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OPLOSSINGEN VOOR DE  
EERSTELIJNSZORG  
EN POLIKLINIEKEN
Uw praktijk heeft een partner  
nodig die u helpt met het volgende:
•  Sneller uitgebreidere lichamelijke  

onderzoeken uitvoeren 
•  Chronische aandoeningen beter  

diagnosticeren en onder controle houden
• Financiële resultaten verbeteren

Bij Hill-Rom zetten we ons met hart en ziel in om zorginstellingen, ziekenhuizen, artsenpraktijken  

en instellingen voor postacute zorg te helpen met hun meest urgente, dagelijkse uitdagingen.

Wij bieden innovatie op vijf kerngebieden: bevordering van mobiliteit, wondverzorging  

en -preventie, patiëntbewaking en diagnostiek, respiratoire gezondheid en chirurgische veiligheid  

en efficiëntie. Hiermee worden betere klinische en economische resultaten behaald en hebben  

zorgverleners in meer dan 100 landen toegang tot producten waarmee ze hun patiënten kunnen 

beschermen, het herstel kunnen bespoedigen en aandoeningen onder controle kunnen houden.

Elke dag, wereldwijd, verbeteren we resultaten  
voor onze patiënten en hun zorgverleners.
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OPLOSSINGEN VOOR  
ZIEKENHUIZEN
Uw ziekenhuis wil een partner die u helpt  
met het volgende:
•  Artsen faciliteren 
•  Verslechtering in de toestand van een patiënt sneller detecteren
•  Financiële resultaten verbeteren
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Revolutie in oogmetingen 
bij kinderen
Spot Vision Screener bleek bij 3-jarigen 
betere resultaten op te leveren dan 
oogmetingen waarbij een letterkaart 
wordt gebruikt. Bij 87% van de 3-jarigen 
werd de screening met Spot afgemaakt 
versus 40% met een letterkaart.

Bron: Boston PPOC-studie 2015

VISION CARE

Vision Screener
VISION CARE

Spot™ Vision Screener
Een draagbaar apparaat dat in de hand kan worden gehouden en waarmee 
snel en nauwkeurig afwijkingen in het gezichtsvermogen kunnen worden 
vastgesteld bij patiënten van 6 maanden tot de volwassen leeftijd. 

>  Gebruiksvriendelijk, eenvoudig te implementeren met minimale training
> Screening van beide ogen tegelijk op een prettige afstand van 1 meter
> Aanraakscherm voor activering met een tik van de vinger en eenvoudige bediening
>  Geschikt voor bulkscreening
>  Registratie van meetwaarden in 97% van de gevallen, waardoor ook moeilijke 

patiënten kunnen worden geholpen
>  Lichtjes en geluiden om kinderen af te leiden
>  Automatische screening biedt grondige, objectieve en makkelijk afleesbare resultaten
>  Draadloos afdrukken en WiFi®-ondersteuning voor het moeiteloos exporteren van gegevens
>  Resultaten kunnen rechtstreeks naar EMR worden verzonden 
>  Gegevens en instellingen worden simpelweg via een USB-poort geïmporteerd en 

geëxporteerd

VS100S-2  Spot Vision Screener, EU-stroomvoorziening en -netsnoer, polsband en draagkoffer
106144  Draagkoffer Spot Vision Screener 
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HEDEN TOEKOMST

Met Spot worden de volgende veelvoorkomende oogafwijkingen 
nauwkeurig opgespoord:

Refractieafwijkingen 
- Myopie (bijziendheid)
- Hyperopie (verziendheid)
- Astigmatisme (wazig zicht)

Amblyopische precursoren
- Anisometropie (ongelijke refractieafwijking)
- Strabismus (scheelzien)
Pupilafwijkingen
- Anisocorie (ongelijke pupilgrootte)

Eenvoudige en betaalbare oplossingen 

om de belangrijkste oorzaken van 

blindheid te helpen uitbannen.

Aangepast patiëntrapport

Afgedrukt labelrapport

Spot Vision 
Screener - microsite

  

  

       

PediaVision is a registered trademark of PediaVision Holdings, LLC. The Spot logo and information in this report are the trademarks and property of PediaVision Holdings, LLC. Copyright ©2012 by PediaVision Holdings, LLC. All rights reserved.  

Vision screening does not replace 
a complete eye examination by 
an ophthalmologist or optometrist. 

P O T E N T I A L  C O N D I T I O N

L E F T   E Y ER I G H T   E Y E

Vision screening should be conducted regularly as eyes may change over time.
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VERKRIJGBAAR 
MET 

26 %

PanOptic met  
lithium-ionhandgreep

PanOptic met  
lithium-ionhandgreep, 
iExaminer en iPhone

Oftalmoscopen
LICHAMELIJK ONDERZOEK

PanOptic™ oftalmoscoop
Met de revolutionaire PanOptic kunt u eenvoudig en met een breder gezichtsveld 
in het oog kijken, zodat tekenen en symptomen van hypertensie, diabetische 
retinopathie en papiloedeem makkelijk kunnen worden waargenomen.

> Gepatenteerde Axial PointSource™ optiek
>  25x groter weergavegebied van de fundus in een niet-verwijd oog dan met een  

standaardoftalmoscoop
> Gezichtsveld van 25° ten opzichte van het standaardgezichtsveld van 5°
> Variabel focusbereik, van -20 tot +20 dioptrie
>  Verkrijgbaar met SureColor™ ledlamp (meer informatie op pagina 11) of HPX® halogeenlamp 

(met xenon onder hoge druk)
> Snel en makkelijk door niet-verwijde pupillen kijken
> Grotere werkafstand, voor meer comfort bij zowel arts als patiënt
>  De Welch Allyn iExaminer® zorgt voor snelle vastlegging van fundusbeelden op uw iPhone®

11810-CE  PanOptic oftalmoscoop (alleen kopstuk)
11820-CE  PanOptic oftalmoscoop met kolbaltblauwfilter en hoornvlieslens (alleen kopstuk)
11820-L  Ledlamp voor PanOptic oftalmoscoop met kobaltblauwfilter en hoornvlieslens (alleen kopstuk)
11840-A6  iExaminer adapter voor iPhone 6 en 6S*
11840-A6P  iExaminer adapter voor iPhone 6 Plus *
* iExaminer-app is verkrijgbaar in de Apple Store®. Mobiele telefoon wordt niet meegeleverd.

Grensverleggende diagnostische 

hulpmiddelen waarmee artsen doeltreffend 

lichamelijk onderzoek kunnen uitvoeren 

en de eerste symptomen van complicaties 

vroegtijdig kunnen detecteren. 

LICHAMELIJK ONDERZOEK

11820-CE

Micro 
diafragmaopening

Diafragmaopeningen en filters:

Klein 
diafragma

Groot 
diafragma

Spleetdiafrag-
maopening

Halvemaandia-
fragmaopening 
(11810-modellen)

Roodvrijfilter
Kobaltblauwfilter  
(11820-modellen)

fund
usfu

nd
us

PanOptic oftalmoscoopStandaard oftalmoscoop 

Met Axial PointSource™ optiek kunt u snel en makkelijk door kleine, niet-verwijde 
pupillen kijken.
25x groter weergavegebied en 26% meer vergroting dan met conventionele oftalmoscopen
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Coaxiale oftalmoscoop 3,5 V 
Het gepatenteerde coaxiale Vision systeem van Welch Allyn faciliteert oftalmoscopie 
door kijken in het oog te vergemakkelijken, een breder gezichtsveld te bieden en meer 
reflecties te elimineren dan standaardoftalmoscopen. 

>  Coaxiale optiek biedt schaduwvrij licht, makkelijkere toegang tot niet-verwijde pupillen en 
een ruimer gezichtsveld dan standaard-oftalmoscopen

> 18 unieke opening/filter-combinaties voor een grotere inzetbaarheid
>  28 focuslenzen met een bereik van -25 tot +40 dioptrie
>  Verkrijgbaar met SureColor ledlamp (meer informatie op pagina 11) of HPX halogeenlamp 

(met xenon onder hoge druk)

11720 Coaxiale oftalmoscoop 3,5 V met HPX halogeenlamp (alleen kopstuk)
11720-L Coaxiale oftalmoscoop 3,5 V met SureColor ledlamp (alleen kopstuk)

Oftalmoscopen en retinoscoop
LICHAMELIJK ONDERZOEK

VERKRIJGBAAR 
MET 

11720

Elite® retinoscoop
Maakt refracties makkelijker dan ooit tevoren door een van de helderste, scherpste en zuiverste 
lichtstrepen te leveren.

>  2,8x de helderheid en superieure streepkwaliteit in vergelijking met standaardretinoscopen
>  Hetzelfde kopstuk kan worden gebruikt met streep- en spotlampen
>  Dankzij de superieure streepkwaliteit worden refracties gemakkelijker en sneller teweeggebracht,  

ook bij patiënten met nauwe pupillen
>  Het gekruiste polarisatiefilter elimineert storende reflectie van de proeflenzen, waardoor u nauwkeuriger 

onderzoek kunt uitvoeren
>  De externe verlichtingsbuis verhoogt het comfort en de manoeuvreerbaarheid
>  Dankzij het gesloten model blijven de lenzen schoner, voor effectievere onderzoeken
>  Compatibel met alle Welch Allyn stroombronnen van 3,5 V

18245 Elite retinoscoopkop met streeplamp
18300 Elite retinoscoopkop met spotlamp
18250 Fixatiekaarten voor retinoscopie (4 stuks) 18245

Optionele fixatiekaarten

Prestige™ coaxiaal-plus oftalmoscoop 
Gepatenteerde coaxiaal-plus optiek vergemakkelijkt diagnoses doordat u makkelijk door 
niet-verwijde pupillen kunt kijken, terwijl twee filterselecties optimale lichtniveaus bieden 
voor controle van gezonde ogen en ogen die zijn aangetast door staar. 

>  Makkelijk door niet-verwijde pupillen kijken dankzij nauwkeurige gloeidraad en optische uitlijning
>  18 unieke diafragmaopening/filtercombinaties voor een grotere veelzijdigheid
>  68 lenzen bieden een uitgebreid focusbereik, voor een optimale resolutie (+38 tot -30)
>  Verkrijgbaar met HPX halogeenlamp (met xenon onder hoge druk)
> Optionele SureColor ledlamp verkrijgbaar (meer informatie op pagina 11)

11735 Prestige coaxiaal-plus oftalmoscoop met HPX halogeenlamp (alleen kopstuk)
04900-LED SureColor ledlamp voor oftalmoscopen ref. 11720, 11730 en 11735 

OPTIONELE

11735
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Computer niet 
inbegrepen

Digitale MacroView met  
lithium-ionhandgreep

Digitale MacroView™ otoscoop
Kijk ernaar. Deel het. Sla het op. Haarscherp live en stilstaand beeld van oorkanaal en trommelvlies. 

>  Een bijna drie keer groter weergavegebied van het trommelvlies en het omringende  
weefsel dan met standaardotoscopen

>  Het instelbare focuswiel (4 tot 140 mm) kan worden aangepast aan oorkanalen van  
diverse lengten. Ook kunt u met het focuswiel in- en uitzoomen voor een gedetailleerder  
beeld en om uw onderzoek makkelijker te kunnen uitvoeren; dit is met name handig  
voor verziende artsen

> Insufflatiepoort voor pneumatische otoscopie
>  De mogelijkheid om digitale beelden in patiëntdossiers op te slaan en  

onderzoeksbevindingen zo beter te documenteren
> Vereist geen extra aankoop van software
>  Uitstekend materiaal voor educatieve doeleinden
>  Verkrijgbaar met HPX halogeenlamp (met xenon onder hoge druk)
>  Optionele SureColor ledlamp verkrijgbaar (meer informatie op pagina 11)

23920  Digitale MacroView otoscoopkop, USB-kabel van 3 m,  
set van vier herbruikbare oorspecula en software

06500-LED  SureColor ledlamp voor MacroView otoscoop

Otoscopen
LICHAMELIJK ONDERZOEK

OPTIONELE 

23920

VERKRIJGBAAR 
MET 

MacroView™ otoscoop
Verbeter uw diagnostische mogelijkheden met technologie die zorgt voor een 
grotere, betere en scherpere weergave van het trommelvlies. 

>  Een bijna drie keer groter weergavegebied van het trommelvlies en het omringende  
weefsel dan met standaardotoscopen

>  Het instelbare focuswiel (4 tot 140 mm) kan worden aangepast aan oorkanalen 
van diverse lengten. Ook kunt u met het focuswiel in- en uitzoomen voor een 
gedetailleerder beeld en om uw onderzoek makkelijker te kunnen uitvoeren; 
dit is met name handig voor verziende artsen

> Insufflatiepoort voor pneumatische otoscopie
> Tip Grip voor veilig bevestigen en uitwerpen van oorspecula
>  Verkrijgbaar met SureColor ledlamp (meer informatie op pagina 11) of  

HPX halogeenlamp (met xenon onder hoge druk)

23820 MacroView otoscoop met keelverlichting (alleen kopstuk) 
23820-L Ledlamp voor MacroView otoscoop met keelverlichting (alleen kopstuk) 
23810 MacroView otoscoop (alleen kopstuk)
23810-L Ledlamp voor MacroView otoscoop (alleen kopstuk)
23804 Insufflatieballon en -slang voor MacroView otoscopen

23820-L
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Een groter, beter en scherper beeld
Ongeveer 3x groter weergavegebied en 30% meer vergroting dan met conventionele otoscopen

30 %
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Otoscopen
LICHAMELIJK ONDERZOEK

VERKRIJGBAAR 
MET 

Diagnostische otoscoop 3,5 V
De diagnostische otoscoop levert 30% witter en intenser licht voor een betere en 
snellere weergave.

>  Vezeloptiek voorziet de distale tip van koel licht zonder reflecties of zichtbeperkingen,  
voor uitmuntende beelden van het trommelvlies

>  Groothoeklens zorgt voor instrumenthantering onder vergroting
>  Afgesloten systeem voor pneumatische otoscopie en diagnose van middenoorontsteking
>  Verkrijgbaar met SureColor ledlamp (meer informatie op pagina 11) of HPX halogeenlamp 

(met xenon onder hoge druk) 

20000  Diagnostische otoscoop 3,5 V met keelverlichting (alleen kopstuk)
20000-L  Ledlamp voor diagnostische otoscoop 3,5 V met keelverlichting (alleen kopstuk)
25020  Diagnostische otoscoop 3,5 V (alleen kopstuk)
25020-L  Ledlamp voor diagnostische otoscoop 3,5 V (alleen kopstuk)
21504  Insufflatieballon en -slang voor diagnostische otoscopen

Pneumatische otoscoop
Biedt helder, wit licht en een roterende lens met ultraseal voor 
pneumatische otoscopie.

>  Consistente, duurzame verlichting
>  Roterende lens met ultraseal faciliteert makkelijke pneumatische otoscopie
>  De lichttransmissie via glasvezel produceert koel licht
>  Verkrijgbaar met HPX halogeenlamp (met xenon onder hoge druk)
>  Optionele SureColor ledlamp verkrijgbaar (meer informatie op pagina 11)

20200  Kopstuk voor pneumatische otoscoop 3,5 V met vier herbruikbare specula
21501  Insufflatieballon en -slang voor pneumatische otoscopen

Otoscoop bedienen
Open systeem met roterende lens en optioneel speculum om makkelijk 
te kunnen werken. Helder licht.

