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Medline is verheugd een uitgebreid aanbod latexvrije producten te kunnen aanbieden. Natuurrubberlatex kan een allergische reactie veroorzaken. Alle producten zijn 
in clean-room omstandigheden gefabriceerd. 

SEE-THRU, MULTI-VENT, SELECT-A-VENT, SOFTECH, AQUAPAK, AQUATHERM, CORR-A-FLEX, ADDIPAK, NEB-U-MIST en het  
Hudson RCI logo zijn geregistreerde handelsmerken van Hudson RCI.

Hoogwaardige medische benodigdheden 
van één betrouwbare bron

Medline geeft prioriteit aan gezondheidszorg, inclusief de 

kritieke respiratoire behoeften van uw patiënten, door 

hoogwaardige en betaalbare oplossingen te bieden en door 

met ons uitgebreide portfolio meer efficiëntie te bieden. 

De producten voor zuurstoftherapie, verneveltherapie 

en air entrainment in deze brochure helpen u niet 

alleen om het beheer van de respiratoire behoeften 

te verbeteren, maar helpen u ook om uitgebreidere 

en meer gespecialiseerde zorg te verlenen. 

Meer details en technische specificaties van 

onze producten vindt u in deze brochure. 
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SOFTECH Neusbrillen
Slang Slangaansluiting 

Aanbevolen 
stroomsnelheidReferentie Maat Star Lumen® Lengte Standaard Universeel

Verpakkings- 
eenheid

41820 Volwassen x 210 cm x 4 lpm 50

41826 Pediatrisch x 210 cm x 3,5 lpm

41828 Baby x 210 cm x 1,5 - 2 lpm

Volwassen neusbril
Neusuiteinde Slang

Standaard 
slangaansluitingReferentie Uitlopend Recht Standaard Star-lumen Lengte

Verpakkings- 
eenheid

1103 x x 210 cm x 50

1103P* x x 210 cm x

1104 x x 210 cm x

1104P* x x 210 cm x

41110 x x 210 cm x

Essentieel
De gebogen neusuiteindes zijn dunner en zachter 
en volgen de anatomie van de neus van de patiënt.  
De neusbrillen zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties, 
wat de klant een keuze biedt aan neusuiteindes, 
zuurstofslangen en slangaansluitingen. 

• Stroomsnelheid: 1 – 7 lpm

De SOFTECH® neusbrillen, extreem lichtgewicht en flexibel, 
zijn anatomisch ontworpen om het comfort van de patiënt 
te verbeteren, dankzij het DEHP vrije materiaal. De over-
het-oor stijl zorgt voor een optimale pasvorm en stabiliteit. 
Formaten voor kinderen en baby's zijn ook verkrijgbaar.

• Gemaakt van DEHP vrij materiaal

Ref. 1103

Ref. 41820

Ref. 1104

Hudson neusbrillen zijn verkrijgbaar met standaard of 
universele slangaansluitingen. De universele connectoren zijn 
handig en voordelig omdat ze rechtstreeks op flowmeters 
kunnen worden aangesloten, waardoor er geen nipple-and-nut 
adapters nodig zijn.

SOFTECH

Materialen
• PVC

Neusbrillen

*DEHP vrije versie

Zuurstoftherapie
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SOFTECH Plus Canules 
Hudson SOFTECH Plus Neusbrillen helpen zorgverleners comfortabel zuurstof toe te dienen bij patiënten, mogelijk gemaakt 
dankzij het gebruik van zacht DEHP vrij materiaal. Met de zachtste slang ooit zorgt elke zuurstofbril voor 30 procent minder 
wrijving, in vergelijking met andere zuurstofbrillen in deze categorie. Andere voordelen en eigenschappen zijn: 

• Biedt flexibiliteit en een meer op maat gemaakte pasvorm voor patiënten via een speciaal ontworpen inkeping tussen de 
neuspinnen (exclusief de Neonatale Softech Plus Neusbril)

• Verbetert het comfort van de patiënt, dankzij de zachte durometer slang
• Zorgt voor weerstand tegen pletten en knikken door de Star Lumen zuurstoftoevoerslang bij zowel volwassen als 

kindermaten 
• Geen risico's gerelateerd aan ftalaten, aangezien het gemaakt is van DEHP vrij materiaal
• Verhoogt de zichtbaarheid en helpt aansluitfouten te verminderen, dankzij de groene toevoerslangen.  

SOFTECH Plus Neusbril 

Referentie Maat Slanglengte
Star Lumen 
slang

Standaard-
aansluiting

Verpakkings- 
eenheid

1870 Volwassen 210 cm x x 50

1871 Pediatrisch 210 cm x x 50

1872 Kind 210 cm x x 50

1873 Neonataal 210 cm x x 50

1877 Volwassen 420 cm x x 50
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Hudson biedt:

• Standaard (afb. 1)
• Star Lumen (afb. 2) slang, bestand tegen knikken en 

instorten; het speciale slangontwerp heeft een binnenlumen 
met vijf kanalen, wat zorgt voor een continue zuurstofstroom

• Zuurstoftoevoerslang die verkrijgbaar is met standaard (afb. 
3) of universele slangaansluitingen (afb. 4); de universele 
connectoren zijn handig en voordelig omdat ze rechtstreeks 
op flowmeters worden bevestigd, waardoor er geen nipple-
and-nut adapters nodig zijn.

