ใช้เจาะมี safety shield ซึ่งดีดตัวออกมาหุ้มปลายคมของก้านเจาะ (Trocar) ทันที 
เมื่อแทงทะลุช่องท้อง  
 2. ก้านเจาะจะถูกล็อคทันทีเมื่อ safety shield ดีดตัวแล้ว เพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน 
 3. ใบมีดที่ใช้เจาะผนังหน้าท้องมีลักษณะแบนตรงมีแกนกลมตรงกลาง เพ่ือให้แผลที่เกิดจากการตัดมี
ขนาดเล็กและเป็นแนวตรงเพียงแนวเดียว  
 4. ท่อชั้นนอก (sleeve) มีลิ้นปิดเปิด (Valve) 2 ชั้น เพ่ือลดการสูญเสียแก็ส และการกระเด็นของ 
body fluid ขณะดึงเครื่องมือเข้า-ออก มีความยาวของก้าน 100 มม.  
 5. ท่อชั้นนอก (sleeve) มีลักษณะใส เพ่ือให้สามารถมองเห็นเครื่องมือ ขณะผ่านเข้าออก หรือขณะที่
น าชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อออกมา  
 6. ลิ้นปิดเปิดชั้นนอกเป็นแผ่นยางแบนๆ มีรูตรงกลางมีขนาดประมาณ 5 มม. ซึ่งพอดีที่จะใช้กับ
เครื่องมือที่ผ่านเข้าออกขนาด 5 มม. 
คลิปหนีบเส้นเลือดและท่อขนาด 5 มม. (LIGAMAX5 Endoscopic Multiple Clip Applier) 
คุณสมบัติทั่วไป 
 เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยส่วนคีมหนีบคลิป (Ligamax5 clip applier) และส่วนที่เป็นตัวคลิป 
(ligaclip) ซึ่งอยู่ที่ปลายของส่วนที่เป็นคีม เพ่ือใช้หนีบเส้นเลือด (vessel) หรือท่อ (duct) ได้แน่น (secured) 
เมื่อต้องการหยุด และป้องกันการไหลของของเหลวหรือเลือด  
 

คุณลักษณะ... 



