URINEMANAGEMENT
EEN COMPLEET ASSORTIMENT
Als leverancier zijn wij constant op zoek naar producten en
concepten welke voorzien in de behoefte van onze klanten. Om hier
aan tegemoet te komen hebben wij ons assortiment uitgebreid met
een breed pakket aan:

Foleycatheters en Urimeters
Totaal pakket— Foleycatheters
Siliconencatheters en Latexcatheters met of zonder sensor! Tevens
zijn deze catheters ook leverbaar als complete sets.
SILICONEN; 2-weg balloncatheters, distaal
gesloten, 2 zij-openingen, transport en x-ray
LATEX; 2-weg balloncatheters, distaal gesloten, 2 zijopeningen, kleur amber, x-ray en met zacht ventiel
FOLEY CATHETERS; met temperatuursensor wordt
ingezet voor urinedrainage en het gelijktijdig meten
van de temperatuur in de blaas. Pre– en Postoperatief, maar ook op afdelingen Intensive Care als op
de spoedeisendehulp.
Het meten van de temperatuur in de blaas wordt
steeds vaker toegepast en is inmiddels een van de
belangrijkste parameters.

Urimeters — ZEER succesvolle Urinemanagementsystemen
GESLOTEN SYSTEMEN
◊ Een bewezen system;
500ml verzamelcontainer, 50 ml
schaalverdeling, verdeeld over 4
compartimenten.
◊ KANTEL– systeem;
container 500ml, markering per
50ml, ontluchtingsfilter plus
urineopvangzak.
◊ KLASSIEK; 500 ml systeem
verbonden met een 2000 ml
urineopvangzak.

Productenpakket
Complete pakketten op het gebied van: Tubes, Fixatiematerialen, Uitzuigslangen,
Wonddrainage hoog– en laag vacuüm, Yankauers, Urinemanagement, Thoraxdrainage, Procedure Trays, Accessoires en vele andere producten voor de medische zorg.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.visionmc.nl
Leveringen kunnen wij garanderen.
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THORAXDRAINAGE
Compleet pakket
Een totaal pakket voor thoraxdrainage.
Naast het klassieke thoraxdrainage systeem bieden wij ook ons
nieuwe Thorax Dry Suction aan. Naast de twee cassettes bevat het
assortiment; thoraxpleisters, catheters, slangen, catheter inbreng
sets, enz.

Thoraxdrainage systemen
Droog vacuüm controle systeem NEW
Dit thoraxdrainagesysteem vervangt het traditionele systeem en voorziet in een
droog vacuüm controle systeem. Thorametrix is vebeterd!
DRY SUCTION
◊
◊
◊
◊
◊

maximum vacuüm: - 40cm H2O
snel en eenvoudig in het gebruik
de vacuüm controlekamer hoeft niet te worden
gevuld of te worden bijgevuld
geen water in de vacuümkamer
minder geluid

Een klassiek systeem controle systeem
Het thoraxdrainagesysteem kan worden gebruikt met of
zonder vacuüm. De transparante kamer biedt de
mogelijkheid om de hoeveelheid vacuüm exact af te lezen.
Thorametrix is ergonomisch en eenvoudig in gebruik en is
voorzien van een ophangsysteem en vloerstandaard.
Slangen zijn standaard al geassembleerd.
Restrictie van het vacuüm tot een maximum van - 25cm
H2O.
Thorametrix is vernieuwd! ◊
◊
◊
◊
◊

geluidsreductie
ventilatieventiel
uitzuigregulator
sample poort
separate aansluiting van 2 drains

Productenpakket
Complete pakketten op het gebied van: Tubes, Fixatiematerialen, Uitzuigslangen,
Wonddrainage hoog– en laag vacuüm, Yankauers, Urinemanagement, Thoraxdrainage, Procedure Trays, Accessoires en vele andere producten voor de medische zorg.

Bezoek onze website: www.visionmc.nl
Leveringen kunnen wij garanderen.

Vision Medical Company B.V. - Rondweg 71 - 5406 NK Uden
Tel:0413-820 200 - Fax:0413-820 201 - email:info@visionmc.nl

