VAGINALT ENGANGSSPECULUM

med indbygget lyskilde

Vaginalt speculum med indbygget LED lyskilde til engangsbrug

Engangsspeklet er velegnet til underlivsundersøgelser og forskellige procedurer i privat praksis,
klinikker og på hospitaler, eksempelvis ved spiraloplægning, biopsitagning og smearprøver.
Da speklet er i plast, kan det virke mere behageligt for patienten sammenlignet med et
metalspeculum – også selv om dette er opvarmet. Patienten slapper dermed mere af, hvilket
giver gode arbejdsforhold ved proceduren.
Speklet har ydermere en indbygget LED lyskilde, hvis batterier og lyskilde indgår i en nem og
miljøkorrekt affaldsordning faciliteret af Sacomed.
Fordele ved speklet:
Engangsbrug forhindrer krydskontaminering
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•
•
•
•
•
•
•

Eliminerer tidsforbrug og udgifter i forbindelse med sterilisering af speculum i stål
Stuetemperatur og dermed behageligt for patienten (skal ikke opvarmes)
Klar, effektiv LED lyskilde som ikke bliver varm
Klar til brug direkte fra pakken – skal ikke samles
Brugervenligt og kan håndteres med én hånd
Giver god visibilitet
Miljøkorrekt og nem affaldshåndtering af lyskilde og batterier

Sådan virker speklet

Speklet er nemt at håndtere, selv når speklets vinkel og elevation skal justeres.
Illustrationen herunder viser produktets funktioner og hvordan det betjenes.
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Speculum
2 	Pres roligt den klare plade ind for at gøre speklets vinkel
større
3 	Skub den hvide pind op for at gøre speklets vinkel mindre
4 	Skub den hvide knap op for at elevere speklet
1

5 	Tryk den hvide knap ind og ned for at mindske speklets

elevation
6 	Tryk på rød knap for at tænde/slukke LED lys
7 	Batterihus – som først skal fjernes efter brug (se venligst
bagside for info om affaldsordning)

Produktdata
Produktet sælges i en kasse med 4 pakker á 25 stk. spekler i hver (100 stk.)

•
•
•

Fås i 3 forskellige størrelser (small, medium og large)
CE mærket og FDA godkendt

Miljø og affaldshåndtering

Sacomed er registreret som batteriimportør i Danmark og overholder dermed dansk lovgivning
om import og salg af batteriprodukter, og ikke mindst miljøkorrekt håndtering af batteriaffald
efter brug.
Vores produkt kan derfor anvendes med ro i sindet, uden frygt for at belaste miljøet unødvendigt,
da vi tilbyder forsvarlig indsamling og bortskaffelse af batterier m.v.

Om Sacomed ApS

Sacomed ApS er en dansk leverandør af medicinsk udstyr i Norden indenfor gastroenterologi,
urologi og urogynækologi. Vi bestræber os på at levere innovativt udstyr af højeste kvalitet med
fokus på service, uddannelse og fleksibilitet. Vi prioriterer den personlige kontakt og besøger
derfor gerne vores kunder for at demonstrere vores produkter.

Kontakt os

For yderligere information om Sacomed, speklet, pris eller andet, venligst ring på telefonnummer
53 700 703 eller send os en email på info@sacomed.com.
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