Zuurstofslangen
Slang Aansluiting 

Referentie Standaard Star Lumen Standaard Universeel Lengte Verpakkingseenheid

41113 x x 210 cm 50

41113P* x x 210 cm 50

1115 x x 210 cm 50

1115P* x x 210 cm 50

41118 x x 420 cm 50

41119 x x 760 cm 25

41120 x x 1520 cm 25

41925 x x 210 cm 50

1

2

3

4

Medline biedt een hulpmiddel voor gebruik bij zuurstoftherapie 
om de gasbron (lucht of zuurstof) aan te sluiten op een 
zuurstofmasker of vernevelaar voor toediening bij een patiënt. 

De zuurstofbubbelslang op rol van 30m, met 3mm diameter, 
heeft bubbels op elke 90 cm, is niet steriel en is vrij van 
ftalaten.

Zuurstofslangen

Zuurstofslang op Rol 

Zuurstofslang op Rol

Referentie Lengte Diameter Omschrijving
Verpakkings- 
eenheid

NBTOXY3100 30 m 3mm Bubbel elke 90 cm 1

*DEHP vrije versie

Zuurstoftherapie
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Over-de-kin masker
• Stroomsnelheid: 5-10 lpm
• Transparant, zacht vinyl

Langwerpig masker
• Stroomsnelheid: 5-10 lpm
• Transparant, zacht vinyl

Verlengd met reservoirzak
• laat uitademing toe in reservoir zak
• Stroomsnelheid: 5-10 lpm
• Transparant, zacht vinyl
• Adapter draait om zich aan te passen aan positie patiënt

Volwassen SEE-THRU masker

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

41040 met 210 cm zuurstoftoevoerslang 50

Pediatrisch SEE-THRU masker

Referentie Omschrijving
Verpakkings- 
eenheid

41035 met 210 cm zuurstoftoevoerslang 50

Volwassene SEE-THRU langwerpig masker

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

1041 met 210cm zuurstoftoevoerslang 50

1041P* met 210cm zuurstoftoevoerslang (DEHP 
vrij)

1049 zonder zuurstoftoevoerslang

Pediatrisch SEE-THRU langwerpig masker

Referentie Omschrijving
Verpakkings- 
eenheid

41042 met 210cm zuurstoftoevoerslang 50

41042P* met 210cm zuurstoftoevoerslang (DEHP vrij)

41050 zonder zuurstoftoevoerslang

Volwassen SEE-THRU Verlengd Masker met Reservoirzak

Referentie Omschrijving
Verpakkings- 
eenheid

41007 met 210 cm zuurstoftoevoerslang 50
Materialen
• Masker: PVC met 

metalen beugel
• Slang: PVC
• Reservoir: PVC / 750 ml
• Nekband: 

polychloropreen

SEE-THRU Maskers
Medium concentratie
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*DEHP vrije versie
*DEHP vrije versie
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Zuurstoftherapie

3-in-1 Verlengd Masker
Een 3-in-1 masker kan gebruikt worden als 
medium-concentratie, hoge-concentratie 
of non-rebreathing masker.

Elk product bevat een SEE-THRU masker met 
ventiel, reservoir en zuurstofaansluiting.

• Hoge-concentratie
• Stroomsnelheid: 5-10 lpm
• Transparant, zacht vinyl

Volwassen 3-in-1 Verlengd Masker

Referentie Omschrijving
Verpakkings- 
eenheid

41061 met 210cm zuurstoftoevoerslang 50 Materialen
• Masker: PVC met 

metalen beugel
• Slang: PVC
• Reservoir: PVC / 750 ml
• Connector: 

polypropyleen
• Nekband: 

polychloropreen
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MULTI-VENT totale gasstroom naar patiënt*
Zuurstof % instelling Aanbevolen zuurstofstroom Totale gasstroom
24% 3 lpm 79 lpm
26% 3 lpm 47 lpm
28% 6 lpm 68 lpm
30% 6 lpm 53 lpm
35% 9 lpm 50 lpm
40% 12 lpm 50 lpm
50% 15 lpm 41 lpm

MULTI-VENT Maskers
• Optimaal voor patiënten die nauwkeurige FiO2 nodig hebben, 

zoals 
patiënten met chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

• Geïntegreerde vergrendelingsring die de debietinstelling beveiligt
• voorzien van kleurgecodeerde, luchtaanzuigende lage- en 

middenconcentratieverdunners
• Inclusief adapter voor hoge luchtvochtigheid (zie tabel op pagina 

17)

SELECT-A-VENT Air 
Entrainment Maskers
• Optimaal voor patiënten die nauwkeurige FiO2 nodig hebben, 

zoals 
patiënten met chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

• Verkrijgbaar als set (inclusief zes verdunners: 24%, 28%, 31%, 
35%, 40% en50%) of als enkele verdunner

