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Kies nu voor een van de Medline diathermie pennen. De Diathermie pennen zijn 
verkrijgbaar zonder of met holster, om aan de veiligheid van uw patienten en 
medewerkers bij te dragen. Het gebruik van een holster wordt aanbevolen door 

diverse verenigingen, zoals AfPP*. Medline biedt ook een pen met een reeds bevestigde 
Polytetrafluorethyleen (PTFE) tip. Dit verhoogt de efficientie en elimineert afval. De tips 
hoeven nu niet langer apart gepakt te worden, waardoor de kosten laag blijven.

*AfPP standards and recommendations for safe peri operative practice 2011 adviseren dat de diathermie pen 
stevig en veilig bewaard moet worden wanneer deze niet in gebruik is.
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Exclusief ontworpen voor chirurgische ingrepen die meer tastgevoel vereisen. Deze pen 
is voorzien van goed voelbare toetsen, een flexibel snoer en een hoge kwaliteit stekker.

Eendelige   AANSLUITING

Vernikkelde      PINNEN

      Flexibel      SNOER

Dubbel-gegoten    STEKKER

Zachte    DRUKKNOPPEN 

DIATHERMIE PENNEN
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VEGA SERIES MET STANDAARD 
STAINLESS STEEL TIP  
• Voor de meeste standaard 2.4mm elektroden

• Geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen in overeenstemming met de IEC 
  Electrical Safety Standard 60601-2-2

• Volledige garantie (zie pagina 7 voor garantie) en schadeloosstellings beleid

• Beschikbaar met en zonder veiligheidsholster

ESRK4001

ESPB4000

* * Deze producten zijn medische hulpmiddelen van klasse IIb vervaardigd door Medline Industries Inc en gecertificeerd 
     door BSI, voor informatie verwijzen wij u naar de verpakking.

Standaard Stainless Steel tip, steriel*   latexvrij

Artikelnummer Beschrijving Verpakking Artikelnummer onsteriel

ESPB4000 Drukknoppen, electrode blade, 3m snoer met holster 50/st ESPB4000NS

ESPB4001 Drukknoppen, electrode blade, 3m snoer zonder holster 50/st 55719

ESPB4000L Drukknoppen, electrode blade, 5m snoer met holster 50/st 55720 + 82449

ESPB4001L Drukknoppen, electrode blade, 5m snoer zonder holster 50/st 55720

ESPB4001ERB
Drukknoppen, electrode blade, ERBE connector, 3m snoer, 
zonder holster

50/st
55721

ESRK4001 Rocker switch, electrode blade, 3m snoer, zonder holster 50/st 55722-EU
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VEGA SERIES MET BLUE SILK 
NON-STICK PTFE COATED TIP 
Gecoat met PTFE, dezelfde niet klevende verbinding wordt gebruik in Teflon®

•  De electrode kan makkelijk gereinigd worden door middel van een nat gaas of tip cleaner

• Afgeronde hoeken voorkomen dat teveel energie zich concentreert in een bepaald gebied

• Alle tips korter dan 7,62 cm hebben een geribbelde isolatie, waardoor ze makkelijker te 
  vervangen zijn, zelfs in vochtige omstandigheden

ESPB3002

** Deze producten zijn medische hulpmiddelen van klasse IIb vervaardigd door Medline Industries Inc en  
    gecertifceerd door BSI, voor informatie verwijzen wij u naar de verpakking.

