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DISPOSABLE ENDOSCOPIE- 
ACCESSOIRES
OPTIMAAL UITGERUST BIJ ELKE INGREEP
MICRO-TECH verzorgt voor u een optimaal assortiment 
endoscopieproducten. Het assortiment omvat belangrijke 
producten voor uw dagelijkse praktijk zoals werkveilig-
heidsvoorzieningen voor artsen en personeel, maar ook 

oplossingen die het comfort van de patiënt vergroten. 
Alle producten zijn gestest en gecertificeerd volgens 
DIN EN13485:210 en voldoen aan de Richtlijn Medische 
Hulpmiddelen 93/42/EEG.

BIJTRINGEN
 
Verschillende configuraties beschikbaar: standaard en 
pediatrische bijtringen, alsook atraumatische bijtringen

COLOSHORTS
 
Zacht, absorberend materiaal, kleur donkerblauw, met 
klittenbandsluiting te sluiten opening aan de achterzijde, 
tailleband met elastische band

BIOPSIEKANAAL-VENTIELDOP MET SPOELAANSLUITING

Geschikt voor Olympus- en Fujifilm-endoscopen.

OPLEGDOEK VOOR STERIELE INSTRUMENTEN

Waterdichte, absorberende, licht blauwe doek met  
4 transparante instrument-opbergvakken, dubbelzijdig 
plakband voor bevestiging
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PROTRAP LUMA™

Bestaat uit een slang, behuizing, specimen tray en licht-
staafje. De specimen trays vangen de poliepen op, zijn 
eenvoudig uitwisselbaar en passen in een weefselpotje

VENTIELDOPPEN

De wegwerp ventieldoppen voor het biopsiekanaal passen 
op endoscopen van Olympus, Fujifilm en Pentax

POLIEPENVAL

Dit 4-kamersysteem biedt de mogelijkheid om maximaal  
4 poliepen of biopsiemateriaal afzonderlijk op te vangen
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PROCTOSCOOP

Voor de betrouwbare diagnose van het rectum biedt  
MICRO-TECH verschillende proctoscopen in wegwerp-
varianten aan. De proctoscopen zijn gemaakt van hoog-
waardig kristalhelder plastic, dat een duidelijk zicht op   
de darmwand garandeert en bij de patiënt geen koud  
gevoel veroorzaakt. Het gladde oppervlak vergemakkelijkt 
ook het onderzoek en voorkomt mogelijke verwondingen.

EMBRELLA

Tijdens een endoscopie belemmeren plooien in de darm-
wand het zicht en bemoeilijken poliepdetectie. Door het 
ontwerp van EMBRELLA wordt de darmwand voorzichtig 
aangespannen en de plooien gladgestreken. Tegelijkertijd 
centreert EMBRELLA de endoscoop en stabiliseert het 
de positie tijdens de behandeling. EMBRELLA is snel en 
eenvoudig op de endoscooptip te bevestigen.
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REF Omschrijving Maat

BIJTRINGEN

AC01-102.M Bijtring geel, zonder hoofdband Medium (M)

AC01-103.A Atraumatische bijtring blauw, latexvrije hoofdband van Spandex/Lycra Atraumatisch (A)

AC01-103.M Bijtring blauw, hoofdband van textiel Medium (M)

AC01-103.P Pediatrische bijtring, latexvrije hoofdband van Spandex/Lycra Pediatrisch (P)

AC01-150 Bijtring blauw (ook per stuk verkrijgbaar) Medium (M)

COLOSHORTS

TX01-101.UZ
Colonoscopie onderzoeksbroekje, 
donkerblauw, materiaal PP

Afmetingen: 130 x 65 cm,
verpakkingseenheid: 100 stuks

OPLEGDOEK 

TX03-101.M4 Lichtblauw, 4 zakken (elk L x B: 20 x 25 cm)

