
 

  

  
 

 

  
 

  

  
 

  

  

   

 

   

   

  

  

 

 Mölnlycke® monopolaire 
instrumenten 

Laparoscopische oplossingen op maat 

Een uitgebreid assortiment monopolaire instrumenten van topkwaliteit voor eenmalig gebruik, 5mm, 
met 2 handgreepmodellen: ultieme keuzemogelijkheden en gebruiksgemak. 

Reusable style handgreep 

• Ergonomisch, reusable style handgreep, voor comfort 
en controle 

• Het speciale ontwerp van de handgreep zorgt ervoor dat 
de chirurg probleemloos kan overschakelen van 
reusable naar disposable instrumenten 

• Eenvoudig, intuïtief ratelmechanisme 

• De ratel kan worden uitgeschakeld. Hetzelfde 
instrument kan dus met of zonder ratel worden 
gebruikt, voor maximaal gebruiksgemak en flexibiliteit 

• 360° draaiwiel zorgt voor een nauwkeurige en vlotte 
uitlijning van het blad en de punt 

• Robuuste, breed opengaande, langs beide kanten 
scharnierende bladen, voor optimaal gebruik tijdens een 
ingreep 

• Uitgebreid assortiment pak- en prepareertangen, voor 
een compleet chirurgisch aanbod 

• De volledig geïsoleerde schacht staat garant voor een 
doeltreffend gebruik zonder stroomverlies 

Single-use style handgreep 

• Ergonomisch single-use style handgreep, voor comfort 
en controle 

• Eenvoudig, intuïtief ratelmechanisme 

• 360° draaiwiel zorgt voor een nauwkeurige en vlotte 
uitlijning van het blad en de punt 

• Robuuste, breed opengaande, langs beide kanten 
scharnierende bladen 

• Uitgebreid assortiment pak- en prepareertangen, voor 
een compleet chirurgisch aanbod 

• De volledig geïsoleerde schacht staat garant voor een 
doeltreffend gebruik zonder stroomverlies 

Verkrijgbaar als individueel verpakt steriel product en als 
onderdeel van Mölnlycke® procedure trays. 
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Rechte paktang Maryland Klemmende Babcock paktang Rattentand Eendenbek Intestinale paktang Rechte paktang, 
prepareertang paktang paktang paktang gefenestreerd 

Single-use style 

Handgreep single-use style 

Ref. nr. Beschrijving Afmetingen Lengte Stuks/disp. 

899200 Rechte paktang met ratel 5mm 33cm 10 

899201 Maryland prepareertang 5mm 33cm 10 

899202 Klemmende paktang met ratel 5mm 33cm 10 

899203 Babcock paktang met ratel 5mm 33cm 10 

899204 Rattentand paktang met ratel 5mm 33cm 10 

899205 Eendenbek paktang met ratel 5mm 33cm 10 

899206 Intestinale paktang met ratel 5mm 33cm 10 

899207 Rechte paktang met ratel, gefenestreerd 5mm 33cm 10 

Maryland handgreep single-use 
style 

Reusable style 

Handgreep reusable style 

Ref. nr. Beschrijving Afmetingen Lengte Stuks/disp. 

899208 Rechte paktang met ratel 5mm 33cm 10 

899209 Maryland prepareertang 5mm 33cm 10 

899210 Klemmende paktang met ratel 5mm 33cm 10 

899211 Babcock paktang met ratel 5mm 33cm 10 

899212 Rattentand paktang met ratel 5mm 33cm 10 

899213 Eendenbek paktang met ratel 5mm 33cm 10 

899214 Intestinale paktang met ratel 5mm 33cm 10 

899215 Rechte paktang met ratel, gefenestreerd 5mm 33cm 10 

Maryland handgreep reusable 
style 

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