SOLID-STATE HRM-KATHETERS
EEN SNELLE EN BETROUWBARE METHODE
VOOR UW MANOMETRIE ONDERZOEKEN

KEUZE
GEBRUIKSGEMAK
BETROUWBAARHEID

SOLID-STATE HRM-KATHETERS
Solid-state manometrie is al 15 jaar een beproefde techniek
die snelle resultaten oplevert bij de meting van de werkelijke
fysiologische karakteristieken. Herbruikbare solid-state katheters
hebben geen onderzoeksvoorbereiding nodig, hoeven niet te
worden gekalibreerd en gebruiken slechts één connector voor
alle drukken.
LABORIE biedt een volledig scala aan solid-state katheters voor:
-	HRM en HRIM (oesofageaal)
-	HRAM en 360 graden-HRAM (anorectaal)
-	HRCM (colon)
-	HRSM (dunne darm/antroduodenaal)
-	Sfincter van Oddi
in verschillende diameters van 6 French tot en met 14 French,
om nauwkeurige metingen voor verschillende patiëntgroepen te
kunnen bieden. Onze katheters hebben een bereik van 1 druk
voor eenvoudige ARM-onderzoeken tot 36 drukkanalen voor
HRM en 40 drukkanalen voor 360 graden-HRAM. Optioneel
kunnen impedantie-elektroden en lumen worden toegevoegd.

WAT BETEKENT DIT VOOR U EN UW PATIËNTEN?
KEUZE

drukken. De katheters kunnen mechanisch worden gereinigd in

U hebt een grote keuzevrijheid in standaard en special order

plaats van handmatig, dankzij de speciale waterdichte dop. Al

katheters die een oplossing bieden voor al uw patiëntgroepen,

deze voordelen zorgen ervoor dat u meer tijd aan uw patiënten

elk type onderzoek en elk budget. We kunnen zelfs op verzoek

kunt besteden.

een katheter op maat maken volgens uw eigen specificaties,
voor wetenschappelijk onderzoek of voor zeer gespecialiseerde

BETROUWBAARHEID

patiëntonderzoeken.

De hoge kwaliteit en de minimale afwijking van onze katheters
maken ze zeer geschikt voor uw langdurige onderzoeken, zoals

GEBRUIKSGEMAK

manometrie-onderzoeken van het colon en de dunne darm.

Onze solid-state katheters hebben geen

Met ons premium servicecontract kunt u uw onderzoeken

onderzoeksvoorbereiding nodig, hoeven niet te worden

uitvoeren zonder enige onderbrekingen, zelfs in het geval van

gekalibreerd en gebruiken slechts één connector voor alle

een reparatie, en kunt u zo nog meer uit uw katheter halen.

STANDAARD SOLID-STATE HRM-KATHETERS
Artikelcode

Onderzoek

Aantal drukken

Type drukken

Diameter

Impedantie

K12959-L5-1038-D

HRAM

9

1 voor ballon, 8 circumferentieel

12 French

-

K121259-L5-1444-D

HRAM

12

1 voor ballon, 11 circumferentieel

12 French

-

K122359-L5-1623-D

HRAM (3D)

23

Alle unidirectioneel, 5 x 4 op 90 graden

12 French

-

K102459-00-1389-D

HRM

24

Alle unidirectioneel, P2 op 180 graden

10 French

-

K103659-00-1102-D

HRM

36

5 circulair (LES), 31 unidirectioneel

10 French

-

K83659-E-10107-D

HRIM

36

Alle unidirectioneel

K103659-E-1545-D

HRIM

36

5 circulair (LES), 31 unidirectioneel

8 French

12Z (13 ringen)

10 French

16Z (17 ringen)

Standaard katheters: < 2 weken levertijd, katheterdefinities standaard inbegrepen in de software.

SPECIAL ORDER SOLID-STATE HRM-KATHETERS
Onderzoek

Aantal drukken

K123659-00-1002-D

Artikelcode

HRM

36

Alle circumferentieel

Type drukken

12 French

Diameter
-

Impedantie

K62559-00-1049-D

HRM

25

Alle unidirectioneel

6 French

-

K62559-E-1022-D

HRIM

25

Alle unidirectioneel

6 French

12Z (13 ringen)

K143659-L6-1375-D

HRM Colonic

36

Alle unidirectioneel

14 French

-

K143659-L6-1352-D

HRM Colonic

36

Alle unidirectioneel

14 French

-

K143659-L6-1612-D

HRM AD

36

Alle unidirectioneel

14 French

-

K103659-00-1744-D

HRM AD

36

Alle unidirectioneel

10 French

-

Special order katheters: levertijd 6-8 weken; katheterdefinities standaard inbegrepen in de software.
Ontwerpen op maat zijn mogelijk op aanvraag.

SOLAR GI HRM
HET MEEST GEAVANCEERDE HRM-SYSTEEM OP DE MARKT
Onze solid-state katheters worden aanbevolen voor gebruik met het
Solar GI HRM-systeem – momenteel het meest geavanceerde HRMsysteem op de markt – dat u de mogelijkheid biedt om:
-	snelle (in slechts 10 minuten), betrouwbare
en nauwkeurige metingen uit te voeren
-	de gegevens beter, gemakkelijker en sneller te analyseren
-	de procedurekosten te verlagen

PREMIUM SERVICECONTRACT VOOR SOLID-STATE HRM-KATHETERS(1)
Met ons optionele premium servicecontract voor solid-state HRM-katheters krijgt u:
- uitgebreide dekking en garantie
- binnen 48-72 uur een leenkatheter ter vervanging
- lagere reparatiekosten

Type service

Standaard garantie

Extra servicecontract

Aantal metingen

200

300

Controle van de katheter en herkalibratie

Niet inbegrepen

Inbegrepen

Leenkatheter ter vervanging

No

48-72 uur

Reparaties

Niet inbegrepen

Inbegrepen

Professionele reiniging

Niet inbegrepen

Inbegrepen

Onbedoelde schade

Niet inbegrepen

50% korting op de kosten

Met het premium servicecontract kunt u uw motiliteitstests
doen zonder onderbrekingen in uw praktijk vanwege
reparaties. Daarbij profiteert u van een uitbreiding van
de gebruikstoepassingen onder garantie voor uw
katheter.
Het premium servicecontract is alleen beschikbaar
voor nieuw aangeschafte STANDAARD katheters.
(1)
Het premium servicecontract is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde
landen of regio’s.

Neem voor informatie over de beschikbaarheid in uw land contact op met uw
Laborie-vertegenwoordiger.
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