BIOPSIE VENTIELEN

AC03-102.O Blauw, voor Olympus- en Fujifilm-endoscopen (vanaf G5)

AC03-101.P Rood, voor Pentax-endoscopen

AS2450000
Ventieldop biopsiekanaal, met spoelaansluiting,  
geschikt voor Olympus- en Fuji-endoscopen

AS2460000
Ventieldop biopsiekanaal, met spoelaansluiting,  
geschikt voor Pentax-endoscopen

POLIEPENVAL

BBP-50 Poliepvallen met 4 verzamelkamers

PROTRAP LUMA™

BBPA00001 ProTrap Luma™ In-Line Poliepenval Verpakkingseenheid: 25 stuks/doos

BBPA10001 ProTrap Luma™ Specimen Tray Verpakkingseenheid: 50 stuks/doos

REF Omschrijving Lengte mm Buiten Ø mm Binnen Ø mm

PROCTOSCOOP

RA1480 Maat S, voor pediatrie; Kleur: wit 80 14 12

RA2295 Maat M; Kleur: geel 95 22 20

RA2695 Maat L; Kleur: rood 95 26 24

RA0001 Adapter voor koudlichtbron

Verpakkingseenheid: Protoscopen: 100 stuks / Koudlichtadapter: 1 stuks

SPECIFICATIES

REF Compatibel distaal uiteinde van de endoscoop Ø mm

EMBRELLA

EM-S-01 12,8 -14,5 Verpakkingseenheid: 10 stuks

EM-S-02 11,5 -13 Verpakkingseenheid: 10 stuks
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Bij gebruik van herbruikbare ventielen kan ondanks de 
grootste zorgvuldigheid ten aanzien van reiniging, een in-
fectierisico niet worden uitgesloten. Met de MICRO-TECH 
disposable ventielen krijgt u een efficiënt en veilig product  
om de bescherming van patiënten te garanderen. Hand-
matige en tijdrovende reinigingsprocessen zijn niet meer 
nodig. Voor u betekent dit: eenvoudige procedures, tijdsef-

ficiënt, minder kosten en minder infectierisico’s voor uw 
patiënten. Alle MICRO-TECH ventielen zijn gemaakt van 
hoogwaardige materialen en nauwkeurig gefabriceerd om 
een optimale functionaliteit te garanderen. Het assortiment 
omvat ventielen voor de meest populaire endoscopen van 
Olympus, Fujifilm en Pentax.

DISPOSABLE ENDOSCOPIEVENTIEL
STERIELE VENTIELEN SETS VOOR EFFICIËNTIE EN VEILIGHEID

 • Steriel en voor eenmalig gebruik
 • Gebruiksklaar
 • Verminderde kans op infectie patiënten en gebruikers
 • Geen tijdrovende voorbereiding
 • Meer efficiëntie en budgettaire zekerheid
 • Compatibel met endoscopen van Olympus, Fujifilm en Pentax

BIJZONDERE  EIGENSCHAPPEN
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SPECIFICATIES

REF Omschrijving Verpakkingseenheid

JET KANAAL ADAPTER

AC03-221.F7 Voor Fujifilm 700 serie endoscoop Doos van 100, omdoos 800: 8 stuks van 100
AC03-221.O Voor Olympus endoscoop Doos van 100, omdoos 800: 8 stuks van 100
AC03-221.P Voor Pentax endoscoop Doos van 100, omdoos 800: 8 stuks van 100