>  Roterende lens en speculum voor gebruiksgemak
>  Het open systeem maakt procedures makkelijker
>  De lichttransmissie via glasvezel produceert koel licht
>  Verkrijgbaar met HPX halogeenlamp (met xenon onder hoge druk)
>  Optionele SureColor ledlamp verkrijgbaar (meer informatie op pagina 11)

21700  Operatie-otoscoop 3,5 V met vijf herbruikbare specula

20000

Oorspecula voor MacroView- en diagnostische otoscopen
52432-UB  KleenSpec wegwerpoorspecula 2,75 mm (850 stuks)
52432-U  KleenSpec wegwerpoorspecula 2,75 mm (8.500 stuks)
52434-UB  KleenSpec wegwerpoorspecula 4,25 mm (850 stuks)
52434-U  KleenSpec wegwerpoorspecula 4,25 mm (8.500 stuks)
24320-B  SofSeal speculumuiteinde voor wegwerpoorspecula, klein (80 stuks)
24330-B  SofSeal speculumuiteinde voor wegwerpoorspecula, middelgroot (80 stuks)
52700  KleenSpec wegwerpspeculumuiteinde 4,00 mm met inkepingen (192 stuks)
24400-U  set van vier herbruikbare oorspecula: 2,5, 3, 4 en 5 mm

KleenSpec® specula met 
SoftSeal speculumtip

KleenSpec specula 
met inkepingen

Herbruikbare 
specula

Set van vijf 
herbruikbare 
oorspecula

VO
ORKOM KRUISBESM

ETTING

VO
ORKOM KRUISBESM

ETTING
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Opladers en oplaadbare handgrepen
LICHAMELIJK ONDERZOEK

Nikkel-cadmiumhandgrepen 3,5 V
Een keur aan handige oplaadbare stroombronnen die compatibel zijn met al onze  
instrumentkoppen van 3,5 V.

>  Afwerking met reliëfoppervlak voor een stevige greep
>  Opladen in de universele oplader en met de transformator die rechtstreeks  

op netvoeding kan worden aangesloten
>  Kan ook worden geconverteerd voor gebruik met standaard C-celbatterijen

71062-C ( EU), 71064-C (VK)  Oplaadbare en converteerbare nikkel-cadmiumhandgreep  
van 3,5 V compleet met oplaadtransformator en converter

 71020-B  C-celhandgreep 3,5 V 
 71670  Oplaadbare nikkel-cadmiumhandgreep 3,5 V voor  

tafel-/wandladers (alleen handgreep)

71020-B

71062-C

71904 71900-USB

Universele opladers en tafelmodellen
Compacte, draagbare unit faciliteert het makkelijk opladen van 
instrumenthandgrepen via een tafellader.

>  Gekleurde ledlampjes geven aan dat het apparaat elektrische voeding ontvangt en  
handgrepen worden opgeladen

>  Geavanceerde circuits voor automatisch veilig opladen, en optimale prestaties en  
levensduur van lampen

>  Optionele wandmontageset voor bevestiging aan een wand of een kast
>  Optioneel speculablad biedt plaats aan wattenstaafjes, otoscoopspecula en curettes
>  Compatibel met nikkel-cadmium- en lithium-ionhandgrepen van 3,5 V of 2,5 V

71142 (EU), 71144 (VK)  Universele  tafellader
71732 (EU), 71734 (VK)  Universele  tafellader met 2 lithium-ionhandgrepen
71712 (EU), 71714 (VK)  Universele  tafellader met 2 nikkel-cadmiumhandgrepen
71420  Wandmontageset voor universele oplader

71420

71910

Lithium-ionhandgrepen 3,5 V
Gaan 2x langer mee en wegen slechts de helft, voor meer comfort in de hand.

>  De helft van het gewicht van conventionele handgrepen van 3,5 V
>  Compatibel met alle Welch Allyn instrumentkoppen van 3,5 V
>  Gaat 120 minuten mee (in tegenstelling tot 60 minuten bij standaard  

nikkel-cadmiumhandgrepen)
>  Gemaakt van de robuuste industriële hars CYCOLOY®
>  Lithium-ionbatterijtechnologie zonder ‘geheugeneffect’

71900-USB Lithium-ionhandgreep 3,5 V met USB-oplaadmodule en -snoer
71902 (EU), 71904 (VK)   Lithium-ionhandgreep 3,5 V met oplaadstandaard voor netstroom 

en transformator
71910 Lithium-ionhandgreep 3,5 V (alleen handgreep)
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Diagnostische sets
LICHAMELIJK ONDERZOEK

Diagnostische sets 3,5 V
Handige diagnostische sets, voorgeconfigureerd geleverd met alles wat u nodig hebt.

>  Diverse opties voor kopstukken voor onze oftalmoscopen en otoscopen
>  Complete oplaadbare handgrepen met opladers
>  Welch Allyn hoezen ter bescherming van uw apparatuur

Pocket LED en Pocket Plus LED otoscopen, oftalmoscopen en sets
Uitstekende prestaties en duurzaamheid in een compacte set die u makkelijk kunt meenemen op patiëntvisites.

>  Onderzoek uw patiënten in stijl met geavanceerde diagnostische tools
>  Verkrijgbaar in twee versies: Pocket LED en Pocket Plus LED met verbeterde functies
>  Bescherm de handgreep en het otoscoopvenster met een bumper die mooi bij uw persoonlijke look past
>  De lichtste Welch Allyn oftalmoscoop en otoscoop voor optimale draagbaarheid en gebruiksgemak
>  De meest duurzame zakotoscoop die momenteel op de markt is (volgens strenge valproeven en in vergelijking met producten van  

toonaangevende concurrenten)
>  De vezeloptiek waarmee Pocket LED otoscopen zijn uitgerust, zorgt voor koel licht, zonder reflectie of zichtbeperkingen
>  Pocket Plus LED otoscopen worden geleverd met maximaal 6 lumen voor 2x de lichtintensiteit en 5 jaar garantie
>  Pocket LED oftalmoscopen met de SureColor ledlamptechnologie van Welch Allyn zorgen voor exact het juiste licht bij fundoscopie
>  Een van de meest duurzame zakoftalmoscopen momenteel op de markt en een betrouwbaar instrument voor uw praktijk
>  Pocket Plus LED oftalmoscopen worden geleverd met een schakelaar voor het filter met neutrale lichtdichtheid dat nagenoeg alle reflectie  

van de hoornvliezen elimineert, een zachte rubberen voorhoofdsteun voor extra comfort tijdens een onderzoek en 5 jaar garantie

92871-BLK  Pocket LED set/Onyx met zachte opberghoes 
92871-WHT  Pocket LED set/Vanilla met zachte opberghoes
92871-PUR  Pocket LED set/Plum met zachte opberghoes
92871-BLU  Pocket LED set/Blueberry met zachte opberghoes
92880-BLK  Pocket Plus LED set/Onyx met harde opberghoes
92880-WHT  Pocket Plus LED set/Vanilla met harde opberghoes
92880-PUR  Pocket Plus LED set/Plum met harde opberghoes
92880-BLU  Pocket Plus LED set/Blueberry met harde opberghoes
 Er zijn ook sets verkrijgbaar met alleen een otoscoop of oftalmoscoop.

Voorgeconfigureerde diagnostische sets 3,5 V

Naam Onderdeel-
nummer EU Oftalmoscoop Otoscoop Handgreep Hoes

Ledlamp voor Professional Plus diagnostische set 97250-BIL Coaxiale ledlamp, 
11720-L Diagnostische ledlamp, 25020-L C-cel, 71020-B Hard

Ledlamp voor Elite™ diagnostische set 97200-BIL Coaxiale ledlamp, 
11720-L

Diagnostische ledlamp met 
keelverlichting, 20000-L C-cel, 71020-B Hard

Ledlamp voor Prestige™ diagnostische set 97202-MVSL Coaxiale ledlamp, 
11720-L

MacroView-ledlamp met keelverlichting, 
23820-L Lithium-ion, oplaadbaar, 71902 Hard

Ledlamp voor Prestige diagnostische set  
met C-celhandgreep 97250-MBIL Coaxiale ledlamp, 

11720-L MacroView-ledlamp, 23810-L C-cel, 71020-B Hard

Prestige PanOptic lithium-ion diagnostische set 97202-MVPS PanOptic, 11820-CE MacroView met keelverlichting, 23820 Lithium-ion, oplaadbaar, 71902 Hard

Prestige diagnostische set 97202-MVS Coaxiaal, 11720 MacroView met keelverlichting, 23820 Lithium-ion, oplaadbaar, 71902 Hard

Prestige diagnostische set met C-celhandgreep 97200-MBI Coaxiaal, 11720 MacroView met keelverlichting, 23820 C-cel, 71020-B Hard

Prestige diagnostische set met C-celhandgreep 
(geen keelverlichting) 97250-MBI Coaxiaal, 11720 MacroView, 23810 C-cel, 71020-B Hard

Hospital Elite diagnostische set 97202-VSM Coaxiaal, 11720 Diagnostisch met keelverlichting, 20000 Lithium-ion, oplaadbaar, 71902 Hard

Hospital Classic diagnostische set 97202-VC Coaxiaal, 11720 Diagnostisch met keelverlichting, 20000 Nikkel-cadmium, oplaadbaar/ 
conv. 71064-C Hard

Elite diagnostische set 97200-BI Coaxiaal, 11720 Diagnostisch met keelverlichting, 20000 C-cel, 71020-B Hard

Professional Plus diagnostische set 97250-BI Coaxiaal, 11720 Diagnostisch, 25020 C-cel, 71020-B Hard

Professional diagnostische set 97150-BI Standaard, 11710 Diagnostisch, 25020 C-cel, 71020-B Hard

97202-MVS

92871-BLU 92880-PUR
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Welch Allyn SureColor-ledlampen
Gepatenteerde technologie die speciaal gericht is op klinische toepassingen 
met de vertrouwdheid van halogeen en de prestaties van led.

>  De lange levensduur, gecombineerd met 7 jaar garantie, zorgt voor gemoedsrust 
>   SureColor ledtechnologie beperkt de intensiteit en bijgevolg de reflectie, zodat de patiënt meer 

comfort ervaart, terwijl tegelijkertijd kleur en helderheid van het beeld bewaard blijven
>  Efficiënt energieverbruik, met als gevolg dat elke opgeladen Welch Allyn handgreep 3x de 

onderzoekstijd meegaat
>  Een eenvoudige oplossing in upgradepakketten van vier lampen
>  Onze populairste kopstukken voor lichamelijk onderzoek zijn volledig compatibel met SureColor 

ledlampen en HPX halogeenlampen, zodat u op elk moment kunt upgraden

03100-LED Upgradepakket SureColor ledlamp voor conventionele diagnostische otoscopen van Welch Allyn
03100-LED10  Upgradepakket SureColor ledlampen voor conventionele diagnostische otoscopen van Welch Allyn  

(10 stuks)
03800-LED Upgradepakket SureColor ledlamp voor PanOptic oftalmoscopen van Welch Allyn
03800-LED10 Upgradepakket SureColor ledlampen voor PanOptic oftalmoscopen van Welch Allyn (10 stuks)
04900-LED Upgradepakket SureColor ledlamp voor coaxiale oftalmoscopen van Welch Allyn
04900-LED10 Upgradepakket SureColor ledlampen voor coaxiale oftalmoscopen van Welch Allyn (10 stuks)
06500-LED Upgradepakket SureColor ledlamp voor MacroView otoscopen
06500-LED10 Upgradepakket SureColor ledlampen voor MacroView otoscopen (10 stuks)

GAAT 30x LANGER MEE

halogeen LEDLAMP

Ledlampen
LICHAMELIJK ONDERZOEK

ENERGIEZUINIG

LEDLAMPHALOGEEN

>  Gaat met oplaadbare Welch 
Allyn handgrepen van 3,5 V 
3x langer mee dan halogeen

 
>  Een lagere bedrijfstempera-

tuur zorgt voor meer comfort 
voor de patiënt en de arts

>  Getest met 
30 verschillende 
halogeenlampen

>  7 jaar garantie

SURECOLOR 
LEDLAMP

VERWANTE PRODUCTEN 
Dezelfde kopstukken kunnen met zowel SureColor ledlampen als met HPX halogeenlampen worden gebruikt

03100-LED/03100-LED10

Diagnostische otoscopen
20000, 20200, 21700 

en 25020 Pneumatische otoscopen Operatie-otoscopen Transilluminatoren 3,5 V Nasale verlichting 3,5 V Tongspatelhouder 3,5 V

03800-LED/03800-LED10 PanOptic oftalmoscopen

04900-LED/04900-LED10 Coaxiale oftalmoscopen (11720, 11730 en 11735)

06500-LED/06500-LED10 MacroView otoscopen
Digitale MacroView 

otoscoop Nasale verlichting 3,5 V

HET VERTROUWDE GEVOEL 
VAN HALOGEEN

>  Geoptimaliseerde 
kleurtemperatuur, 
vergelijkbaar met 
halogeen

SureColor ledlamp Ledlamp van de meeste 
concurrenten

>  Te helder of te wit licht 
kan belangrijke details 
verbergen
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Welch Allyn batterijen
Welch Allyn instrumenten zijn ontwikkeld met het oog op 
optimale prestaties en dit geldt ook voor het ontwerp van 
de oplaadbare batterij. Het is raadzaam om uitsluitend 
originele batterijen van Welch Allyn te gebruiken.

Lampen en batterijen
LICHAMELIJK ONDERZOEK

00200-U

03000-U

03100-U

03800-U

04900-U

Onderdeelnummer 
lamp

20100, 21600, 26030, 
4100, 38800

11710, 12400, 47300

PanOptic 
oftalmoscopen

11720, 11730, 11735

01300-U 28100

06000-U 60813, 60814, 60815

03900-U 2,5 V zak- 
oftalmoscopen

06500-U MacroView otoscopen

08200-U Elite streepretinoscoop 

20000, 20200, 20202,
21700, 25020, 26530, 26538, 

27000, 27050, 28100, 
41100, 43300, 73500

08300-U Elite
spotretinoscoop

Onderdeelnummer 
apparaat

Lamp 

72300

voor nikkel-
cadmiumhandgreep
met transformator 

72200

voor nikkel-
cadmiumhandgreep

met universele oplader 

71960

voor lithium-ion 
-handgreep

Bezoek www.welchallyn.com voor meer informatie over al onze originele lampen en batterijen.

Welch Allyn halogeenlampen

Welch Allyn instrumenten zijn ontwikkeld met het oog op 
optimale prestaties en dit geldt ook voor het ontwerp van 
de lichtbron. De fabricage van lampen vormt een cruciaal 
onderdeel van dit systeem; we raden u daarom aan 
uitsluitend originele lampen van Welch Allyn te gebruiken.

Om te bepalen welk onderdeelnummer u moet bestellen, verwijdert 
u de lamp uit de instrumentkop en noteert u het onderdeelnummer; 
dit bevindt zich meestal aan de zijkant of de onderkant van de lamp.

Als het gewenste onderdeelnummer niet voorkomt in de tabel aan 
de rechterkant, kunt u contact opnemen met ons of met een erken-
de distributeur van Welch Allyn.
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777 Green Series™ wandtransformator
Energiezuinig, handig, duurzaam en makkelijk te reinigen.