- 4 - 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. คีมหนีบบรรจุคลิป 15 ตัว และพร้อมส าหรับยิงคลิปออกไปได้โดยทุกครั้งที่ยิง ไม่จ าเป็นต้อง load 
คลิปออกมาเตรียมไว้ล่วงหน้า คลิปจะออกมาทันที่ ตอนยิงคลิปเพื่อหยุด หรือห้ามเลือด  
 2. ก้านของคีมหนีบ (shaft) ยาว 33 ซม. ท าด้วยโลหะสแตนเลสท าให้ไม่โค้งงอเมื่อใช้แรงกดที่ด้ามยิง 
 3. คลิปหนีบเส้นเลือด Ligamax5 เหมาะสมและสามารถใช้ในกรณีที่ต้องการท า Cholangiography 
เพ่ือยึดเหนียว catheter ในท่อน้ าดี  
 4. ด้ามยิงมีระบบฟันปลา (ratcheted mechanism) สามารถบีบค้างในระยะ หรือในต าแหน่งใดก็ได้ 
โดยที่ลูกคลิปจะม่ันคงอยู่ที่ปลายปากคีบหนีบไม่หลุด  
 5. ด้านบนของด้าม มีช่องหน้าต่างแสดงจ านวนคลิป 3 ตัวสุดท้าย โดยมีแถบสีส้มแสดงให้ เห็น        
เพ่ือความแม่นย าและอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้ เมื่อยิงคลิปไปแล้ว 13 ตัว ที่ช่องหน้าต่างแสดงผล สีส้ม 1/3 ของช่อง 
และเมื่อยิงคลิปตัวที่ 14 อุปกรณ์จะแสดงผลสีส้มที่ 2/3 ของช่องแสดงผล หลังจากยิงคลิปตัวสุดท้าย (15) 
สัญญาณสีส้มจะปรากฏเต็มช่อง เมื่อคลิปได้ถูกยิงครบ 15 ตัวแล้ว จะมีกลไกล็อคเพ่ือป้องกันไม่ให้เผลอยิงและ
อาจเป็นอันตรายต่อ ท่อหรือเส้นเลือด    
 6. ข้อต่อระหว่างก้านและด้ามจับ จะมีที่จับเพ่ือท าให้ก้านหมุนได้ 360 องศา ส่งผลให้สามารถยิงคลิป
ในต าแหน่ง และมุมต่างๆ ได้ตามที่ต้องการโดยง่าย 
 7. ปลายปากออกแบบมาให้มีร่องเล็กๆ ขนาดพอดีกับคลิป ช่วยส าหรับการท าให้คลิปไม่หลวม หรือ
หลุดในกรณี ที่ต้องการตรวจสอบ ท่อหรือเส้นเลือด ก่อนการพร้อมยิง  
 8. คลิปมีขนาดกลาง/ใหญ ่กว้าง 3.6 มม. เมื่อยิงปิดแล้วขายาว 8.8 มม.  
 9. คลิปท าด้วยไทเทเนียม ผิวด้านในออกแบบให้มีร่องตามยาวและขวาง เพ่ือส่งเสริมให้หนีบ ท่อหรือ
เส้นเลือดได้แน่นไม่หลุด (Secured)  
 10. สามารถใช้กับหรือผ่าน trocar ได้ตั้งแต่ 5 มม. ขึน้ไป  
เข็มเจาะหน้าท้องแบบเวรีส (Ultra Veress Needle Insufflation Needle - UV120) 
คุณสมบัติทั่วไป  
 เป็นเครื่องมือใช้ส าหรับการผ่าตัดผ่านกล้องในช่องท้อง เพ่ือสร้าง pneumoperitoneum 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ปลายเข็มสแตนเลสสตีล ขนาด 14 G  
 2. ด้ามจับ design ให้จับอย่างถนัดมือ  
 3. มี Stylet ปลายทู่ที่จะขยับน าปลายเข็ม เมื่อเข็มแทงทะลุเข้าสู่ Abdominal Cavity  
 4. มี Safety Indicator สีแดงและเขียว  
 5. มี needle’s ball ส าหรับประเมินต าแหน่งของปลายเข็ม เมื่อเข็มอยู่ใน Abdominal Cavity 
 6. ผ่านการฆ่าเชื้อโรค (Sterilization) และสามารถใช้งานได้ทันที  
ปลายหัวจี้แบบตะขอ (Hook) (เครื่องมือจี้และตัด/Suction และ Irrigation) 
คุณสมบัติทั่วไป 
    ใช้ส าหรับต่อเข้ากับด้ามจับแบบปืนเพ่ือใช้จี้และตัด ด้วยระบบ Monopolar ซึ่งสามารถต่อเข้ากับ
เครื่องดูดน้ า/ส่งน้ าได้ด้วย ท าให้สะดวกในการใช้ไม่ต้องถอดเครื่องมือเข้า-ออกจาก Trocar  
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ปลายจี้แบบตะขอ สามารถต่อเข้ากับเครื่องมือประกอบด้วยด้ามจับ ตัว Shaft สามารถหมุนได้ 360 องศา 
สะดวกในการใช้งาน  
 

2. ปลายหัวจี้... 
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 2. ปลายหัวจี้แบบตะขอสามารถต่อเข้ากับด้ามจับมีปุ่มบังคับการดูดน้ า/ส่งน้ า และมีท่อต่อเข้ากับ
เครื่องดูดน้ า/ส่งน้ า  
 3. ปลายหัวจี้แบบตะขอสามารถต่อเข้ากับ ด้ามจับควบคุมการจี้/ตัด ด้วยปุ่มเท้า  
 4. Shaft มีปุ่มบังคับการหมุนได้ 360 องศา มีท่อพลาสติกกลวงซึ่งเลื่อนเข้า-ออก เพ่ือปิดปลายหัวจี้ได้ 
ส่วนตรงปลายมีรูเล็กๆ เพื่อป้องกันการอุดตันเมื่อดูดน้ า  
 5. ปลายหัวจี้เป็นแบบตะขอ (Hook) ขนาด 5 มม. มีความยาว 2 ขนาด ดังนี้ ยาว 34 ซม. และ 29 ซม. 
 6. ผ่านการฆ่าเชื้อโรค (Sterilization) และสามารถใช้งานได้ทันที 
เครื่องมือจี้และตัด/Suction และ lrrigation (Probe Plus II) 
คุณสมบัติทั่วไป 
 ใช้ต่อเข้ากับปลายจี้ขนาดต่างๆ เพ่ือใช้จี้และตัด ด้วยระบบ Monopolar ซึ่งสามารถต่อเข้ากับ
เครื่องดูดน้ า/ส่งน้ าได้ด้วย ท าให้สะดวกในการใช้ไม่ต้องถอดเครื่องมือเข้า-ออกจาก Trocar  
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ตัวด้ามจับมี 2 แบบ สามารถต่อเข้ากับ Shaft สามารถหมุนได้ 360 องศา  

