CHIRURGISCHE

ROOK!

Bij het dichtschroeien of snijden van weefsel tijdens een operatie wordt gebruik gemaakt van
Diathermie-apparatuur.
Bij een dergelijke procedure komt chirurgische rook vrij, welke schadelijk is voor de gezondheid van het
operatiepersoneel.
Er zijn aanwijzingen dat deze rook mogelijk als transportmiddel kan dienen voor de eventueel aanwezige
micro-organismen.
Het personeel kan besmet worden door het vrijkomen van micro-organismen uit besmet weefsel in de vorm van
aërosolen (rook). Mogelijke gevolgen van zo’n besmetting kunnen zijn: luchtweginfecties, benauwdheid,
hoesten, hoofdpijn, astma, hepatitis, chronische bronchitus, HIV, kanker, enz.
Voorkom dit door directe afzuiging!
De lucht blijft schoon en de verbrandingsgeur blijft achterwege.
Dit kunt u voorkomen?
Vision Medical Company maakt het u graag gemakkelijk en introduceert
FumeVax een revolutionair rookafzuigsysteem.
Een zeer eenvoudig en kosteneffectieve oplossing om deze schadelijke
chirurgische rook eenvoudig af te zuigen en te neutraliseren.
HET SYSTEEM:
Sluit de steriele rookafzuigslang aan op de Diathermie / Laser pen.
Verbind de slang vervolgens met de FumeVax liner. Waarna het FumeVax
Systeem wordt aangesloten op het standaard vacuümsysteem van de OK.
De rook wordt nu afgezogen en geneutraliseerd door een hoog efficiënt
FumeVax rookfilter.
TIP:
Kijkt u eens op onze website voor meer informatie: www.visionmc.nl
Of bezoek onze webshop: www.visionmc-webshop.nl
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FumeVax filter (virus- en bacteriefilter)
cannister
liner
FumeVax rookevacuatieslang

GEEN
INVESTERING
NODIG!

HET ROOKEVACUATIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST IS FUMEVAX!!
Wat bieden wij?
EEN FLEXIBLE ROOKAFZUIGSYSTEEM
EENVOUDIGE OPSTELLING
DISPOSABLE SYSTEEM
LAGE KOSTEN! ZONDER INVESTERING!
VEILIGHEID!
EEN BEWEZEN EN SUCCESVOL SYSTEEM!
GEEN GELUIDSOVERLAST!

Voorkom besmetting van uw OK-personeel
tijdens Diathermie / Laser procedures.
Optimale directe rookafzuiging garandeert het volledig
afzuigen van micro-organismen, virussen, bacteriën,
rookdeeltjes en geur tijdens een Diathermie / Laser
procedure.
Bacteriële efficiëntie: 99,999%
Virale efficiëntie: 99,99%

Heeft u interesse of wenst u een voorbeeld te ontvangen? Neem dan even contact met ons op!
Een afspraak maken is natuurlijk ook mogelijk!

