
Betrouwbaar en kosten effectief

Obstetrische producten



Vruchtvliezenbreker
De vruchtvliezenbreker is voor de arts en verloskundige een veilige en handig instrument voor het breken van het vruchtvlies. Het is 

een comfortabele methode  om in 1 handeling de vruchtvliezen te breken. Elke vruchtvliezen breker ondergaat een zorgvuldige ins-

pectie om u ervan te verzekeren dat elk product aan hoge kwaliteitseisen voldoet en dat de vruchtvliezenbreker 

die u voor de procedure pakt ook de enige is die u nodig zult hebben.

• Afgeronde en veilige punt om het vruchtvlies te perforeren zonder moeder en kind te verwonden.

• Disposable, gesteriliseerd en per stuk verpakt.

• 26.5 cm lang met ergonomisch gevormde zijden en geruwd oppervlak voor een trefzeker hanteren.

Navelstrengklem
De precisie-navelstrengklem is hygiënisch, veilig en betrouwbaar in gebruik. Na de geboorte kan hiermee de navelstrengklem worden 

afgeklemd om bloedverlies bij de pasgeborene te voorkomen.

• Veilig disposable artikel, steriel per stuk verpakt, eenvoudig te 

hanteren.

• De geribbelde oppervlakken aan weerszijden voorkomt dat de klem 

verschuift tijdens het gebruik.

• Blijft absoluut dicht en blijft dezelfde druk uitoefenen ongeacht de 

diameter en het indrogen van de navelstreng.

• De bescherming bij het scharnier houdt de navelstreng tussen de 

getande vlakken en blijft deze fi xeren.

• De buitenzijde is vlak, zodat de klem niet blijft haken in de kleding 

van de pasgeborene of het beddengoed.

Navelklemknipper
De navelklemknipper is ontwikkeld om het speciaal geconstrueerde scharnier van de navelklem te openen en van de baby te verwijderen.

• Veilig en eenvoudig te hanteren.

• Het afgedekte snijvlak beschermt de baby tegen verwonding.

• Disposable ter voorkoming van kruisinfecties.



Urine opvangsysteem
De pvc-vrije urine opvangsysteem is de beste keuze qua comfort en bescherming en ontzien de tere huid. Het slimme urine opvang-

systeem is heel geschikt voor baby‘s en kinderen ongeacht leeftijd en geslacht. Het urine opvangsysteem heeft dubbele kamers zodat 

er geen urine kan teruglopen. 

• Verschillende vormen en maten,  comfortabel en geschikt voor de mannelijke en vrouwelijke anatomie.

• Een standaard of een geperforeerde hechtstrook voor eenvoudig en precies aanbrengen.

• Een geperforeerde hechtstrip zorgt voor eenvoudige verwijderen zonder achterlaten lijmresten.

• Het opvangsysteem zorgt door de dubbelekamers ervoor dat er geen urine kan teruglopen en voorkomt zo huidirritatie.

• Om het urinemonster veilig naar het lab te sturen hoeft alleen de hechtstrook te worden dichtgeplakt.

 200 ml pediatrisch 100 ml pasgeboren 10 ml prematuur     

Circumcisie instrument 
Het circumcisie instrument heeft een uniek ontwerp, het voorkomt dat er onderdelen kwijtraken of verkeerd gemonteerd worden, 

wat met reusable instrumenten zeker geen uitzondering is. Het gebruik van het circumcisie instrument, biedt gebruiksgemak voor 

de specialist en veiligheid voor de patiënt. Door eenmalig gebruik zijn er geen kosten voor sterilisatie. Dit disposable instrument bij 

circumcisie vergemakkelijkt de nazorgbij de patiënt.

• Visuele controle is door de transparante kunststof altijd mogelijk.

• Een schone excisielijn draagt bij aan een snelle wondgenezing.

• Geen speciale verbandmiddelen meer nodig.

• Geribbelde greep voor een trefzeker hanteren.

• Disposable, steriel per stuk verpakt, verkrijgbaar in 6 verschillende formaten.

 standaard plakstrook

 geperforeerde plakstrook
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