
SonoGuard Plus Steriele Echosonde Beschermers
Bespaar tijd en verminder afval met een onbeperkt echobeeld

Steriele barrière
voor echografie 

sondebeschermers



Tijdwinst, minder afval en beter zicht

SonoGuard Plus steriele echografie sondebeschermers worden geleverd met zelfklevende ClearView-folie 
om de kop van de ultrasone transducer aan de binnenkant van de beschermer te bevestigen. Het gebruik 
van contactgel aan de binnenkant van deze beschermer is niet nodig, wat een extra stap scheelt bij het 
klaarzetten. En vanwege de antislip eigenschappen van de beschermer is het gebruik van een tweede 
elastiek of plakstrip voor extra bevestiging slechts optioneel. 

Na gebruik kunnen de beschermer en het plakfolie van de sonde worden verwijderd zonder dat er residu 
achterblijft. Het is niet nodig om overtollige contactgel van de sonde en kabel af te poetsen!

Verkort de tijd die nodig is om de transducer 
voor te bereiden op procedures, omdat de 
beschermer dankzij de ClearView kleeflaag 
eenvoudig kan worden bevestigd en 
uitgevouwen.

Verminder de tijd die nodig is om de 
transducer na de procedure te reinigen, 
omdat bij deze beschermer geen gel nodig is.

Behaal een betere beeldkwaliteit dan met 
een traditionele ultrasone sondebeschermer, 
dankzij de ‘no-bubble technologie’.

Traditionele beschermer voor 
echografiesondes

SonoGuard Plus ultrasone 
sondebeschermer



Toepassing

Stap 1:
Steek een hand in de binnenste opening (meest uitstekende) en spreid vervolgens 
uw vingers om rimpels op het kleefoppervlak te voorkomen.

Stap 2:
Verwijder met uw andere hand het beschermende papier van het zelfklevende 
oppervlak.

Stap 3:
De transducer moet dan op de kleeflaag worden geplaatst. Zorg ervoor dat de 
kleeflaag glad is met de hand aan de binnenkant van de beschermer. Eenmaal 
aangebracht, pakt u de transducer vast met de hand nog steeds in de beschermer.

Stap 4:
Om de transducer te omhullen, draait u de gevouwen beschermer binnenstebuiten 
door met de buitenhand aan de flap (label 1) te trekken terwijl u de transducer stevig 
vasthoudt.

Stap 5:
De hoes kan over de kabel worden verlengd door aan de omslag (label 2) te trekken 
zonder het proximale uiteinde van de hoes aan te raken.

Stap 6:
Om eventuele luchtbellen of resterende rimpels tussen het ClearView-plakoppervlak 
en het oppervlak van de transducer te verwijderen, moet de steriele persoon met 
zijn / haar vinger over deze plekken wrijven.

Stap 7:
Houd de hoes stevig op zijn plaats door een van de meegeleverde plakstrips of 
elastiekjes rond de transducer aan te brengen.

Stap 8 (optioneel):
Met behulp van de tweede bijgeleverde plakstrip of elastiek kan de losjes passende 
beschermer aan de kabel achter de transducer worden vastgemaakt voor 
eenvoudiger gebruik.



Deze producten zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

Sets zonder gel:

Sets met gel: Procedureset acc. Art. 12 MDD 93/42/EEC.

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.
We behouden ons het recht voor eventuele fouten in deze brochure te verbeteren. 
© 2021 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1131_NL 09/2021

FOLLOW US

Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact opnemen 
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Specificaties

Bestelgegevens
SonoGuard Plus

SonoGuard Plus sets met gel

• Gemaakt van polyethyleenfolie die latex- en ftalaatvrij is
• Inclusief geleidende zelfklevende folie om de sonde te plaatsen en zonder resten te verwijderen
• Telescopisch gevouwen
• Bevat stroken plakband en elastieken voor bevestiging
• Beschikbare lengtes: 40 cm, 80 cm, 120 cm en 160 cm
• Breedte: 18 cm
• Elke afzonderlijke steriele set is verpakt in een laminaatzakje

Artikelnummer Afmetingen Verpakking

US.20.180.040 18 x 40 cm 200 st/omdoos, 100 st/doos

US.20.180.080 18 x 80 cm 200 st/omdoos, 100 st/doos

US.20.180.120 18 x 120 cm 200 st/omdoos, 100 st/doos

US.20.180.160 18 x 160 cm 200 st/omdoos, 100 st/doos

Artikelnummer Afmetingen Verpakking

US.20.180.040-G 18 x 40 cm 200 st/omdoos, 50 st/doos

US.20.180.080-G 18 x 80 cm 200 st/omdoos, 50 st/doos

US.20.180.120-G 18 x 120 cm 200 st/omdoos, 50 st/doos

US.20.180.160-G 18 x 160 cm 200 st/omdoos, 50 st/doos

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

