NR 7

Nya möjligheter

SE PTE M B E R 2018

NYH ETE R, I N FO R MATI O N O C H TI P S F RÅN K U N G S H U S E N M E D I C I N S KA

Optimal hygienkedja
I strävan efter att minimera risken för smitta är engångsprodukter det
säkraste valet. Kungshusen Medicinska erbjuder en lösning med engångs
tillbehör anpassade för flexibla endoskop som underlättar och förbättrar arbetet
kring hygien vid endoskopiska undersökningar.

Sugbooster med
dubbel effekt!
BioVac hjälper dig att evakuera blod ur
t.ex. ventrikeln med fördubblad hastighet.
Undvik även problemet med koagler
som fastnar i knapparna. Kontakta oss för
demonstration.

Spolslangar
Via erbjuder spolslangar som passar alla förekommande
pumpar

BioGuard
Våra nya engångsknappar. BioGuard är täta och enkla att
montera och ta bort. Välj mellan 3 olika förpackningar. Biopsi
ventiler av engångmodell säkerställer att inga rester från
föregående undersökningar kontaminerar arbetskanalen.

Kontakta oss för demonstration!

DuoSwift
Med DuoSwift erbjuder vi en produkt för att på ett mycket
effektivt sätt rengöra endoskopet efter avslutad undersökning.
Detta genom färre passager än med en standardborste.

Andreas Lindberg

070–492 73 00
andreas@kungshusen.se

Magnus Bergström

070–683 64 43
magnus@kungshusen.se

AquaShield
Till ERCP-labbet eller operationsavdelningen. AquaShield ger
er möjlighet att arbeta med en 24-timmars lösning på vatten/
luftsidan eller CO2/vattensidan. Kom undan problem med
trasiga lock och flaskor samt spara tid.

Magnus Ekberg
070–229 40 72

magnus.ekberg@kungshusen.se

Online-beställning
www.kungshusen.se

Eleview – färdigblandad lyftvätska
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Nu introducerar vi vår blåfärgade lyftvätska för polypektomier, EMR och ESD.
Eleview ger ett lyft som består i upp till 45 minuter. Kliniska studier har visat den
säker och enkel att använda tillsammans med ett mycket bra och långvarigt lyft.
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Styrkan hos 11 mm. Räckvidden hos 16 mm.
Hemoclip 11+ Vårt Nya Hemoclip erbjuder 2 stolekar i ett. Rotera det, öppna och stäng så många gånger som behövs. Öppna

det till 11 mm eller 16 mm. Kort design för smidig passage genom endoskopet samt för enkel placering. Allt i ett och samma clips.

Maximal rengöring av
endoskopet med patenterad teknik
Vår nya DuoSwift har en unik konstruktion som rengör maximalt på bara en
passage. Tester har visat att resultatet av att borsta en gång med DuoSwift motsvarar
eller är bättre vid 3 passager med de vanligaste borstarna (dubbel-borstar) på
marknaden. På köpet får ni en förbättrad ergonomi samt en minskad tidsåtgång för
rengöring av endoskopet.
Finns även förpackad med borste för ventilsäten.

Minska risken för
krosskontaminering
Engångsknapparna BioGuard hjälper er att ta nästa steg i att optimera
hygienen. BioGuard är kompatibel med Olympus endoskop.
BioGuard hjälper er att minska ner på arbetsinsatsen för rengöring av
flergångsknappar.
Ha alltid nya och väl fungerande knappar tillhands med BioGuard.
Minimera risken för krosskontaminering mellan patienter.
Eliminerar behovet av spårbarhet hos flergångsknapparna.

Finns i tre olika
förpackningar.
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Vi expanderar med mer personal och vill passa på att välkomna vår nya produktspecialist och säljare Roger
Andersson. Roger kommer att arbeta i mellersta delarna av landet med endoterapi och endoskopitillbehör.
Ni når Roger på mailadressen roger@kungshusen.se alternativt per telefon på 070-3301472.
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Välkommen Roger!

