
Mölnlycke® Pulsed Lavage*

Truly customised orthopaedic solutions

Vårt engangs Mölnlycke® Pulsed Lavage system skyller effektivt i benvev og spyler vekk vevsrester 
ved protesekirurgi. Dette kan øke sikkerheten av sementeringen, styrke protesefestet og redusere 
revisjonsraten. Mölnlycke® Pulsed Lavage fungerer også effektivt for rengjøring av sår, for å fjerne 
smuss, nekrotisk vev og annet.  

Tilgjengelig i to ulike versjoner

• AC Adapter: en miljøvennlig versjon der du slipper å bruke alkaliske 
bakterier. Engangshåndtak og gjenbrukbar AC-Adapter (strømkilde)

• Batteridrevet: en fleksibel og mobil versjon med batteripakke integrert i 

håndtak, for rask og enkel fjerning av batteriet.

Alt inkludert betyr ingen skjulte kostnader

• Ergonomisk og komfortabelt håndtak

• Kort spyletetupp med sprutskjerm

• Lang spyletupp til femur

• Integrert sug- og spyledel

• Rensebørste for å fjerne tilstopping i femur

Enkeltpakket eller inkludert i Mölnlycke® 
prosedyrepakker

• Inkluder Pulsed Lavage i tilpassede prosedyrepakker for økt effektivitet

• For hofterevisjoner har vi en dedikert tupp til å håndtere små ben- og 
sementbiter.

• Fås også som sterilt enkeltpakket produkt

Filtrert revisjons tupp

• For hofterevisjoner har vi en dedikert tupp til å håndtere små ben- og 
sementbiter.

* Pulsed Lavage's juridiske produsenten er Kaiser Medical Technology.
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Art. nr. Beskrivelse

2322130-00 Pulsed Lavage System, AC ledning

2324050-00 Pulsed Lavage System, batteridrevet

2320481-00 Femurbørste

AC Versjon

AC Versjon

Batteridrevet

Batteridrevet

Revisjonstupp

AC Adapter Femurbørste

Femurbørste

Art. nr. Beskrivelse

9750000 Pulsed Lavage System, AC ledning

9750001 Pulsed Lavage System,  batteridrevet

9752000 AC adapter (AC100~240V), Europa

9751000 Femurbørste

9751001 Kort tupp 30 mm

9751002 Femurtupp

9751003 Revisjonstupp

Mölnlycke® Pulsed Lavage – tilgjengelig i prosedyrepakker

Mölnlycke® Pulsed Lavage – Sterile, enkeltpakket


