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Sterile, hepariniserede kapillærrør
FBS Kapillærrør, Heparin belagt 240 IU / ml. Sterilt og pakket i 
kassetter med 5 kapillærrør.

Ref Product Pakning

16030 Heparinized capillaries, 55 µl  50 stk

16031 Heparinized capillaries, 85 µl 50 stk

16032 Heparinized capillaries, 100 µl 50 stk

Rocket Føtal Blodprøve Kombi-stav – tre i en 
Kniv, knivholder og kapillærrør er alle integreret i en enhed. Foretag 
snittet, træk knivbladet tilbage, og opsaml blodprøven i en og samme 
hurtige arbejdsgang. Opfylder sikkerhedskravene i EU direktiv 2010/32/
EU (Sundhed & sikkerhed). Pakket enkeltvis med 5 stk. Kapillærrør, 
hepariniseret

Føtal Blodprøve kniv og knivblad   
Rocket FSB-kniv består af knivholder samt 2 mm vinklet 
knivblad med skruefatning, der kan udskiftes. 
Steril og pakket enkeltvis.

Kapillærrørsholder    
Transparent kapillærrørsholder gør det lettere at udtage blodprøven 
gennem det belyste Amnioskop. Designet med åbning i begge ender til 
to kapillærrør med Ø 1,5.  Steril og pakket enkeltvis.

Ref Produkt Pakning

16010 FBS Kombi-stav, 55 µl kapillærrør 10 stk

16011 FBS Kombi-stav, 75 µl kapillærrør 10 stk 

16012 FBS Kombi-stav, 85 µl kapillærrør 10 stk 

16013 FBS Kombi-stav, 100 µl kapillærrør 10 stk 

Ref Produkt Pakning

16020 FBS knivholder med 2,2 mm vinklet knivblad 10 stk

16021 FBS knivblade vinklet knivblad 2,2 mm 100 stk 

Ref Produkt Pakning

16022 Kapillærrørsholder, 300 mm, Ø 1,5 mm 25 stk 

compatible capillaries 
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Ref Produkt Pakning

16000 Amnioskop - standard, m. obturator og lys 10 stk

16001 Amnioskop - standard, med obturator 10 stk 

16002 Amnioskop - plus size, med obturator, lys 
og tampontang

10 stk 

16003 Amnioskop - smalt, med lys 10 stk 

16004 Amnilume engangs lyskilde 10 stk 

Standard amnioskop
med obturator

Diameter = 3,3 cm 
Længde = 14,2 cm

Ekstra lang “plus size” amnioskop 
med obturator

Diameter = 3,3 cm 
Længde = 20 cm

Smalt lang amnioskop 

Diameter = 2,2 cm 
Længde = 20 cm

Rocket engangs amnioskop med lys
Rocket amnioskop/endoskop er designet til brug 
sammen med Amnilume engangs lyskilde, der giver 
et godt oplyst felt, hvor man uhindret kan se de små 
blodkar på barnets skalp. Pakket sterilt og enkeltvis i 
pakke med 10 stk.

Rocket Amnilume™ engangslyskilde kan bruges sammen 
med samtlige Rockets amnioskoper. Pakket sterilt og 
enkeltvis i pakke med 10 stk.
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Ref Product Pakning

16040 FSB Kit Basic m/ 5 x kapillærrør 55 µl 10 kits 

16041 FSB Kit Basic m/ 5 x kapillærrør 85 µl 10 kits 

16042 FSB Kit Basic m/ 5 x kapillærrør 100 µl 10 kits 

16043 FSB Kit Basic m/ 5 x kapillærrør 170 µl 10 kits 

16044 FSB Kit Basic m/ 5 x kapillærrør 55 µl + 3 dispensere 
til Lactat strips

10 kits 

16045 FSB Kit Basic m/ 5 x kapillærrør 100 µl + 3 glas 
kapillærrør 85 µl

10 kits 

Føtal Blodprøve Kit 
”Alt i et” kit, der indeholder 
samtlige dele til at udføre 
en pålidelig og sikker skalp-
blodprøve.