 EPH02 ด้ามจับแบบปืน   
 EPH04 ด้ามจับแบบปากกา 

 2. ด้ามจับมีปุ่มบังคับการดูดน้ า/ส่งน้ า  
 3. ด้ามจับควบคุมการจี้/ตัด ด้วยมือ (hand switch) และแป้นเหยียบ (foot switch)  
 4. ตัวด้ามจับมีสายส าหรับต่อน้ า, suction, และสายไฟส าหรับ monopolar ติดมาพร้อมใช้ได้เลย 
 5. ผ่านการฆ่าเชื้อโรค (Sterilization) และสามารถใช้งานได้ทันที 
ตัวตัดต่อแบบเป็นวงกลม (PROXIMATE Stapler Curved) 
คุณสมบัติทั่วไป 
      เครื่องมือตัดต่อแบบเป็นวงกลม (Intraluminal Stapler) นี้ใช้ในการตัดต่ออวัยวะ (Anastomosis) 
แบบ End to End หรือ End to Side  
คุณลักษณะเฉพาะ 
         1. เป็นเครื่องมือที่มีก้านโค้งและบริเวณหัวสามารถถอดออกจากก้านได้เรียกว่า CDH (Curve 
Detachable Head) เพ่ือความสะดวกในการใส่เข้าไปในอวัยวะส่วนที่ต้องการตัดต่อและสะดวกแก่การท าการ
ตัดต่อ   
 2. เป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดและเย็บได้พร้อมกันในคราวเดียวโดยตัวเย็บท าด้วยไทเทเนียม (Titanium 
Stapler) เรียงตัวแบบสับหว่าง 2 แถวเป็นวงกลม  
 3.  มีขนาดต่างๆ ให้เลือก 4 ขนาด โดยสามารถแยกขนาดด้วยสีของหัวเครื่องมือ ดังนี้ 
 3.1  ขนาด 21 มม.  เรียกว่า CDH21A     สีส้ม    
      มี Lumen Size ไม่ต่ ากว่า 12 มม. 
 3.2  ขนาด 25 มม.  เรียกว่า CDH25A     สีขาว    
      มี Lumen Size ไม่ต่ ากว่า 16 มม. 
 3.3  ขนาด 29 มม.  เรียกว่า CDH29A     สีฟ้า     
   มี Lumen Size ไม่ต่ ากว่า 20 มม. 
 3.4  ขนาด 33 มม.  เรียกว่า CDH33A     สีเขียว   
      มี Lumen Size ไม่ต่ ากว่า 24 มม. 
 

