Vitreoretinale producten

Met onze kwaliteit, precisie en
innovatie komen wij tegemoet aan
uw chirurgische behoeften

23G en 25G canule met
zachte tip

Tip

Afmetingen

Trocar-compatibel

0,8 mm siliconen tip

Met kleppen

3,0 mm siliconen tip

Zonder kleppen

23G en 25G intraoculaire
bipolaire erasers

WeckCel®-speertjes

ru ik

2

nm

eb

I

Vo or ee

Voor al uw producten voor eenmalig gebruik
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Canules

Weck-Cel® speertjes

Een nieuwe serie 23G en 25G canules met zachte tip is onlangs geïntroduceerd om het
bestaande productaanbod in vitreoretinale canules aan te vullen. Daarnaast is een volledig
scala van anesthesiecanules verkrijgbaar.

De standaard in oogheelkundige vochtcontrole,
Weck-Cel producten zijn gemaakt van zeer
absorberend, natuurlijk, steriel cellulosemateriaal.
Het Weck-Cel cellulosemateriaal is ontwikkeld
om de chirurg superieure vochtabsorptie
en -affiniteit te bieden, terwijl de rigiditeit tijdens
het proces van afvoeren van vocht
gehandhaafd blijft.

Beschrijving — Vitreoretinaal

Artikelnr.

23G canule met zachte tip, 0,8 mm tip
10 per doos

587002

25G canule met zachte tip, 0,8 mm tip
10 per doos

587003

23G canule met zachte tip, 3,0 mm tip
10 per doos

585226

25G canule met zachte tip, 3,0 mm tip
10 per doos

585229

Beschrijving

Artikelnr.

Artikelnr.

Oogspeertjes, aantal 144, 6 speertjes/
zakje, 24 zakjes/doos

0008680

25G retrobulbaire canule
10 per doos

581637

Oogspeertjes, aantal 180, 10 speertjes/
zakje, 18 zakjes/doos

0008685

19G sub-tenon canule
10 per doos

585176

Beschrijving — Anesthesie

Wet-field® erasers
Beschrijving

Artikelnr.

Wet-Field eraser-instrumenten zijn ontwikkeld voor doelgerichte en afzonderlijke coagulatie met minimaal weefseltrauma en perifere celnecrose.
25G Wet-Field intraoculaire bipolaire erasers
5 per doos

221267

23G Wet-Field intraoculaire bipolaire erasers
5 per doos

221268

Doeken voor afdekken van het gehele lichaam
Beschrijving

Artikelnr.

Visitec® Visidrape® afdeklakens voor het hele lichaam zijn breder en voorzien van een driezijdige opvangzak met kanaal voor
maximale vochtopvang. Visitec® Visisdrape® gatlaken voor het hele lichaam. 10 stuks per doos

Beaver-Visitec is trots u een chirurgische
oplossing voor oogheelkundige endoscopie
te kunnen bieden.

581088

De Endo Optiks® E2- en E4endoscopiesystemen bieden cruciale
visualisatie- en behandelingsopties in gebieden
van het oog die anders niet toegankelijk zijn,
waardoor de chirurgische resultaten worden
geoptimaliseerd.
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