• Compleet met 210cm zuurstoftoevoerslang
• Inclusief adapters voor hoge luchtvochtigheid

Lage-concentratie verdunner (groen) 
voor 24%, 26%, 28% en 30%

Medium-concentratie verdunner 
(wit) voor 35%, 40% en 50%

*Bij specifieke verdunner en stroominstellingen

Venturi Systemen 

Volwassen MULTI-VENT Verlengd Masker

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

41088 met 210 cm zuurstoftoevoerslang 50

PediatrischMULTI-VENT verlengd masker

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

41089 met 210 cm zuurstoftoevoerslang 50

Volwassen SELECT-A-VENT® Air Entrainment Maskers

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

41098 Set met 210 cm zuurstoftoevoerslang 50

41098P* Set met 210cm zuurstof Star Lumen 
slang (DEHP-vrij)

Materialen
• Masker: PVC met 

metalen beugel
• Slang: PVC
• Connector: 

polypropyleen
• Nekband: 

polychloropreen
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*DEHP vrije versie
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Zuurstoftherapie

Volwassen Non-rebreathing Verlengd Masker 

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

1059 met 210cm zuurstoftoevoerslang 50

1059P* met 210cm zuurstoftoevoerslang (DEHP 
vrij)

41069 zonder zuurstoftoevoerslang

Pediatrisch Non-rebreathing Verlengd Masker 

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

41058 met 210cm zuurstoftoevoerslang 50

Volwassen Non-rebreathing Verlengd Masker 

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

41060 met 210 cm zuurstoftoevoerslang 50

Half-open Masker
met Veiligheidsventiel

• Voorkomt opnieuw inademen en zorgt ervoor dat  
uitgeademde lucht weg kan, 
dankzij een controle ventiel met lage weerstand 

• Stroomsnelheid: 5-10 lpm
• Transparant, zacht vinyl

Gesloten Masker  
• Voorkomt opnieuw inademen en zorgt ervoor dat 

uitgeademde lucht weg kan, 
dankzij een controle ventiel met lage weerstand 

• Stroomsnelheid: 10-12 lpm
• Transparant, zacht vinyl

Non-rebreathing Maskers
Hoge-concentratie

Materialen
• Masker: PVC met 

metalen beugel
• Slang: PVC
• Reservoir: PVC / 750 ml
• Ventiel: siliconen
• Nekband: 

polychloropreen

*DEHP vrije versie
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Luchtbevochtiger Adapter

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

400040 • Steriele, transparante adapter voor 
gebruik 
met ref. 400301 of ref. 400601

• Drukventiel 350 - 700 cm H2O 
• Hoorbare pop-off
• Eenmalig gebruik

120

000-40F* • Steriele, transparante adapter voor 
gebruik met ref. 400301 of ref. 400601

• Drukventiel 350 - 700 cm H2O
• Hoorbare pop-off
• Eenmalig gebruik

120

AQUAPAK® Steriel Water met Luchtbevochtiger Adapter

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

400301 340ml steriel water dest., alleen water reservoir,
voor gebruik met ref. 400040 of ref. 000-40F* 
Luchtbevochtiger Adapter

20

400601 650ml steriel water dest., alleen water reservoir, 
voor gebruik met ref. 400040 of ref. 000-40F* 
Luchtbevochtiger Adapter

10

AQUAPAK Steriel Water met Luchtbevochtiger Adapter

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

400340 340ml steriel water dest., inclusief ref. 400040 
steriele Luchtbevochtiger Adapter 

20

400640 650ml steriel water dest., inclusief ref. 400040 
steriele Luchtbevochtiger Adapter 

10

003-40F* 340ml steriel dest., inclusief ref. 000-40F steriele 
Luchtbevochtiger Adapter*

20

006-40F*  650ml steriel dest., inclusief ref. 000-40F steriele 
Luchtbevochtiger Adapter*

10

AQUAPAK®
Gevulde luchtbevochtigers 

Hudson AQUAPAK® voorgevulde luchtbevochtigers bieden prestaties, 
veiligheid en waarde, maar bieden ook:

• Een waarschuwing voor de zorgverlener bij beperkte stroom of 
verstoppingen van de luchtbevochtiger of zuurstofslang, door middel 
van een luchtbevochtiger adapter met een hoorbaar alarmsignaal

• Meer agitatie van het oppervlak, waardoor een geruisloze bevochtiging 
mogelijk is, door middel van een microdiffuser die in de reservoirfles is 
gegoten en die kleinere bellen produceert

• Een zuurstofslang connector, ingebouwd in de steriele reservoirfles, met 
een gemakkelijk snap-off trigger ontwerp

• Gemakkelijker te gamma steriliseren, dankzij de complete set samen met 
een insufflatieadapter. 

Materialen
• Fles: 

polypropyleen
• Adapter: 

polycarbonaat
• Slang: PVC
• Ventiel: siliconen

*Compatible met Franse flowmeter aansluiting
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*Compatible met Franse flowmeter aansluiting

*Compatible met Franse flowmeter aansluiting
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Disposable Luchtbevochtiger
Hudson biedt luchtbevochtigers aan die gebruikt 
kunnen worden met een waterbron naar keuze. Deze 
wegwerpbevochtigers zijn voorzien van een hoorbaar 
drukontlastingsventiel dat afsluiting van de bevochtiger of de 
zuurstofslang signaleert.

