
Aspiratieslangen verbindingen
Veilige verbindingen maken

Betrouwbaar
vloeistof-
management



Pagina  2

Veilige doorstroming met 
Medline's aspiratieslangen
Aspiratieslangen worden gebruikt tijdens medische ingrepen en 
spelen een sleutelrol bij het transport van opgezogen vloeistoffen 
van het lichaam van de patiënt naar een afzuigsysteem.

Aspiratieslangen kunnen gebruikt worden in verschillende afdelingen 
van het ziekenhuis, zoals de OK, een patiëntenkamer, een intensive 
care (IC), etc. De keuze van de zorgverlener voor een aspiratieslang 
zal afhangen van het soort ingreep dat wordt uitgevoerd.

Een oplossing 
voor elke 

procedure

Om tegemoet te komen aan de 
behoeften van zorginstellingen biedt 
Medline een compleet assortiment 
aspiratieslangen.

• Slangen zijn verkrijgbaar in steriele en niet-steriele opties voor 
gebruik binnen en buiten de operatiekamer.

• Meerdere connectoren zijn beschikbaar voor op maat 
gemaakte installaties 

• Compatibel met de meeste afzuigsystemen en accessoires om 
het voorraadbeheer te vergemakkelijken

• Slangen zijn verkrijgbaar in een groot aantal lengten van 1,8 m 
tot rollen van 30 m, met diameters van 5 mm tot 7 mm.
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Een oplossing die voldoet 
aan de verwachtingen

Sterke, niet dichtklappende chirurgische 
slangen met weinig geheugen

Niet geleidende verbindingsslangen

Flexibele en gladde interne structuur, 
voor maximale doorstroming

Voorzien van een anti-slip oppervlak, dat 
voorkomt dat buizen van operatietafels 
glijden

ORNEX Super-Soft
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Super-Soft Steriele Aspiratieslangen1

Super-Soft Aspiratieslangen zijn ideaal voor gebruik tijdens neurochirurgie, plastische chirurgie en 
KNO ingrepen. Medline's chirurgische slangen met laag geheugen zijn gemaakt van DEHP-vrij hars. 

Deze slang is verkrijgbaar in verschillende lengtes en verschillende configuraties, waaronder:

• Zonder connector aan beide kanten
• Een uiteinde met een brede, flexibele trechteraansluiting en een uiteinde zonder connector
• Een brede en flexibele trechteraansluiting aan beide kanten
• Met bubbeluiteinden.

Artikelnummer ID Lengte Verpakkingseenheid

ORS710 7 mm 3,0 m 30/doos

ORS78SF 7 mm 2,7 m 30/doos

ORS78S 7 mm 2,7 m 30/doos

NBT78 7 mm 2,7 m 30/doos

ORS710
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Steriele aspiratieslangen2

ORNEX slangen met Vingertop Vacuümregeling

ORNEX Steriele Slangen

ORNEX-slangen hebben een antislipoppervlak, waardoor de slangen niet 
van operatietafels glijden. Deze slangen zijn gevormd om interne blokkades 
te voorkomen, om te zorgen voor maximale doorstroming. De female 
connectoren zijn geribbeld aan de binnenkant, om een stevige aansluiting 
te bieden bij een grote reeks chirurgische instrumenten. ORNEX slangen 
worden geleverd in steriele, individueel, dubbel verpakte laminaatzakjes.

Voor betere controle over afzuiging hebben deze slangen een vingertop 
gecontroleerd vacuümventiel.

Deze handige oplossing wordt geleverd met geribbelde female 
connectors en een vooraf bevestigde male connector.

Artikelnummer ID Lengte Verpakkingseenheid

ORNEX56A 5 mm 1,8 m 50/doos

ORNEX510 5 mm 3,0 m 30/doos

ORNEX66A 6 mm 1,8 m 45/doos

ORNEX610 6 mm 3,0 m 25/doos

ORNEX76A 7 mm 1,8 m 40/doos

ORNEX710 7 mm 3,0 m 20/doos

ORNEX712 7 mm 3,6 m 20/doos

Artikelnummer Aansluiting ID Lengte Steriel Verpakkingseenheid

ORNEX56VCNS F/MVC 5 mm 1,8 m Nee 50/doos

ORNEX56VC F/F + MVC 5 mm 1,8 m Ja 50/doos

ORNEX66VC F/MVC 6 mm 1,8 m Ja 50/doos

F

MVC

ORNEX56VCNS
ORNEX66VC

F + MVC

ORNEX56VC

F
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Niet steriele aspiratieslangen

ORNEX Slangen met MED-STOP Vacuümregeling3

ORNEX Slangen op Rol6

NBT Bubbelslang op Rol4

Zuigslangen met MED-STOP worden gebruikt voor verwijderbare 
tracheale aspiratie.

