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De incidentie, risico's en kosten
van hernia's op de trocarpoort

Onze oplossingen voor
problemen met het sluiten
van de trocarpoort

% van de patiënten die laparoscopische
· 5,2
chirurgie ondergaat, ervaart een hernia op

·

de trocarpoort.2
Alle fasciedefecten van meer dan 10 mm
· moeten
worden gesloten om herniavorming

·

op de trocarpoort te voorkomen.

3

voor fasciesluiting zoals
· Technieken
handmatige hechtingen, suture passers
en instrumenten voor sluiting kunnen
inconsistent zijn.4,5
Het VersaOne -systeem voor fasciesluiting
· maakt
efficiënte, consistente sluiting mogelijk.
™

1

Bij het sluiten van abdominale wonden
is aangetoond dat gaten van 5 mm
incisiehernia's verminderen.6–9,†
Met het VersaOne™-systeem voor
fasciesluiting kunnen artsen de fascie
op 5 mm aan weerszijden van de
trocarwond sluiten.10

Consistent
gat 5 mm
Het VersaOne™-systeem voor
fasciesluiting is een alles-in-één
instrument1. Het is ontworpen voor:
sluiting van
· Consistente
trocarpoorten
1

· Extra efficiëntie bij de ingreep
· Gebruiksgemak

1,†

1

TOEGANG
EN
SLUITING.
ÉÉN
INSTRUMENT.

Spoelpoort

Naaldtip

Spreider voor reiniging

Bestelinformatie
Bestelcode

Omschrijving

Per doos

ONB12STFCS

VersaOne™-systeem voor fasciesluiting,
optische trocar

6 units
per doos

B12STFCS

VersaOne™-systeem voor fasciesluiting,
snijdende trocar

6 units
per doos

FCSPASS

VersaOne™-systeem voor fasciesluiting,
herbruikbare suture passers

1 unit
per doos

*

13 van de 16 artsen stemden hiermee in.

†

In vergelijking met concurrerende sluitingsinstrumenten, suture passers en handmatige hechtingen.
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