Alt er samlet og klar til 
øjeblikkelig brug, hvilket 
minimerer tidsforbruget i 
situationer, hvor tiden er 
kostbar.

Indhold: 
1 x amnioskop med lyskilde og obturator
1 x FBS-knivholder med 2 knivblade 
1 x kapillærrørsholder – med to ”holdere” 
5 x plastic kapillærrør, hepariniserede
10 x propper til kapillærrør
5 x gazeswaps
1 x tampontang
6 x vatpinde, 30 cm lang
1 x vaseline, tube

Indeholder                                       kompatible kapillærrør 

Ref Produkt Pakning

16050 FSB Kit, Kombi-stav m/ 5 x kapillærrør 55 µl 10 kits

16051 FSB Kit, Kombi-stav m/ 5 x kapillærrør 85 µl 10 kits 

16052 FSB Kit, Kombi-stav m/ 5 x kapillærrør 100 µl 10 kits 

Content: 
1 x amnioskop med lyskilde og obturator
1 x Blodprøve Kombi-stav
1 x kapillærrørsholder – med ”holdere” 
5 x plastic kapillærrør, hepariniserede
10 x propper til kapillærrør
5 x gazeswaps
1 x tampontang
6 x vatpinde, 30 cm lang
1 x vaseline, tube

Føtal Blodprøve Kit ... med kniv og  kapillærrørsholder

Føtal Blodprøve Kit ... med Kombi-stav
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Hindesprænger   
Til perforation af fosterhinden uden at påføre skader på 
det omkringliggende væv. Designet med en anatomisk 
kurve og solid perforations krog.

Ref Produkt Pakning

16120 Hindesprænger, kurvet 100 stk 

Ref Produkt Pakning

16100 Copeland Skalp electrode, quick connector 25 stk

16101 Copeland Skalp electrode, twin wire 25 stk 

16102 Copeland Skalp electrode, til Philips Avalon 
FM30 & FM50 monitorer

25 stk 

Pudendusblok-kanyle 
Pudendusblok-kanylen giver en sikker og kontrolleret 
metode til Pudendal Nerveblok med op til max. 10 mm 
vævs penetration. Fingerring bruges til optimal kontrol og 
komfort under proceduren.

Ref Produkt Pakning

16130 Pudendusblok-kanyle 20 stk 

Copeland Skalp electrode   
Leverer ved intern monitorering pålidelig registrering af 
fostrets hjertefrekvens under fødslen. 

Sikker og hurtig påsætning uden brug af applikator. 
Kan bruges tidligt i fødselsforløbet fra 1,5 cm cervical 
dilatation. Elektroden er let at fjerne eller genplacere. 
Ved korrekt påsætning opnås stabil fiksering på caput.

Trepunkts konnektor sikrer fantastisk kvalitet af 
monitoreringskurven

Ref Produkt Pakning

16122 Amnicot 100 stk 

Amnicot  
Fingertut med hindesprænger til let perforation af 
fosterhinden uden brug af instrument. Påsættes 
pegefingeren, hvilket giver en god føling med krogens 
placering gennem cervix.
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Weisman-Graves spekulum er hængslet i den 
ene side og åben i den anden. Dette tillader 
let fjernelse af speklet over et kateter eller 
andre instrumenter.

Speklet er fremstillet af rustfrit stål. Det 
underste blad er længere end det øverste, 
hvilket bevirker øget synlighed af cervix.

