
Diathermie (elektrochirurgie)
Slimme functies, optimale resultaten

Gedreven 
door veiligheid. 
Gericht op
kwaliteit.
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Waarom diathermiepennen van Medline gebruiken?
Diathermiepennen met standaard RVS tips
Diathermiepennen met non-stick tips met PTFE-coating

RVS elektroden, disposable, steriel
PTFE-elektroden met antikleeflaag, voor eenmalig gebruik, steriel

Elektrochirurgie tipreiniger
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Kies uit steriele diathermiepennen met 
drukknop of tuimelschakelaar. Pennen zijn 
verkrijgbaar met of zonder holster, om 
veiligheid te waarborgen, zoals aangeraden 
worden door groepen zoals de Association for 
Perioperative Practice (AfPP).* 

Medline biedt ook een potlood met een 
antikleefpunt van polytetrafluorethyleen 
(PTFE). Dit verhoogt efficiëntie en vermindert 
afval, aangezien non-stick elektrodes niet meer 
apart gepakt hoeven te worden, wat de kosten 
voor RVS elektroden wegneemt.

*AfPP-normen en aanbevelingen voor veilige perioperatieve 
werkzaamheden in 2011 suggereren dat de actieve elektrode 
veilig moet worden bewaard in een niet-geleidende container 
wanneer deze niet in gebruik is.

Diathermiepennen 
Met Medline's elektrochirurgie producten krijgt 
u het allemaal: unieke veiligheidskenmerken 
en een compleet assortiment hoogwaardige 
producten en de beste ondersteuning.
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Waarom diathermiepennen 
van Medline gebruiken?
Exclusief ontworpen voor chirurgen die de voorkeur geven aan een meer traditioneel 
gevoel. Deze potloden hebben tactiele knoppen, minder geheugen in de snoeren en 
stekkers van hoge kwaliteit.

Neus uit één stuk

Vernikkelde pinnen Zachte, flexibele kabel Dubbel gevormde 
stekker

Zachte knoppen



Diathermiepennen met standaard 
RVS tips
• Voor de meeste standaard 2,4 mm schacht elektroden
• Gemaakt volgens de hoogste kwaliteitsnormen in overeenstemming met IEC elektriciteit 

veiligheidsstandaard 60601-2-2
• Volledige garantie (zie pagina 11 voor garantie- en schadeloosstellingsbeleid)
• Verkrijgbaar met of zonder veiligheidsholster

ESRK4001Q

ESPB4000Q

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Set onderdeelnummer

ESPB4000Q Drukknop, meselektrode, 3m kabel met holster 60/doos ESPB4000NSA-EU

ESPB4001Q Drukknop, meselektrode, 3m kabel zonder holster 100/doos 55729-EU

ESPB4000LQ Drukknop, meselektrode, 5m kabel met holster 60/doos 55720A-EU +  
82499-EU

ESPB4001LQ Drukknop, meselektrode, 5m kabel zonder holster 80/doos 55720A-EU

ESPB4001ERBQ Drukknop, meselektrode, ERBE connector, 3m kabel 
zonder holster 100/doos 55721A-EU

ESRK4001Q Tuimelschakelaar, meselektrode, 3m kabel zonder holster 100/doos 55722A-EU

ESRK4001LQ Tuimelschakelaar, meselektrode, 5m kabel zonder holster 80/doos n.v.t.

Standaard RVS tip, steriel1
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Diathermiepennen met non- 
stick tips met PTFE-coating
Gecoat met PTFE, dezelfde antikleefstof die gebruikt wordt in Teflon®
• De coating zorgt ervoor dat de elektrode eenvoudig schoongemaakt kan worden met een 

nat gaasje of sponsje, in plaats van met een schuursponsje.
• Afgeronde randen zorgen ervoor dat de RF stroom zich niet op één plek concentreert.
• Alle tips van minder dan 7,62 cm lang hebben geribbelde isolatie, om de tips gemakkelijk te 

kunnen wisselen zelfs bij natte omstandigheden.

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Set onderdeelnummer

ESPB4002Q Drukknop, non-stick meselektrode, 3m kabel
met holster 60/doos ESPB3002NSA-EU

PTFE anti-kleef gecoate tip, steriel1

ESPB4002Q
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Medline biedt actieve elektroden voor al uw 
behoeften, zowel van RVS als in een variant 
met non-stick coating. Deze hoogwaardige 
actieve elektroden zijn gemaakt met zeer 
kleine toleranties. Alle tips van minder dan 7,62 
cm lang hebben geribbelde isolatie om tips 
makkelijk te kunnen verwisselen, zelfs bij natte 
omstandigheden. De standaard 2,4 mm schacht 
past op de meeste diathermiepennen.