Elke luchtbevochtiger is gemaakt van: 

• Disposable, stevig kunststof met vooraf ingesteld hoorbaar signaal bij 
280 cmH2O (4 psi) overdruk

• Gedefinieerde minimum- en maximumwaterpeillijnen.

Disposable luchtbevochtiger

Referentie Gevuld volume
Verpakkings-
eenheid

3230 500 ml 50

Zuurstoftherapie

Materialen
• Behuizing: 

polyethyleen
• Adapter: 

polypropyleen
• Drukcompensatie-
• Ventiel: siliconen
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Dankzij het innovatieve capillaire ontwerp van de MICRO 
MIST kan de zorgverlener medicijnen toedienen aan 
patiënten met speciale behandelingseisen, zoals patiënten 
die horizontaal liggen.

Niet te gebruiken met medicatie op oliebasis.

*DEHP vrije versie
**Ref. 41883 en Ref. 41880 hebben een 18mm dop en tee. Alle anderen hebben 22m connectoren.

MICRO MIST Klein Volume Vernevelaar

Referentie
MICRO MIST 
Vernevelaar Tee

Mondstuk
Ref. 41565

15 cm
Reservoir-
Slang

210 cm
Slang

Standaard
Slang
connector  
Ref. 1115

Universele
Slang
connector 
Ref. 41925

Volwassen 
Masker
Ref. 1083

Pediatrisch 
Masker
Ref. 41085

Verpakkings-
eenheid

41880** x 50

41883** x x x x x x

41890 x

41891 x x x x

41892 x x x x x

41892P* x x x x x

41893 x x x x

41893P* x x x x

41894 x x x x

41894P* x x x x

41895 x x x x x x

41898 x x x x

Verneveltherapie
MICRO MIST Klein Volume 
Vernevelaar
De MICRO MIST® klein volume vernevelaar produceert een fijne, dichte 
nevel onder een hoek tot 90° met optimale deeltjesgrootte, efficiënte 
vernevelingssnelheden en minimale resten. 

Ze zijn stuk voor stuk ontworpen met het oog op prestaties en zuinigheid 
en kunnen worden gebruikt voor behandelingen met de hand of in de lijn. 
De MICRO MIST is voorzien van een gemakkelijk te sluiten schroefdop en 
een antilekpotje met een capaciteit van 6 ml om lekken te helpen 
voorkomen en montage/demontage te vergemakkelijken.

Materialen
• Vernevelmasker: 

PVC
• Behuizing: 

polystyreen
• Tee: K-resin
• Ventiel: 

polyisopreen

Ve
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MICRO MIST Vernevelaar met In-Line Neb Tee met Ventiel

Referentie MICRO MIST Vernevelaar Neb Tee Flextube 22 F/15 F
210 cm
Slang

Standaard slang-
aansluiting

Verpakkings-
eenheid

41745 x x x x x 50

MICRO MIST Vernevelaar met 
In-Line Neb Tee™ met Ventiel
Met dit gespecialiseerde MICRO MIST hulpmiddel kan behandeling 
worden toegediend zonder het circuit te openen of de beademing te 
onderbreken, door middel van een ingebouwde, veerbelaste 
zelfopenend en -sluitend ventiel. Bovendien vereenvoudigt het de 
toegang tot ventilatorcircuits van 22 mm voor 
vernevelbehandelingen met kleine volumes, met een Neb Tee-stuk 
met connectoren met een binnendiameter van 22 mm en een 
buitendiameter van 22 mm.

• Aanbevolen minimumvolume: 1 ml
• Aanbevolen stroomsnelheid: 8 lpm
• Massa mediane aërodynamische diameter (MMAD): 2,7 microns
• Vernevelsnelheid: 0,34 ml/min
• Volume van de vernevelpot: 6 ml

Niet te gebruiken met medicatie op oliebasis.

Materialen
• Vernevelmasker: 

PVC
• Behuizing: 

polyisopreen
• Tee: K-resin
• Ventiel: 

polyisopreen

Verneveltherapie
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UP-DRAFT II Vernevelaar

Referentie
UP-DRAFT II 
Vernevelaar

Tee
Ref. 41651

Mondstuk 
Ref. 41565

15 cm
Reservoir-
Slang

210 cm
Slang

Volwassen Masker
Ref. 1083

Pediatrisch Masker
Ref. 41085

Verpakkings- 
eenheid

41705 x x x 50

41707 x x x

41730 x

41732 x x x x

1734 x x x x x

UP-DRAFT II Vernevelaar
De compacte, high-output UP-DRAFT II:
• Produceert een geconcentreerde nevel bij stroomsnelheden van 

5-9 lpm 
• Verneveling onder een hoek tot 45° om aan speciale 

behandelingseisen te voldoen 
• Voorkomt lekken en is eenvoudig te monteren/demonteren, 

dankzij een gemakkelijk af te sluiten dop met schroefdraad en 
8ml antilekpot.