>  Geavanceerde handgrepen met automatische aan-uitfunctie
>  Compatibel met alle Welch Allyn stroombronnen van 3,5 V
>  Spiraalkabels die zich uitstrekken tot 4 meter, met 10 jaar garantie
>  Modern en compact ontwerp, eenvoudig te reinigen
>  De naam Green Series staat voor energiezuinigheid

77712 (EU), 77714 (VK)   GS777 wandtransformator (zonder kop)
 7670-12  Rolstatief voor wandtransformator (zonder de GS777 wandtransformator 

of kopstukken)

Diagnostische systemen
LICHAMELIJK ONDERZOEK

777 Green Series wandtransformator 
op rolstatief

77791-2MPXPROBP2

Green Series™ 777 geïntegreerd wandsysteem
Voorziet in nauwkeurige, betrouwbare en energiezuinige producten waar u van op aan kunt en die bijdragen aan verbetering 
van uw praktijk.

>  Standaardiseer uw werkruimte met een stevig, voorgeboord montagebord 
dat makkelijk aan elke wand kan worden bevestigd

>  Kies een PanOptic oftalmoscoop (11810 of 11820) of de coaxiale  
oftalmoscoop (11720)

>  Kies een MacroView otoscoop (23810 of 23820) of de pneumatische 
otoscoop (20200)

>  Ergonomisch gevormde handgrepen met automatische aan-uitfunctie 
voor een betere workflow

>  Stel de configuratie in op uw behoeften en maak daarbij een keuze uit 
de wandbloeddrukmeter de ProBP™ digitale bloeddrukmeter of Connex® 
monitoren

>  Optionele KleenSpec® dispenser voor diagnostische of pneumatische  
wegwerpspecula

>  Optionele SureTemp® Plus elektronische thermometers of Braun  
ThermoScan® PRO 6000 oorthermometer

>  Duurzaam, eenvoudig te reinigen, slagvaste ABS-behuizing

77791-2MPXPROBP2  GS 777 wandtransformator met PanOptic oftalmoscoop, 
MacroView otoscoop, KleenSpec speculadispenser, digitale 
bloeddrukmeter Connex ProBP, SureTemp Plus 690 thermometer 
en montagebord

Voor een volledige lijst met configuratieopties kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger.
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OPTIONELE 

OPTIONELE 

OPTIONEEL 

OPTIONEEL 

Verlichting
LICHAMELIJK ONDERZOEK

Tweekleppige nasale verlichting 3,5 V
HPX halogeenverlichting, vezeloptiek en verstelbaar speculum vergemakkelijken 
de verwijdering van vreemde voorwerpen.

>  Verkrijgbaar met HPX halogeenlamp (met xenon onder hoge druk)
> Optionele SureColor ledlamp verkrijgbaar (meer informatie op pagina 11)
>  De lichttransmissie via glasvezel produceert koel distaal licht
>  Autoclaveerbaar voor maximale sterilisatie

26030  Tweekleppig nasaal speculum 3,5 V met verlichting
26035  Tweekleppig nasaal speculum 3,5 V als afzonderlijk onderdeel
26330  Vergrootlens
06500-LED Upgradepakket SureColor ledlamp

Finnoff halogeen-glasvezeltransilluminatoren 3,5 V
Een algemene glasvezelonderzoekslamp voor het controleren van pupilreflexen. 
Ontworpen voor meer comfort van de patiënt bij de doorlichting van de  
voorhoofds- en kaakholten.

>  Verkrijgbaar met HPX halogeenlamp (met xenon onder hoge druk)
> Optionele SureColor ledlamp verkrijgbaar (meer informatie op pagina 11)
>  De lichttransmissie via glasvezels produceert koel distaal licht

41100  Finnoff oculaire transilluminator 3,5 V 
41101  Finnoff oculaire transilluminator 3,5 V met kobaltblauwfilter
43300  Gebogen universele transilluminator 3,5 V 
03100-LED  Upgradepakket SureColor ledlamp

Halogeen tongspatelhouder 3,5 V
>  Verkrijgbaar met HPX halogeenlamp (met xenon onder hoge druk)
> Optionele SureColor ledlamp verkrijgbaar (meer informatie op pagina 11)
>  Glasvezelverdeler voor koel distaal licht
>  Universele klem, geschikt voor de meeste tongspatels

28100  Tongspatelhouder 3,5 V (alleen kopstuk)
03100-LED  Upgradepakket SureColor ledlamp

Nasale verlichting 3,5 V
HPX halogeenverlichting en herbruikbare tip voor eenvoudige neusonderzoeken.

>  Verkrijgbaar met HPX halogeenlamp (met xenon onder hoge druk)
> Optionele SureColor ledlamp verkrijgbaar (meer informatie op pagina 11)
>  Glasvezel produceert koel distaal licht 
>  Verwijder de kop om deze eenvoudig te gebruiken als keelverlichting/penlight

26530  Nasale verlichting 3,5 V (alleen kop) met speculum 9 mm
26535  Nasale verlichting 3,5 V (alleen kopstuk) 
22009  Speculum van 9 mm
03100-LED Upgradepakket SureColor ledlamp

26330

26530

43300 41100

28100

26030
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Algemeen en huidonderzoek
LICHAMELIJK ONDERZOEK

Helpt bij de vroegtijdige detectie van verdachte huidlaesies en 
moedervlekken, zodat u zich kunt verzekeren van nauwkeurige 
diagnoses

Gepigmenteerde huidlaesies zijn met het blote oog vaak lastig te 
diagnosticeren, terwijl ze toch potentieel gevaarlijk zijn. EpiScope, 
de huidoppervlakmicroscoop van Welch Allyn, voorziet in een 
optisch systeem dat 10x sterker vergroot en meer details weergeeft, 
zodat u tot nauwkeurige diagnoses kunt komen.

EpiScope met 
nikkel-cadmiumhandgreep

Professional PenLite
Voor snelle, adequate beoordeling van de pupilreflex.

>  Helder, wit halogeenlicht
> D uurzame, stevige messingconstructie

76600 Professionele PenLite met halogeenlamp

EpiScope® huidoppervlakmicroscoop 3,5 V
Kan vergroten, verlichten en meten, en is daardoor een waardevol hulpmiddel bij de beoordeling 
van gepigmenteerde huidlaesies als basaalcelcarcinoom en maligne melanoom.

>  Zorgt voor verlichting en 10x vergroting voor scherpe, heldere weergave 
> De contactplaat is autoclaveerbaar, waardoor het risico op kruisbesmetting wordt teruggedrongen 
> Compatibel met alle Welch Allyn stroombronnen van 3,5 V - standaardisatie vergroot het gemak!
> De contactplaat met het dradenkruis vergemakkelijkt metingen en het volgen van de laesiegroei

47300  EpiScope (alleen kopstuk)
03000-U  Reservehalogeenlamp 

76600
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Endoscopisch onderzoek
LICHAMELIJK ONDERZOEK

Welch Allyn KleenSpec® wegwerpsigmoïdoscoop
De wegwerpsigmoïdoscoop van Welch Allyn, een van onze populairste ontwerpen, kan worden gebruikt in combinatie 
met een conventionele oplaadbare Welch Allyn handgrepen van 3,5 V.

>  Zeer goed zichtbare schaalverdeling, voor grotere nauwkeurigheid en controle
>  Reflectievrije matte behuizing met maximale lichtopbrengst aan de distale tip
>  Door water geactiveerd glijmiddel voor makkelijk inbrengen
>  Afzonderlijk verpakt, voor veiligheid en gemak
>  Glasvezelverlichtingssysteem zorgt voor een koele lichtcirkel van 360 graden
>  Scharnierend venster met neopreen afdichting om te voorkomen dat het venster tijdens insufflatie beslaat

53130  KleenSpec wegwerpsigmoïdoscoop met obturator (25/doos, 4 dozen/verpakking)
53130-L  KleenSpec wegwerpsigmoïdoscoop met glijmiddel en obturator (25/doos, 4 dozen/verpakking)
53130-F  KleenSpec wegwerpsigmoïdoscoop met obturator en filter (25/doos, 4 dozen/verpakking)
53130-LF  KleenSpec wegwerpsigmoïdoscoop met glijmiddel, obturator en filter (25/doos, 4 dozen/verpakking)
73500  Halogeen handgreepadapter 3,5 V

36019  Glasvezellicht voor kopstuk
30200  Insufflatieballon, compleet 
30215  Luer-vergrendeling voor gebruik met hydrofobe filters (10 stuks)
30210  Hydrofobe filters (10 stuks)

Welch Allyn KleenSpec® wegwerpanoscopen
Een uitstekende wegwerpanoscoop voor comfortabel, veilig en  
efficiënt onderzoek.

>  Afschuining van 45 graden aan distaal uiteinde voor makkelijkere instrumenthantering
>  Handig en gebruiksklaar wegwerpspeculum en obturator
>  19 mm x 10 cm

53110  KleenSpec wegwerpanoscopen met obturator (25/doos, 4 dozen/verpakking)
73500  Halogeen handgreepadapter 3,5 V
36019 Fiber-optic Light Head

36019

73500

VO
ORKOM KRUISBESM
ETTING

VO
ORKOM KRUISBESM

ETTING

53110

73500
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VERKRIJGBAAR 
MET 

Laryngoscopen
LICHAMELIJK ONDERZOEK

Laryngoscopen 
Innovatief ontwerp met geavanceerde lamptechnologie voor efficiënter werken en meer comfort van de patiënt.

>  Hoogwaardige lichtopbrengst. Ware weefselkleur dankzij geavanceerde lamptechnologie en optionele SureColor ledlampen, voor betere procedures
>  Duurzaam, lange levensduur. Roestvrijstalen constructie uit één stuk ten behoeve van bladintegriteit
>  Standardisatie. Makkelijk overstappen van lampen naar glasvezelverlichting om voordelig te upgraden
>  Herstelbaar. Beschadigde lichtkokers kunnen worden hersteld voor een fractie van de kostprijs van vervangingsspatels

69696

Macintosh laryngoscoopbladen
Vervangende onderdelen verlichtings-
systeem Glasvezelhandgrepen

Miller laryngoscoopbladen

E-Macintosh laryngoscoopbladen

Lichtgewicht glasvezelsets
Elke set bevat zowel onze lichtgewicht AA- als onze C-celbatterijhandgreep 
en lichtgewichtbladen voor optimale wendbaarheid.

GLASVEZELSET
BESTELINFORMATIE PER LICHTBRON

LED HPX halogeen

Macintosh, bladgrootte 1, 2, 3, 4 en etui 69696-LED 69696

Miller, bladgrootte 0, 1, 2, 3, 4 en etui 68696-LED 68696

E-Macintosh, bladgrootte 1, 2, 3, 4 en etui 69697-LED 69697

GLASVE-
ZEL STANDAARD

BLAD-
GROOT-

TE

TOTALE 
LENGTE

BINNENLENGTE 
(BASIS TOT TIP)

69211 69241 1 95 mm 70 mm

69212 69242 2 116 mm 90 mm

69213 69243 3 135 mm 110 mm

69214 69244 4 156 mm 130 mm

GLASVE-
ZEL STANDAARD

BLAD-
GROOT-

TE

TOTALE 
LENGTE

BINNENLENGTE 
(BASIS TOT TIP)

69061 69041 1 89 mm 63 mm

69062 69042 2 108 mm 82 mm

69063 69043 3 126 mm 101 mm

69064 69044 4 160 mm 135 mm

GLASVE-
ZEL STANDAARD BLAD-

GROOTTE

BINNEN-
MAAT 

(VERTI-
CAAL)

BINNENLENGTE 
(BASIS TOT TIP)

68065 68045 00 8 mm 36 mm

68060 68040 0 8 mm 53 mm

68061 68041 1 8 mm 79 mm

68062 68042 2 10 mm 132 mm

68063 68043 3 11 mm 172 mm

68064 68044 4 13 mm 182 mm

LAMP HANDGREEP
SYSTEEM MET 

HPX LAMPPATROON 
(HPX lamp meegeleverd)

SCHAKELAAR-
PLUNJER/LAMPAF-

SCHERMING

06000-LED 60813
60814
60815 N.v.t. N.v.t.

06000-U 60813
60814 
60815 
60713

608125-501 608107

00300-U

60835 608351-501 608107

Oplaadbare HPX 
halogeenhandgrepen 
met glasvezel
>  Het oplaadstation zorgt ervoor dat de 

handgrepen gebruiksklaar zijn

6083560713

C
AA

Kort

GROOTTE 
HAND-
GREEP

BESTELINFORMATIE 
PER LICHTBRON

LED HPX halogeen

C 60813-LED 60813

AA 60814-LED 60814

Kort 60815-LED 60815

Lichtgewicht 
glasvezelhandgrepen 
> Responsief, lichtgewicht ontwerp
>  Beschikbaar in batterijgrootte C en AA
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Auscultatoir onderzoek (stethoscopen)
LICHAMELIJK ONDERZOEK

Harvey™ Elite® stethoscoop
De Harvey Elite heeft een moderne look, en biedt hoog comfort en geavanceerde 
auscultatiemogelijkheden waarin cardiologen hun vertrouwen stellen.

>  Opties voor slanglengte: 71 cm en 56 cm
>  Tweekoppig (klok en plat membraan) roestvrijstalen borststuk met anti-koudering
> Borststuk voor kinderen verkrijgbaar
>  Roterende roestvrijstalen oorbeugels en comfortabele verwisselbare oordopjes met afdichting 
>  Oorbeugels met driedubbele bladveer in polyurethaan voor aanpassing van de maat zonder 

de beugels te breken
> Latexvrij

 5079-122  Harvey Elite (zwart), 56 cm
 5079-125  Harvey Elite (zwart), 71 cm
 5079-270  Harvey Elite (bordeaux), 71 cm
 5079-271  Harvey Elite (donkerblauw), 71 cm
 5079-284  Harvey Elite (groen), 71 cm

Harvey™ DLX stethoscopen
De Harvey DLX is voorzien van een trompetgedeelte van messing en accentueert belangrijke 
geluiden, zodat u de hart-, long- en vasculaire geluiden goed kunt waarnemen zonder te 
hoeven werken met ingewikkelde technieken op basis van wisselende druk.

>  Verkrijgbaar met tweekoppig (koperen klok en plat membraan) of roterend driekoppig  
(koperen klok en gegolfd membraan) borststuk

>  Borststuk voor kinderen verkrijgbaar
>  Verchroomde koperen borststukken en oorbeugels
>  Roterende oorbeugels en comfortabele verwisselbare oordopjes met afdichting
>  Oorbeugels met driedubbele bladveer in polyurethaan voor aanpassing van de  

maat zonder de beugels te breken
>  Latexvrij

 5079-321  Harvey DLX, driekoppig (zwart) 71 cm
 5079-322  Harvey DLX, driekoppig (bordeaux) 71 cm
 5079-323  Harvey DLX, driekoppig (donkerblauw) 71 cm
 5079-324  Harvey DLX, driekoppig (groen) 71 cm

 5079-325  Harvey DLX, tweekoppig (zwart) 71 cm
 5079-326  Harvey DLX, tweekoppig (bordeaux) 71 cm
 5079-327  Harvey DLX, tweekoppig (donkerblauw) 71 cm
 5079-328  Harvey DLX, tweekoppig (groen) 71 cm

5079-122

5079-322

Harvey™ stethoscopen voor cardiologie 

"De kunst van cardiale auscultatie zoals we deze nu kennen, is vrijwel 
synoniem met de naam dr. W. Proctor Harvey." *

Ontwikkeld gedurende een samenwerking van 30 jaar met dr. W. Proctor Harvey, MD, een door het American College of 
Cardiology erkende 'meester'.

*  March, S.K. (2002). W. Proctor Harvey: A Master Clinician-Teacher’s Influence on the History of Cardiovascular Medicine. 
Texas Heart Institute Journal, 29(3), 182–192.