Elektrochirurgische 
actieve elektroden 
(tips)



RVS elektroden, 
disposable, steriel
Standaard 2,4 mm schacht, past op de 
meeste diathermiepennen

Wolfraam luselektroden
• Voor nauwkeurige en gladde exconisatie

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Set onderdeelnummer

ESE1550EU Kogelelektrode, 5 mm diameter, 5 cm lengte 10/doos ESE1550AEU-NS

ESE1552EU Naaldelektrode, 7 cm 10/doos 85511A-EU

ESE1551XEU Meselektrode, 7 cm 10/doos 85512A-EU

ESE15516EU Verlengde meselektrode, 15 cm 10/doos 85513-EU

ESE15526EU Verlengde naaldelektrode, 15 cm 10/doos 85515-EU

Artikelnummer Omschrijving Verpakking

SP200-L31S Wolfraam luselektrode, 10 x 10 mm 10/doos

SP200-L45S Wolfraam luselektrode, 15 x 12 mm 10/doos

SP200-L37S Wolfraam luselektrode, 20 x 12 mm 10/doos

SP200-L35S Wolfraam luselektrode, 20 x 15 mm 10/doos

RVS elektroden, disposable, steriel2

ESE15526EU

ESE15516EU
ESE1551XEU

ESE1550EU

ESE1552EU
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ESE15526EU
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PTFE-elektroden met 
antikleeflaag, voor eenmalig 
gebruik, steriel
Coating van PTFE, hetzelfde non-stick component dat gebruikt 
wordt bij Teflon
• Standaard 2,4 mm schacht past op de meeste diathermiepennen.
• Eenvoudig te reinigen met een nat gaasje of sponsje (in plaats van met 

een schuursponsje)
• Afgeronde mesranden zorgen ervoor dat de RF stroom zich niet 

teveel op één plek concentreert
• Geribbelde isolatie om tips makkelijk te kunnen verwisselen, zelfs bij 

natte omstandigheden

Geribbelde isolatie

ES0016EU

ES0013EU

ES0012AEU

ES0012AMEU

ES0014AMEU

ES0014EU

Artikelnummer Omschrijving Verpakking

ES0012AEU Meselektrode, 7 cm 12/ds

ES0012AMEU Meselektrode, lange isolatie, 7 cm 12/ds

ES0013EU Naaldelektrode, 7 cm 12/ds 

ES0014AMEU Meselektrode, lange isolatie, 10 cm 12/ds

ES0014EU Meselektrode, 15 cm 12/ds

ES0016EU Naaldelektrode, 15 cm 12/ds

PTFE-elektroden met antikleeflaag, voor eenmalig gebruik, steriel3

Afgerond mes



Accessoires

Elektrochirurgie accessoires, zoals tipreinigers en holsters, kunnen van vitaal 
belang zijn tijdens een ingreep. Veiligheidsholsters worden aangeraden door 
zorgverenigingen zoals AfPP* voor het vasthouden van diathermiepennen 
die niet in gebruik zijn, en kunnen onmisbaar zijn voor het beschermen 
van uw patiënten en personeel. Om ervoor te zorgen dat u nooit zonder 
elektrochirurgieproducten komt te zitten, heeft u een leverancier nodig die 
een snelle levertijd en uitstekende service biedt.

*AfPP-normen en aanbevelingen voor veilige perioperatieve werkzaamheden in 2011 suggereren dat de 
actieve elektrode veilig moet worden bewaard in een niet-geleidende container wanneer deze niet in 
gebruik is.

Elektrochirurgie tipreiniger
• Voor snelle en makkelijke reiniging van diathermietips tijdens ingrepen
• Zichtbaar met röntgen
• Stevige zelfklevende achterkant om overal veilig en gemakkelijk  

op te bergen

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Set onderdeelnummer

TC-100 Diathermie tipreiniger, 5 x 5 cm 100/doos 118438-EU

Elektrochirurgie tipreiniger, steriel4
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Service en ondersteuning
Onze garantie

Medline staat voor de kwaliteit van haar elektrochirurgieproducten, ongeacht de generator 
waarmee ze worden gebruikt.

