
Mölnlycke® Pulsed Lavage*

Truly customised orthopaedic solutions

Vores Pulsed Lavage-system med højt tryk til engangsbrug renser knoglen effektivt og fjerner
knogle- og vævsrester i forbindelse med udskiftning af led. Herved øges cementpenetrationen i den
spongiøse knogle med mulighed for at styrke fikseringen af implantatet og reducere
revisionshyppigheden. Med lavt tryk er det også en effektiv, mekanisk debridering til sårrensning,
fjernelse af nekrotisk væv og vævsrester. 

Fås i to versioner

• Vekselstrømadapter: reduceret miljømæssig påvirkning, da der ikke 
bruges alkaline batterier. Engangshåndtag og genanvendelig 
vekselstrømadapter

• Indbygget batteri: en fleksibel og mobil version med integreret 

batteripakke i håndtaget, så batteriet kan fjernes hurtigt og nemt

Alt inklusiv betyder ingen skjulte omkostninger
• Ergonomisk og bekvemt håndtag

• Kort sprøjtestuds med dobbelt stænkskjold

• Lang femoral børste

• Integreret suge- og skyllesystem

• Rensestav til at klare eventuelle tilstopninger i studsen til lårbensknoglen

Enkeltpakket eller inkluderet i Mölnlycke® 
procedurepakker

• Inkluder Pulsed Lavage i dine kundetilpassede, procedurespecifikke 
pakker og opnå effektivitetsgevinster

• Fås også sterilt, enkeltpakket

Revisionsstuds med filter

• Til hofterevisioner har vi en speciel studs til håndtering af små knogle- 
eller cementdele

• Fås også sterilt, enkeltpakket

Mölnlycke Pulsed Lavage er DEHP-fri

Vekselstrøm versionBatteriversion

* Pulsed Lavage's retmæssige producent er Kaiser Technology co., Ltd.
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Varenr. Beskrivelse

2324050 Pulsed Lavage System, Indbygget batteri

2325431 Femoral børste

Varenr. Beskrivelse

2322130 Pulsed Lavage System, Vekselstrøm

2320481 Femoral børste

Vekselstrøm 

Indbygget batteri 

Hofterevisionsstuds

Hofterevisionsstuds

Kort studs

Kort studs

Lang studs

Lang studs

Strømforsyning

Femoral børste

Femoral børste

Varenr. Beskrivelse Inderæske/TRP

9750000 Pulsed Lavage System, Vekselstrøm 1/5

9752010 Strømforsyning (AC100~240V), DK -/1

9751000 Femoral børste 1/10

9751001 Kort, konisk studs* 1/10

9751002 Lang studs* 1/10

9751003 Hofterevisionsstuds 1/20

* Kort og lang studs er inkluderet ved køb af Pulsed Lavage system

Varenr. Beskrivelse Inderæske/
TRP

9750003 Pulsed Lavage System, Indbygget batteri 1/5

9751004 Femoral børste 1/10

9751005 Kort, konisk studs* 1/10

9751006 Lang studs* 1/10

9751007 Hofterevisionsstuds 1/10

* Kort og lang studs er inkluderet ved køb af Pulsed Lavage system

Mölnlycke® Pulsed Lavage – Indbygget batteri

Mölnlycke® Pulsed Lavage – Vekselstrøm version

Sterilt, enkeltpakket

I procedurepakker

Sterilt, enkeltpakket

I procedurepakker


