De ClearView®
uterusmanipulator, met zijn 210º
bewegingsbereik en roterende
handgreep, vergemakkelijkt
de bediening met één hand,
zodat de chirurg de uterus
onafhankelijk kan manipuleren.

EEN UTERUSMANIPULATOR
Duidelijke zichtbaarheid

Bediening met één hand

Eenmalig gebruik

Positionering van de patiënt

ClearView biedt 120º anteversie
en 90º retroversie alsmede
laterale beweging voor duidelijke
zichtbaarheid.

ClearView is uitsluitend bedoeld voor
eenmalig gebruik.

Met de zelfhoudende roterende
bedieningshendel kan de chirurg het
hulpmiddel onafhankelijk van een
assistent manoeuvreren.

ClearView draait bij de baarmoedermond
en biedt de patiënt de mogelijkheid om
op zijn/haar rug te blijven liggen.

VERPAKT MET WAT U NODIG HEBT
ClearView is verpakt in een steriele tray met alles
wat u nodig hebt om de procedure uit te voeren.

Wegwerpbare sondeerdilatator

De meegeleverde dilatator helpt bij
het meten en voorbereiden van de
cervix.

Chromotubatie

De kleurstofinjectiepoort kan, indien nodig,
worden gebruikt voor chromotubatie.

Twee maten
Baarmoedercontrole

Met de meegeleverde 12 ml spuit wordt
de ballon van de tip opgeblazen.

De afstandhouder verkort de
tip met 1 cm, waardoor één
hulpmiddel twee maten heeft.

DOET U EEN LAPAROSCOPISCHE HYSTERECTOMIE?

ClearView® TOTAL heeft dezelfde functies als ClearView met de
toevoeging van een vooraf bevestigde occluder-ballon en drie
colpotomiecups met verschillende maten. De occluder-ballon
voorkomt het verlies van pneumoperitoneum zodra tijdens
laparoscopische hysterectomie de colpotomie-incisie wordt gemaakt.
4 cm		

3,5 cm

3 cm

CLEARVIEW INSTELLEN EN GEBRUIKEN
OPMERKING: De lengte van
de tip moet 1 cm korter zijn
dan de gesondeerde lengte.
Bovenste ballonventiel
Bovenste ballonventiel

Ballon controleren

Gebruik de meegeleverde
spuit om de ballon
voorafgaand aan het
inbrengen te testen.

Baarmoeder dilateren
en sonderen

Sondeer de baarmoeder.
Dilateer, indien nodig, de cervix.

Hulpmiddel inbrengen
en opblazen

Smeer de distale tip en breng
deze in de baarmoeder in.
Langzaam opblazen.

Bedieningshendel

Draai de hendel om de
baarmoeder te manipuleren.

Zie de gebruiksaanwijzing voor volledige instructies, waarschuwingen, contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen.

PRODUCTONDERSTEUNING
Bestelinformatie
Beschrijving van het product.

Productcode

Aantal in doos

ClearView uterusmanipulatorset - 7 cm tip

UM-700

5 stuks

ClearView uterusmanipulatorset - 9 cm tip

UM-900

5 stuks

ClearView TOTAL set 7 cm tip

UM-750

5 stuks

ClearView TOTAL set 9 cm tip

UM-950

5 stuks

DSD-1000

50 stuks

Wegwerpbare sondeer-Dilatator (Steriel)

Lokale distributeur:
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