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KLINISCHE PRESTATIE 

• Meer dan 30 onderzoeksstudies sinds 1992

• Na het gebruik van EndoSheath in 100 cystoscopieën, 
lieten 100% van de microbiologische monsters een 
schone flexibele PrimeSight-cystoscoop zien na 
gebruik van de EndoSheath-barrière en de verkorte 
reinigingsmethode.2

• In een gerandomiseerde studie bedroeg de totale 
opwerkingstijd voor een conventioneel systeem 
62,1 (± 12,8) minuten, terwijl de opwerking van de 
endoscoop na gebruik van de EndoSheath-barrière 
4,2 (± 1,3) minuten in beslag nam.3

• Op basis van een studie onder 200 patiënten is de 
incidentie van urineweginfecties na de procedures 
waarvoor antibiotica nodig zijn, vergelijkbaar tussen 
conventionele cystoscopie en cystoscopie met 
behulp van de EndoSheath-barrière.4

PRIMESIGHT™-CYSTOSCOPIE MET 
ENDOSHEATH® BESCHERMENDE BARRIÈRE

• Tijdens de procedure bedekt de EndoSheath-barrière 
de PrimeSight-cystoscoop en isoleert deze volledig 
van contact met de patiënt. De endoscoop wordt 
nooit direct aan biologisch materiaal blootgesteld.

• Cystoscopen van PrimeSight, speciaal ontworpen voor 
gebruik met de EndoSheath-barrière, omvatten geen 
werkkanalen, aansluitingen en afdichtingen. In plaats 
daarvan maken deze moeilijk te reinigen componenten 
deel uit van de steriele EndoSheath-barrière, die aan 
het eind van elk geval wordt verwijderd.

Voorafgaand aan elke procedure wordt 
de PrimeSight-cystoscoop in de steriele 
EndoSheath-barrière geplaatst. Samen 
vormen ze een volledig functioneel 
cystoscopiesysteem.

De EndoSheath-barrière voor eenmalig 
gebruik omvat het kanaal, de aansluitingen 
en de afdichtingen. EndoSheath wordt 
gebruikt met de D-vormige PrimeSight-
cystoscoop.

GEBRUIK VAN ENDOSHEATH MET HET PRIMESIGHT-SYSTEEM



ENDOSHEATH BESCHERMENDE BARRIÈRE

VERHOOGDE CAPACITEIT

• Een enkele PrimeSight-cystoscoop kan 
normaal gesproken de casusbelasting van 
drie conventionele cystoscopen aan.

• Een verhoogde capaciteit kan de 
patiëntachterstand en de wachttijd voor 
cystoscopieprocedures verkorten.

• Maakt een kliniek zelfredzaam. Geen externe 
opwerking tussen patiënten.

• Beschikbaar voor PrimeSight video- en vezeloptische 
cystoscopen in twee kanaalgroottes: 1,5 mm voor 
diagnostische procedures en 2,1 mm voor zowel 
diagnostische als therapeutische procedures.

• Bewezen effectieve barrière tegen organismen tot 
27 nanometer.

• 100% lektest tijdens productie met 0% acceptabel 
uitvalpercentage. 

• EndoSheath wordt gesteriliseerd met ethyleenoxide, 
waardoor een maximaal steriliteitsveiligheidsniveau 
wordt verkregen (SAL 10-6)

• Meer dan 5 miljoen stuks EndoSheath verkocht 
zonder meldingen van patiënt-tot-patiënt 
kruisbesmetting.

TYPE STERILISATIE
KANS OP EEN 
NIET-STERIELE 

EENHEID

EndoSheath

Ethyleenoxide-sterilisatie

1 op 1.000.000
(SAL 10-6)

SAL 10-5

Automatische Endoscoop 
Reprocessoren (AER)

Sterilisatie van vloeistoffen

1 op 10.000
(SAL 10-4)

Sterke desinfectie
1 op 1.000
(SAL 10-3)

SAL 10-2

SAL 10-1

Niet-steriel
1 op 1

(SAL 100)
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PrimeSight-cystoscopiesystemen zijn compact en 
ultradraagbaar, waardoor ze perfect zijn voor gebruik 
in elke praktijk of ziekenhuis.

CST-5000 FLEXIBELE VIDEOCYSTOSCOOP
Aansluiting op ons DPU-7000 videosysteem voor 
optimale visualisatie.

CST-4000 FLEXIBELE VEZELOPTISCHE 
CYSTOSCOOP
Voor aansluiting op een schroefbare draagbare 
BLS-1000 led-lichtbron en op de meest concurrerende 
lichtbronnen en camerasystemen.

DPU-7000 VIDEOSYSTEEM
Alles-in-één systeem met beeldvorming op volledig 
scherm.


