
Introductie van de nieuwe 
3-in-1 Omni™ Hysteroscoop
Vereenvoudigt hysteroscopische procedures 
Ondersteunt de 'See & Treat' setting

Afdichtingsdopje 
ter voorkoming 
van vloeistof 
lekkage

Continuous 
flow met 
verwijderbaar 
afvoerkanaal 
voor 5,5 mm 
sheath en voor 
6,0 mm sheath

0° optiek

Compatibiliteit 
met verschillende 
lichtkabels

Buitendiameter 
van 5,5 mm

Buitendiameter 
van 3,7 mm

Buitendiameter 
van 6 mm

KLEINE DIAMETER

Eenvoudigere introductie 
wordt mede mogelijk 

gemaakt door de ovale 
vorm van de schacht. Meer 

comfort voor de patiënt.

1 HYSTEROSCOOP VOOR 
3 OPLOSSINGEN 

Diagnostiek en therapie van 
kleine en grote pathologie 

met één hysteroscoop

LANGE WERKLENGTE 
(200 mm) 

De langere schachtlengte 
biedt voordeel bij 
behandeling van 

patiënten met adipositas 
en obesitas.

ROD LENS
Goede beeld kwaliteit 

gedurende de volledige 
procedure

www.hologic.nl



COMPATIBILITEIT 
VAN DE OMNI 
HYSTEROSCOOP  
MET MYOSURE

MYOSURE  

MANUAL
DEVICE

MYOSURE  

LITE
DEVICE

MYOSURE  
REACH
DEVICE

MYOSURE  
XL
DEVICE

Therapeutische 
sheath 5,5 mm P P P

Therapeutische 
sheath 6 mm P P P P
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Voor meer informatie over voordelen en risico's kunt u de gebruiksaanwijzing raadplegen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
De Omni™ Hysteroscoop is bedoeld voor zicht op het cervicale kanaal en de uterusholte om diagnostische en 
therapeutische procedures uit te voeren. De Omni Hysteroscoop is niet geschikt voor patiënten met een acute 
ontsteking in het kleine bekken of bij één of meer van de volgende condities: distensie van de uterus is niet 
mogelijk,cervicale stenose, cervicale/vaginale infectie, uterusbloeding of menstruatie; bekende zwangerschap, invasief 
cervixcarcinoom, recente uterusperforatie, medische contra-indicaties, of slechte verdraagbaarheid van anesthesie.  

BESTELINFORMATIE

Beschrijving Bestelnummer

Omni™-Hysteroscoop-standaardset 60-250-1

Omni™-Hysteroscoop Light set 60-250-2

Omni™-Hysteroscoop tray 60-903

Afvoerkanaal van Omni™-Hysteroscoop 40-201

Afvoerkanaal van Omni™-Hysteroscoop XL 50-201XL

Afdichtingsset voor eenmalig gebruik – 10 stuks per verpakking 40-902

End cap van afvoerkanaal en Omni™-Hysteroscoop 40-904

Polijstpasta voor hysteroscoop (3 tubes) 40-905

Storz Adapter lichtkabel 40-900

Wolf Adapter lichtkabel 40-901

Van diagnostiek tot behandeling – alles in ÉÉN set
Standaardset (60-250-1) Light set (60-250-2)

Basisscoop P P

Diagnostische sheath van 3,7 mm P P

Therapeutische sheath van 5,5 mm en afvoerkanaal P P

Therapeutische sheath van 6 mm en afvoerkanaal P

Adapter lichtkabel P P

Ook geïnteresseerd?
Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hologic.


