
  
 

  

  

Trocars 

Laparoscopische oplossingen op maat 

Een uitgebreid assortiment ergonomisch ontworpen trocars, voor eenvoudige en veilige toegang tot 
de buikholte. 

• Transparante canule met retentieranden voor visualisatie • Robuuste universele afdichting, geschikt voor instrumenten 
van het instrument en doeltreffende retentie van de trocar van 5-12mm*, met behoud van het pneumoperitoneum 
in de buikwand 

• Verkrijgbaar als individueel verpakt steriel product en als 
onderdeel van Mölnlycke® procedure trays 

* Heeft betrekking op trocar met diameter 12mm. 
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Afgeschermde trocar met lemmet Bladeless trocar met dilaterende punt Optische trocar – pistoolgreep Optische trocar 

Hasson Trocar Universele canule 

Afgeschermde trocar met lemmet 
Uitgerust met een scherp lineair lemmet en een eenvoudig intuïtief 
afschermingsmechanisme om onopzettelijke beschadiging van het 
weefsel te voorkomen, vooral bij het plaatsen van de ‘blinde’ primaire 
poort. 

• Scherp lineair lemmet, zodat weinig kracht nodig is bij het inbrengen en 
fasciedefect wordt beperkt 

• Smal lemmet, voor minimale weefselbeschadiging en optimale dilatatie 
van het weefsel 

Bladeless trocar met dilaterende punt 
Ontworpen om weefsel te scheiden en niet te snijden. Er treedt minder 
fasciedefect op dan bij trocars met lemmet, zodat er minder behoefte is 
aan fasciale sluiting. 

• Beperkt letsel aan de trocaropening tot een minimum en bevordert een 
snelle genezing 

• Beperkt herniatie aan de trocaropening 

Optische trocar 
Een zichtbare trocar maakt directe visualisatie van de buikwand mogelijk 
tijdens het inbrengen van de trocar. Het risico op letsels ten gevolge van het 
inbrengen van de trocar wordt zo verminderd, vooral bij het aanbrengen 
van de primaire poort. 

• Zorgt voor een veilige toegang tot de buikholte 

Optische ballontrocar Hasson ballontrocar 

• Dankzij de dilaterende punt worden letsels aan de trocaropening en het 
risico op postoperatieve herniatie tot een minimum beperkt 

Hasson trocar 
Hasson trocars zijn ontworpen voor chirurgen die voor het aanbrengen van 
de primaire poort de veiligheid van de open techniek verkiezen. 

• De stompe punt voorkomt onbedoelde schade aan de ingewanden tijdens 
het inbrengen 

• De diepte van de canule kan snel worden aangepast via het eenvoudige 
en doeltreffende fxeeronderdeel 

Universele canules 
Compatibel met alle obturators van dezelfde grootte (afgeschermd 
lemmet, zonder lemmet, optisch) voor optimale orders, opslag en 
kostenbesparingen. 

Ballontrocars 
• Bieden een geavanceerde atraumatische cannulefxatie in de buikwand, 

waardoor de canule op zijn plaats blijft zitten, zelfs bij langdurige 
ingrepen en veel instrumentenwissels 

• Verklein de indringing in de buikholte door de canule, wat leidt tot een 
grotere werkruimte voor de chirurg, met behoud van het 
pneumoperitoneum 

Ref. nr. Beschrijving Diameter Lengte Stuks/disp. 

899300 Afgeschermde trocar met lemmet 5mm 70mm 5 

899301 Afgeschermde trocar met lemmet 5mm 100mm 5 

899302 Afgeschermde trocar met lemmet 11mm 100mm 5 

899303 Afgeschermde trocar met lemmet 11mm 150mm 5 

899304 Afgeschermde trocar met lemmet 12mm 100mm 5 

899305 Afgeschermde trocar met lemmet 12mm 150mm 5 

899308 Bladeless trocar met dilaterende punt 5mm 70mm 5 

899309 Bladeless trocar met dilaterende punt 5mm 100mm 5 

899310 Bladeless trocar met dilaterende punt 11mm 100mm 5 

899311 Bladeless trocar met dilaterende punt 11mm 150mm 5 

899312 Bladeless trocar met dilaterende punt 12mm 100mm 5 

899313 Bladeless trocar met dilaterende punt 12mm 150mm 5 

899336 Bladeless trocar met dilaterende punt 15mm 100mm 5 

899314 Optische trocar – pistoolgreep 11mm 100mm 5 

899315 Optische trocar – pistoolgreep 12mm 100mm 5 

899316 Optische trocar 5mm 70mm 5 

899317 Optische trocar 5mm 100mm 5 

Ref. nr. 

899324 

Beschrijving 

Optische trocar 

Diameter 

5mm 

Lengte 

150mm 

Stuks/disp. 

5 

899318 Optische trocar 11mm 100mm 5 

899325 Optische trocar 11mm 150mm 5 

899319 Optische trocar 12mm 100mm 5 

899326 Optische trocar 12mm 150mm 5 

899320 Universele canule 5mm 70mm 5 

899321 Universele canule 5mm 100mm 5 

899322 Universele canule 11mm 100mm 5 

899323 Universele canule 12mm 100mm 5 

899306 Hasson Trocar 11mm 100mm 5 

899307 Hasson Trocar 12mm 100mm 5 

899330 Optische ballontrocar 5mm 70mm 5 

899327 Optische ballontrocar 5mm 100mm 5 

899331 Optische ballontrocar 11mm 100mm 5 

899328 Optische ballontrocar 12mm 100mm 5 

899329 Hasson ballontrocar 12mm 100mm 5 

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be 
Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82 
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52. 
De Mölnlycke merknaam, naam en logo zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep. 
© 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00591709) 

http:www.molnlycke.be
http:www.molnlycke.nl