4. ส่วนปลาย... 
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     4. ส่วนปลายสุดของด้ามจะเป็นตัวหมุน (Adjusting Knob) เพ่ือปรับระยะของการตัดต่อบริเวณหัว 
โดยจะมีช่องส าหรับตรวจสอบระยะของการตัดต่ออยู่บนด้ามเรียกว่า Gap Setting Scale และสามารถเย็บ
เนื้อเยื่อที่มีความหนาไม่ต่ ากว่า 1.0-2.5 มิลลิเมตร   
 5. เครื่องมือนี้จะมีระบบความปลอดภัย (Safety) ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้งานขณะที่การจัดเนื้อเยื่อ  
ยังไม่เรียบร้อย   
 6. เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) โดยจะมีอุปกรณ์เสริม (Spacer tab) คล้องมาที่หัว
เครื่องมือเพ่ือช่วยเสริมความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งานบางเทคนิค   
ไส้ตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อ 75 มม. (Reloading Unit for Linear Cutter 75 mm.) 
คุณสมบัติทั่วไป 
 เป็นไส้ตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆ ในแนวตรง ในการใช้งานต้องบรรจุไส้นี้ลงไปในส่วน 
Cartridge Half ของตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อ 75 มม. (Proximate Linear Cutter 100 mm.) 
คุณลักษณะเฉพาะ  
 1. ไส้ตัวตัวเย็บเนื้อเยื่อในแนวตรงนี้จะมีร่องส าหรับบรรจุตัวเย็บจ านวนทั้งสิ้น 75 ร่องส าหรับตัวเย็บ 
75 ตัว โดยร่องจะเรียงสับหว่างกันฝั่งละ 2 แถว โดยตรงกลางจะมีร่องยาว  73 มม. ส าหรับใบมีดวิ่งเพ่ือตัด
เนื้อเยื่อซึ่งใบมีดจะมาสิ้นสุดที่หมุดปลายร่อง ท าให้ได้แนวตัด (Cut line) 73 มม. แนวตัวเย็บ (Staple line)  
77 มม.   
 2. ตัวเย็บซึ่งบรรจุในร่องท าด้วยไทเทเนียม 
 3. ไส้ตัวตัดเย็บนี้บรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) 
 4. มี 2 ขนาด ดังนี้  
 4.1 TCR75 เป็นไส้ตัวตัดเย็บสีฟ้า ส าหรับตัดเย็บเนื้อเยื่อทั่วไปที่มีความหนาประมาณ 1.5 มม. 
 4.2 TRT75 เป็นไส้ตัวตัดเย็บสีเขียว ส าหรับตัดเย็บเนื้อเยื่อที่มีความหนาประมาณ 2.0 มม. 
ไส้ตัวตัดต่อแบบตรงปรับระดับความสูงของลวดเย็บได้ (Selectable New TLC Reload - SR55, SR75)  
คุณสมบัติทั่วไป 
 เป็นไส้ตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ ในแนวตรง ในการใช้งานต้องบรรจุไส้นี้ลงไปในส่วน 
Cartridge Half ของตัวตัดต่อแบบตรง  
คุณลักษณะเฉพาะ  
 1. ตัวเย็บมีลักษณะเป็น 3-D surgical staple with angled เพ่ือเพ่ิมการประสิทธิภาพในการ hemostasis  
 2. ไส้ตัวเย็บมี 2 ขนาด ให้เลือกดังนี้  
 2.1 SR55 เป็นไส้ตัวเย็บที่มีความยาวของแนวเย็บ 55 มม. สามารถปรับความสูงของตัวเย็บได้      
3 ระดับจากตัวแม่ โดยใช้กับเนื้อเยื่อที่มีความหนา 1.5 มม., 1.8 มม. และ 2.0 มม.  
 2.2 SR75 เป็นไส้ตัวเย็บที่มีความยาวของแนวเย็บ 75 มม. สามารถปรับความสูงของตัวเย็บได้      
3 ระดับจากตัวแม่ โดยใช้กับเนื้อเยื่อที่มีความหนา 1.5 มม., 1.8 มม. และ 2.0 มม.  
 3. ไส้ตัวเย็บเนื้อเยื่อในแนวตรงนี้ จะมีร่องส าหรับบรรจุตัวเย็บ โดยร่องจะเรียงสับหว่างกัน 6 แถว 
โดยตรงกลางจะมีร่องยาวส าหรับใบมีดวิ่ง เพื่อตัดเนื้อเยื่อซึ่งใบมีดจะมาสิ้นสุดที่ลูกศรสีด าที่อยู่ส่วนปลายของตัว
เครื่องมือด้าน Cartridge Half  
 4. ใบมีดท่ีใช้ตัดเนื้อเยื่อท าจาก Stainless Steel 440 Series ถูกบรรจุอยู่ที่ไส้ตัวเย็บ 
 5. ไส้ตัวตัดเย็บนี้บรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) 
 
 