Blue Silk PTFE Non-Stick Coated Tip, steriel*

Artikel nummer Beschrijving Verpakking Artikelnummer 
onsteriel

ESPB3002 Drukknoppen, blue silk, non stick blade,
3m snoer met holster

50/st ESPB3002NS

  latexvrij
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VEGA SERIES MET  
STANDAARD STAINLESS 
STEEL TIPS

Kwalitatief hoogwaardige actieve elektrodes vervaardigd naar de exacte specificaites. 
Alle tips onder de 7,62cm hebben een geribbelde isolatie voor eenvoudige tip 
vervanging, zelfs onder vochtige omstandigheden. Kies uit een complete selectie van 

actieve electrodes. De standaard schacht van 2.4 mm past op de meeste electrochirurgische 
pennen.
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* Deze producten zijn medische hulpmiddelen van klasse IIb vervaardigd door WickiMed Medical Equipment  
   Manufacturing Co., Ltd. en gecertificeerd door BSI, voor informatie verwijzen wij u naar de verpakking.

Roestvrij stalen eclectroden, eenmalig gebruik, Steriel*

ROESTVRIJ STALEN ECLECTRODEN, 
EENMALIG GEBRUIK,  
STERIEL 
Standaard Schacht 2.4mm, Ontworpen om op de meeste electrochirurgische pennen
te kunnen gebruiken

ESE15526EU

ESE15516EU

ESE1551XEU

ESE1550EU

ESE1552EU

Artikelnummer Beschrijving Verpakking Artikelnummer 
onsteriel

ESE1550EU Bal electrode, 5mm diameter, 5cm lang 10/st N/a
ESE1552EU Naald electrode, 7 cm 10/st 85511-EU

ESE1551XEU Mes electrode, 7cm 10/st 85512-EU

ESE15516EU Verlengd mes electrode,15cm 10/st 85513-EU

ESE15526EU Verlengd naald electrode,15cm 10/st N/a

  latexvrij
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PTFE NON-STICK COATED  
ELECTRODES, EENMALIG GEBRUIK, 
STERIEL 
Gecoat met PTFE, dezelfde Non-Stick samenstelling is gebruikt als in Teflon®

•  Standaard Schacht 2.4mm, Ontworpen om op de meeste electrochirurgische 
pennen te kunnen gebruiken

• Makkelijk te reinigen door middel van een nat gaas of een spons

• Afgeronde mes hoeken, dit om te voorkomen dat er te veel energie 
  geconcentreerd word op een bepaald gebied door de RF

• Geribbelde isolatie voor een gemakkelijke tip vervanging zelfs onder vochtige 
  omstandigheden

* Deze producten zijn medische hulpmiddelen van klasse IIb vervaardigd door Bovie Medical Corporation en gecer-
tificeerd door Intertek Semko AB. Voor informatie verwijzen wij u naar de verpakking.

ES0016EU

ES0013EU

ES0012AEU

ES0012AMEU

ES0014AMEU

ES0014EU

Roestvrij stalen eclectroden, eenmalig gebruik, Steriel*

      Geribbelde    ISOLATIE

             MES

Afgerond

Artikelnummer Beschrijving Verpakking

ES0012AEU Mes electrode, 7cm 12/st

ES0012AMEU Mes electrode, met verlengde isolatie, 7cm 12/st

ES0013EU Naald electrode, 7 cm 12/st

ES0014AMEU Mes electrode, met verlengde isolatie, 10cm 12/st

ES0014EU Mes electrode, 7cm 12/st

ES0016EU Naald electrode, 15 cm 12/st

  latexvrij
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DIATHERMIE TIP CLEANER

•  Voor een snelle en gemakkelijke reiniging tijdens operaties

• Radiopague

• Stevige, zelfklevende achterkant, kan overal bevestigd 
  worden

Diathermie accessoires, zoals tip cleaners en holsters kunnen net zo belangrijk zijn 
tijdens een procedure als uw generator. De veiligheidsholster, wordt aanbevolen 
door de nursing associations, zoals AfPP*. De holster wordt aangeraden wanneer de 

pen niet in gebruik is en kan van grootte waarde zijn bij het beschermen van uw patienten 
en medewerkers. Ook voor deze elektrochirurgische producten heeft u een betrouwbare 
leverancier nodig die tevens uitstekende service biedt.

