
UITSLUITEND VOOR INTERN GEBRUIK

Het MyoSure® assortiment

VOOR EEN VOLLEDIG 
PRODUCTPORTFOLIO VAN 
INTRA-UTERIENE PROCEDURES

MYOMEN ≤ 5 CM en ALLE POLIEPEN

GERICHTE BIOPSIE en POLIEPEN ≤ 3 CM

ROUTINE WEEFSELVERWIJDERINGSPROCEDURES

MYOMEN ≤ 3 CM en ALLE POLIEPEN

•   Biedt de mogelijkheid voor het behandelen van  
verschillende typen pathologie.

•   Breng efficiëntie en consistentie naar uw procedures

•   Biedt de flexibiliteit om procedures uit te  
voeren in elke setting

DOELGERICHTE PRECISIE
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ROUTINE WEEFSELVERWIJ-
DERINGSPROCEDURES

GERICHTE BIOPSIE

POLIEPEN ≤ 3 CM

MYOMEN ≤ 5 CM

POLIEPEN > 3 CM

MYOMEN ≤ 3 CM

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Het MyoSure® weefselverwijderingssysteem, bestaande uit de MyoSure® weefselverwijderingsinstrumenten (LITE, REACH, XL) en MyoSure® controller, is 
bedoeld voor hysteroscopische intra-uteriene procedures door opgeleide gynaecologen voor het wegsnijden en verwijderen van weefsel, inclusief 
submuceuze myoma’s, endometriale poliepen en conceptieproducten. Het MyoSure® MANUAL instrument voor weefselverwijdering is bedoeld voor 
hysteroscopische intra-uteriene procedures door opgeleide gynaecologen voor het wegsnijden en verwijderen van weefsel. MyoSure® producten zijn 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.

Voor meer info over risico’s en voordelen van het MyoSure® systeem, MyoSure® MANUAL weefselverwijderingsinstrument, MyoSure® hysteroscoop en het 
Aquilex® vloeistofbeheersysteem dient u hun respectievelijke IFU’s te raadplegen.

* Het MyoSure® MANUAL instrument vereist geen geautomatiseerd vloeistofbeheersysteem zoals Aquilex®. Daarnaast heeft 
het MyoSure® MANUAL instrument de MyoSure® controller unit niet nodig.
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handelsmerken van Hologic, Inc. en/of zijn dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Deze informatie is bedoeld voor medische professionals 
en is niet bedoeld als een productadvertentie of promotie waar dergelijke activiteiten verboden zijn. Aangezien Hologic-informatie wordt verspreid via websites, 
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zijn voor verkoop in een bepaald land, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Hologic-vertegenwoordiger of een e-mail sturen naar info@hologic.com.

• Visualiseer procedures via de hoge-resolutie, staaflens van de MyoSure® hysteroscoop

• Bespaar kosten door het juiste instrument te gebruiken tijdens de intra-uteriene procedure 

• Het Aquilex® vloeistofbeheersysteem is ontwikkeld productportfolio het optimaliseren van 
procedures met veel aspiratie zoals het MyoSure® weefselverwijderingsinstrument*

Breng efficiëntie en consistentie naar uw procedures–vraag een 
demonstratie of ga voor meer informatie naar Hologic.nl
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Vereenvoudig de therapeutische hysteroscopie met het complete MyoSure Portfolio®

Het MyoSure® assortiment

OPLOSSINGEN VOOR VERSCHILLENDE TYPEN PATHOLOGIE
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