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basket, voerdraad & laserfiber begeleiding

PORT SEAL 
Inclusief verwijderbare 
 Y-connector



 

Brochure Port Seal | Versie 2014.1

Steenverwijdering portfolio 
Port Seals !
Het introduceren van een laserfiber, of basket tijdens een ureterenoscopie geeft vaak een 
praktisch probleem en dat is het risico op het lekken van irrigatie door de scope poorten. De 
meeste stops laten altijd nog irrigatie door, omdat ze niet af te stellen zijn op het flexibele 
instrumentarium.  Daarnaast geven veel bestaande seals het risico dat de laserfiber te 
makkelijk beweegt, waardoor er een vergroot risico ontstaat op scope beschadigingen.  !
Daar brengt de PortSeal van Mayumana verandering in! Deze disposable poort kan 
desgewenst tot 8 French producten doorvoeren, waarbij de poort volledig dicht gezet kan 
worden, met de disposable ‘gelocked’. Het is tevens mogelijk om met een laser fiber te 
werken, waarbij nog steeds de optie bestaat te bewegen met de fiber, zonder dat er irrigatie 
wegvloeit via de poorten van de scope.  !
Artikelnummer Mayumana Port Seal:  MPS-Y01 !
De PortSeal maakt het mogelijk om stone management procedures sneller, veiliger en 
hygiënischer uit te voeren. De PortSeal wordt steriel geleverd en is een echte aanwinst! Deze 
seal is een Y-connector en kan desgewenst worden losgekoppeld, zodat u ook alleen de 
PortSeal kan gebruiken zonder het Y-stuk.  !
Nieuwe producten: 
Er komen een aantal vernieuwingen op dit gebeid waar we u binnenkort over informeren die 
het nog makkelijker maken om devices zoals laser fibers makkelijk door te voeren met een 
simpele druk op de knop. U hoeft dan niet meer te draaien aan dopjes en dit vergemakkelijkt 
de procedure. Deze devices zijn speciaal afgestemd op onze laserfibers, zodat u makkelijk de 
beschermende sheaths die over de laserfibers zijn gemonteerd, kunt gebruiken. Het is nog 
een paar maanden wachten voor deze nieuwe dopjes, tot die tijd bieden we onze standaard  
PortSeal aan. !
Hieronder alvast een aantal illustraties van deze nieuwe innovaties! !



Hoe kunnen wij  
u helpen?

MAYUMANA HEALTHCARE B.V.  !
Vennestraat 23 

2161 LE Lisse 
Nederland 

T:  +31252 235 800 
M: +31624 347 476 
F:  +31252 221 262    

www.mayumana-healthcare.com 

info@mayumana-healthcare.com 

e-order@mayumana-healthcare.com 

Specialist in Endo-Urologie, BPH en 
Chirurgische Incontinentie 
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