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Komfortabelt  engangs spekulum

Foretrukket av både leger og pasienter

 Raskt og enkelt i bruk

 Enhåndsbetjent

 Superglatt overflate

 Kan benyttes uten gel

 Forbedret lysrefleksjon

 Sterk konstruksjon

 Uknuselig materiale

 Avrundede kanter
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90% av Nederlandske sykehus benytter allerede Orchid Spec

Prøver av Orchid Spec fåes ved henvendelse hos MED & HELSE AS
info@medoghelse.no    eller    ring oss på: 99 55 72 22

Orchid Spec

en hånd
funksjonell design

pasient komfort
100% Hygienisk sikker

reduserer total kostnader
Miljøvennlig

 er utviklet i nært samarbeid
med ledende spesialister på kvinnehelse.
Man har lykkes i å utvikle et optimalisert
miljøvennlig spekulum som tilfredsstiller
både legers, pasienters og sykehus krav.

Unikt enkelt i bruk,
     betjenes med , tidsbesparende
 Nyutviklet og forbedret ,

     for maksimal 
 ,

     

      

- 

-

-

- 

Orchid Spec
the new speculum

Telefon: 99 55 72 22



Det innovative Engangsspekulum

Hvorfor hvit utførelse:
Ledende spesialister innen kvinnehelse har konstatert at antallet

ved at man unngår at «Diagnoser gjennom et gjennomsiktig spekulum
jevnlig fører til et forvrengt bilde på grunn av lokal vevsdepresjon og misfarging».
Hvit overflate gir også vesentlig
Pasienter oppfatter hvitt utstyr som

Orchid Spec «Clear» kan med fordel benyttes
ved inspeksjon av suturer og blødninger.

 

 feildiagnoser
blir redusert 

 forbedret lysrefleksjon og visibilitet.
høykvalitet’s rent og hygienisk.

Foretrukket av pasienter:
for god pasientkomfort

Utførelse
Engangs, 
Føles

ren og hvit farge
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 Avrundede kanter
 som motvirker klemming
100% hygienisk

 ikke kald
 Klinisk

Design og produksjon i Nederland
premium design, utvikling og produksjon 
i samarbeid med ledende spesialister

Foretrukket av leger:

etter innsetting
Innovervendte
Skånsom

nødvendig

Sterk konstruksjon
Inntil
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 Enhåndsbetjent
 Hands free

avrundede kanter
Cervix støtte

 Ingen forvarming
 Uknuselig materiale

50% total kostbesparelse

NYHET!

-
-
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Orchid Open - Åpen på en side
Instrumenter og kateter kan lett bli satt inn
eller fjernet gjennom den åpne siden,
med lettere tilgang
Tilgjengelig med røykavsug
Ideell for prosedyrer som:

IUD
Endometrial Ablation
Hysteroskopi
HSG/THL

SX- med røykavsug
Muliggjør presis horisontal manipulasjon av
instrumenter på grunn av den ultratynne røykkanalen
Tilgjengelig i 3 størrelser: Medium, Wide og Long
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Spesialmodeller
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