
FUNCTIONEEL ONTWERP
•  Positioneer de evacuatie poort op elke plek zonder de electrode te vervangen
•   Telescopische buis is 100mm verlengbaar, verwisselen van de  

electrode is niet meer nodig
•  Geen extra lange electrodes of andere rook evacuatie poorten nodig
•  Vierkant slot mechanisme zorgt dat de electrode niet verschuift  

tijdens de operatie
•  Kabel verwerkt in de slang voor netheid in het chirurgisch veld
•  Ultra flexibele geribbelde slang geplaatst onder een hoek optimaliseert 

flexibiliteit en bewegingsvrijheid 

DUIDELIJKE BEDIENING
•  Grote knoppen met excellent hand gevoel 

COMPATIBEL MET ELKE VERKRIJGBARE ELECTRODE
•  Electrode is significant stabieler bij maximale lengte dan concurrerende 

producten
•  Transparante tip minimaliseert elke obstructie van de electrode of weefsel

GETEXTUREERD OPPERVLAK 
•  Subtiele textuur vergroot grip

EFFICIËNT TIJDENS TOEPASSEN
• Aerodynamisch ontwerp voor hoge flow en minder geluid
 Significant smaller dan concurrerende rook evacuatie pennen

SLANK PROFIEL VOOR ERGONOMISCH COMFORT
•  Compact ontwerp en slank profiel van de tip zorgt voor goed zicht  

op het chirurgisch veld

TELESCOPISCH VERLENGBARE ROOK EVACUATIE PEN 

PS11

Krachtige flow verzekert 
optimale verwijdering 
van chirurgische rook

Telescopische verlengbare 
     pen is bijzonder praktisch

100mm



TELESCOPISCH VERLENGBARE PEN
MSPS11-K50GY   telescopische rook evac pen, 3 meter slang en kabel, 
 non stick electrode, 22mm connector
MSPS11-K50GYL2  telescopische rook evac pen, 4,6 meter slang en kabel, 
 non stick electrode, 22mm connector

ELECTRODES 
SPECIAAL VOOR GYNAECOLOGIE, LLTEZ LOOP 
MSELM11-1010C-35  10*10mm loop electrode (compatibel met PS11)
 geel
MSELM11-1512C-35 15*12mm loop electrode (compatibel met PS11)
 groen
MSELM11-2010C-35 20*10mm loop electrode (compatibel met PS11) 
 rood
MSELM11-2012C-35  20*12mm loop electrode (compatibel met PS11) 
 wit
MSELM11-2015C-35 20*15mm loop electrode (compatibel met PS11) 
 blauw
MSELM11-2020C-35  20*20mm loop electrode (compatibel met PS11)
 roze

BAL ELECTRODES 
MSEBS01-0350  3 mm bal electrode (compatibel met PS11) 

MSEBS01-0450  4 mm bal electrode (compatibel met PS11) 

MSEBS01-0550  5 mm bal electrode (compatibel met PS11) 

MSEBS01-0350GY non stick 3mm bal electrode (compatibel met PS11)                 

MSEBS01-0450GY non stick 4mm bal electrode (compatibel met PS11)                  

MSEBS01-0550GY non stick 5mm bal electrode (compatibel met PS11)                  

B
ES

TE
LI

N
FO

R
M

AT
IE

 

40 stuks/doos

32 stuks/doos

10 stuks/doos

10 stuks/doos

10 stuks/doos

10 stuks/doos

10 stuks/doos

10 stuks/doos

Mai l  in format ie   in fo@hovmed.n l   /   Mai l  beste l l ingen  sa les@hovmed.n l 

Te lefoon  088 -  80 80 300  /   In ternet   www.hovmed.n l 

Bezoekadres  Neutronenlaan 82, 5405 NH Uden  /  Postadres  Postbus 442, 5400 AK Uden

Bestellingen kunt u plaatsen via 

SALES@HOVMED.NL
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10 stuks/doos

10 stuks/doos

10 stuks/doos

TELESCOPISCH VERLENGBARE ROOK EVACUATIE PEN 

PS11


