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Handvathoezen voor Lampen



Medline biedt steriele afdekkingen voor eenmalig gebruik van handvaten om de tijdrovende en dure taak van 
het opnieuw verwerken van herbruikbare handvaten in de operatiekamer te voorkomen. Onze handvat hoezen 
zijn eenvoudig te plaatsen en dankzij de flat-layer verpakking wordt afval verminderd. 

Ontworpen in verschillende stijlen om aan uw behoeften te voldoen, volgen hier enkele tips om u te helpen een 
keuze te maken uit onze universele, flexibele of clip-on handvat hoezen

Herbruikbaar lamphandvat

Adapter met Flens

Adapter met Ring

Universele Handvathoes voor 
Lampen
Lange grips die zich  
gemakkelijk aanpassen  
aan het handvat

Flexibele Handvathoes voor 
Lampen
Volledige bedekking 
van de flens om het risico  
op besmetting te  
verkleinen

Clip-on Handvathoes voor Lampen
Interne grips die stevig 
op de handvat adapter 
klikken voor een 
stevige bevestiging

Om te gebruiken met herbruikbare lamp handvatten

Voor gebruik met universele handvat adapters voor lampen

Handvathoezen voor lampen zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. 
FLHC1, FLHC2 en 16558A zijn gecertificeerd door BSI. 
AR-LHCB01 en AR-LHCB02 zijn gecertificeerd door Presafe Denmark A/S. 
We behouden ons het recht voor eventuele fouten in deze brochure te verbeteren.  
© 2023 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1344_NL 03/2023

Op zoek naar universele lamp handvatadapters? Neem contact op met  
uw Medline accountmanager of kijk op onze website: www.medline.eu/nl

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

2797

0543ArcRoyal, Virginia Road, Kells, Co. Meath, lerland

Artikelcode Omschrijving Verpakking Set onderdeelnummer
16558A Universele handvathoes voor lampen 200/doos 9053EU-BULK
FLHC1 Flexibele handvathoes voor lampen (1 stuk) 400/doos 9100A-EU
FLHC2 Flexibele handvathoes voor lampen (2 stuks) 200/doos n.v.t.
AR-LHCB01  Stevige handvathoes voor lampen (1 stuk) 100/doos n.v.t.
AR-LHCB02 Stevige handvathoes voor lampen (2 stuks) 60/doos n.v.t.