Vaginalspekulum med side åbning

Ref Produkt  -  90° Spekulum

13080 Spekulum 7,5x2 cm  - åbning venstre side

13081 Spekulum 10x4 cm  -  åbning venstre side

13082 Spekulum 12x4 cm  -  åbning venstre side

13083 Spekulum 7,5x2 cm  - åbning højre side

13084 Spekulum 10x4 cm  -  åbning højre side

13085 Spekulum 12x4 cm  -  åbning højre side

Left opening Right opening

90° speculum

Product 
Ref

40 stk
Ref

200 stk

Hvid Orchid - Virgo (gul) 13110

Hvid Orchid - Medium (pink) 13115 13112

Hvid Orchid - Wide (blå) 13116 13113

Hvid Orchid - Long (grøn) 13114

Transparent Orchid - Virgo (gul) 13130

Transparent Orchid - Medium (pink) 13135 13132

Transparent Orchid - Wide (blå) 13136 13133

Transparent Orchid - Long (grøn) 13134

Engangs vaginalspekulum

Orchid vaginalspekulum designet med udgangspunkt i 
brugervenlighed og patient komfort.

Fremstillet i brudsikker hvid plast med god lysreflektion. 
Afrundede kanter og ”gap design” letter indføring og 
forhindrer klemning. Speklet kan enhåndsbetjenes 
og fikseres i flere positioner og er yderst stabilt og robust. 

Speklerne er pakket i poser af 10 stk. og alle størrelser kan 
også leveres i transparent plast
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EchoSampler er et fleksibelt to i ét kateter, der anvendes 
til både vands scanning og ultralydsvejledt prøveudtagning 
fra endometriet.

Probet er en sugecurette med dybdemarkeringer og en glat 
afrundet distal spids til prøvetagning fra endometriet.

Ref Produkt Pakning

13001 Probet - 4164 25 stk

Ref Product Pakning 

13000 EchoSampler - 5164 25 stk

Ultralyds- og prøvetagningskatetre

IUI Memo er et tyndt kateter med en rigid formbar 
spids, der letter indførelsen af kateteret specielt ved 
stenotiske udfordringer. Meget benyttet i forbindelse 
med vands scanning.

Ref Product Pakning 

12001 IUI Memo 4220 Memo 25 stk

Virtuel diagnostisk hysteroskopi

Gel Instillation Sonohysterography ( GIS® ) giver en 
ultralydsfremstilling af uterinkaviteten  i høj kvalitet.
GIS® Kittet består af en sprøjte med ExEm gel og et
specielt designet kateter. Ved at bruge ExEm gel og
kateter, elimineres tilbageflow, hvilket bevirker at 
billedoptagelse kan opnås stabilt uden behov for en 
ekstra hånd. Det er muligt at se uregelmæssigheder 
i livmoderhulen, såsom polypper eller små 
muskelknuder (fibromer). Kvaliteten af GIS-scanning 
giver et bedre diagnostisk udgangspunkt. 
 

Ref Produkt Pakning

13040 GIS-Kit w/ N970 kateter 12 kit

13041 GIS-kit w/ M969 kateter 12 kit

Nullipara N970 catheter tip Multipara M969 catheter tip 

GIS Catheter

ExEm Gel 
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HS katetret er et fleksibelt latexfri ballonkateter 
med stabilt og afrundet og indføringshylster, der er 
designet til at forsegle livmoderen under infusion og
give et klart billede af livmoderhulen. Ideel til både 
saltvandsbaseret og vandbaseret kontrastundersøgelse
af livmoder og æggeleder ved hjælp af røntgen eller 
ultralyd.

Det formbare HS Kateter kan formes og bøjes for at 
lette indførelsen og har samme ballonplacering som 
HS katetret. 

HS Ballon kateter

Ref Produkt Pakning

13050 HS Kateter 5 fr 10 stk

13051 HS Kateter 7 fr 10 stk

13052 Stilette til HS Kateter 10 stk

13053 Formbart HS Kateter 5 fr 10 stk

13054 Formbart HS Kateter 7 fr 10 stk

Shapeable HS Catheter

Ref Produkt Pakning

13057 Miller Advanced Kateter 25 cm 10 stk

Miller Advanced Katetret er et ekstra tyndt 
ballonkateter. Spidsen er meget blød og 
indføringsrøret er så tyndt, at det kan placeres i 
cervicalkanalen uden dilatation. Indføringshylstret er 
fremstillet af et fleksibelt materiale, der kan formes 
og tilpasses patientens anatomi.