Garantie- en schadeloosstellingsbeleid

Garantie: Medline Industries, LP erkent ten volle haar verantwoordelijkheden als fabrikant 
van gezondheidsproducten en garandeert dat redelijke zorgvuldigheid werd betracht 
bij de vervaardiging van haar elektrochirurgische producten. Medline zal kosteloos alle 
elektrochirurgische producten vervangen die niet voldoen aan Medline's normen voor 
vakmanschap, materialen of ontwerp, hoewel Medline niet verantwoordelijk is voor schade 
na levering als gevolg van een ongeluk, oneigenlijk gebruik of misbruik, of het niet opvolgen 
van instructies van Medline. Inbegrepen in dit beleid zijn elektrochirurgie generatoren, op 
voorwaarde dat bewezen is dat eventuele schade aan dergelijke generatoren uitsluitend 
wordt veroorzaakt door een defect Medline elektrochirurgieproduct of de incompatibiliteit van 
het Medline product met de elektrochirurgie generator. 

Schadeloosstelling: Medline zal het account verdedigen en schadeloos stellen voor alle 
verliezen, claims, vonnissen en kosten (inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria) 
met betrekking tot een claim van persoonlijk letsel die voortvloeit uit of wordt veroorzaakt 
door een defect in het Medline elektrochirurgieproduct, op voorwaarde dat aan elk van de 
volgende vier voorwaarden is voldaan:

(A) Dergelijk persoonlijk letsel treedt op tijdens een chirurgische procedure waarbij de 
patiëntplaat wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van Medline en 
alleen bij gebruik met een actief accessoire en een elektrochirurgische generator met een 
functionerend patiëntcontactbewakingssysteem dat is ontworpen voor gebruik met een split-
stijl pad gemaakt door een van de volgende bedrijven: Valleylab®, ConMed®, Aspen, Bard®, 
Birtcher, NDM, ERBE® and Bovie Medical.  

(B) Het persoonlijk letsel is niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk wangedrag van het 
account, of als gevolg van een wijziging aan een van de machines, pads of kabel.

(C) Het account stelt Medline binnen een redelijke termijn daarna op de hoogte van het 
voorval en heeft een snelle registratie verstrekt van alle claims van schade die naar verluidt 
zijn veroorzaakt door defecte elektrochirurgieproducten van Medline, per aangetekende 
post geadresseerd aan het kantoor van Medline, Medline-Straße 1-3, 47533 Kleve, Duitsland, 
https://www.medline.eu/uk/contact-us. 

(D) Medline heeft controle over de verdediging en oplossing van dergelijke claims, en het 
account werkt volledig mee aan een dergelijke verdediging en oplossing.

Deze overeenkomst is geldig en bindend bij uitvoering door het account en Medline. Deze 
overeenkomst vormt de definitieve en volledige overeenkomst tussen het account en Medline 
en beëindigt alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten en afspraken met 
betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. Bij de interpretatie en handhaving van 
deze overeenkomst is het Duitse recht van toepassing.
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https://www.medline.eu/uk/contact-us
http://uk.medline.com/pages/contact/feedback.  
http://uk.medline.com/pages/contact/feedback.  


1Deze producten zijn klasse IIb steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door  
 zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.
2Deze producten zijn klasse IIb steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door  
 zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.
3Deze producten zijn klasse IIb steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door 
 zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.
4Dit product is een klasse I steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door  
 zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren. 
© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. ML250_NL 10/2022

FOLLOW US

Latexvrij

Latexvrij

Latexvrij

Latexvrij

MedNet GmbH
Borkstraße 10
48163 Münster, Germany

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffestraße 80 
20537 Hamburg, Duitsland

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP Den Haag, Nederland

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk

0482 (Medcert GmbH)

0120 (SGS UK Limited)

0413 (Intertek Semko AB)

0086 (BSI)

Neem voor meer informatie over dit product contact op 
met uw account manager of kijk op www.medline.eu/nl

OR Necessities
Componenten van proceduretrays, apart steriel verpakt

Veiligheid en 
standaardisatie Chirurgische Tondeuse 

Ontworpen voor veiligheid, comfort en efficiëntie

Vertrouwde 
pre-operatieve  

ontharing

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

https://www.linkedin.com/company/medline-europe/
https://www.facebook.com/medlineeurope/