Deze niet steriele slangen worden geleverd op een handige rol van 
30 meter, zodat gemakkelijk de juiste lengte afgesneden kan worden. 
Om de slang op maat te kunnen snijden zitten op elke 1,8m female 
connectors, en er zitten 16 male connectors in de doos.

Met universele bubbelslang is het gemakkelijk om door een bubbel 
te snijden om zo de juiste slang lengte te verkrijgen. U kunt het taps 
toelopende uiteinde ook gebruiken voor elke aspiratiekatheter of 
aspiratietip.

Artikelnummer ID Lengte MED-STOP Verpakkingseenheid

ORNEX66VCA 6 mm 1,8 m Volwassen 30/doos

ORNEX66VCP 6 mm 1,8 m Pediatrisch 30/doos

ORNEX610VCA 6 mm 3,0 m Volwassen 30/doos

OR853VCA Alleen MED-STOP Volwassen 200/doos

OR854VCP Alleen MED-STOP Pediatrisch 200/doos

Artikelnummer ID Lengte Verpakkingseenheid

ORNEX5100 5 mm 
30 m rol = 
1,8 m x 16 
afzuigslangen

1/doos

ORNEX6100 6 mm 1/doos

ORNEX7100 7 mm 1/doos

Artikelnummer ID Lengte Verpakkingseenheid

NBT5100 5 mm 30 m rol =
0,9 m x 33 
afzuigslangen

1/doos

NBT7100 7 mm 1/doos

VCA

VCP

90,5 cm

90,5 cm

1,80 m1,80 m

90,5 cm

90,5 cm

1,80 m

0,90 m
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Slang met Grote Diameter5

Accessoires6

Artikelnummer ID Verpakkingseenheid

OR350A
Recht verbindingsstuk: Geschikt voor 5 
maten slangen; sluit slangen van dezelfde 
maat aan of gebruik als verloopstuk voor 
elke combinatie van 5 - 11 mm slangen.

500/doos

OR351

Sims connector: Past op slangen met 
een diameter van 3 - 6 mm in 7 stappen; 
taps toelopend verbindingsstuk verloopt 
van 3 naar 6 mm voor een brede reeks 
toepassingen 

500/doos

OR352
'T' connector: Wordt gebruikt om drie 
verschillende slangen te combineren; boom 
verbindingsstuk voor slangverbindingen van 
5 - 11 mm 

150/doos

OR356
'Y' connector: Geschikt voor 6 maten 
slangen van 6 mm tot meer dan 15 
mm; verbindt slangen van hetzelfde of 
verschillend formaat. 

150/doos

Slangen met grote 10 mm binnendiameter

Kunststof connectors

Deze slang met 10mm brede binnendiameter is dik genoeg om te 
voorkomen dat hij dichtklapt bij curettage van de baarmoeder, maar 
is nog steeds flexibel en makkelijk te gebruiken. Onze slang met brede 
diameter zorgt voor maximale doorstroming en is transparant voor 
goede zichtbaarheid.

Medline's aspiratie-accessoires zijn licht van gewicht en voldoende 
transparant om eenvoudig de stroom te kunnen observeren. Deze 
disposable producten worden geleverd in handige dispenserdozen met 
duidelijke labels per type.

Artikelnummer Omschrijving Slanglengte Verpakkingseenheid

TUB106 10 mm binnendiameter slang 2 m 10 st/doos

TUB1010 10 mm binnendiameter slang 3 m 10 st/doos

OR356

OR350A OR351 OR352



Referentie ORNEX56VCNS is een klasse I niet steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

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

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

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

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

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

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

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.  
Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.
© 2023 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML465_NL 01/2023.

FOLLOW US

Neem voor meer informatie over onze producten contact op met 
accountmanager, of bezoek onze website: www.medline.eu/nl
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