Tweekoppig Driekoppig
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Tweekoppig

Auscultatoir onderzoek (stethoscopen)
LICHAMELIJK ONDERZOEK

Professionele stethoscopen
De professionele stethoscoop van Welch Allyn is zeer licht en heeft roterende oorbeugels, 
waardoor deze stethoscoop momenteel een van de meest comfortabele en veelzijdige 
stethoscopen voor algemeen gebruik is. 

> Stethoscoop voor algemeen gebruik (slang van 71 cm)
> Tweekoppig (klok en plat membraan) roestvrijstalen borststuk met anti-koudering
> Roterende oorbeugels en comfortabele verwisselbare oordopjes met afdichting
> Latexvrij

 5079-135  Professioneel voor volwassenen (zwart) 71 cm 
 5079-137  Professioneel voor volwassenen (donkerblauw) 71 cm 
 5079-138  Professioneel voor volwassenen (paars) 71 cm 
 5079-139  Professioneel voor volwassenen (bordeaux) 71 cm 
 5079-285  Professioneel voor volwassenen (groen) 71 cm 
 5079-289  Professioneel voor volwassenen (blauw) 71 cm 

 5079-145  Professioneel voor kinderen (zwart) 71 cm 
 5079-147  Professioneel voor kinderen (donkerblauw) 71 cm 
 5079-148  Professioneel voor kinderen (paars) 71 cm 
 5079-149  Professioneel voor kinderen (bordeaux) 71 cm 
 5079-287  Professioneel voor kinderen (groen) 71 cm

Wegwerpuniscoop
Een stethoscoop voor gebruik bij één patiënt, wanneer er gevaar bestaat voor kruisbesmetting. 
De uniscoop maakt nauwkeurige auscultatie mogelijk zonder concessies te doen aan primaire 
stethoscopen noch aan de veiligheid van de patiënt.

>  Uitermate geschikt voor algemene auscultatie 
>  Kunststof borststukken en oorbeugels 
>  Stethoscoop voor patiëntgebonden gebruik (wegwerp) 
>  Eenkoppig 
>  Verkrijgbaar met plat membraan voor volwassenen (geel) of kinderen (blauw)
>  Latexvrij 
>  Voor gebruik in isolatie of in situaties waarbij universele voorzorgsmaatregelen van toepassing zijn

17461  Uniscoop, wegwerpstethoscoop met eenkoppig kunststof borststuk (membraan voor volwassenen)
17462P  Uniscoop, wegwerpstethoscoop met eenkoppig kunststof borststuk (membraan voor kinderen)

Lichtgewicht stethoscopen
Wanneer gewicht en prijs van doorslaggevend belang zijn, is de lichtgewicht 
stethoscoop de juiste keuze.

> Uitermate geschikt voor algemene auscultatie en bloeddruk
> Lichtgewicht borststuk met anti-koudering 
> Verkrijgbaar met eenkoppig of tweekoppig borststuk 
> Verchroomd borststuk met plat membraan 
> Roterende oorbeugels 
> Flexibele enkelkanaalsslang 
> Alleen voor volwassenen 
> Latexvrij

 5079-67  Lichtgewicht stethoscoop met eenkoppig borststuk, zwart 
 5079-68  Lichtgewicht stethoscoop met eenkoppig borststuk, rood
 5079-70  Lichtgewicht stethoscoop met eenkoppig borststuk, grijs
 5079-71  Lichtgewicht stethoscoop met eenkoppig borststuk, blauw

 5079-73  Lichtgewicht stethoscoop met tweekoppig borststuk, zwart
 5079-74  Lichtgewicht stethoscoop met tweekoppig borststuk, rood
 5079-75  Lichtgewicht stethoscoop met tweekoppig borststuk, grijs
 5079-76  Lichtgewicht stethoscoop met tweekoppig borststuk, blauw

5079-138

VO
ORKOM KRUISBESM

ETTING



20

KleenSpec® draadloos verlichtingssysteem
Uitgebreid met unieke nieuwe functies, waaronder helder wit licht van onze  
led-lichtbronnen.

>  Geavanceerde led-lichtbron levert helderder en witter licht, en daardoor beter  
zicht op het onderzoeksgebied

>  Geen kabels die tijdens procedures in de weg zitten
>  Licht automatisch op bij het inbrengen van de verlichting en dooft automatisch  

bij verwijdering

80015 Compleet KleenSpec draadloos verlichtingssysteem met oplaadstation, Europese en Britse stekker
80000  KleenSpec draadloos verlichtingssysteem
74015  KleenSpec oplaadstation, Europese en Britse stekker
59010  Wegwerpbeschermhoes voor KleenSpec draadloos verlichtingssysteem

59004

59001

59000

590XS

KleenSpec vaginaalspecula — Premium 590 serie met rookafzuigkanaal 
Voor het afzuigen van rook tijdens elektrochirurgische ingrepen.

>  Ingebouwd rookafzuigkanaal voor helder zicht
>  Geavanceerde led-lichtbron maakt een externe lichtbron onnodig
>  Speculum voor patiëntgebonden gebruik is gericht op veiligheid van de patiënt
>  Uitstekende zichtbaarheid — transparante spatels voor een goed zicht op het onderzoeksgebied
>  Het gladde, gegoten acrylaat voorkomt dat er weefsel komt vast te zitten in het speculum, waardoor de patiënt  

een groter comfort ervaart
>  Het verlichtingssysteem is volledig afgesloten wanneer het in het speculum wordt geplaatst
>  Eenvoudige bediening met één hand faciliteert meerdere instellingen met positieve vergrendelingsposities

59005  KleenSpec 590 serie Vaginale wegwerpspecula met rookafvoerkanaal, Small (doos van 48)
59006  KleenSpec 590 serie Vaginale wegwerpspecula met rookafvoerkanaal, Medium (doos van 48)

VROUWENGENEESKUNDE

Vaginale specula en verlichtingssysteem
VROUWENGENEESKUNDE

Vaginale wegwerpspecula en draadloos 

verlichtingssysteem om het comfort 

en de veiligheid van patiënten in de 

vrouwengeneeskunde te verbeteren.

KleenSpec vaginaalspecula — Premium 590 serie
De wegwerpspecula van Welch Allyn zijn gericht op het beperken van de tijd en de kosten die 
gepaard gaan met reiniging en kunnen bijdragen aan het voorkomen van kruisbesmetting. 

>  Nu in elke maat verkrijgbaar om ieder patiënttype een veilig onderzoek te kunnen bieden: van maagdelijke en 
pediatrische patiënten tot vrouwen die de menopauze en een hysterectomie achter de rug hebben

> Let op de opvallende blauwe, groene, witte en gele handgrepen om de juiste maat te kiezen 
>  Het ontwerp met de lichtbuis levert een homogene lichtstraal en elimineert reflecties
>   Het bredere handvat biedt een betere ergonomie, betere balans en is goed wendbaar tijdens onderzoeken
>  Het gladde, gegoten acrylaat voorkomt dat er weefsel komt vast te zitten in het speculum, waardoor de patiënt 

een groter comfort ervaart
>  Compatibel met het draadloze én het bedrade KleenSpec verlichtingssysteem 
>  De eerste extra kleine vaginale wegwerpspecula in de branche
>  Pederson speculum 

590XS  KleenSpec 590 serie Vaginale wegwerpspecula, Extra Small (doos van 96)
59000 KleenSpec 590 serie Vaginale wegwerpspecula, Small (doos van 96)
59001  KleenSpec 590 serie Vaginale wegwerpspecula, Medium (doos van 96)
59004  KleenSpec 590 serie Vaginale wegwerpspecula, Large (doos van 72)

VO
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PATIËNTBEWAKING

Connex® klinisch bewakingssysteem met ademhalingsbewaking
Een revolutionair systeem dat specifiek is ontworpen voor medische/chirurgische omgevingen om de veiligheid en 
resultaten voor de patiënt te verhogen en tegelijkertijd het risico binnen de instelling te beperken. 

Het Connex systeem voor klinische bewaking biedt artsen de mogelijkheid om de toestand van de patiënt proactief en continu te volgen, 
waardoor ze sneller kunnen reageren dan bij de meeste conventionele methoden die momenteel in medische/chirurgische omgevingen worden 
gebruikt. Het Connex systeem kan in de netwerkinfrastructuur van uw ziekenhuis worden geïntegreerd en is dus makkelijk inzetbaar. Het bouwt 
voort op de bestaande workflow voor vitale functies en biedt artsen rechtstreeks toegang tot gegevens die cruciaal zijn voor het welbevinden 
van de patiënt. 

Het systeem bestaat uit:

Connex® centraal station 
Connex centraal station verzamelt alle gegevens van het Connex 
klinische bewakingssysteem, waardoor artsen in een oogopslag de 
toestand van alle patiënten kunnen zien. 

Welch Allyn Connex® monitoren
De Connex® monitor voor vitale functies en Connex® Spot Monitor voorzien in 
nauwkeurige meting van vitale waarden, Early Warning Scores (EWS) en optioneel 
ook in mogelijkheden voor ecg- en respiratoire bewaking.

Connex® servicedashboard
Via dit onlineportaal kan het technische ziekenhuispersoneel alle Connex 
apparaten, centraal stations en servers in het ziekenhuisnetwerk proactief 
beheren en bewaken. 

Vraag uw lokale distributeur of Welch Allyn accountmanager naar het Connex klinische  
bewakingssysteem en aanvullende accessoires

 .

Bewakingssystemen voor vitale functies
PATIËNTBEWAKING

Nauwkeurige automatisch gemeten vitale 

waarden en observaties worden vanaf de 

zorgplek naar EMR verzonden voor hogere 

productiviteit van het personeel, en betere 

resultaten en risicobeperking voor de 

patiënt.
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Apparaten voor vitale functies
PATIËNTBEWAKING

Connex® klinisch bewakingssysteem (CVSM)
Het Connex systeem voor klinische bewaking vertegenwoordigt de volgende generatie van apparaten voor patiëntbewaking 
en is uitgerust met een gebruiksvriendelijk kleurenaanraakscherm, geavanceerde technologie voor de bewaking van vitale 
functies en optionele mogelijkheden voor ecg- en respiratoire bewaking. Kan bovendien in EMR-systemen (Electronic Medical 
Record) worden geïntegreerd, zodat artsen onmiddellijk, overal en altijd toegang hebben tot de gewenste informatie — 
zonder extra stappen.

Specifiek ontworpen voor efficiënter werken in drukke omgevingen zoals die van u. 
> Registreert zowel steekproeven als continue metingen van vitale functies
>  EMR-integratie voor nauwkeurige elektronische documentatie van vitale functies  

en Early Warning Scores (EWS), in overeenstemming met het EWS-protocol van uw instelling
>  Veilige toegang met Imprivata® Single Sign-on (SSO) faciliteert snelle en veilige toegangsverificatie  

en gegevenstransacties waar het patiëntgegevens betreft
>  Geavanceerde patiëntidentificatie, waaronder bidirectionele naambevestiging
>  Bescherming van patiëntgegevens in overeenstemming met HIPAA
 •  Bescherming van de identificeerbare informatie van patiënten met aanpasbare opties  

zoals afkortingen
 •  Automatische verwijdering toestaan van patiëntgegevens nadat deze naar EMR zijn verzonden
 •  Regels toepassen om na te gaan of het dossier volledig is voordat het wordt opgeslagen
>   Volledige en eenvoudig te begrijpen foutmeldingen
>   Optionele standaard voor bijbehorend kabelbundelingssysteem: 
  -  Met extra opbergruimte zodat alles bij de hand en geordend is
  -  Met ingebouwd ledlicht waarmee accessoires in donkere kamers zichtbaar zijn zonder dat  

de patiënt hinder ondervindt
  - Met WhisperDrive™ technologie en grote zwenkwielen die garant staan voor manoeuvreren in stilte

Toonaangevende parameters voor nauwkeurige patiëntgegevens 
>  SureBP® — bloeddruk
 •  Bloeddrukmodi voor volwassenen, kinderen en pasgeborenen
 •  Aanpasbare bloeddrukbewakingsprogramma’s maken het voor verpleegkundigen makkelijker om zieken-

huisprotocollen op te volgen
 • Meetresultaten binnen 15 seconden voor groter comfort van de patiënt
>  Thermometrie met SureTemp® Plus (oraal, axillair of rectaal) en/of Braun ThermoScan PRO 6000 (oor/trommelvlies) 

(optioneel — kies een of beide). Alle temperatuurwaarden kunnen automatisch naar EMR worden verzonden — ook 
tympanische meetwaarden

>  Masimo® of Nellcor® SpO2 algoritmen (optioneel) — zowel sensoren als signaalverwerking
>  Detecteert en alarmeert bij letale aritmieën (asystolie, ventriculaire tachycardie en ventrikelfibrilleren) aan het 

bed met de ecg-functionaliteit (optioneel)
>  Masimo® TotalHemoglobin (SpHb) — door continue niet-invasieve bewaking van totale hemoglobine kunnen 

bloedingen vroegtijdig worden gedetecteerd, waardoor tijdig kan worden ingegrepen (optioneel)
>  Masimo® Akoestische ademhalingsfrequentie (RRa) voorziet in niet-invasieve continue bewaking van de 

respiratiefrequentie (optioneel)
>  Covidien® Microstream® Capnografie (etCO2) voor continue proactieve bewaking van de patiëntstatus, 

waardoor artsen ademnood snel kunnen herkennen en kunnen reageren als de toestand van de patiënt 
verslechtert (optioneel)

Upgradebaar ontwerp om uw investering zoveel mogelijk te laten renderen
Alle optionele bewakingsfuncties kunnen aan uw monitoren worden toegevoegd, waardoor u uw systeem kunt uitbreiden wanneer nodig.

Optionele 3- of 5-afleidingen-
ecg

Vraag uw Welch Allyn accountmanager naar de opties die beschikbaar zijn voor het Connex-systeem voor klinische bewaking.

Optionele Covidien® 
Microstream® Capnografie 

(etCO2)

Optionele Masimo® 
TotalHemoglobin (SpHb)

Optionele Masimo® Akoestische 
ademhalingsfrequentie (RRa)

HL7®XML
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Dankzij de open architectuur kunt u uw systeem uitbreiden.

>  Upgrades en aanvullende parameters kunnen aan uw systeem  
worden toegevoegd wanneer nodig 

>  Ondersteunt technologie van zowel Welch Allyn 
als onze productiepartners

>  Laat uw investering renderen en is schaalbaar 
naarmate uw organisatie verandert

Vier USB-poorten voor het toevoegen van: 

> Ecg aan het bed 
>  Bepaalde digitale weegschalen
>  Barcodescanning

Apparaten voor vitale functies
PATIËNTBEWAKING

Connex® geïntegreerd wandsysteem 
Uitgebreide documentatie van lichamelijke onderzoeken en vitale functies in één handig systeem. Het Connex 
wandsysteem is een geïntegreerde oplossing met volledige functionaliteit voor vitale waarden en fysieke beoordelingen 
met EMR-connectiviteit.