ไส้ตัวตัด... 
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ไส้ตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อแบบโค้ง (CR40B, CR40G) 
คุณสมบัติทั่วไป 
 เป็นไส้ตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อขนาด 40 มม. ในการใช้งานต้องบรรจุไส้นี้ลงไปในช่องบริเวณปากเครื่องมือ
ของตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อ 40 มม. (CURVED CUTTER 40 MM.)  
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ไส้ตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อมีลักษณะโค้ง มีร่องบรรจุตัวเย็บจ านวน 46 ร่อง โดยร่องจะเรียงสับหว่างกัน   
4 แถว มีแนวเย็บยาว 40 มม.   
 2. ตัวเย็บซึ่งบรรจุในร่องท าด้วยไทเทเนียม 
 3. เมื่อเย็บแล้วจะได้ตัวเย็บรูปร่างคล้ายตัว "B"  
 4. ไส้ตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อนี้มีใบมีดบรรจุอยู่ภายใน เมื่อใส่ลงไปในช่องบริเวณปากเครื่องมือของตัวตัดเย็บ
เนื้อเยื่อ 40 มม. แล้วจะท าให้สามารถตัดและเย็บเนื้อเยื่อไปพร้อมกันในการบีบไกยิงครั้งเดียว  
 5. ไส้ตัวตัดเย็บมี 2 แบบคือ  
              - CR40B (Blue Cartridge) แบบปกติทั่วไปใช้ได้กับเนื้อเยื่อทั่วไปที่มีความหนาประมาณ 1.5 มม. 
              - CR40G (Green Cartridge) แบบหนาส าหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาประมาณ 2.0 มม. 
ไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด 60 ม.ม. 
(Endopath Echelon Reloads 60mm. with Gripping Surface Technology) 
คุณสมบัติทั่วไป  
 เป็นไส้ลวดเย็บของอุปกรณ์ตัดเย็บเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ สามารถใช้ได้ทั้งในการผ่าตัดเปิดและการ
ผ่าตัดภายใต้กล้อง (Minimally invasive surgery) ในการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป สูตินรีเวช ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ โรคทางทรวงอก และกุมารเวชศาสตร์ อีกทั้งยังสามารถใช้ตัดเย็บส่วนเนื้อเยื่อของตับ (livery 
parenchyma; hepatic vasculature and biliary structures) ตับอ่อน ไต และม้ามได้ อุปกรณ์นี้สามารถใช้
ร่วมกับวัสดุสังเคราะห ์Tissue buttressing materials ได ้  
คุณลักษณะเฉพาะ   
 1. ใช้กับ ECHELON FLEX Powered Plus 60mm Articulating Endoscopic Linear Cutter  
(PSEE60A, PLEE60A)   
 2. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดและเย็บได้พร้อมกันในคราวเดียว มีลวดเย็บ 6 แถว เรียงตัวแบบสับหว่างข้างละ 
3 แถว ทั้ง 2 ข้างของแนวตัด โดยตัวลวดเย็บท าด้วยไทเทเนียมผสม (Titanium alloy Stapler) 
 3. แนวของลวดเย็บ (Staple line) ยาวประมาณ 60 มิลลิเมตรและมีแนวตัด (Cut Line) ยาวประมาณ 
57 มิลลิเมตร  
 4. ไส้ลวดเย็บจะมีแผ่นพลาสติก (Staple retain cap) ปิดอยู่ด้านบน  เพ่ือป้องกันลวดเย็บ ไม่ให้หลุด
ออกระหว่าง  การขนส่งหรือการประกอบเข้ากับตัวอุปกรณ์ เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงค่อยดึงออก 
 5. รายละเอียดไส้ลวดเย็บ  
รหัส สี ความสูงลวดเย็บ 

ก่อนฟอร์มตัว 
ความสูงลวดเย็บ 

หลังฟอร์มตัว 
จ านวนลวดเย็บ เนือ้เย่ือ 

GST60W ขาว 2.6 มม. 1.0 มม. 88 บาง, เส้นเลือด 
GST60B ฟ้า 3.6 มม. 1.5 มม. 88 ปกติ 
GST60D ทอง 3.8 มม. 1.8 มม. 88 ค่อนข้างหนา 
GST60G เขียว 4.1 มม. 2.0 มม. 88 หนา 
GST60T ด า 4.2 มม. 2.3 มม. 88 หนามาก 

