Disposable Bloedleegtebanden:
De kwaliteit van een manchette is cruciaal voor de veiligheid voor het adequaat aanbrengen en gebruik
van een disposable bloedleegteband.
Onze nieuwe Vision MC medische disposable bloedleegtebanden zijn zowel in steriel als onsteriele
versies verkrijgbaar en voldoen voor 100% aan uw veiligheid en hygiëne concept.
Ongeacht de klinische en chirurgische processen garanderen zij maximale hygiënische veiligheid en
betrouwbaarheid als verbruiksartikelen.
De disposable bloedleegtebanden zijn als eenmalig gebruik ten alle tijden beschikbaar en bieden uw
personeel maximale flexibiliteit en gebruiksgemak.
Beschikbaar in 5 uitvoeringen, small, medium, large in parallel vorm en large, XL in conische vorm met
duidelijke verschillende kleurcoderingen.
Vision MC kan de disposable bloedleegtebanden leveren inclusief stockinette/polster.

De disposable bloedleegtebanden onderscheiden zich op het gebied van:
-

Hygiëne,Veiligheid

-

Snelheid,Gemak

-

Kosten efficiëntie

-

Inclusief of exclusief leverbaar met Stockinette/polster

-

Duidelijke verschillende kleurcoderingen

-

Velcro sluiting en extra veiligheidsbanden

-

Actieve bescherming tegen MRSA en/of andere micro-organismen

-

Leverbaar verbindingsslang 75cm of 150 cm t.b.v. alle aansluitingen
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MAATVOERINGEN DISPOSABLE BLOEDLEEGTEBANDEN
Omtrek van het lidmaat.

25-43 cm
43-60 cm
60-75 cm
75-85 cm
85-105 cm

REF CUFF

FP 300-NL
FP 400-NL
FP 500-NL
FP 600 ARC-NL( conisch)
FP 700 ARC-NL( conisch)

Kleurcode

Rood
Geel
Wit
Blauw
Paars

Het selecteren van een te lange manchette (resulterend in overmatige
overlap) kan moeilijk zijn om goed aan te brengen en kan minder stabiel
zijn. Dit kan leiden tot verlies van occlusie tijdens de procedure en leiden
tot huidletsel.
Het selecteren van een te korte manchette (resulterend in te weinig overlap
van het opblaasbare blaasgedeelte van de manchette) veroorzaakt een
ongelijke drukverdeling en kan leiden tot loslating van de manchette of het
onvermogen om de occlusie te onderhouden.
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