>  Tijdrovende zoektochten door  
de instelling naar losse instrumenten  
zijn verleden tijd

>  Artsen kunnen onmiddellijk alle nodige  
patiëntgegevens zien en vervolgens  
rechtstreeks naar een EMR-/HIS-systeem  
versturen

>  Voorkomt dat instrumenten kwijtraken,  
worden gestolen of worden verlegd

>  Maakt informatie beter zichtbaar voor  
patiënten en verbetert de communicatie  
en therapietrouw

>  Levert telkens weer nauwkeurige gegevens,  
waardoor betere beslissingen kunnen  
worden genomen en de veiligheid van  
de patiënt toeneemt

>  Veilige toegang met Imprivata Single  
Sign-on (SSO) faciliteert snelle en veilige  
toegangsverificatie en gegevenstransacties  
waar het patiëntgegevens betreft

Uitgebreide documentatie van vitale functies en mogelijkheden voor fysieke beoordeling in één handig systeem:

>  In instellingen met een IT-netwerk kunnen gegevens over vitale functies rechtstreeks naar het EMR-/EHR-systeem worden verstuurd
>  Snelle SureBP® NIBP en hartslag: binnen 15 seconden
>  Oorthermometrie met SureTemp Plus en/of Braun ThermoScan PRO 6000
>  Masimo® of Nellcor® SpO2

>  Masimo niet-invasieve continue bewaking van totale hemoglobine (optioneel)
>  Bloeddrukmodi voor volwassenen, kinderen en pasgeborenen
>  NIBP-intervalbewakingsmodus met aanpasbare intervalprogramma’s
>  Programmeerbare visuele en hoorbare alarmen voor BD, SpO2, temperatuur en hartslag
>  Geïntegreerde handgrepen 3,5 V voor lichamelijke-onderzoeksinstrumenten

84MTVEP-2

HL7®XML
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Apparaten voor vitale functies
PATIËNTBEWAKING

Ondersteun het Early Warning Score-protocol van uw instelling.

De Connex Scoring-app biedt een optionele zorgplekcalculator die is aangepast aan de protocollen 
van uw instelling. Artsen kunnen in de Connex Scoring app signalen die duiden op verslechtering in 
de toestand van de patiënt documenteren en bijhouden om snel geïnformeerde beslissingen over 
de zorg te kunnen nemen.

>  Maak uw eigen aangepaste berekeningen of hanteer de landelijke norm
>  Maximaal 6 aangepaste scores ter ondersteuning van klinische besluitvorming aan het bed
>  Automatiseer berekeningen, zoals scores, valrisicobeoordelingen of andere gegevens die aan 

het bed zijn vastgelegd
>  Leg aanvullende gegevens vast (maximaal 20 aangepaste factoren), zoals innames, resultaten of 

bewustzijnsniveaus van de patiënt
>  Pas uw berichten aan op basis van berekeningen

Connex® Spot Monitor (CSM)
De CSM is voorzien van een gebruiksvriendelijk aanraakscherm en biedt nauwkeurige meting van vitale waarden, 
waaronder bloeddrukmiddeling, steekproefmetingen, intervalbewaking en aangepaste scores voor patiëntpopulaties.

Legt automatisch een volledige reeks vitale waarden vast in minder dan 1 minuut! 
>  Steekproefsgewijze en intervalbewaking van vitale waarden voor pasgeboren en volwassen patiënten
>  SureBP NIBP technologie voor nauwkeurige meetresultaten binnen 

15 seconden plus bloeddrukmiddeling om onjuiste diagnoses van 
hypertensie terug te dringen

>  Keuze van toonaangevende SpO2 technologieën: Masimo, Nellcor of Nonin®
>  Keuze van toonaangevende thermometrietechnologieën: onze SureTemp 

Plus of Braun ThermoScan PRO 6000
>  Ingebouwde calculator voor aangepaste protocollen zoals nEWS, mEWS

Draagt bij aan meer tevredenheid en productiviteit bij het 
personeel 
>  Aanraakscherm en intuïtieve gebruikersinterface met handleidingen op het 

scherm die de bediening en inwerktijd vergemakkelijken
>  Veilige toegang met Imprivata Single Sign-on (SSO) faciliteert snelle en vei-

lige toegangsverificatie en gegevenstransacties waar het patiëntgegevens 
betreft

>  Optionele geavanceerde APM-standaard (Accessory Power Management):
 -  Haalt tot 17 bedrijfsuren
 -  Met een handig werkoppervlak en verbeterde ergonomie
 -  Met extra opbergruimte zodat alles bij de hand en geordend is
 -  Met ingebouwd ledlicht waarmee accessoires in donkere kamers zichtbaar zijn zonder dat de patiënt 

hinder ondervindt
 -  Met WhisperDrive™ technologie en grote zwenkwielen die garant staan voor manoeuvreren in stilte

Geavanceerde connectiviteitsfuncties met een zeer concurrerende aanbieding
Welch Allyn werkt nauw samen met meer dan 150 gerenommeerde EMR-aanbieders 
(Electronic Medical Record), waaronder Cerner®, DataSel® en anderen, hetgeen betekent dat 
u op ons kunt vertrouwen voor apparatuurconnectiviteit en deskundige ondersteuning.

>  Minder transcriptiefouten en hiaten doordat de vitale waarden en andere gegevens van patiënten  
automatisch rechtstreeks naar EMR worden verzonden

>  Compatibel met diverse draadloze netwerken en beveiligingsprotocollen
>  Geavanceerde patiëntidentificatie, waaronder bidirectionele naambevestiging om 

snel gefundeerde beslissingen over de zorg te kunnen nemen

Connex Spot Monitor 
microsite

 
Maximaal 

17 uur 
operationeel

HL7®XML
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Connex® ProBP™ 3400 digitale bloeddrukmeter

Nauwkeurige, betrouwbare en documenteerbare bloeddrukmetingen vanuit de hand. 

>  Dankzij het compacte ontwerp kan het toestel makkelijk in de hand worden meegenomen om 
metingen uit te voeren op ronden en in triageomgevingen

>  SureBP™ technologie voor ziekenhuisgebruik levert binnen 15 seconden nauwkeurige 
bloeddrukwaarden voor groter comfort van de patiënt en minder foutmeldingen, zelfs in geval 
van beweging of een zwakke pols

>  Dankzij USB-technologie is connectiviteit met bepaalde EMR-/HIS-systemen mogelijk, wat de 
nauwkeurigheid en efficiëntie van documentatie bevordert

>  Compatibel met bloeddrukmanchetten in maten voor peuters (12 cm) tot dijen (55 cm)
>  Lithium-ionbatterijtechnologie voor 100 metingen met één batterijlading en korte oplaadtijden
>   Kan worden aangepast aan uw workflow en de specifieke behoeften van de patiënt

Apparaten voor vitale functies
PATIËNTBEWAKING

Vanuit de handWandhouder

Geïntegreerd in wandsysteem

Tafelhouder

Standaardrolstatief met mand
7000-MS3

Tafelhouder
7000-DST

Rolstatief met werkoppervlak 
en ruimte voor accessoires

7000-MWS

APM-standaard 
(Accessory Power Management)

7000-APM

Kies de montageoptie voor uw CSM die het beste past bij uw praktijk en workflow

Wandhouder met mand
7000-GCX

Geïntegreerd wandsysteem

Rolstatief

SDK
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767 wand- en mobiele bloeddrukmeters 
De veelzijdige 767 wand- en mobiele bloeddrukmeter met verbeterde ergonomie en een 
nieuw modern ontwerp is de beste keuze voor nauwkeurige en betrouwbare meetwaarden 
in uw gehele organisatie.

>  Lasergegraveerde wijzerplaat voor ongekende nauwkeurigheid
>  De verzonken wijzerplaat en de sterk contrasterende oranje wijzer zorgen voor  

betere zichtbaarheid en beperken parallaxfouten
>  Levenslange kalibratiegarantie
>  Nieuw statief met 5 benen zorgt voor meer stabiliteit en betere wendbaarheid
>  Latexvrij

7670-01  767 wandbloeddrukmeter met herbruikbaar FlexiPort manchet voor volwassenen 
7670-10  767 mobiele bloeddrukmeter met herbruikbaar FlexiPort manchet voor volwassenen 
7670-16  767 tafelbloeddrukmeter met herbruikbaar FlexiPort manchet voor  

volwassenen 

7670-107670-16

7670-01

Compleet assortiment van digitale en 

handmatige handbloeddrukmeters 

en bloeddrukmanchetten voor ware 

standaardisering, waarmee in elke klinische 

omgeving uitstekende resultaten worden 

bereikt bij bloeddrukbeheer.

BLOEDDRUKMETING

Handbloeddrukmeters
BLOEDDRUKMETING

ProBP® 2000 digitale bloeddrukmeter
Een snel, nauwkeurig en voordelig automatisch bloeddrukapparaat voor professionele zorgverleners die zowel klinische als 
economische efficiëntie wensen.

>  Een combinatie van twee van onze innovatieve technologieën: 
Welch Allyn SureBP technologie en Welch Allyn FlexiPort® 
bloeddrukmanchettechnologie om onderzoeken te verbeteren voor 
u en uw patiënten

>  Bloeddrukmetingen worden vanaf het oppompen al comfortabeler en 
duren ongeveer 20 seconden

>  Compatibel met herbruikbare FlexiPort manchetten, van maten voor 
kinderen tot grote volwassenen en dijen (15-55 cm)

>  Met één druk op de knop wordt de bloeddruk gemeten meteen nadat 
de manchet is opgepompt

>  Digitaal lcd-scherm geeft bloeddrukwaarden en hartslag weer
>  Werkt op batterijen of met de optionele netspanningsadapter

2000  ProBP 2000 met herbruikbare FlexiPort bloeddrukmanchet voor volwassenen 
(maat 11) en 4 AA-batterijen 

2000-P  ProBP 2000 met herbruikbare FlexiPort bloeddrukmanchet voor volwassenen 
(maat 11), 4 AA-batterijen en netsnoer 
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Handbloeddrukmeters
BLOEDDRUKMETING

DuraShock™ DS58-handbloeddrukmeters Platinum-serie 
Ongeëvenaarde betrouwbaarheid in een conventioneel draagbaar handheldontwerp 
dat is uitgerust met DuraShock technologie zonder raderwerk.

>  Uiterst schokbestendig: blijft nauwkeurig na een val van maximaal 152 cm (dit is tweemaal de 
AAMI-norm voor schokbestendigheid)

>  Bewegende delen met robijnen voor een lange levensduur
>  Lasergegraveerde wijzerplaat voor nauwkeurigheid
>  Superieur oppompsysteem voor meer comfort
>  Ergonomische pompbal voor meer gebruikerscomfort
>  Levenslange kalibratiegarantie
>  Lichter dan conventionele modellen, verzwaart uw witte jas niet
>  Superieure vormgeving
>  Latexvrij

DS58-11

DS-6601-189

DuraShock™ DS66-bloeddrukmeters met trekker Gold-serie 
Biedt ongeëvenaarde betrouwbaarheid, een uniek ontwerp met trekker en DuraShock 
technologie zonder raderwerk.

>  Schokbestendig voor nauwkeurigheid en lagere onderhoudskosten:  
de kalibratie blijft intact na een val van maximaal 100 cm

>  Zachte, comfortabele greep
>  Bewegende delen met robijnen voor een lange levensduur
>  Lasergegraveerde wijzerplaat voor nauwkeurigheid
>  15 jaar kalibratiegarantie
>  Lichter dan conventionele modellen, verzwaart uw witte jas niet
>  Superieure vormgeving
>  Latexvrij

DuraShock™ DS54 en DS44 handbloeddrukmeters Bronze-serie 
DS54 is voorzien van een traditionele vingerschroef om de lucht uit de manchet te laten. 
DS44 Integrated maakt deel uit van onze Bronze serie, heeft een uniek ontwerp met een 
geïntegreerde FlexiPort manchet en is bovendien compact en lichtgewicht voor optimaal 
gebruiksgemak.

>  Schokbestendig voor nauwkeurigheid en lagere levensduurkosten
>  5 jaar kalibratiegarantie
> Latexvrij

DuraShock™ DS55 en DS45 handbloeddrukmeters Silver serie 
DuraShock DS55 van Welch Allyn heeft een traditionele vingerschroef om de lucht uit de manchet 
te laten en identificatielabels die kunnen worden aangepast. DS45 heeft een uniek ontwerp met 
een geïntegreerde manchet en is bovendien compact en licht van gewicht voor optimaal  
gebruiksgemak.

>  Lasergegraveerde wijzerplaat voor nauwkeurigheid
>  Schokbestendig voor nauwkeurigheid en lagere levensduurkosten
>  10 jaar kalibratiegarantie
>  Superieure vormgeving
>  Latexvrij
> De DS55 is verkrijgbaar in vier kleuren:  
 blauw, geel, rood en zwart

DS44-11

DS-5541-149

DS-5401-189

DS45-11
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Bloeddrukmanchetten
BLOEDDRUKMETING

Maat Afmeting Alleen 
manchet

Manchet 
One-Tube

Screw

Manchet  
One-Tube

TP

Manchet 
One-Tube
Locking

Manchet 
One-Tube
Bayonet

Manchet  
Two-Tubes

Screw

Manchet 
Two-Tubes

Locking

Manchet  
Two-Tubes

TP en Empty 
Tube

Manchet 
Two-Tubes

Inflation Sys.

Baby, klein (6) 7-10 cm REUSE-06 REUSE-06-1SC REUSE-06-1TPE REUSE-06-1MQ REUSE-06-1HP N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Baby (7) 9-13 cm REUSE-07 REUSE-07-1SC REUSE-07-1TPE REUSE-07-1MQ REUSE-07-1HP REUSE-07-2SC REUSE-07-2MQ REUSE-07-2TPE REUSE-07-2BV
Kind, klein (8) 12-16 cm REUSE-08 REUSE-08-1SC REUSE-08-1TPE REUSE-08-1MQ REUSE-08-1HP REUSE-08-2SC REUSE-08-2MQ REUSE-08-2TPE REUSE-08-2BV
Kind (9) 15-21 cm REUSE-09 REUSE-09-1SC REUSE-09-1TPE REUSE-09-1MQ REUSE-09-1HP REUSE-09-2SC REUSE-09-2MQ REUSE-09-2TPE REUSE-09-2BV
Kleine volwassene (10) 20-26 cm REUSE-10 REUSE-10-1SC REUSE-10-1TPE REUSE-10-1MQ REUSE-10-1HP REUSE-10-2SC REUSE-10-2MQ REUSE-10-2TPE REUSE-10-2BV
Volwassene (11) 25-34 cm REUSE-11 REUSE-11-1SC REUSE-11-1TPE REUSE-11-1MQ REUSE-11-1HP REUSE-11-2SC REUSE-11-2MQ REUSE-11-2TPE REUSE-11-2BV
Volwassene, lang (11L) 25-34 cm REUSE-11L REUSE-11L-1SC REUSE-11L-1TPE REUSE-11L-1MQ REUSE-11L-1HP REUSE-11L-2SC REUSE-11L-2MQ REUSE-11L-2TPE REUSE-11L-2BV
Grote volwassene (12) 32-43 cm REUSE-12 REUSE-12-1SC REUSE-12-1TPE REUSE-12-1MQ REUSE-12-1HP REUSE-12-2SC REUSE-12-2MQ REUSE-12-2TPE REUSE-12-2BV
Grote volwassene, 
lang (12L) 32-43 cm REUSE-12L REUSE-12L-1SC REUSE-12L-1TPE REUSE-12L-1MQ REUSE-12L-1HP REUSE-12L-2SC REUSE-12L-2MQ REUSE-12L-2TPE REUSE-12L-2BV

Dij (13) 40-55 cm REUSE-13 REUSE-13-1SC REUSE-13-1TPE REUSE-13-1MQ REUSE-13-1HP REUSE-13-2SC REUSE-13-2MQ REUSE-13-2TPE REUSE-13-2BV

FlexiPort® standaardisatietechnologie voor bloeddrukmanchetten
De FlexiPort standaardisatietechnologie voor manchetten is een innovatieve, gebruiksvriendelijke connectiviteitstechnologie 
die u kostenbesparing oplevert. De FlexiPort eenpuntsaansluiting is een praktische innovatie die het mogelijk maakt om 
vrijwel elk apparaat aan te sluiten op de FlexiPort bloeddrukmanchetten van Welch Allyn zonder het gedoe van conventionele 
manchetslangen en verbindingsstukken. FlexiPort technologie is toegepast op drie unieke manchetmodellen die alle 
werkgebieden in uw ziekenhuis bestrijken: de herbruikbare manchet, de wegwerpmanchet en de manchet voor gebruik bij 
één patiënt. 