6. ด้านบน... 
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 6. ด้านบนของไส้ลวดเย็บมีปุ่มเล็กๆ (Gripping Surface Technology) เพ่ือยึดจับเนื้อเยื่อ ลดการ
เลื่อนตัวของเนื้อเยื่อขณะยิง ท าให้ลวดเย็บ เย็บเนื้อเยื่อได้ดียิ่งขึ้นและลดอัตราการรั่วจากการเย็บที่ไม่สมบูรณ์ 
 7. ปลายขาของลวดเย็บมีลักษณะงอเข้าหากันเล็กน้อย (Asymmetrical Bent Tip) เพ่ือช่วยให้ลวด
เย็บฟอร์มตัวเป็น B-Shape ได้ดีขึ้นและลดอัตราการรั่วจากการเย็บที่ไม่สมบูรณ์  
 8. สามารถท า  MRI ได้อย่างปลอดภัยและความร้อนที่เกิดข้ึนจากลวดเย็บน้อยกว่า 2 องศาเซนติเกรด 
ไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด 45 ม.ม. 
(Endopath Echelon Reloads 45mm. with Gripping Surface Technology) 
คุณสมบัติทั่วไป  

เป็นไส้ลวดเย็บของอุปกรณ์ตัดเย็บเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ สามารถใช้ได้ทั้งในการผ่าตัดเปิดและการ
ผ่าตัดภายใต้กล้อง (Minimally invasive surgery) ในการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป สูตินรีเวช ระบบทางเดินปัสสาวะ 
โรคทางทรวงอก และกุมารเวชศาสตร์ อีกทั้งยังสามารถใช้ตัดเย็บส่วนเนื้อเยื่อของตับ (livery parenchyma; 
hepatic vasculature and biliary structures) ตับอ่อน ไต และม้ามได้ อุปกรณ์นี้สามารถใช้ร่วมกับวัสดุ
สังเคราะห ์Tissue buttressing materials ได้  
คุณลักษณะเฉพาะ   
 1. ใช้กับ ECHELON FLEX Powered Plus 45 mm Articulating Endoscopic Linear Cutter 
(PSEE45A, PLEE45A) 
 2. เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ตัดและเย็บได้พร้อมกันในคราวเดียว มีลวดเย็บ 6 แถว เรียงตัวแบบสับหว่างข้างละ 
3 แถว ทั้ง 2 ข้างของแนวตัด โดยตัวลวดเย็บท าด้วยไทเทเนียมผสม (Titanium alloy Stapler) 
 3. แนวของลวดเย็บ (Staple line) ยาวประมาณ 45 มิลลิเมตรและมีแนวตัด (Cut Line) ยาวประมาณ 
42 มิลลิเมตร   
 4. ไส้ลวดเย็บจะมีแผ่นพลาสติก (Staple retain cap) ปิดอยู่ด้านบน เพ่ือป้องกันลวดเย็บ ไม่ให้หลุด
ออกระหว่าง การขนส่งหรือการประกอบเข้ากับตัวอุปกรณ์ เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงค่อยดึงออก 
 5. รายละเอียดไส้ลวดเย็บ  

รหัส สี ความสูงลวดเย็บก่อนฟอร์มตัว ความสูงลวดเย็บหลังฟอร์มตัว จ านวนลวดเย็บ เนื้อเย่ือ 
GST45W ขาว 2.6 มม. 1.0 มม. 88 บาง, เส้นเลือด 

GST45B ฟ้า 3.6 มม. 1.5 มม. 88 ปกติ 

GST45D ทอง 3.8 มม. 1.8 มม. 88 ค่อนข้างหนา 

GST45G เขียว 4.1 มม. 2.0 มม. 88 หนา 
GST45T ด า 4.2 มม. 2.3 มม. 88 หนามาก 

 6. ด้านบนของไส้ลวดเย็บมีปุ่มเล็กๆ (Gripping Surface Technology) เพ่ือยึดจับเนื้อเยื่อ ลดการ
เลื่อนตัวของเนื้อเยื่อขณะยิง ท าให้ลวดเย็บ เย็บเนื้อเยื่อได้ดียิ่งขึ้นและลดอัตราการรั่วจากการเย็บที่ไม่สมบูรณ์ 
 7. ปลายขาของลวดเย็บมีลักษณะงอเข้าหากันเล็กน้อย (Asymmetrical Bent Tip) เพ่ือช่วยให้ลวด
เย็บฟอร์มตัวเป็น B-Shape ได้ดีขึ้นและลดอัตราการรั่วจากการเย็บที่ไม่สมบูรณ์  
 8. สามารถท า MRI ได้อย่างปลอดภัยและความร้อนที่เกิดข้ึนจากลวดเย็บน้อยกว่า 2 องศาเซนติเกรด  
ไส้ลวดเย็บอุปกรณ์ตัดและเย็บเส้นเลือดและเนื้อเยื่อบางอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ 
คุณสมบัติทั่วไป  
 เป็นไส้ลวดเย็บของอุปกรณ์ตัดเย็บเนื้อเยื่อและเส้นเลือดต่างๆ สามารถใช้ได้ทั้งในการผ่าตัดเปิดและ
การผ่าตัดภายใต้กล้อง (Minimally invasive surgery) ในการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป สูตินรีเวช ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ โรคทางทรวงอก และกุมารเวชศาสตร์ 