• Biedt een uitzonderlijke nevel, therapeutische deeltjesgrootte 
en efficiënte vernevelingstijden. 

Andere eigenschappen:
• Aanbevolen stroomsnelheid: 5-9 lpm
• MMAD: 2-3 microns
• Vernevelsnelheid: 0,2-0,3 ml/min.
• Volume: 8 ml 

Niet te gebruiken met medicatie op oliebasis.

Materialen
• Vernevelmasker: 

PVC met metalen 
beugel

• Behuizing: 
polystyreen

• slang: PVC
• Tee: K-resin

Ve
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UP-DRAFT Vernevelaar
De UP-DRAFT vernevelaar is:
• Ideaal voor ziekenhuis- of thuiszorgomgevingen waar de 

grootte, het ontwerp en de prestaties het bijzonder geschikt 
maken 

• Lekvrij, dankzij een schroefdeksel dat een afdichting vormt en 
gemakkelijk te monteren/demonteren is. 

• Geschikt voor gebruik met grote hoeveelheden vloeistoffen; 
mogelijk gemaakt door het vrijstaande potje met grote 
capaciteit (5 - 15 ml) met duidelijk gemarkeerde 
maximumvullingslijn en de jetopening met lage weerstand.

 
Andere eigenschappen:
• Aanbevolen stroomsnelheid: 5-9 lpm
• MMAD: 2-3 microns
• Vernevelsnelheid: 0,2-0,3 ml/min.
• Volume: 15 ml 

Niet te gebruiken met medicatie op oliebasis.

UP-DRAFT Vernevelaar

Referentie
UP-DRAFT 
Vernevelaar

Tee 
Ref. 41651

Mondstuk 
Ref. 41565

210 cm
Slang

Volwassen Masker, 
Ref. 1083 
(Onder kin)

Verpakkings-
eenheid

41710 x x x 50

41720 x x x x

Materialen
• Vernevelmasker: 

PVC met metalen 
beugel

• Behuizing: 
polyisopreen

• Tee: K-resin

Verneveltherapie
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ISO-NEB Vernevelingsset met 
Filter
Het ISO-NEB vernevelsysteem met filter: 

• Helpt omgevingscontaminatie te verminderen tijdens aërosoltherapie 
• De inspiratoire en expiratoire stroming kunnen van elkaar worden 

gescheiden dankzij eenrichtingskleppen, waarbij de uitademing door 
een efficiënt filtersysteem wordt geleid 

• Beschermt personeel en omgeving tegen sproeiresten door middel 
van het elektrostatisch geladen pathogenenfilter, dat een bacteriële/
virale filtering heeft van 99,999/99,99%

• Werkt verticaal of onder een hoek tot 45°
• Bevat de UP-DRAFT II,   een high-output, 8 ml vernevelaar met een 

klein volume 

• Aanbevolen stroomsnelheid: 5-9 lpm
• Vernevelsnelheid: 0,2-0,3 ml/min.
• Volume: 8 ml 
• Individueel verpakt 

Side-Draft Neb-U-Mist 
Vernevelaar
• 'Side-draft' stijl klein volume vernevelaar
• Vernevelaar met tee en mondstuk 

ISO-NEB Vernevelingsset

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

41755 Met filter 20

Side-Draft NEB-U-MIST Vernevelaar

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

41897 met tee en mondstuk 50

Ve
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Vernevelaar Adapter 028

Referentie Omschrijving
Verpakkings- 
eenheid

403128 • Venturi-stijl entrainment ring 
maakt de selectie van 
zuurstofconcentraties van 
28% tot 98% mogelijk

• Adapter: polycarbonaat
• Individueel verpakt
• Steriel

50

031-28F* • Steriele, transparante adapter 
voor gebruik met

• Ref. 044-28F en 037-28F*
• Drukventiel 350 - 700 cm H2O
• Hoorbare pop-off
• Eenmalig gebruik

120

Vernevelaar adapter 033

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

403133 • stille adapter maakt selectie 
mogelijk van 
zuurstofconcentraties van 33% 
tot 98% om aan de behoeften 
van de IC-patiënt te voldoen

• Adapter: polycarbonaat
• Individueel verpakt
• Steriel

50

AQUAPAK®
Gevulde vernevelaars 

aQUAPAK voorgevulde vernevelaars bieden veelzijdige, 
steriele systemen voor koude of verwarmde verneveling. 
Kies uit een grote verscheidenheid aan reservoirs, adapters 
en oplossingen om efficiënt en economisch aan specifieke 
patiëntvereisten te voldoen. 