ENDOSCOOP VENTIELEN SET

AC03-211.F7 Voor Fujifilm 700 serie met lucht-water-, zuigventiel Doos van 25, omdoos 100: 4 stuks van 25
AC03-212.F Voor Fujifilm 500/600 serie met biopsie-, lucht-water-, zuigventiel Doos van 25, omdoos 100: 4 stuks van 25
AC03-212.F7 Voor Fujifilm 700 serie met biopsie-, lucht-water-, zuigventiel Doos van 25, omdoos 100: 4 stuks van 25
AC03-211.O Voor Olympus met lucht-water-, zuigventiel Doos van 25, omdoos 100: 4 stuks van 25
AC03-212.O Voor Olympus met biopsie-, lucht-water-, zuigventiel Doos van 25, omdoos 100: 4 stuks van 25
AC03-213.O Voor Olympus met biopsie-, lucht-water-, zuigventiel, jet kanaal adapter Doos van 25, omdoos 100: 4 stuks van 25
AC03-212.P Voor Pentax met biopsie-, lucht-water-, zuigventiel Doos van 25, omdoos 100: 4 stuks van 25

REINIGINGSVENTIEL

AC03-220.F7 Voor Fujifilm 700 serie endoscoop Doos van 100, omdoos 400: 4 stuks van 100
AC03-220.O Voor Olympus endoscoop Doos van 100, omdoos 400: 4 stuks van 100

DISTALE TIP PROTECTIE

AC06-201 Buitendiameter endoscoop: 7 - 15 mm 100 stuks
AC06-202 Buitendiameter endoscoop: 2 - 10 mm 100 stuks

Biopsieventiel Lucht- water ventielZuigventiel

VENTIELEN SET PENTAX   AC03-212.P

Biopsieventiel Lucht- water ventiel
500/600 serie

Lucht- water ventiel
700 serie

Lucht- water reinigingsventiel  
700 serie

Zuigventiel
500/600 serie

Zuigventiel
700 serie

VENTIELEN SETS FUJIFILM 500/600 & 700 SERIE   AC03-211.F7 / AC03-212.F / AC03-212.F7

Biopsieventiel Lucht- water ventiel Lucht- water 
reinigingsventiel

Jet kanaal adapterZuigventiel

VENTIELEN SETS OLYMPUS VANAF 140 SERIE  AC03-211.O / AC03-212.O / AC03-213.O
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Handgrepen
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Nylonborstels

REINIGINGSBORSTELS
DE STANDAARD VOOR BETROUWBARE HYGIËNE
De wegwerp reinigingsborstels van MICRO-TECH zorgen 
voor een optimaal gereinigde endoscoop zodat het risico 
op kruisbesmetting aanzienlijk wordt geminimaliseerd. 
Daarnaast beschermen de borstels ook uw endoscoop. 
Kogelvormige kopjes aan de borsteluiteinden voorkomen 

dat het werkkanaal van de endoscoop tijdens het reinigen 
wordt beschadigd. Wilt u nog veiliger, sneller en efficiënter 
werken, dan raden we de dubbele wegwerp reinigingsbor-
stels met 2 koppen aan. Daarmee kunnen twee reinigings-
handelingen in één keer worden uitgevoerd.

 • 2 borstelkoppen voor tijdbesparing tijdens  
het reinigen

 • Beschermende kogeltjes op de koppen  
van de borstels

 • Borstels gemaakt van duurzaam nylon
 • Individueel verpakt
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CONISCHE BORSTELKOPPEN
 
Het assortiment wordt extra compleet gemaakt door de 
wegwerp reinigingsborstels met taps toelopende bor-
stelkoppen. Afhankelijk van de voorkeur, zijn borstels met 
gelijkblijvende en dunner wordende borsteldiameters 
beschikbaar. Conische borstelkoppen worden aangegeven 
met een T in het productnummer.

NAAR KEUZE: 1 OF 2 BORSTELKOPPEN
 
Bij de reinigingsborstels met één kop vergemakkelijkt een 
ergonomische vingerring het terugtrekken van de borstel. 
Als alternatief wordt het gebruik van dubbele reinigings-
borstels aanbevolen. Die hebben aan beide uiteinden een 
borstelkop, zodat in één keer tweemaal geborsteld kan 
worden, waardoor het resultaat van de reiniging duidelijk 
wordt verbeterd.