คุณลักษณะ... 
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คุณลักษณะเฉพาะ   

1. ใช้กับ ECHELON FLEX Powered Vascular Stapler with Advanced Placement Tip 
2. เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ตัดและเย็บได้พร้อมกันในคราวเดียว มีลวดเย็บ 4 แถว เรียงตัวแบบสับหว่างข้างละ 

2 แถว ทั้ง 2 ข้างของแนวตัด โดยตัวลวดเย็บท าด้วยไทเทเนียมผสม (Titanium alloy Stapler) 
3. แนวของลวดเย็บ (Staple line) ยาวประมาณ 35 มิลลิเมตรและมีแนวตัด (Cut Line) ยาวประมาณ 

30 มิลลิเมตร 
4. ไส้ลวดเย็บจะมีแผ่นพลาสติกสีเหลือง (Staple retain cap) ปิดอยู่ด้านบน เพ่ือป้องกันลวดเย็บไม่ให้

หลุดออกระหว่างการขนส่งหรือการประกอบเข้ากับตัวอุปกรณ์ เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงค่อยแกะออก 
5. รายละเอียดไส้ลวดเย็บ 
รหัส สี ความสูงลวดเย็บ 

ก่อนฟอร์มตัว 
ความสูงลวดเย็บ 

หลังฟอร์มตัว 
จ านวนลวดเย็บ จ านวนแถว 

VASECR35W ขาว 2.5 มม. 1.0 มม. 36 4 
6. สามารถท า MRI ได้อย่างปลอดภัยและความร้อนที่เกิดขึ้นจากลวดเย็บน้อยกว่า 2 องศาเซนติเกรด 

ตามเงื่อนไข  
 Static magnetic field of 3.0 Tesla or less 
 Highest spatial magnetic gradient field of 7.5 Tesla/m 
 Maximum MR system reported, whole body averaged specific absorption rate 

(SAR) of 2.99 W/kg for 15 minutes of scanning (per pulse sequence) 
ไส้ตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อ 100 มม. (Reloading Unit for Linear Cutter 100 mm.) 
คุณสมบัติทั่วไป 
 เป็นไส้ตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆ ในแนวตรง ในการใช้งานต้องบรรจุไส้นี้ลงไปในส่วน Cartridge 
Half ของตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อ 100 มม. (Proximate Linear Cutter 100 mm.) 
คุณลักษณะเฉพาะ  

1. ไส้ตัวตัวเย็บเนื้อเยื่อในแนวตรงนี้จะมีร่องส าหรับบรรจุตัวเย็บจ านวนทั้งสิ้น 100 ร่องส าหรับตัวเย็บ 
100 ตัว โดยร่องจะเรียงสับหว่างกันฝั่งละ 2 แถว โดยตรงกลางจะมีร่องยาว  98 มม. ส าหรับใบมีดวิ่งเพ่ือตัด
เนื้อเยื่อซึ่งใบมีดจะมาสิ้นสุดที่หมุดปลายร่อง ท าให้ได้ แนวตัด (Cut line) 98 มม. แนวตัวเย็บ (Staple line) 
102 มม.  

2. ตัวเย็บซึ่งบรรจุในร่องท าด้วยไทเทเนียม  
3. ไส้ตัวตัดเย็บนี้บรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack)  
4. มี 2 ขนาด ดังนี้  

 4.1 TCR10 เป็นไส้ตัวตัดเย็บสีฟ้า ส าหรับตัดเย็บเนื้อเยื่อทั่วไปที่มีความหนาประมาณ 1.5 มม. 
 4.2 TRT10 เป็นไส้ตัวตัดเย็บสีเขียว ส าหรับตัดเย็บเนื้อเยื่อที่มีความหนาประมาณ 2.0 มม. 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
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