CONSISTENTE
SLUITINGEN VAN
DE TROCARPOORTEN
ZONDER DE
CANULE TE
VERWIJDEREN.1,2

Een trocar. Een sluitingssysteem.
Een nieuw alles-in-één
instrument.1
Maak kennis met het VersaOne™-instrument
voor fasciesluiting. Dit is een unieke
alles‑in‑één oplossing1 die fungeert als trocar
en als instrument voor fasciesluiting voor:
▪ Consistente sluiting van trocarpoorten1,*
▪ Extra efficiëntie bij de ingreep1,†,*
▪ Gebruiksgemak1,*
† Bespaart tijd in vergelijking met concurrerende sluitingsinstrumenten, suture
passers en handmatige hechtingen.
* 13 van de 16 artsen stemden hiermee in

TOEGANG EN SLUITING.
MET ÉÉN ENKEL INSTRUMENT.
Het VersaOne™-instrument voor fasciesluiting is een alles-in-één
instrument1,* dat zorgt voor consistentie bij laparoscopische ingrepen.1,*
Het zorgt er bovendien voor dat:
▪ De trocar niet uitgenomen hoeft te worden voordat de trocarpoort
kan worden gesloten1,2,*
▪ Herinsufflatie overbodig is: pneumoperitoneum kan gedurende
de ingreep worden aangehouden2
▪ Weefsellagen op één lijn kunnen blijven2

Consistente sluiting en plaatsing van hechtingen1,*

De tip van de naald en de grijpfunctie van de suture passer zorgen
voor subcutane plaatsing en vastpakken van de hechtdraad

De ergonomische
obturator met laag
profiel is beschikbaar
met optische of
snijdende tip
De proximale
zwarte lijn geeft de
correcte plaatsing
voor sluiten weer
wanneer deze niet
meer zichtbaar is
boven de huid1,*

De zwarte pijl
geeft aan waar de
suture passer het
canulevenster uit
komt
*13 van de 16 artsen stemden hiermee in

Het canulevenster
en de geleider
maken sluiting van
de fascie op 5 mm
aan weerszijden van
het canuledefect
eenvoudiger3–6

De trocargeleider
richt de suture
passer naar het
canulevenster.
Wanneer de distale
zwarte lijn bij het
peritoneum is
gebracht, kunnen
de hechtingen
consistent worden
aangebracht.1,*

TRADITIONELE
SLUITINGSMETHODES
KUNNEN
INCONSISTENT ZIJN.7,8

VersaOne™-systeem
voor fasciesluiting

Technieken voor fasciesluiting, zoals handmatige
hechtingen, suture passers en instrumenten voor
sluiting, kunnen inconsistent zijn.7,8
Wij hebben het VersaOne™-systeem voor het
doorvoeren van hechtingen ontwikkeld om het
sluiten van de trocarpoort consistent te maken.1,*

5 mm

5 mm

10 mm (1 cm)

Het is aangetoond dat het
meenemen van 5 mm fascie aan
weerszijden van de trocar de kans
op herniavorming terugbrengt.4,†

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 passer

1 unit per doos

Neem voor meer informatie
of voor het bestellen van het
VersaOne™-instrument voor
fasciesluiting contact op met
uw verkoopvertegenwoordiger
van Medtronic

† Bespaart tijd in vergelijking met concurrerende sluitingsinstrumenten, suture passers en handmatige hechtingen.
* 13 van de 16 artsen stemden hiermee in
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Ga voor meer informatie naar
medtronic.eu/product-catalog

BELANGRIJK: raadpleeg de bijsluiter voor volledige instructies, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.
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