• Gamma steriel

Gesloten Steriel Watersysteem voor Mechanische Verneveling + Adapter

Referentie 440 ml 760 ml 1070 ml Steriel water
0,9% 
Zoutoplossing Adapter 028 Adapter 028F* Adapter 033

Verpakkings- 
eenheid

400400 x x 20

044-28F* x x x 20

403128 x 50

403133 x 50

403700 x x 10

037-28F* x x x 10

403709 x x 10

403728 x x x 10

404128 x x x 10

404428 x x x 20

• keuze uit twee AQUAPAK-adapters voor 
precisievernevelaars voor de toediening van een 
consistente aërosol van een breed scala aan 
zuurstofconcentraties

• AQUATHERM III verwarmer zorgt voor verwarmde 
verneveltherapie

• Voorgevulde steriele AQUAPAK-reservoirs zijn 
verkrijgbaar in vier handige maten: 440 ml, 760 ml, 
1070 ml, en 2200 ml

• Verkrijgbaar met reservoir en steriele adapter, 
handig samen verpakt

• Het AQUAPAK reservoir kan worden gebruikt met 
andere Hudson bevochtigings- en 
vernevelingsproducten, waardoor het systeem echt 
veelzijdig is

*Compatible met Franse flowmeter aansluiting

Verneveltherapie

*Compatibel met Franse flowmeter aansluiting 
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Disposable Groot Volume Vernevelaar voor 
Mechanische Beademing

• 500 ml
• Vastgestelde maximum en minimum waterpeil lijnen
• Concentratie: 28 - 98%
• Individueel verpakt

AQUATHERM® III Externe Instelbare 
Elektronische Verwarming

• Zorgt voor verwarmde nevel door bevestiging op het vernevelsysteem
• Instelbare neveltemperatuur om aan de behoeften van de patiënt te 

voldoen met een gevoelige temperatuurregelaar
• Robuuste, duurzame verwarming

Disposable Groot Volume Vernevelaar voor Mechanische Beademing
Referentie Omschrijving Verpakkingseenheid

41770 Vernevelaar voor mechanische beademing 50

AQUATHERM III Externe Instelbare Elektronische Verwarmer
Referentie Omschrijving Verpakkingseenheid

050-12 D 220 – 240 V, 50 Hz 1

220 – 240 
V, 50 Hz

United Kingdom-stekker

Materialen
• Behuizing: 

polyethyleen
• Adapter: 

polycarbonaat
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Tracheotomie Masker
• Voor tracheotomie en laryngectomie verneveltherapie
• Slangaansluiting 360º draaibaar
• Geschikt voor 22mm ID geribbelde slang
• Individueel verpakt

Vernevelmasker
• Speciaal ontworpen voor verneveltherapie
• Connector geschikt voor 22mm vernevelslang
• Transparant, zacht vinyl
• individueel verpakt

Face Tent Masker
• Voor verneveltherapie met hoge luchtvochtigheid
• Connector geschikt voor 22mm vernevelslang
• Transparant, zacht vinyl
• Individueel verpakt

Materialen
• Masker: PV met 

metalen beugel
• Adapter: 

polyethyleen
• Nekband: 

polychloropreen

Tracheotomie Masker
Referentie Omschrijving Verpakkingseenheid

1075 met volwassen masker 50

41076 met pediatrisch masker

Vernevelmasker
Referentie Omschrijving Verpakkingseenheid

1083 met volwassen masker 50

1083P* met volwassen masker (DEHP vrij)

41085 met pediatrisch masker

Face Tent Masker
Referentie Omschrijving Verpakkingseenheid

41095 Face tent 50

Verneveltherapie

*DEHP vrije versie
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CORR-A-FLEX II   
Slang op Rol
• Voor verwarmde en niet-verwarmde therapietoepassingen
• Past op en vergrendelt stevig aan 22 mm adapters, dankzij 

rand aan de slanguiteinden
• Uiterst licht en flexibel
• Met snijdbare secties om de 15 cm
•  30,4m rol; polyurethaan (PE)

CORR-A-FLEX slang 

• Slanguiteinde met rand past stevig op 22mm adapters
• Uitzonderlijk flexibele, lichtgewicht slang, PE
• 180cm lang
• Met snijdbare secties om de 15 cm
• Individueel verpakt

Vernevel Drainagesysteem
  
• Zelfvergrendelende kunststof ketting bevestigd zak aan een 

stabiel object
• Disposable drainagezak met tee adapter passend op 

standaard 22mm ID geribbelde slang
• Handige aftapkraan
• Materiaal: Tee polyethyleen, zak PVC

ADDIPAK Dosis 
• 3ml en 15ml ampullen met steriele 0,9% 

zoutoplossing voor ademhalingstherapie
• Omgekeerde milliliter schaalverdeling voor 

nauwkeurige dosering

CORR-A-FLEX II Slang op Rol

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

1680 Slang op rol 1 rol

ADDIPAK Dosering

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

200-39 0,9% - vol normale zoutoplossing, 3 ml 
(roze ampul)

100

200-69 0,9% - vol normale zoutoplossing, 15 
ml (roze ampul)

48

Vernevel Drainagesysteem

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

41740 750 ml 50

CORR-A-FLEX Slang

Referentie Omschrijving
Verpakkings-
eenheid

41518 Slang op rol 50
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Hudson incentive spirometers visualiseren de ademhalingsprestaties van patiënten (balletje, 
markeringen) en moedigen hen aan dieper en langer adem te halen. Aangezien ze niet opnieuw 
verwerkt hoeven te worden, zijn deze producten voor gebruik bij een patiënt zeer voordelig. 

