
 
 

 
 

 

  

  

  
 

  
 

  

  

 

 

 
 

Mölnlycke® afneembare 
endopouch 

Laparoscopische oplossingen op maat 

De Mölnlycke® afneembare endopouch is een uniek hulpmiddel waarmee de chirurg op een 
eenvoudige, snelle en veilige manier gereseceerde weefsels en organen kan verzamelen. Omdat de 
zak afneembaar is, is het voor de chirurg heel gemakkelijk om het ophalen van verzameld weefsel uit 
te stellen. Dankzij de draad aan de zak kan het materiaal snel worden verzameld en verwijderd indien 
nodig, maar is het ook mogelijk om de trocarcanule te blijven gebruiken voor het wisselen van 
instrumenten zonder verlies van het pneumoperitoneum. 

• Het unieke ontwerp staat garant voor eenvoudig, intuïtief • Maximaal comfort dankzij de afneembare zak die later 
gebruik kan worden verwijderd 

• Zelfopenende zak voor snelle en eenvoudige • Verkrijgbaar in verschillende afmetingen, zodat alle 
verzameling van weefsel of organen soorten weefsel en organen kunnen worden verzameld 

• Sterke metalen ring voor een eenvoudig gebruik en een • Latex- en DEHP-vrij 
grote, permanente zakopening voor het verzamelen van 

Verkrijgbaar als individueel verpakt steriel product en als zelfs moeilijk bereikbare weefsels/organen 
onderdeel van Mölnlycke® procedure trays. 

• Uiterst sterke, scheurvaste, niet-poreuze zak, waardoor 
infecties aan de trocaropening en carcinoma tot een 
minimum worden beperkt 
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Mölnlycke® afneembare endopouch 

Ref. nr. Beschrijving Afmetingen Afmetingen zak (mm) Volume Stuks/disp. 

899102 Mölnlycke® afneembare endopouch 10mm 9x14,5cm 250ml 5 

899103 Mölnlycke® afneembare endopouch 10mm 13x18cm 600ml 5 

899112 Mölnlycke® afneembare endopouch 12mm 19x23cm 1150ml 5 

899104 Mölnlycke® afneembare endopouch 15mm 19x23cm 1150ml 5 

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be 
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