*AfPP standards and recommendations for safe peri operative practice 2011 adviseren dat de diathermie 
pen stevig en veilig bewaard moet worden wanneer deze niet in gebruik is.

ACCESSOIRES 

** Medisch hulpmiddel klasse I steriel, vervaardigd door Medline Industries Inc, voor informatie verwijzen wij u naar de 
    verpakking.

0086**
Diathermie Tip Cleaner, steriel

Artikelnummer Beschrijving Verpakking Artikelnummer onsteriel

DYNJE01208 Diathermie tip polisher, 5cm x 5cm 100/st 05496

  latexvrij
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SERVICE EN GARANTIE
ONZE GARANTIE
Medline staat achter de kwaliteit van haar elektrochirurgische producten; ongeacht de generator met welke
deze worden gebruikt.

BELEID BETREFFENDE GARANTIE- EN SCHADELOOSSTELLING
Garantie: Medline Industries, Inc. erkent volledig haar verantwoordelijkheden als producent van producten
voor de zorgsector en garandeert dat haar elektrochirurgische producten met redelijke zorgvuldigheid werden
vervaardigd. Medline zal gratis elk elektrochirurgisch product vervangen dat niet voldoet aan de standaarden
van Medline betreffende vakmanschap, materialen of ontwerp, hoewel Medline niet verantwoordelijk is voor
schade te wijten aan een ongeval, verkeerd gebruik of misbruik, of het niet naleven van de instructies die
Medline heeft gegeven. Dit beleid dekt elektrochirurgische generators, vooropgesteld dat enige schade aan
dergelijke generators bewezen is en alleen werd veroorzaakt door een defect elektrochirurgisch product van
Medline of de incompatibiliteit van het product van Medline met de elektrochirurgische generator.
Schadeloosstelling: Medline verdedigt de account, vrijwaart het en stelt het schadeloos voor enige en
alle verliezen, claims, boetes en kosten (met inbegrip van, echter niet uitsluitend, advocatenkosten) met
betrekking tot enige claim voor persoonlijk letsel dat voortvloeit uit of werd veroorzaakt door enig defect
in het elektrochirurgische product van Medline, vooropgesteld dat aan alle volgende vier voorwaarden is
voldaan:
(A) Dergelijk persoonlijk letsel treedt tijdens een chirurgische ingreep op waarbij de aardingpad wordt gebruikt
in overeenstemming met Medline’s instructies voor gebruik en alleen wanneer deze wordt gebruikt met een
actieve hulp- en elektrochirurgische generator met een werkend patiënt-contactbewakingssysteem dat is
ontworpen voor gebruik met een pad van het gesplitste type die door één van de volgende bedrijven werd
vervaardigd: Valleylab®, Conmed®, Aspen, Bard®, Birtcher, NDM, ERBE® en Bovie Medical.
(B) Het persoonlijk letsel is niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de account, of als
gevolg van een modificatie aan enige machine, pad of kabel.
(C) De Account stelt Medline binnen een redelijke termijn van de gebeurtenis op de hoogte en
heeft onmiddellijk gegevens verzorgd van enige en alle claims voor schade die vermeend werden
veroorzaakt door defecte Medline-elektrochirurgische producten. Deze gegevens zijn verzonden via
aangetekende post, geadresseerd aan Medline, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, 47533 Kleve, Duitsland,
www.medline.com/nl/feedback.php.
(D) Medline regelt de verdediging en oplossing van dergelijke claims en de Account werkt volledig mee aan
een dergelijke verdediging en oplossing.
De overeenkomst is geldig en bindend vanaf het moment dat deze door de account en Medline is gesloten.
Deze overeenkomst omvat de definitieve en complete overeenkomst tussen de Account en Medline en
beëindigt alle eerdere, schriftelijke of mondelinge overeenkomsten en afspraken die betrekking hebben op
het onderwerp van deze overeenkomst. Duits recht is van toepassing voor het interpreteren en handhaven
van deze overeenkomst.
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