
Baarmoeder Curettage
Curettes, slangen met brede diameter en opvangbakjes

Uitgebreide 
gynaecologische 
oplossing
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Baarmoeder curettes 
Medline curettes voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van doorzichtig, stevig kunststof met een markering 
die de maat aangeeft. Ontworpen voor veilige en effectieve baarmoederaspiratie en passen op de meest 
gebruikte handgrepen. Curettes voor afzuiging zijn verkrijgbaar met open uiteindes, in zowel gebogen of 
rechte uitvoeringen.

Zachte open uiteindes

Transparant, stevig kunststof

Markering voor maat

Baarmoeder curettes - recht(1)

Code Maat Verpakkingseenheid
UCS07 7 mm 20 st/doos

UCS08 8 mm 20 st/doos

UCS09 9 mm 20 st/doos

UCS10 10 mm 20 st/doos

UCS11 11 mm 20 st/doos

UCS12 12 mm 20 st/doos

UCS14 14 mm 20 st/doos

Baarmoeder curettes - gebogen(1)

Code Maat Verpakkingseenheid
UCC07 7 mm 20 st/doos

UCC08 8 mm 20 st/doos

UCC09 9 mm 20 st/doos

UCC10 10 mm 20 st/doos

UCC11 11 mm 20 st/doos

UCC12 12 mm 20 st/doos

UCC14 14 mm 20 st/doos
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Grote diameter slang

De draaibare handgreep is al aangesloten op transparante steriele slangen met een binnendiameter van 
10 mm en past bij de meest gebruikte curettes, terwijl de slang past op of aan te passen is aan de meeste 
vacuümbronaansluitingen. Om te zorgen voor comfort en gemak voor chirurgen, kan de handgreep 360˚ 
draaien en is deze gemaakt van transparant, stevig kunststof. Een met de duim geïndexeerde ring glijdt 
gemakkelijk over de afzuigopeningen voor een comfortabele en positieve controle tijdens de procedure. 

De Medline brede diameter slang met 10 mm binnendiameter is dik genoeg om te voorkomen dat hij 
dichtklapt bij curettage van de baarmoeder, maar is nog steeds flexibel en makkelijk te gebruiken. De 
transparante slang heeft een grote diameter voor maximale doorstroming en goede zichtbaarheid.

De slang is verkrijgbaar met een standaard 10 mm diameter met male  
en female aansluitingen (adapter).

Draaihandvat(1)

Code Omschrijving Slanglengte Verpakkingseenheid
TUB106H 10 mm binnendiameter  

slang met draaihandvat
2 m 10 st/doos

TUB1010H 3 m 10 st/doos

TUBH Draaihandvat - 20 st/doos

Deze buis is dik genoeg om niet in te zakken onder hoge vacuümdruk, maar toch flexibel en gemakkelijk 
te gebruiken. Het heeft een grote opening om de volumestroom of drainage te maximaliseren. De slang is 
transparant voor goede zichtbaarheid.

Grote diameter slang 10 mm binnendiameter(1)

Code Omschrijving Slanglengte Verpakkingseenheid
TUB106 10 mm binnen-

diameter slang
2 m 10 st/doos

TUB1010 3 m 10 st/doos

Dit artikel wordt gebruikt om de accessoirepoort van canisters 
in een patiëntpoort te veranderen. Het is compatibel met de  
10 mm ID slangen met wijde opening en de tandempoort op alle 
MED-SOFT, MED-RIGID en MED-SEMI RIGID afzuigbussen.

Accessoire poort omvormer(2)

Code Omschrijving Verpakkingseenheid
ORADAPT10 Accessoire poort omvormer 50 st / doos



De wegwerpsok wordt gebruikt om specimens voor analyse te 
verzamelen en te bewaren. De Medline-monstersok kan in de 
accessoirepoort van de afzuigcanister worden ingebracht en worden 
aangesloten op de afzuigslang met een ID van 7 tot 10 mm.

Zodra de specimens zijn verzameld, sluit u de dop van de specimensok, 
verwijdert u de sok uit de accessoirepoort en knipt u de sok door om 
het specimen op te halen.

Code Omschrijving Kleur Diameter Lengte Verpakkingseenheid
OR123 Korte weefselopvangkous Wit 7 mm 9 cm 100 st/doos

OR124 Grote weefselopvangkous Blauw 10 mm 23 cm 100 st/doos

OR125 Standaard monstersok Wit 7 mm 23 cm 100 st/doos

OR169 Grote specimen sok Geel 14 mm 23 cm 100 st/doos

Opvangbakjes
Disposable Weefselopvangkous(2)

De wegwerpmonsterbeker is een verzamelaar voor weefselmonsters 
die op veilige en doeltreffende wijze weefsel scheidt van vloeistof 
door gebruik te maken van een geïntegreerd filter en een "gesloten" 
systeem mogelijk maakt doordat het opgezogen weefsel niet meer 
gehanteerd hoeft te worden.

De Medline beker heeft een doorzichtig, hersluitbaar, lekvrij deksel 
waardoor gebruikers snel de inhoud van de beker visueel kunnen 
controleren. Het systeem kan via de patiëntenpoort of tandempoort 
met een adapter aan de afzuigcanister worden bevestigd en worden 
aangesloten op slangen van 10 mm ID.

Code Omschrijving Verpakkingseenheid
OR84 Opvangbakje 20 st/doos

Disposable weefselopvangbakje(2)
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(1)Deze producten zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen.
(2)Deze producten zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen.

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