
Weefselopvangpotje
Geeft direct zicht op het 
verwijderde weefsel. Het 
weefselopvangpotje kan 

losgemaakt worden om het 
weefsel naar pathologie te sturen

Intern vacuümsysteem
Er is geen extern zuigsysteem 

nodig

Manuele activatie
Biedt multifunctionele 
handcontrole over het 

snijvenster en het vacuüm 

360°

Bij gebruik met de MyoSure® hysteroscoop, laat het NIEUWE MyoSure® 
MANUAL instrument u toe om weefsel weg te snijden onder direct zicht in 
elke setting.

“Sneller dan ik dacht”
Kees Yedema, Gynaecoloog HMC Westeinde, Den Haag 

“Eenvoudig in gebruik”
Jeroen Dijkstra, Gynaecoloog Isala, Zwolle

MANUAL

INTRODUCTIE VAN HET NIEUWE MYOSURE ® MANUAL INSTRUMENT

UITSLUITEND VOOR INTERN GEBRUIK

EENVOUDIG
ONDER ZICHT



MANUAL
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Het MyoSure® MANUAL instrument voor weefselverwijdering is bedoeld voor hysteroscopische intra-uteriene procedures door opgeleide 
gynaecologen voor het wegsnijden en verwijderen van weefsel. Het is niet geschikt voor patiënten die zwanger zijn of kunnen zijn, of die  
een infectie van het bekken of baarmoederhalsmaligniteiten hebben, of die eerder werden gediagnosticeerd met baarmoederkanker.

1-LITER ZAK MET 
ZOUTOPLOSSING

NIET NODIG:
•    Controller
•    Geautomatiseerd 

vloeistofbeheersysteem
•    Extern vacuümsysteemMYOSURE® 

HYSTEROSCOOP
IN- EN AFVOERSLANG 

meegeleverd

Wat is nodig:

 
Nauwkeurig, eenvoudig  
en onder zicht te  
gebruiken in elke setting

MyoSure® MANUAL biedt verschillende voordelen:

MYOSURE MANUAL: SNEL EN EENVOUDIG

BESTELINFORMATIE 
BESCHRIJVING ORDERNUMMER

MYOSURE® MANUAL 3-PACK 20-403ML

MYOSURE® HYSTEROSCOPIESET 40-250

AFDICHTINGSSET VOOR EENMALIG GEBRUIK (DOOS VAN 10) 40-902

STERILISATIE TRAY VOOR HYSTEROSCOPIE SET MME-02584

Neem contact op met uw Hologic contactpersoon of ga naar hologic.nl voor meer info

UITSLUITEND VOOR INTERN GEBRUIK

Verhoogt effectiviteit en efficiëntie in elke setting 

De mogelijkheid om onder direct zicht intracavitair weefsel te verwijderen

Patiëntvriendelijk en geschikt voor gebruik in elke setting


