
Mölnlycke® Pulsed Lavage

Volledig op maat gemaakte orthopedische oplossingen

Ons Pulsed Lavage voor eenmalig gebruik reinigt het bot doeltreffend en verwijdert resten tijdens 
volledige gewrichtsvervangingen. Hierdoor dringt het cement beter in het poreuze bot voor een 
potentieel sterkere fixatie van het implantaat en heeft men minder revisies. Het is ook een 
doeltreffend systeem om wonden te reinigen en vuil en afgestorven weefsel te verwijderen.

Verkrijgbaar in twee versies

• Netspanningsadapter: een milieuvriendelijke uitvoering die 
alkalinebatterijen overbodig maakt. Handstuk voor eenmalig gebruik 
en herbruikbare netspanningsadapter.

• Geïntegreerde batterij: een flexibele en mobiele versie met in het 
handstuk geïntegreerd batterijpack, voor een snelle en gemakkelijke 
verwijdering van de batterijen.

 

Alles inbegrepen betekent geen verborgen 
kosten

• Ergonomisch en comfortabel handstuk

• Kort opzetstuk met dubbel spatscherm

• Lang opzetstuk voor het femurkanaal

• Geïntegreerde aspiratie en irrigatie

• Reinigingsstaafje om eventuele vernauwingen in het opzetstuk voor het 
femurkanaal te verwijderen

Afzonderlijk verpakt of als onderdeel van 
ProcedurePak® trays

• Voeg Pulsed Lavage toe aan uw op maat gemaakte procedure-specifieke 
tray voor meer efficiëntie

• Ook verkrijgbaar als los steriel verpakt product

Revisie-opzetstuk met filter

• Voor heuprevisies hebben wij een speciaal opzetstuk voor het 
verwerken van kleine bot- en cementdeeltjes. Verkrijgbaar als los 
steriel verpakt product.

Mölnlycke Pulsed Lavage is DEHP vrij

Uitvoering op netstroomUitvoering met geïntegreerde batterij

* De wettelijke fabrikant van Pulsed Lavage is Kaiser Medical Technology.



Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be
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Ref. Nr. Omschrijving

2324050-00 Pulsed Lavage Systeem, geïntegreerde batterij

2325431-00 Coaxiaal opzetstuk met femurborstel

Ref. Nr. Omschrijving

2322130-00 Pulsed Lavage Systeem, netstroom

2320481-00 Coaxiaal opzetstuk met femurborstel

Uitvoering op netstroom

Uitvoering geïntegreerde batterij

Opzetstuk voor heuprevisie

Opzetstuk voor heuprevisie

Cone opzetstuk

Cone opzetstuk

Coaxiaal opzetstuk 

Coaxiaal opzetstuk 

Netspanningsadapter

Coaxiaal opzetstuk met 
kanaalborsteltje

Coaxiaal opzetstuk met 
kanaalborsteltje

Ref. Nr. Omschrijving

9750000 Pulsed Lavage Systeem,netstroom

9752000 Netspanningsadapter (AC100~240V)

9751000 Coaxiaal opzetstuk met femurborstel

9751001 Cone opzetstuk

9751002 Coaxiaal opzetstuk 

9751003 Opzetstuk voor heuprevisie

Ref. Nr. Omschrijving

9750003 Pulsed Lavage System, geïntegreerde batterij

9751004 Coaxiaal opzetstuk met femurborstel

9751005 Cone opzetstuk

9751006 Coaxiaal opzetstuk

9751007 Opzetstuk voor heuprevisie

Mölnlycke® Pulsed Lavage – Uitvoering met geïntegreerde batterij

Mölnlycke® Pulsed Lavage – Uitvoering op netstroom

Steriele afzonderlijke verpakking

Beschikbaar in ProcedurePak®

Steriele afzonderlijke verpakking

Beschikbaar in ProcedurePak®