TRIFLO® II 
• stromingsgeoriënteerde, 3-ballen stimulerende spirometer met mondstuk en slang
•  3 kleuren balletjes/3 kamers
• Minimum debiet op elke kamer gedrukt
• Compact ontwerp en breukbestendig kunststof

VOLDYNE® 
• volume-georiënteerde spirometer met mondstuk en slang
• 2 maten om zowel kleine als grote ingeademde volumes te vergemakkelijken
•  Compact, economisch ontwerp met ingebouwde handgreep
• Markeringen aan beide zijden.

Long Volume Oefenapparaat 
•  twee-kamer ontwerp creëert een constante weerstand voor diepe en langdurige 

inspiratie
• Stroomgebaseerde incentive spirometer met mondstuk en slang
•  Breukbestendig materiaal

Spirometers
Effectieve ademhalingstherapie met volgehouden maximale  
inspiratie

Longvolume Oefenapparaat 

Referentie Stroomsnelheid
Verpakkings-
eenheid

41750 200-1200 ml/sec. (instelbare stroominstellingen); voor volwassen en 
pediatrisch gebruik

10

TRIFLO II

Referentie Stroomsnelheid Maat
Verpakkings-
eenheid

8884717395 600 - 1200 ml/sec. Behuizing: 13,5 (lengte) x 7(breedte) x 14 
(hoogte) cm
Slang: 28 cm
Mondstuk: 6,5 cm

12

VOLDYNE 2500 / Voldyne 4000

Referentie Omschrijving Volumemeting Maat
Verpakkings-
eenheid

8884719018 Voldyne 2500 
voor 
volwassen en 
pediatrisch 
gebruik

250 ml tot 
2500 ml

Behuizing: 17 (lengte) x 7 (breedte) x 15.4 (hoogte) cm
Slang: lengte ingeklapt 12,2 cm+/-2,5cm
Mondstuk: 5,9cm in totaal, maar slechts 3,7 zichtbaar, omdat deze in de slang klikt

12

8884719016 Voldyne 4000 
voor 
volwassen 
gebruik

250 ml tot 
4000 ml

Behuizing: 17 (lengte) x 7 (breedte) x 15.4 (hoogte) cm
Slang: lengte ingeklapt 12,2cm+/-2,5 cm en uitgetrokken lengte van 30cm+/-2,5 cm
Mondstuk: 5,9cm in totaal, maar slechts 3,7 zichtbaar, omdat deze in de slang klikt

Spirom
eters
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Adapters en Connectoren 
Referentiegids

Adapters en connectoren

Ellebogen

Wyes

ConchaTherm® Adapters

Slangadapter
• Standaard 22m 

buitendiameter x 22mm 
binnendiameter

• 50 per doos

Patiënt 
Elleboogadapter
• 15mm buitendiameter x 

15mm 
binnendiameter/22mm 
buitendiameter

• 50 per doos

Slangadapter
• Conische fitting tot 7-mm 

15,5-mm ID /19-mm OD
• Ontworpen voor gebruik 

met de Concha® verwarmde 
luchtbevochtiger

Grote 
Slangconnector
• Standaard 22mm 

buitendiameter 
x 22mm buitendiameter 
aansluitingen

• 50 per doos

Slangconnector
• Verbindt zuurstofslangen 

met 5-7mm connectoren
• 50 per doos

Universele Cuff  
Adapter
• Standaard 22mm 

binnendiameter aansluitingen
• 50 per doos

Gasmonster Adapter
• 15mm buitendiameter x 15mm 

binnendiameter/22mm 
buitendiameter

• Female luer lock aansluiting; 
360° draaibaar

• 50 per doos

Volwassen Near- 
Parallel Wye
• 22mm buitendiameter 

slangaansluitingen
• 15mm binnendiameter/22mm 

buitendiameter
• Geen poorten
• 50 per doos

Zuurstofverdunner
• Verstelbaar van 26 tot 90%
• Zorgt voor de toediening van 

verwarmde luchtvochtigheid bij 
specifieke zuurstofconcentraties 
bij gebruik met Concha® 
luchtbevochtiger

Monitoringsadapter
• 15mm buitendiameter x 15mm 

binnendiameter/ 
22mm buitendiameter aansluitingen

• Standaard luer aansluiting
• Kan worden gebruikt met Lifesaver® 

reanimatiezakken
• 50 per doos

Slangadapter
• 22mm binnendiameter x 5-7mm 

taps toelopend verbindingsstuk
• Kan gebruikt worden met 

tracheotomie 
masker(artikelnummer 1075)

• 50 per doos

Multi Adapter
• Standaard 15mm 

binnendiameter x 22mm 
buitendiameter

• 50 per doos

Norman Masker 
Elleboog
• 15mm buitendiameter x 15mm 

binnendiameter/22mm 
buitendiameter

• Elleboog geschikt voor 5 tot 7mm 
binnendiameter slang; 360° 
draaibaar

•  50 per doos

Druklijn Adapter
• 22mm buitendiameter x 22mm 

binnendiameter aansluitingen
• Elleboog draaibaar 360º
• Elleboog met weerhaken 

geschikt voor slangen met 
binnendiameter van 5 tot 7 mm

• 50 per doos

Nipple-and-Nut 
Adapter
• Slangadapter voor 

standaard DISS 
zuurstofuitgangen

• 50 per doos

41640 41421

41669

1423

1624

41422

41642

42555

1632

41409

41420

1623

384-00

1674

384-26
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Eénrichtingsventielen

