Draagt bij aan een waardige en
mooie bevalling
Panniculusretractor

Traxi trekt snel en eenvoudig de panniculus terug bij
abdominale ingrepen, zodat het medisch personeel alle
ruimte heeft om voor de patiënt te zorgen.

PREDICTABLE. RELIABLE. RETRACTION.™
Vertrouw op een proces dat
kan worden herhaald
Laat traxi maximaal 24 uur
na de operatie zitten

Zonder traxi

Met traxi

Het terugtrekken van de panniculus zorgt voor betere toegang en
meer zicht op van de incisieplaats.

Meer compassie en
waardigheid bij de zorg voor
patiënten

Voordelen voor de patiënt

Voordelen voor de clinicus

Bewegingsvrijheid

Beter zicht op de incisieplaats

Borstvoeding terwijl u traxi draagt

Geen chirurgische tape en
handdoekklemmen

Mogelijkheid om te dragen na de operatie

Niet meer handmatig vasthouden

Mogelijke voordelen voor
de patiënt

Mogelijke voordelen voor
de clinicus

Verhoogde tevredenheid

Kortere operatie

Meer comfort

Verminderd risico op letsel van medisch
personeel

Meer waardigheid

Eenvoudige postoperatieve toegang tot
de incisieplaats

Huid-op-huid-contact

Minder tussenkomst van personeel
Zie de instructies voor gebruik voor volledige instructies, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties.

Overweging voor de waardigheid van de patiënt
Of u het nu gebruikt voor een keizersnede of voor een andere abdominale ingreep, traxi is minder
ingrijpend dan tape of riemen. Doordat er minder tijd nodig is om de patiënt voor te bereiden en er
minder tussenkomst nodig is van clinici zullen uw patiënten met een hoog BMI het idee hebben dat dit
gewoon een onderdeel is van de ingreep. Het is snel en eenvoudig
aan te brengen en te verwijderen.

„ De traxi panniculusretractor is de beste oplossing
voor het pannusprobleem van alles wat ik ooit heb
geprobeerd. Dit product is geweldig. . . echt geweldig. ”
			
– Dr. Greenberg, Hoofd Gynaecologie in Brigham & Women’s Faulkner
Hospital en Universitair Hoofddocent aan Harvard Medical School
Hedendaagse gynaecologie, productrecensies: traxi. 8 januari 2015.
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Vraag naar meer informatie

Beschrijving van het product

Productcode

Aantal in doos

traxi-panniculusretractor

PRS-0530

5 stuks

traxi-panniculusretractor

PRS-1030

10 stuks

Verlengstuk traxi-panniculusretractor

PRS-0550

5 stuks

Verlengstuk traxi-panniculusretractor

PRS-1050

10 stuks

Lokale distributeur:
clinicalinnovations.com

Clinical Innovations Benelux B.V.
Wijde Wade 3 | 3439 NP Nieuwegein
Nederland
Telefoon +31 (0) 30 310 04 69
info.benelux@clinicalinnovations.com
© Clinical Innovations, LLC. Alle rechten voorbehouden. | ART-0147 Rev. 01

BENELUX

forMOM. forBABY. forLIFE.™