EXACT PASSENDE DIAMETER

Of het nu gaat om een bronchoscoop of een therapie-en-
doscoop met een groot werkkanaal – wij hebben voor u, 
voor elke endoscoop, de ideale reinigingsborstel met een 
diameter van 3 tot 11 mm.

SPECIFICATIES

REF Katheter Ø mm Totale lengte mm Borstels Ø mm Borstellengte mm

REINIGINGSBORSTELS MET ÉÉN BORSTELKOP

CB18-0050/18 1,8 1800 5 20

CB18-0050/23 1,8 2300 5 20

REINIGINGSBORSTELS MET TWEE BORSTELKOPPEN

CB18-3030/18 1,8 1800 3/3 20/20

CB18-5050/18 1,8 1800 5/6 20/20

CB18-5050/23 1,8 2300 5/5 20/20

CB18-T5050/23 1,8 2300 5-7/5-7 verjongd 20/20

CB23-5050/23 2,3 2300 5/5 20/20

DCBS-08-10-15-180 0,8 1800 1,5/1,5 10/10

Verpakkingseenheid: 100 stuks
De katheterkleuren van de borstels kunnen variëren.
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tieborstels en reinigingsborstelset van MICRO-TECH kunt 
u verschillende werkstappen uitvoeren bij het reinigen en 
hergebruiken van endoscopen.

COMBI-REINIGINGSBORSTELS
DE 2-IN-1 OPLOSSING VOOR DE DAGELIJKSE PRAKTIJK
Het reinigen van de kanalen, de lucht-/waterventielen en 
hun inlaten vereist verschillende borstels. MICRO-TECH 
biedt hiervoor slimme oplossingen die de dagelijkse rou-
tine efficiënter en eenvoudiger maken. Met de combina-

 • Dubbele reinigingsborstels voor  
lucht-/waterventielen en endoscoopkanalen

 • Intensieve en snelle reiniging
 • Kogelkopjes aan beide borstels
 • Borstels vervaardigd van duurzaam nylon
 • Ook als set individueel verpakt Herstel Beschermende kogel

SPECIFICATIES
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Dubbele reinigingsborstels voor lucht-/waterventielen

Combinatieborstels

ÉÉN BORSTEL VOOR ALLE VENTIELEN

De dubbele reinigingsborstel voor de lucht- en waterventie-
len biedt alles wat een borstel voor deze reiniging dient te 
hebben. Enerzijds zorgt een 40 mm lange en 11 mm dikke 
borstelkop voor een grondige reiniging van de ventiel-inla-
ten. Aan de andere kant kunnen de ventielopeningen met 
de 20 mm lange en 5 mm dikke borstel zorgvuldig gereinigd 
worden. Kogelkopjes aan de uiteinden van de twee bor-
stels voorkomen dat de kanalen van de endoscoop worden 
beschadigd.

COMBINATIEBORSTELS MET DUBBELE FUNCTIE

Een reinigingsborstel met een conische borstelkop voor 
de endoscoopkanalen en een lange, groot-kaliber bor-
stelkop voor de lucht-/water-ventielopeningen, maakt het 
mogelijk om zowel de kanalen als de ventielopeningen 
met één reinigingsborstel te borstelen. Dit is tijd- en 
kostenbesparend

CLEVER EN GUNSTIG: SET REINIGINGSBORSTELS

Met deze set krijgt u handig, in één keer, alle borstels, die 
nodig zijn voor een grondige reiniging van de endoscoop. 
Elke set bevat een reinigingsborstel voor een endoscoop-
kanaal en een reinigingsborstel voor een lucht-/waterven-
tiel. De borstels zijn individueel verpakt in een zak.