MDI adapters

Watersloten

Drainagesystemen

Eénrichtingsventiel
• Lage stroomweerstand 

22m buitendiameter tot 22mm 
binnendiameter

• 50 per doos

MDI Adapter
• 22mm buitendiameter x 

22mm binnendiameter 
aansluitingen voor in-line 
plaatsing op 22mm 
slangen

• 50 per doos

70cc Waterslot
• 22mm buitendiameter x 

buitendiameter
• Zelfdichtend deksel om 

de doorlaatbaarheid van 
het circuit te verzekeren

• 50 per doos

Tee Connector 
• 22mm buitendiameter x 

15mm binnendiameter/22mm 
buitendiameter x 22mm 
binnendiameter

• 50 per doos

Mondstuk
• Standaard mondstuk met 

15mm/22mm buitendiameter 
aansluiting

• 50 per doos

Eénrichtingsventiel
• Lage stroomweerstand 

22m buitendiameter tot 22mm 
binnendiameter

• 50 per doos

Drainagezak
• Disposable drainagezak met tee adapter 

past met standaard 22mm 
binnendiameter geribbelde slang

• 750cc capaciteit
• Zelfvergrendelende kunststof ketting 

bevestigd zak aan een stabiel object
• Handige afvoerpoort

Waterslot
• Vangt vocht op dat zich kan 

ophopen in O2 leidingen
• Geschikt voor alle standaard en 

pletbestendige 
zuurstoftoevoerslangen

• 20,32cm lang met 2,54cm diameter

Antilek Tee Connector
• Antilek ontwerp minimaliseert 

afzuiging van vloeistoffen
• 22mm buitendiameter x 15mm 

binnendiameter/22mm 
buitendiameter x 22mm 
binnendiameter

• 50 per doos

Trach Tee 
Oxygenator
• Maakt toediening van zuurstof 

aan endotracheale of 
tracheostomie tubes mogelijk

• Inclusief zuurstof nipple 
adapter, verneveltee en 15,24cm

Tee met ventiel
• Samengestelde tee
• 2 éénrichtingsventielen laten gas 

slechts in één richting stromen
• 50 per doos

Cilinders/Sleutels
Cilinder Sleutel
• Gemaakt van gegoten 

zink
• Individueel verkocht

Tees

41664 41665 41666

41650

1679

41659

41740

41648

41565 41668

41077

5080

Vernevelaar Tee 
Connector
• 22mm buitendiameter x 18mm 

binnendiameter/22mm 
binnendiameter

• Poort geschikt voor de meeste 
klein volume vernevelaars

• 50 per doos

41639

Adapters en Connectoren
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Om meer te weten te komen over deze producten, neem contact 
op met uw Medline accountmanager of bezoek medline.eu/nl 

Referenties 1041P, 1059P, 1083P, 41042P, 41098P 41892P, 41893P, 41894P zijn klasse IIa medische hulpmiddelen.

Referenties 1041, 1049, 1059, 1075, 1083, 41007, 41035, 41040, 41042, 41050, 41058, 41060,  
41061, 41069, 41076, 41085, 41088, 41089, 41095, 41098 zijn klasse IIa medische hulpmiddelen.

Referenties 1115P en 41113P zijn klasse IIa medische hulpmiddelen.

Referenties 41639, 41648, 41664, 41666, 400040, 400301, 400340, 400400, 400601, 400640,  
403128, 403133, 403700, 403709, 403728, 404128, 404428, 000-40F, 003-40F,  
006-40F, 031-28F, 037-28F, 044-28F, 050-12E, 200-39, 384-00, 384-26, 1680, 41518, 41650, 41750,  
8884717395, 8884719016, 8884719018, 3230, 41740, 41770, 1734, 41705, 41707, 41710, 41720,  
41730, 41732, 41745, 41755, 41880, 41883, 41890, 41891, 41892, 41893, 41894, 41895, 41898,  
050-12D zijn klasse IIa, IIb, I medische hulpmiddelen.

Referenties 1423, 1623, 1624, 1632, 1674, 41077, 41409, 41420, 41421, 41422, 41565, 41640,   
41642, 41659, 41665, 41668, 41669, 41897 zijn klasse IIa, IIb medische hulpmiddelen.

Referentie 191423-000000 is een klasse IIa medische hulpmiddelen.

Referenties 1103, 1104, 1115, 1679, 1870, 1871, 1872, 1873, 1877, 41110, 41113, 41118, 41119,  
41120, 41820, 41826, 41828, 41925, 403700, 42555 zijn klasse IIa medische hulpmiddelen.

Referentie NBTOXY3100 is een klasse IIa medische hulpmiddelen.

Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

We behouden ons het recht voor eventuele fouten in deze brochure te verbeteren.  
© 2022 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1216_NL 08/2022
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