Steen open-tip Katetret er et nyt og innovativt
ballonkateter. Ballonen er placeret helt distalt, og 
udstyret med en kort og open-ended kateterspids 
(direkte injektion). Derved opnås minimal obstruktion 
af synsfeltet i livmoderhulen.

Ref Produkt Pakning

13060 Steen HS Kateter 5 fr 10 stk

13061 Steen HS Kateter 7 fr 10 stk
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ExEm® Foam Kittet giver en klar visualisering af
æggelederne og status på den Tubale passage,
når du udfører Hysterosalpingo Foam Sonography (HyFoSy).

ExEm Foam Kittet består af en sprøjte med 5 ml ExEm
gel, en sprøjte med destilleret vand samt en konnektor.

ExEm gelen skaber et ekkogen skum, når denne blandes 
med destilleret vand og luft. Under HyFoSy proceduren 
vil passagen gennem æggelederne og spild i bughulen i en 
periode tydeligt afspejles på ultralydsskærmen.
Hvis ikke, er en eller begge æggeledere blokeret.
 

Tubal passage undersøgelse (HyFoSy) 

ExEm katetret® er designet til at forhindre tilbageløb af 
skummet og minimere ubehaget for patienten uden brug af 
ballon. Findes i to versioner: 
en med lameller (Multi) 
samt en med perler (Nulli)

Ref Produkt Pakning

13045 ExEm Foam Kit + Multi P kateter 25 stk

13047 ExEm Foam Kit + Nulli P kateter 25 stk

13046 ExEm Foam Kit + Multi P kateter 10 stk

13048 ExEm Foam Kit + Nulli P kateter 10 stk

13042 ExEm Foam Kit (eksklusiv kateter) 25 stk

13049 ExEm Foam Kit (eksklusiv kateter) 10 stk

13044 ExEm kateter Multi P 25 stk 

13043 ExEm kateter Nulli P 25 stk

Fleksibel Cervikal dilator

Ideel til cervical dilatation ved stenose. Bruges til 
postmenopausale og kvinder der ikke har født inden 
endometrial, intrauterin og hysteroskopiske undersøgelser.

Ref Produkt Pakning

13056 Fleksibel Cervical dilatator 25 stk

ExEm Gel 

Purified Water 

Syringe connector

ExEm Catheter

Nullipara catheter tip 

Multipara catheter tip 
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Ref Produkt

70540 Z-bord, hvid HiMacs
m/ hjul, og opvarmet skuffe 

70541 Z-bord, Rustfrit stål
m/ hjul, og opvarmet skuffe 

Opvarmet klinikbord

IVFtech Z-bord er et elegant klinikbord med opvarmning 
designet til gynækologer. Den opvarmede bordplade 
er fremstillet af rustfrit stål eller glat elegant hvid Hi-
Macs. Den opvarmede skuffe er ideel til forvarmning af 
instrumenter, der anvendes i gynækologien. Mål: 60x70 
cm.

Ref Product Package

10900 Printer papir, Sony UPP-110HG 10 ruller

10910 Printer papir, Sony UPP-110HD 10 ruller

Ultralyds printerpapir fra Sony

Sony printer papir til sort/hvid print i forbindelse med 
ultralyds scannninger - markedets mest solgte!

UPP-110HG High-Glossy - ca. 240 prints pr. rulle. 
                  (25% blankere overflade end UPP-110HD) 
UPP-110HD High-Density  - ca. 270 prints pr. rulle

Ref Produkt Pakning

10850 Dane-Gel 290 ml 16 flasker

10854 Dane-Gel 10 kg 1 stk

10859 Dane-Gel MaxiPump 1 stk

10858 Dane-Gel tom 290 ml flaske  6 stk

Ultralyds gel 

Dane-Gel er af høj kvalitet og udviklet til at give en 
fremragende ultralydspermeabilitet 
(gennemtrængelighed)
og høj viskositet.