REF Katheter Ø mm Totale lengte mm Borstels Ø mm Borstellengte mm

REINIGINGSBORSTELS VOOR VENTIELOPENINGEN

CB13-50120/01 1,3 160 5/12 20/40

COMBINATIEBORSTEL

CB18-T50110/23 1,8 2300 5-7 verjongd/11 20/40

SET REINIGINGSBORSTELS

CB18-T5050/23-B

CB18-T5050/23 1,8 2300 5-7 verjongd 20/20

CB13-50120/01 1,3 - 5/12 20/40

Verpakkingseenheid: 100 stuks
De katheterkleuren van de borstels kunnen variëren.

SPECIFICATIES
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JET-CLEANER TYPE III
VEILIG EN VARIABEL SPOELEN
De Jet-Cleaner Type III van Wieser Medizintechnik und 
Geräte GmbH stelt u in staat om spoelvloeistof veilig 
en variabel door het werkkanaal van de endoscoop te 
spoelen. Op die manier spoelt u bijv. intestinale bloedin-
gen en bloedstolsels doelgericht weg of creëert u een 
optimaal zicht bij verontreinigingen in het darmkanaal. 
De spoelvloeistof kan daarbij in twee stappen worden 
gereguleerd: via het standaard werkkanaal of via het 

jet-kanaal op de endoscoop. De Jet-Cleaner Type III kan 
worden aangesloten op alle standaard endoscopen met 
één werkkanaal. Bij de endoscoopmerken Olympus, 
Fujinon, Pentax en Storz is gelijktijdig spoelen en instru-
menteren mogelijk, indien gebruik wordt gemaakt van de 
instrumentie-/spoeladapter (als accessoire verkrijgbaar) 
met overeenkomstig grote werkkanalen.

 • Variabele spoelingen van 700 – 1600 ml/min
 • Voor alle standaard endoscoopmerken
 • Spoelen via het werkkanaal of het jet-kanaal
 • Tegelijkertijd spoelen en instrumenteren
 • Compleet met voetschakelaar, vloeistoftank,  
slang en adapter



MICRO-TECH 13

Productnummer Omschrijving Kenmerken

JET-CLEANER TYPE III

000.548003 Jet-Cleaner Type III compleet Met voedingseenheid, netsnoer, pneumatische voetschakelaar, 
vloeistofhouder 2 l, herbruikbare spoelslang, instrument-spoeladapter 
naar keuze, spoelcapaciteit 700 - 1600 ml/min

000.540035 Spoeladapter Olympus/Storz
Fujinon G5-endoscopen autoclaveerbaar

000.540037 Spoeladapter Pentax autoclaveerbaar

000.540041 Spoeladapter Met schroefdraad, Olympus/Storz  
Fujinon G5-endoscopen autoclaveerbaar

29-1007RV Wegwerp-spoelslang incl.
terugslagklep

250 cm lang, met dubbelzijdig LLM-aanzetstuk, incl. terugslagklep,  
1 VE = 20 stuks/staffelprijs op aanvraag

29-1007 Wegwerp-spoelslang 250 cm lang, met dubbelzijdig LLM-aanzetstuk
1 VE = 20 stuks/staffelprijs op aanvraag

28-0165D Wegwerp-spoelslang
met flessendop

110 cm lang, met dubbelzijdig LLM-aanzetstuk,  
incl. terugslagklep

28-0166D Wegwerp-spoelslang
met flessendop

200 cm lang, met dubbelzijdig LLM-aanzetstuk

28-0166RVD Wegwerp-spoelslang
met flessendop

200 cm lang, met dubbelzijdig LLM-aanzetstuk,  
incl. terugslagklep

SPECIFICATIES



14 MICRO-TECH

NOTITIES
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MICRO-TECH Nederland

Lage Mosten 49
4822 NK Breda | Nederland
KvK-nummer 76858553

A branch office of

MICRO-TECH Europe GmbH
Mündelheimer Weg 36 
40472 Düsseldorf | Germany

P 0031 (0)76 799 86 91
contact@micro-tech-nederland.nl 
www.micro-tech-europe.com/nl
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