
K dispozici ve 
dvou verzích

Vše je součástí balení: 
žádné skryté náklady
• Ergonomická a pohodlná pistole

• Krátká rozprašovací tryska s
ochranným krytem proti
potřísnění

• Dlouhá femorální tryska

• Integrované odsávání a
vyplachování

• Čisticí tyčinka pro případ
zanesení femorální trysky

Baleno samostatně nebo
jako součást setů Mölnlycke

Mölnlycke® Pulzní laváž® 
Jednorázový vysokotlaký systém pulzní laváže Mölnlycke® představuje efektivní způsob 
očištění kosti a odstranění mechanických nečistot při implantaci kloubní náhrady. Zvyšuje 
také penetraci cementu do houbovité kostní tkáně a může tak napomoci k pevnější fixaci 
implantátu a snížení počtu revizních operací. Je také účinným mechanickým debridementem 
na čištění ran, odstraňování nečistot, nekrotických tkání a nečistot.

 Ortopedická řešení přesně podle vašich představ

• Pro zvýšení efektivity přidejte 
pulzní laváž do vašich 
zákaznických setů

• K dispozici také samostatně 

• Napájecí adaptér: tato verze je
šetrná k životnímu prostředí,
protože nevyžaduje použití
alkalických baterií. Jednorázová
pistole a napájecí adaptér k
opakovanému použití.

• Vestavěná baterie: tato verze je
šetrná k životnímu prostředí,
protože nevyžaduje použití
alkalických baterií. Jednorázová
pistole a napájecí adaptér k
opakovanému použití.



Ref. č. Popis

9750000 Systém pro pulzní laváž, elektrický

9750001 Systém pro pulzní laváž, s vestavěnou baterií

9751000 Kartáčová tryska na výplach s odsáváním**

9752000 Napájecí adaptér (AC 100~240 V)

Napájecí adaptér* Vestavěná baterie

* V setech je k dispozici verze s adaptérem. Brzy bude v setech k dispozici i verze s vestavěnou baterií.

** Kartáčová tryska na výplach s odsáváním je k dispozici buď ve sterilním samostatném balení, nebo jako součást vašeho zákaznického setu.
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Napájecí adaptér

Kartáčová tryska na výplach s odsáváním