Viskositeten er 60.000 cP og gelen “stays in place”.
Virker let klæbende og løber ikke, selv når den anvendes
inde i et cover. Gelen er fuldstændig klar, uden frekvens 
interferens og skånsom mod ultralydstransducer og 
membran.
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Ergonomiske stole    taburetter
Designet til klinik og laboratorie brug

En række elegante og komfortable
sadeltaburetter og stole, specielt
designet til sygepleje, laboratorie- og
klinisk anvendelse. Udstyret med gaspatron til 
justering af højde, hældning på ryglæn og 
sæde samt siddehøjde.

Jolly Sadel taburet er designet med et V-cut 
forrest på sædet og spaltet midterlinje der 
minimerer generende tryk.

Pinto Sadel taburet er designet med
et tykt lag af koldskum og fordybning i sæde
til optimal hvile af lår..

Gamma Sadel taburet er designet med et
tykt lag af koldskum og et bredt cykelsadel 
lignende sæde.

Beta 360 taburet har et 360°rundt sæde,
Ø 36 cm, designet med 60 mm tykt lag
koldskum.

Ref Produkt Højde Regulering

79150 Pinto sadel taburet 58-77 cm Fodbetjent ring

79151 Pinto sadel taburet med ryglæn 58-77 cm Fodbetjent ring

79160 Jolly sadel taburet 58-77 cm Fodbetjent ring

79161 Jolly sadel taburet med ryglæn 58-77 cm Fodbetjent ring

79170 Pilates Air Seat taburet 52-71 cm Håndgreb 

70180 Beta 360 taburet 49-69 cm Fodbetjent ring

70181 Beta 360 taburet 49-69 cm Håndgreb

70182 Gamma sadel taburet 49-77 cm Fodbetjent ring

70183 Gamma sadel taburet 49-77 cm Håndgreb

Jolly

Pinto 
w/backrest

Pilates Air Seat taburet er designet med en luftpude, der har den
samme virkning som den kendte Pilates bold. 
Luftpuden på sædet bevirker at kroppen konstant koncentrerer 
sig om at sidde, og styrker ryg og lændemuskler aktivt mens du 
arbejder. Du undgår at være fastlåst i den samme stilling for 
længe. 

Alle taburetter er polstret med imiteret Ferrari 
læder med antimikrobielt og smudsafvisende
belægning. Fås i 8 forskellige farver.

Pilates

Gamma

Beta
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ClampCut® All-In-One til afnavling

ClampCut® All-In-One er et sterilt obstetrisk 
engangsinstrument, der både klemmer og skærer 
navlestrengen i en og samme proces. Herved forhindres 
blodsprøjt, brug af adskillige instrumenter undgås og 
værdifuld tid kan spares. 

ClampCut® All-In-One er et omkostningseffektivt 
engangsværktøj fremstillet i bæredygtigt materiale, 
der minimerer risiko for skader forårsaget af skarpe 
genstande. 

Instrumentet kan betjenes med både højre og venstre 
hånd. Jordemoderen forbereder proceduren og far/
partner kan efterfølgende ”klippe” navlestrengen på 
traditionel vis. 

ClamCord® navleklemme 

Steril engangs navleklemme med NY innovativ 
3-benet klemme-teknologi. Det ekstra ben optimerer 
brugervenlighed og sikrer, at navlestrengen ikke glider 
ud under afklemning. 

Dobbelt sikkerhedslås med særskilt ‘klik’ funktion 
indikerer en korrekt og sikker lukning.
Klemmen kan nemt fjernes med hvilken som helst 
klemmesaks fx. ClampOff. 

ClampOff® klemmesaks  

Steril klemmesaks der sikre hurtig afklipning af 
ClamCord® og andre navleklemmer. 

Ref Produkt 

16140 ClampCut - all-in-one afnavler 

16141 ClampCord - navleklemme

16142 ClampOff - klemmesaks  