FlexiPort — herbruikbaar
De herbruikbare FlexiPort-bloeddrukmanchet van Welch Allyn 
is betaalbaar en gebruiksvriendelijk, en biedt alle voordelen 
van de FlexiPort technologie, zoals vereenvoudigde 
connectiviteit, in een betrouwbaar, duurzaam ontwerp.

FlexiPort — eenmalig gebruik
De FlexiPort wegwerpbloeddrukmanchet is een betrouwbare 
wegwerpmanchet en waardevol voor ziekenhuizen, omdat 
deze manchet de voordelen van de FlexiPort technologie 
combineert met de economische voordelen van eenmalig 
gebruik.

Wat is FlexiPort?

Het FlexiPort hulpstuk 
voorziet in één punt vanwaar 
apparaten en manchetten 
aan elkaar kunnen worden 
gekoppeld.

Vervang voor FlexiPort-wegwerpmanchetten 'REUSE' door 'SOFT'
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Zachte wegwerpmanchetten voor pasgeborenen
Wegwerpmanchetten om kruisbesmetting in hoogrisicozones te beperken. Betrouwbaar, 
gebruiksvriendelijk en betaalbaar.

>  De zachte, comfortabele niet-geweven stof van DuPont® Sontara® is duurzaam en latexvrij
>  Door de maat-/indexmarkeringen aan de buitenzijde van de manchet kunt u snel de juiste maat bepalen
>  Elke maat heeft een andere kleur
>  Platte verbindingsstukken voor poortslangen zorgen ervoor dat de slangen niet in de weg liggen
>  Wordt geleverd met ISO-conforme NeoQuick connector 

NEO-1-1 ISO-conforme wegwerpmanchet voor neonaten, maat 1, 1 slang (10 stuks)
NEO-2-1 ISO-conforme wegwerpmanchet voor neonaten, maat 2, 1 slang (10 stuks)
NEO-3-1 ISO-conforme wegwerpmanchet voor neonaten, maat 3, 1 slang (10 stuks) 
NEO-4-1 ISO-conforme wegwerpmanchet voor neonaten, maat 4, 1 slang (10 stuks) 
NEO-5-1 ISO-conforme wegwerpmanchet voor neonaten, maat 5, 1 slang (10 stuks) 
NEO-MLT-1 ISO-conforme wegwerpmanchet voor neonaten, 1 slang, 5/pak, 1 van elke maat 
NEO-1-2 ISO-conforme wegwerpmanchet voor neonaten, maat 1, 2 slang (10 stuks)
NEO-2-2 ISO-conforme wegwerpmanchet voor neonaten, maat 2, 2 slang (10 stuks) 
NEO-3-2 ISO-conforme wegwerpmanchet voor neonaten, maat 3, 2 slang (10 stuks) 
NEO-4-2 ISO-conforme wegwerpmanchet voor neonaten, maat 4, 2 slang (10 stuks) 
NEO-5-2  ISO-conforme wegwerpmanchet voor neonaten, maat 5, 2 slangen (10 stuks) 
NEO-MLT-2   ISO-conforme wegwerpmanchet voor neonaten, 2 slangen, 5/pak, 1 van  

elke maat
5082-301 NeoQuick connector, ISO, mannelijke slangpilaar 3,2 mm (1/8 inch) (10 stuks)
5082-302 NeoQuick connector, ISO, mannelijke slangpilaar 2,4 mm (3/32 inch) (10 stuks)

Bloeddrukmanchetten
BLOEDDRUKMETING

FlexiPort systeem Gebruik bij één patiënt Juiste maat Milieuvriendelijk

FlexiPort EcoCuff® bloeddrukmanchet voor 
gebruik bij één patiënt

Een enkele oplossing om kosten, kruisbesmetting en de ecologische 
voetafdruk van uw instelling te beperken.

>  Eenvoudige standaardisatie voor bloeddrukmanchetmodellen voor gebruik 
bij één patiënt

>  EcoCuff is duurzaam genoeg om gedurende het volledige ziekenhuisverblijf 
te kunnen worden gebruikt en toch meer kosteneffectief dan de meeste 
traditionele wegwerpmanchetten die worden gebruikt bij één patiënt

>  Het unieke sluitsysteem voorkomt onjuiste plaatsing van de manchet, wat 
kan resulteren in meetfouten tot 30 mmH

>  Uit de levensduuranalyse blijkt dat de gevolgen voor het milieu 60% kleiner 
zijn dan bij traditionele bloeddrukmanchetten*

>  Voldoet aan de meest recente klinische richtlijnen van AAMI en AHA inzake 
correcte pasvormen

ECOCUFF-09  EcoCuff, kind, 15-21 cm**
ECOCUFF-10  EcoCuff, kleine volwassene, 20-28 cm**
ECOCUFF-11  EcoCuff, volwassene, 27-38 cm** 
ECOCUFF-12  EcoCuff, grote volwassene, 33-45 cm**
ECOCUFF-MLT  EcoCuff, pakket van vier manchetten: kind, kleine volwassene,  

volwassene en grote volwassene***
HOLDER-C FlexiPort ECO wandhouder voor doos (EcoCuff voor kinderen)
HOLDER-SA FlexiPort ECO wandhouder voor doos (EcoCuff voor kleine volwassenen)
HOLDER-A FlexiPort ECO wandhouder voor doos (EcoCuff voor volwassenen)
HOLDER-LA FlexiPort ECO wandhouder voor doos (EcoCuff voor grote volwassenen)

 *  Bron: onafhankelijk levenscyclusonderzoek uitgevoerd door The Center of Sustainable 
Production van Rochester Institute of Technology, waarbij EcoCuff werd vergeleken met 
traditionele FlexiPort wegwerpbloeddrukmanchetten en traditionele Trimline manchetten bij 
gebruik van één manchet per patiënt.

 ** 50 manchetten per doos, 2 dozen per verpakking
 *** 50 manchetten van elke maat

FlexiPort ECO wandhouder 
voor doos

VO
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Braun ThermoScan® PRO 6000
De Welch Allyn Braun ThermoScan PRO 6000 oorthermometer met geavanceerde 
meettechnologie biedt de snelheid en eenvoud die u wenst om op een comfortabele manier 
nauwkeurige en betrouwbare temperatuurmetingen te kunnen verrichten bij uw patiënten.

>  De innovatieve PerfecTemp™ technologie doet aanpassingen ten aanzien van variaties in de sondeplaatsing
>  De ExacTemp™ technologie detecteert of de sonde tijdens de meting stabiel ligt
>  Gericht op snelle en nauwkeurige metingen voor hogere patiënttevredenheid
>  Elektronische beveiligingsfuncties om diefstal en verlies te beperken
>  De 60-secondentimer helpt bij handmatige meting van hartslag en ademhaling
>  Verkrijgbaar met een kleine of grote houder en desgewenst met een oplaadstation, veiligheidssnoer 

en een tester

06000-200 Braun ThermoScan PRO 6000 en kleine houder/enkeldoos
06000-300 Braun ThermoScan PRO 6000 en grote houder/dubbeldoos
06000-425 Braun ThermoScan PRO 6000, kleine houder/enkeldoos en EU-oplaadstation
06000-525 Braun ThermoScan PRO 6000, grote houder/dubbeldoos en EU-oplaadstation
06000-800 Braun ThermoScan PRO 6000 wegwerpsondekapjes (800 stuks)
106201 Veiligheidssnoer, 1,8 m
106204 Veiligheidssnoer, 2,74 m
01802-110 Model 9600 Plus temperatuurkalibratietester

THERMOMETRIE

Oorthermometers
THERMOMETRIE

Compleet assortiment van medische 

thermometers en diensten voor 

uitmuntende temperatuurbeheersing 

in klinische omgevingen.

Kalibratietester
WandmontageDraagbaar Oplaadstation

Houders,  
twee maten

Veiligheidskoord, 
twee lengtes

Geïntegreerd in monitoren 
voor vitale functies

PerfecTemp technologie — de voorsprong van Braun PRO 6000

Met de PerfecTemp technologie zijn er geen uitdagingen meer wat betreft de 
anatomie van het oorkanaal en variaties in sondeplaatsing. De thermometer verzamelt 
informatie over de richting en de diepte van de sondeplaatsing en verwerkt dit 
automatisch in de temperatuurwaarde. Dit draagt bij aan de nauwkeurigheid van de 
meting, met name wanneer de sondeplaatsing niet ideaal is.

Braun PRO 6000 
microsite

De unieke technische voorzieningen van de Braun ThermoScan PRO 6000

PerfecTemp® Voorverwarmde tip Gepatenteerd 
algoritme

Unieke 
sensortechnologie

ExacTemp®

Plateau

Zachte sondekapjes 
voor eenmalig 

gebruik
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Gemonteerd 
op rolstatief WandmontageDraagbaar Twee modellen

KalibratietesterGeïntegreerd in monitoren 
voor vitale functies

Afneembare sonde 
en basissen met 

twee verschillende 
lengtes

Zachte 
sondekapjes voor 
eenmalig gebruik

CareTemp® contactloze thermometer
In hectische omgevingen waar snelheid en efficiëntie van belang zijn, is de CareTemp 
contactloze thermometer in vele klinische situaties een waardevol screeningsinstrument.

>  De infraroodsensor leest de temperatuur midden op het voorhoofd af op een afstand van 4-6 cm
>  Huidcontact met de patiënt is niet nodig, hetgeen helpt bij het beperken van kruisbesmetting
>  Het feedbacksysteem detecteert de juiste werkafstand, zodat de meting nauwkeurig  

wordt uitgevoerd
>  60-secondenhartslagtimer, geheugenknop om de laatste meting terug te halen,  

C/F-temperatuurconversie
>  Een groot, intuïtief, makkelijk leesbaar lcd-scherm met achtergrondverlichting
>  Ongeveer 3000 metingen met twee AAA-batterijen

105801 CareTemp contactloze thermometer

Elektronische en voorhoofdthermometers
THERMOMETRIE

SureTemp® Plus 692
Gebruiksvriendelijk dankzij de intuïtieve bediening, minder risico op kruisbesmetting 
dankzij het ontwerp met de afneembare sonde, betrouwbaardere metingen dankzij de 
grote nauwkeurigheid. Levert orale meetwaarden na ongeveer 4 tot 6 seconden, axillaire 
waarden bij kinderen na 10 seconden en bij volwassenen na 15 seconden, en rectale 
waarden na 10 seconden. 

>  Ergonomisch ontwerp: ligt goed in de hand, is gebruiksvriendelijk en zeer duurzaam
>  Groot lcd-scherm met een locatie-identificatiefunctie
>  Bevat een timer van 60 seconden om de hartslag en ademhalingsbewegingen te tellen
>  Mechanische of elektronische beveiligingsfuncties om diefstal en verlies te beperken
>  Ongeveer 5000 metingen met 3 AA-batterijen
>  Wandmontagestandaard voor SureTemp Plus 692

01692-400   SureTemp Plus 692 elektronische thermometer met wandbevestiging, beveiligingssysteem 
met locatie-identificatieveld, snoer van 1,2 m en orale sonde met sondebasis

01692-401   SureTemp Plus 692 elektronische thermometer met wandbevestiging, beveiligingssysteem 
met locatie-identificatieveld, snoer van 1,2 m en rectale sonde met sondebasis

05031-101  Wegwerpsondekapjes (1000 stuks, 25 per doos) 
01802-110  Model 9600 Plus-temperatuurkalibratietester

VO
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De grootste verzameling diagnos-

tische oplossingen voor cardiologie.

CARDIOLOGIE

Rust-ecg's
CARDIOLOGIE

Met het grootste scala aan diagnostische oplossingen voor cardiologie binnen de branche bieden we patiënten 
betere zorg, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten. Welch Allyn Cardiologie wordt met trots ondersteund door 
Mortara, een bron van klinische topkwaliteit, verbonden oplossingen en voortdurende innovatie.

Klinische topkwaliteit
•    Precisiesignaal: compromisloze signaalregistratie. De ecg-frequentierespons (0,05 - 300 Hz) 

overschrijdt de AHA-/ACC-richtlijnen voor ecg-registratie bij kinderen en volwassenen. 

•    Het best mogelijke algoritme: VERITAS® interpretatiealgoritmen bieden superieure nauwkeurigheid 

in hartslagdetectie, labeling en ruisonderdrukking. VERITAS wordt erkend door de Amerikaanse 

FDA (Food and Drug Administration) en is het standaardalgoritme voor geneesmiddelenonderzoek 

en klinische studies.

•    Uitgebreid portfolio voor cardiologie: oplossingen voor elke klinische zorgomgeving, met 

ondersteuning door uitgebreide wereldwijde service en support voor al uw unieke behoeften.

Verbonden oplossingen
•    Leverancier-onafhankelijk: onze ecg-apparaten worden via 

standaardinterfaces op leverancier-onafhankelijke IT-systemen 

aangesloten, waardoor investeringen in apparatuur niet verloren 

gaan wanneer IT-systemen worden vervangen.

•    Ervaring: Mortara is brancheleider waar het door DICOM ondersteunde 

diagnostische ecg-apparaten betreft en heeft de meeste DICOM 

installaties met de grootste verscheidenheid aan IT-leveranciers. 

Mortara heeft bovendien een lange geschiedenis op het gebied van 

connectiviteit met HL7® en EMR-specifieke API's.

•    Optimale workflow: Mortara apparaten worden ontworpen voor en 

door artsen. Dit doen we om ons te verzekeren van een efficiënte 

workflow en minimale documentatiefouten via barcodescanners, 

elektronische bestellingen, zoekopdrachten in demografische 

gegevens en opslag van testresultaten.

•    Beveiliging: verbeterde apparaatbeveiliging met geavanceerde 

codering van opgeslagen en verzonden patiëntgegevens. Gebruikers 

worden geverifieerd via Enterprise Identity Management en 

krijgen dan toestemming om taken uit te voeren die bij hun rol 

horen. Apparaatverificatie voorkomt dat patiëntgegevens worden 

uitgewisseld door ongeverifieerde apparaten.
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Rust-ecg's
CARDIOLOGIE

ELI™ 380 ERGO elektrocardiograaf voor rust-ecg's 
ELI 380 voor rust-ecg's met ERGO draaifunctie en aanraakscherm is bedoeld om de totale ecg-ervaring efficiënter  
te maken — van het verkorten van de tijd die nodig is om de procedure uit te voeren tot het vergroten van de  
nauwkeurigheid en de beveiliging van de verkregen gegevens en het verbeteren van de totale patiëntervaring.

>  Het ergonomische, schokbestendige aanraakscherm van 17 inch is volledig aan te passen, waardoor u het 180 graden kunt draaien
>  Dat het scherm zich makkelijk laat reinigen en het toetsenbord 

goed is afgedicht, draagt bij aan naleving van de richtlijnen voor 
infectiebestrijding

>  Geeft maximaal 12 of 15 optionele afleidingen met ecg-gegevens weer, 
die meteen kunnen worden beoordeeld en geplot

>  Geavanceerd VERITAS algoritme voor interpretatie van rust-ecg's 
met specifieke criteria voor leeftijd en geslacht

>  Hifi-steekproeffrequentie van 40.000 steekproeven per seconde 
per kanaal

>  De functie voor detectie van omgekeerde afleidingen beperkt het 
aantal fouten en de noodzaak om ecg's te herhalen; detecteert om-
gekeerde afleidingen in ledematen en borst in realtime en geeft aan 
welke afleidingen mogelijk zijn omgekeerd

>  Bij de Beste 10-technologie worden de beste 10 seconden van een 
ecg uit het systeemgeheugen gehaald, zodat het niet nodig is om 
ecg's te herhalen

>  Dankzij de functie Direct aan kunnen artsen snel opstarten en 
beginnen met ecg-registratie

>  Elke periode van 10 seconden tot maximaal 20 minuten volledige 
weergave is beschikbaar voor weergeven, afdrukken, verzenden en 
opslaan

>  SAECG (Optional Signal Averaged Electrocardiography) faciliteert 
registratie, analyse en afdrukken van signaal-gemiddelde ecg's voor 
de detectie van ventriculaire late potentialen 

>  Optionele WAM™ patiëntkabel (Wireless Acquisition Module) voor 
flexibel, kabelvrij werken in veeleisende omgevingen

>  Verbeterde apparaatbeveiliging met geavanceerde codering van 
patiëntgegevens

>  Gebruikers worden geverifieerd via Enterprise Identity Management 
en krijgen dan toestemming om taken uit te voeren die bij hun rol 
horen

>  Bidirectionele communicatie via USB, LAN, draadloos LAN maakt 
verbinding mogelijk met vrijwel alle EMR-,  
PACS- en CVIS-systemen via XML-/PDF-indeling en DICOM® / 
HL7® protocollen

>  PDQ (Patient Demographic Query) stelt de gebruiker in staat om de 
patiënt te identificeren in workflows zonder order, waarbij alle demo-
grafische patiëntgegevens uit EMR kunnen worden opgevraagd door 
de patiënt-ID te scannen 

>  Thermische printer, Z-gevouwen papier in het formaat A4, Smart of 
US letter

Draadloze vrijheid—De WAM draadloze registratiemodule 
is net zo groot en zwaar als een conventionele patiëntka-
bel, en biedt patiënten en artsen meer bewegingsvrijheid

WAM

HL7®XMLPDF DICOM®
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Rust-ecg's
CARDIOLOGIE

ELI™ 280 elektrocardiograaf voor rust-ecg's 
De ELI 280 elektrocardiograaf biedt uitgebreide functionaliteit in een draagbaar apparaat met een aanraakscherm. 
Dit gebruiksvriendelijke apparaat voldoet aan de vereisten van zowel omgevingen voor acute zorg als andere 
instellingen waar grote hoeveelheden ecg's worden geproduceerd.

ELI™ 250c elektrocardiograaf voor rust-ecg's 
De ELI 250c elektrocardiograaf is compact en licht, en biedt uitgebreide functionaliteit in een gebruiksvriendelijk 
draagbaar apparaat.

HL7®XMLPDF DICOM®

HL7®XMLPDF DICOM®

>  Lcd-kleurenaanraakscherm van 10,1 inch met hoge resolutie geeft tot 
12 afleidingen met ecg-gegevens weer die meteen kunnen worden 
beoordeeld en afgedrukt

>  Het makkelijk te reinigen scherm draagt bij aan naleving van 
richtlijnen voor infectiebestrijding

>  Geavanceerd VERITAS algoritme voor interpretatie van rust-ecg's 
met specifieke criteria voor leeftijd en geslacht levert in stilte een 
second opinion 

>  Hifi-steekproeffrequentie van 40.000 steekproeven per seconde per 
kanaal

>  De functie voor detectie van omgekeerde afleidingen beperkt het 
aantal fouten en de noodzaak om ecg's te herhalen; detecteert om-
gekeerde afleidingen in ledematen en borst in realtime en geeft aan 
welke afleidingen mogelijk zijn omgekeerd 

>  Bij de Beste 10-technologie worden de beste 10 seconden van een 
ecg uit het systeemgeheugen gehaald, zodat het niet nodig is om 
ecg's te herhalen

>  Optionele functie voor inspanningstest (vraag uw lokale vertegen-
woordiger)

>  De beveiliging van ePHI wordt uitgevoerd met behulp van gecentra-
liseerde toegangscontrole voor het apparaat, die is geïntegreerd in 
LDAP of Active Directory

>  Keuze uit de WAM draadloze registratiemodule of de AM12™ regis-
tratiemodule

>  Bidirectionele communicatie via USB, interne modem, LAN, draad-
loos LAN maakt verbinding mogelijk met vrijwel alle  
EMR-, PACS- en CVIS-systemen via XML-/PDF-indeling en  
DICOM /HL7 -protocollen

>  Thermische printer, Z-gevouwen papier in het formaat A4, Smart of 
US letter

>  Kleurenscherm met hoge resolutie biedt realtime voorvertoning en 
navertoning van ecg met 12 afleidingen

>  Volledig toetsenbord met sneltoetsen voor ecg-registratie, ritmeaf-
druk en ecg-verzending/-aanvraag ophalen

>  Geavanceerd VERITAS algoritme voor interpretatie van rust-ecg's 
met specifieke criteria voor leeftijd en geslacht levert in stilte een 
second opinion 

>  Hifi-steekproeffrequentie van 40.000 steekproeven per seconde per 
kanaal

>  De functie voor detectie van omgekeerde afleidingen beperkt het 
aantal fouten en de noodzaak om ecg's te herhalen; detecteert om-
gekeerde afleidingen in ledematen en borst in realtime en geeft aan 
welke afleidingen mogelijk zijn omgekeerd

>  Bij de Beste 10-technologie worden de beste 10 seconden van een 
ecg uit het systeemgeheugen gehaald, zodat het niet nodig is om 
ecg's te herhalen

>  Keuze uit de WAM draadloze registratiemodule of de AM12™ regis-
tratiemodule

>  Bidirectionele communicatie via USB, interne modem, LAN, draad-
loos LAN maakt verbinding mogelijk met vrijwel alle  
EMR-, PACS- en CVIS-systemen via XML-/PDF-indeling en  
DICOM /HL7 protocollen

>  Thermische printer, Z-gevouwen papier in het formaat A4 of 
US letter
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Rust-ecg's
CARDIOLOGIE

CP 150™ elektrocardiograaf
De Welch Allyn CP 150 elektrocardiograaf is een gebruiksvriendelijk en betaalbaar apparaat voor ziekenhuisafdelingen. 
U kunt snel ecg-waarden registreren met een druk op de knop en de geavanceerde functies benutten om de zorgworkflow 
te verbeteren. Zo komt u aan nauwkeurige waarden, die u kunt afdrukken.

ELI™ 230 elektrocardiograaf voor rust-ecg's 
De ELI 230 elektrocardiograaf voor rust-ecg's biedt volledige functionaliteit in een compact en draagbaar apparaat. Het is 
een kosteneffectieve ecg-oplossing die nauwkeurige en betrouwbare ecg-interpretatie voor volwassen en kinderen levert plus 
afdrukken op ware grootte.

ELI™ 150c-elektrocardiograaf voor rust-ecg's 
De ELI 150c elektrocardiograaf biedt uitgebreide functionaliteit in een zeer draagbaar apparaat.

HL7®XMLPDF DICOM®

XMLPDF

>  Kleurenscherm met hoge resolutie biedt realtime voorvertoning en navertoning 
van ecg met 12 afleidingen

>  Het makkelijk te reinigen scherm draagt bij aan naleving van richtlijnen voor 
infectiebestrijding

>  Geavanceerd VERITAS algoritme voor interpretatie van rust-ecg's
>  Hifi-steekproeffrequentie van 40.000 steekproeven per seconde per kanaal
>  De functie voor detectie van omgekeerde afleidingen beperkt het aantal fouten 

en de noodzaak om ecg's te herhalen 
>  Bij de Beste 10-technologie worden de beste 10 seconden van een ecg uit het 

systeemgeheugen gehaald, zodat het niet nodig is om ecg's te herhalen
>  Keuze uit de WAM draadloze registratiemodule of de AM12™ registratiemodule
>  Thermische printer, Z-gevouwen papier in het formaat A4 of US letter
>  Weegt slechts 2,63 kg, inclusief batterij

>  Kleurenscherm met hoge resolutie biedt realtime voorvertoning en navertoning 
van ecg met 12 afleidingen

>  Volledig toetsenbord met sneltoetsen voor ecg-registratie, ritmeafdruk en ecg-
verzending/-aanvraag ophalen

>  Geavanceerd VERITAS algoritme voor interpretatie van rust-ecg's
>  Hifi-steekproeffrequentie van 40.000 steekproeven per seconde per kanaal
>  De functie voor detectie van omgekeerde afleidingen beperkt het aantal fouten 

en de noodzaak om ecg's te herhalen 
>  Bij de Beste 10-technologie worden de beste 10 seconden van een ecg uit het 

systeemgeheugen gehaald, zodat het niet nodig is om ecg's te herhalen
>  Keuze uit de WAM draadloze registratiemodule of de AM12™ registratiemodule
>  Bidirectionele communicatie via USB, interne modem, LAN, draadloos LAN of GPRS 

maakt verbinding mogelijk met vrijwel alle EMR-, PACS- en CVIS-systemen via XML-/
PDF-indeling en DICOM /HL7 protocollen

>  Thermische printer, Z-gevouwen papier van 108 x 140 mm
>  Weegt slechts 3,3 kg, inclusief batterij

>  Dankzij de functie Direct aan kunnen artsen snel opstarten en 
beginnen met ecg-registratie

>  Kleurenaanraakscherm van 7 inch voor snelle en nauwkeurige 
invoer van patiëntgegevens 

>  Geavanceerde filters voor een optimale ECG-curve bieden 
nauwkeurige waarden

>  Voorvertoning van ecg met 12 afleidingen
>  Optionele MEANS ECG-interpretatiesoftware voor volwassenen 

en kinderen
>  Het apparaat werkt ook op batterijen, waardoor u het eenvoudig 

kunt meenemen naar patiënten
>  8 bedrijfsuren en 4 uur oplaadtijd
>  Maximaal 100 testresultaten opslaan op het apparaat of verzen-

den naar een USB-geheugenstick

HL7®XMLPDF DICOM®
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Computergebaseerde rust-ecg's
CARDIOLOGIE

RScribe™ 7 systeem
Een geavanceerd, zeer schaalbaar elektrocardiografisch systeem dat als zelfstandig ecg-apparaat kan worden ingezet of, 
voor meer complexe toepassingen, als netwerkapparaat voor registratie, opslag en weergave.

CardioPerfect® WorkStation
Een geavanceerd beheersysteem voor cardiopulmonaire gegevens dat werkt zoals u werkt en waarmee u elke willekeurige 
computer of laptop omtovert in een efficiënte diagnostische oplossing.

>  Ondersteunt tijdprogrammering voor ecg's, zodat artsen sequentiële 
ecg's kunnen maken tijdens STEMI- of farmacologisch onderzoek

>  Biedt ecg-waarden en bewerkingsfuncties op het scherm voor werken 
zonder papier Wanneer een afdruk is vereist, biedt het systeem 
rapporten in een indrukwekkend aantal indelingen

>  Algemeen erkend algoritme voor de interpretatie van rust-ecg's, met 
specifieke criteria voor geslacht alsook voor volwassenen en kinderen; 
op deze manier levert het apparaat in stilte second opinions

>  Bidirectionele communicatie met externe systemen, waaronder EMR, 
HIS en PACS via XML, PDF en DICOM

>  Toegang tot rapporten en de mogelijkheid om ze te kunnen e-mailen, 
leidt tot hogere productiviteit 

>  Effectieve consulten en verwijzingen doordat rapporten toegankelijk 
zijn op het werk én thuis 

>  Met één druk op de knop alle verschillende tests weergeven die bij een 
patiënt zijn uitgevoerd 

>  Gebruikersprofiel en veiligheidsinstellingen aanpassen 
>  Testgegevens op het grote scherm in een indeling die analyse 

vergemakkelijkt 
>  Testresultaten verzamelen, interpreteren en vergelijken voor een 

alomvattend patiëntbeheer 
>  Gratis controlepad voor HIPAA-programma's om risico's te beperken 
>  Standaardiseren en meer Welch Allyn modules toevoegen naarmate 

uw praktijk groeit

HL7®XMLPDF DICOM®

HL7®XMLPDF DICOM®
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Systemen voor inspanningstests
CARDIOLOGIE

XScribe™ systeem voor inspanningstests
XScribe wordt al geruime tijd beschouwd als hét systeem voor het testen van cardiale inspanning dankzij de innovatieve 
technologieën en geavanceerde algoritmen die artsen ondersteunen bij hun drukke dagelijkse werkzaamheden.

>  Breedbeeld kleurenaanraakscherm van 24 inch met hoge resolutie
>  De logische gebruikersinterface met links-rechtsnavigatie en intuïtieve 

bediening leidt gebruikers moeiteloos door procedures
>  Onze innovatieve SCF (Source Consistency Filter) minimaliseert ruis en 

basislijnartefacten met behoud van een ecg-signaal van diagnostische 
kwaliteit

>  De WAM draadloze registratiemodule verzendt ecg-gegevens digitaal en 
biedt de patiënt hierdoor comfort en bewegingsvrijheid

>  Het toonaangevende VERITAS algoritme biedt interpretatie van ecg's 
met 12 afleidingen voor volwassenen, adolescenten en kinderen

>  Snelle toegang tot doorlopende ST-trends en -profiel, ST-niveau en 
-helling voor alle 12 gemiddelde complexen, en automatische vergelijking 
met referentiecomplexen

>  In de modus voor volledige weergave is er tijdens het onderzoek een 
weergave per hartslag beschikbaar, evenals een post-testweergave, 
zodat u makkelijk achteraf gebeurtenissen kunt toevoegen en het ecg 
kunt afdrukken

>  Het XScribe systeem biedt een aantal integratie-oplossingen, van 
eenvoudige connectiviteit tot volledige interoperabiliteit

>  Geconfigureerd voor Ergoline ergometers of TrackMaster® loopbanden
>  Optie voor vacuümsysteem (vraag uw lokale vertegenwoordiger)

HL7®XMLPDF DICOM®

Top Performance Ergometers

Het XScribe Systeem kan geconfigureerd 
worden met Ergoline en Lode ergometers  
via RS232 of USB.

Top Performance Treadmills

Het XScribe Systeem kan geconfigureerd worden 
met Trackmaster® TMX428 en TMX425 loopbanden 
via RS232 of USB.

Top Prestatie Stress  
BP Monitoren

XScribe connecteerd met de  
industrie-standaard Suntech® Tango®  
voor automatische NIBP en SpO2  
metingen gedurende de gehele  
inspanningstest. 

Fully Equipped With Top Performance 
Ergometers, Treadmills and NIBP Solutions
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Holter systemen 
CARDIOLOGIE

HScribe™ Holter analysesysteem
Het HScribe™ holtersysteem ondersteunt flexibele systeemconfiguraties en is daardoor geschikt voor alle behoeften op het 
gebied van Holter bewaking, van eenvoudige tot complexe installaties. 

H12+™ digitale Holter recorder
De compacte en lichtgewicht H12+ kan doorlopende ecg-registraties met 12 afleidingen maken en is daarom een onmisbaar 
hulpmiddel voor het bewaken van ecg-variaties.
 

H3+™ digitale Holter recorder
De H3+™ digitale recorder geeft het woord ‘compact’ een nieuwe betekenis en biedt daarbij enkele
van de meest indrukwekkende mogelijkheden van onze tijd.
 

>  Elektronische rapporten exporteren naar elke netwerkbestemming
>  Holter registraties importeren van een onbeperkt aantal externe 

locaties met de optionele functie Web Upload
>  Ontvang een Modality werklijst en sla eindrapporten via DICOM 

op in PACS
>  VERITAS algoritmen voor signaalverwerking zorgen voor zeer 

nauwkeurige hartslagdetectie, labels en ruisonderdrukking ten 
behoeve  van betere herkenning van gebeurtenissen en snelle 
analyse van registraties

>  Modi voor retrospectieve, prospectieve en overlappende scans 
worden ondersteund

>  12 afleidingen per hartslag opgenomen op een Compact Flash-
geheugenkaart gedurende maximaal 48 uur

>  Compleet grafisch beeldscherm waarop u een voorvertoning van 
ecg-golfvormen kunt bekijken wanneer de Holter op de patiënt is  
aangesloten

>  Alfanumerieke patiënt-ID's kunnen worden ingevoerd voor unieke 
identificatie van elke registratie

>  10.000 steekproeven per seconde per kanaal voor superieure  
pacemaker-spikedetectie

>  Weegt slechts 125 gram

> 3-kanaalsregistratie met standaard pacemaker-spikedetectie
>  Klein en licht (weegt slechts 28 g) en daardoor zeer comfortabel voor patiënten
>  Maar liefst 7 dagen (168 uur) continue registratie met slechts één AAA-batterij 
>  Compleet grafisch beeldscherm waarop u een voorvertoning van ecg-

golfvormen kunt bekijken wanneer de Holter op de patiënt is aangesloten

HL7®XMLPDF DICOM®
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ABPM 7100 bloeddrukbewaking
Gebruiksvriendelijke ambulante 24-uurs bloeddrukbewaking die de effecten van witte-jassen-hypertensie voorkomt, 
nauwkeurige bloeddrukmetingen tijdens de slaap verricht en geneesmiddelentherapie op maat mogelijk maakt.

>  Gebruikt oscillometrische technologie, een erkende methode voor automatische NIBP-meting
>  Voldoet aan of overschrijdt de nieuwste AAMI-/EHS-normen en heeft de hoogst mogelijke score (A/A) volgens de criteria van de 

British Hypertension Society (BHS)
>  Licht, compact en stille werking voor optimale therapietrouw van de patiënt
>  Onbeperkte protocollen voor programmering van meetperioden en oppompfrequenties
>  Opnametijd van ruim 48 uur
>  Central BP en Pulse Wave Analysis kunnen worden toegevoegd als upgrade
>  De latexvrije manchetten verkleinen het risico op allergische reacties
>  Auto Feedback Logic tijdens inflatie voor prima comfort en acceptatie door de patiënt 

ABPM-7100S  ABPM 7100 recorder met CardioPerfect® Workstation software
ABPM-7100HMS  ABPM 7100 recorder met Hypertension Management Software 
ABPM-7100CBP   ABPM 7100 recorder met Central BP en  
  Hypertension Management Software
ABPM-7100PWA  ABPM 7100 recorder met Central BP, Pulse Wave  
  Analysis en Hypertension Management Software 

ABPM-systemen en systemen voor gegevensoverdracht 
CARDIOLOGIE

Web Upload
De functies Web Upload en ABPM-gegevensoverdracht maken het mogelijk dat Holter en ABPM-registraties worden geüpload 
vanaf een computer met internetverbinding naar een scancentrum dat is uitgerust met de functie Web Upload.
 

>  Een webtoepassing die veilig en automatisch op clientcomputers 
wordt geïnstalleerd

>  Onbeperkt aantal externe clientlocaties, waardoor zorginstellingen 
met hun cardiologische zorg vrijwel overal kunnen komen waar 
internetverbinding is

>  Veilige overdracht (SSL) met verificatie ter bescherming van de 
privacy van de patiënt draagt bij aan naleving van regelgeving 
en HIPAA-richtlijnen

>  Wizard-achtige gebruikersinterface voor snelle en makkelijke 
gegevensoverdracht van ecg-Holter en ABPM systemen

Geavanceerde technologie vergroot de toegang tot cardiologische zorg

Clinic

Clinic

Clinic

Clinic

Clinic

Nursing Home

Clinic Pharmacy

Factory

Clinic

Web Upload – de beste oplossing voor: 

De functie Web Upload

Tele-medicine

Zorgketens en

zorginstellingen
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De lampen van Welch Allyn uit de Green 

Series™ (GS) geven helderder, witter licht en 

verbruiken minder energie dan conventionele 

halogeenlampen. 

MEDISCHE VERLICHTING

Green Series onderzoekslampen
MEDISCHE VERLICHTING

GS 300 Algemene onderzoekslamp 
>  Ideaal voor huisartsenpraktijken, spoedeisende-hulpafdelingen,  

poliklinieken en dermatologiepraktijken
>  Eén ledlampje met een compact ontwerp levert intens licht zonder  

daarbij hitte af te geven
>  Betaalbaar en robuust

 44452 (EU), 44454 (VK) GS 300 Algemene onderzoekslamp met rolstatief
 44412 (EU), 44414 (VK) GS 300 Algemene onderzoekslamp met tafel-/wandbevestiging
 48960 Hoog rolstatief voor intensief gebruik 91 cm

44412

GS onderzoekslamp IV 
>  Perfect voor verloskunde en gynaecologie of voor specialismen waarbij een bepaald gebied sterk moet worden belicht
>  Eén ledlampje dat 3x sterker is dan halogeen
>  Zeer flexibele lichtbuis die tweemaal zo lang is als conventionele buizen en die is uitgerust met een compacte, 

onopvallende kop waarmee uiterst nauwkeurig kan worden gericht

 48812 (EU), 48814 (VK)   GS Algemene onderzoekslamp IV met tafel-/wandbevestiging 
 48950  Rolstatief voor GS onderzoekslamp IV
 52640  Wegwerpbeschermhoes voor GS onderzoekslamp IV  

(25 per doos, 5 dozen per verpakking) 

48812

48950

44602

GS 600 Kleine behandellamp 
>  Ideaal voor kleine ingrepen en onderzoeken in elke zorgomgeving
>  Via de contactloze regelfuncties krijgt u altijd de juiste belichting op het juiste moment
>  Voorzien van 3 ledlampen met een bredere kop en is speciaal ontworpen voor 

veeleisende onderzoeksomstandigheden

 44902 (EU), 44904 (VK)  GS 600 kleine behandellamp met rolstatief 
 44912 (EU), 44914 (VK)  GS 600 Kleine behandellamp met tafel-/wandbevestiging 
 48960  Hoog rolstatief voor intensief gebruik 91 cm
 52630  Wegwerpbeschermhoes voor GS 600 (50 per doos,  

5 dozen per verpakking)
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Green Series onderzoekslampen
MEDISCHE VERLICHTING

44902

GS 900-behandellamp 
>  Perfect voor ingrepen in een ziekenhuis, ambulant zorgcentrum, polikliniek of 

artsenpraktijk
>  Voorzien van 6 ledlampen met regelbare intensiteit, uitmuntende duurzaamheid, 

uitstekende wendbaarheid en ongeëvenaarde spotkwaliteit 
>  Plafondbevestiging biedt meer vloerruimte en rechtstreeks licht tijdens  

behandelingen

 44902 (EU), 44904 (UK)   GS 900 Behandellamp met rolstatief 
 44900-C  GS 900 Behandellamp met plafondbevestiging 
 44900-W  GS 900 Behandellamp met wandbevestiging
 52630  Wegwerpbeschermhoes voor GS 900 (50 per doos,  

5 dozen per verpakking) 

GS specificaties

GS Onderzoekslamp IV GS 300 GS 600 GS 900

Aantal ledlampen 1 witte ledlamp 1 witte ledlamp 3 witte ledlampen 6 witte ledlampen

Kleurtemperatuur 5.500 °K 5.500 °K 5.500 °K 5.500 °K

Lichtintensiteit op 
normale werkafstand

20.000 lux (1.858 footcandles) 30,5 cm afstand: 30.000 lux (2.787 
footcandles) 50 cm afstand: 15.000 
lux (1.393 footcandles)

Bij hoge intensiteit: 30,5 cm afstand: 75.000 lux 
(6.967 footcandles) 50 cm afstand: 40.000 lux 
(3.716 footcandles) Bij lage intensiteit: 30,5 cm 
afstand: 55.000 lux (5.109 footcandles) 50 cm 
afstand: 30.000 lux (2.787 footcandles)

Bij hoge intensiteit: 60,9 cm afstand: 100.000 
lux (9.290 footcandles) 100 cm afstand: 55.000 
lux (5.109 footcandles) Bij lage intensiteit: 60,9 
cm afstand: 75.000 lux (6.967 footcandles) 100 
cm afstand: 40.000 lux (3.716 footcandles)

Levensduur ledlamp 50.000 uur 50.000 uur 50.000 uur 50.000 uur

Werkafstand 40 cm 30,5 cm tot 50 cm 30,5 cm tot 50 cm 60,9 cm tot 100 cm

Spotgrootte op 
werkafstand

10 cm tot 25 cm 13 cm tot 15 cm 15 cm tot 18 cm 23 cm tot 25 cm

Elektrisch Ingangsstroom: 100-240 V~  
50 Hz-60 Hz, 0,30 A max

Ingangsstroom: 100-240 V~  
50 Hz-60 Hz, 0,35 A max

Ingangsstroom: 100-240 V~  
50 Hz-60 Hz, 0,65 A max

Ingangsstroom: 100-240 V~  
50 Hz-60 Hz, 1,00 A max

Netsnoer AWG nr. 18, geaarde 3-aderige 
snoerenset 
2,5 m lang

AWG nr. 18, geaarde 3-aderige 
snoerenset 
2,5 m lang

AWG nr. 18, geaarde 3-aderige snoerenset 
2,5 m lang

AWG nr. 18, geaarde 3-aderige snoerenset 
2,5 m lang

Gewicht Totaal tafel- en wandbevestiging: 
2,40 kg
Totaal rolstatief: 5,63 kg

Totaal tafel- en wandbevestiging: 
2,56 kg
Totaal rolstatief: 5,78 kg

Totaal tafel- en wandbevestiging: 2,93 kg
Totaal rolstatief: 7,87 kg

Totaal wandbevestiging:  
8,12 kg
Totaal rolstatief: 20,34 kg
Totaal plafondbevestiging: 11,11 kg

Bevestigingsopties Tafel-/wandbevestiging
Rolstatief

Tafel-/wandbevestiging
Rolstatief

Tafel-/wandbevestiging
Rolstatief

Wandbevestiging, rolstatief, plafondbevestiging

Accessoires Wegwerpbeschermhoes 52640 N.v.t. Wegwerpbeschermhoes 52630 Wegwerpbeschermhoes 52630

Garantie > 5 jaar beperkt > 5 jaar beperkt > 5 jaar beperkt > 5 jaar beperkt
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Wij begrijpen dat u zich geen onderbrekingen als gevolg van apparaatstoringen kunt  
veroorloven en dat u behoefte hebt aan een gemakkelijke manier om artsen snel in te  
werken met de apparatuur die ze gebruiken. Daarom hebben we service diensten gelanceerd  
om u te helpen uw investeringen te optimaliseren en alles zo efficiënt mogelijk draaiende  
te houden met als uiteindelijke doel de veiligheid van de patiënten te waarborgen.

>  Onderhoudsservice om ingewikkeld onderhoud enerzijds en de kosten voor het op peil houden  
van de apparatuur anderzijds zoveel mogelijk te beperken

>  Opleidingsservice om klinische/technische beste praktijken te bevorderen met het oog op betere  
patiëntenzorg

>  Professionele service om nieuwe technologie doeltreffend te integreren in uw omgeving en workflows

Elk programma is erop gericht u door middel van samenwerking te helpen uw patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Dit portfolio is cruciaal 
in de bijdrage die we kunnen leveren aan het realiseren van de topprioriteiten van uw instelling, zoals:

>  Systeembetrouwbaarheid handhaven voor betere patiëntzorg
>  De competenties en efficiëntie van het personeel versterken zodat de apparatuur optimaal wordt gebruikt en onderhoudswerkzaamheden 

beperkt blijven
>  De eigendomskosten verlagen en de resultaten van uw instelling verbeteren
>  Technologische middelen optimaliseren
>  De levensduur van uw apparaten en systemen maximaliseren

Vraag uw Welch Allyn accountmanager naar de plaatselijke verkrijgbaarheid.

Services
Drie essentiële diensten. Flexibele opties. Eén interactieve bron.

SERVICE EN BELEID

Services
SERVICE EN BELEID
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Een breed serviceaanbod dat uw investering 

beschermt en artsen voorziet van hetgeen 

ze nodig hebben voor de zorg van patiënten: 

apparaten die zonder haperen functioneren  

waar en wanneer ze nodig zijn.
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Welch Allyn staat achter haar producten
Alle producten van Welch Allyn zijn gedekt door een uitdrukkelijke garantie tegen productiefouten. 

Tijdens de garantieperiode van een product zorgt Welch Allyn voor herstel of vervanging als het 

productdefect niet te wijten is aan onjuist gebruik, onachtzaamheid, schade tijdens transport of 

normale slijtage.

Beleid lampen van Welch Allyn
Welch Allyn instrumenten zijn ontwikkeld met het oog op optimale prestaties en dit geldt ook voor het 

ontwerp van de lichtbron. De productie van lampen vormt een zeer essentieel onderdeel van het hele 

systeem; daarom raden wij u aan uitsluitend te werken met originele lampen van Welch Allyn. 

Beleid batterijen van Welch Allyn
Nikkel-cadmiumbatterijen van Welch Allyn worden bij voortijdige uitval, vóór de datum die op 

de batterij is vermeld, vervangen voor een verlaagde prijs op pro rata basis (mits gebruikt in een 

handgreep van Welch Allyn). Deze datum is twee jaar na de productie van de batterij.

Beleid
SERVICE EN BELEID

Hill-Rom. Uw belangrijkste partner als het gaat om betere 
resultaten voor patiënten en hun zorgverleners.

De informatie in deze productcatalogus en de aangeboden functies zijn bedoeld om informatie te geven over producten die verkrijgbaar zijn bij Welch Allyn. Alle redelijke inspanningen zijn geleverd om ervoor te zorgen dat de informatie nauwkeurig 
is. Welch Allyn kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onverwachte onnauwkeurigheden. Welch Allyn geeft geen garanties over de nauwkeurigheid en behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze catalogus aan te 
brengen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving. 

Alle medische hulpmiddelen van Welch Allyn in deze catalogus die momenteel worden verkocht in Europa, zijn gereguleerde gezondheidsproducten die op grond van deze regulering zijn voorzien van een CE-markering. Welch Allyn adviseert u de 
gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het personeel van de zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulp-
middelen. Welch Allyn behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Welch Allyn biedt, is de expliciete schriftelijke garantie die wordt verleend op de 
verkoop of verhuur van haar producten. Voor gedetailleerde informatie kunt u contact met ons opnemen via: https://emeai.welchallyn.com/content/welchallyn/emeai/en/other/contact-us.html
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Deze brochure bevat een overzicht van ons assortiment aan oplossingen. 
Bezoek voor meer informatie emeai.welchallyn.com of neem contact op 
met uw lokale Welch Allyn accountmanager.

HOSPIDEX nv
Grijpenlaan 23, 
3300 Tienen, Belgique
T +32 16 77 89 31 
info@hospidex.eu

WWW.HOSPIDEX.EU


