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MediaFIT™ –
A nova geração de pinças desmontáveis para a mediastinoscopia

MediaFIT™ –
mais ergonomia e maior facilidade de uso

O design ergonômico das novas pinças MediaFIT™ facilita e otimiza
o trabalho e torna as pinças extremamente amigáveis ao usuário. A
construção delgada permite visualização livre e total mobilidade na
preparação bimanual.
O comprimento útil dos novos instrumentos MediaFIT™ os torna perfeitamente compatíveis com o mediastinoscópio de vídeo expansível
seg. LINDER/HÜRTGEN e com os mediastinoscópios de vídeo seg.
LERUT.

2 3

MediaFIT™ –
fáceis de desmontar

Um movimento manual é suficiente para separar a empunhadura da
haste externa e do adaptador de trabalho. Em uma segunda etapa,
os instrumentos podem ser desmontados em suas três peças fáceis
de limpar. Para a utilização, estas podem ser de novo facilmente
montadas.

Puxe o deslocador para trás
...

... e então separe a haste externa da empunhadura, juntamente com o adaptador de
trabalho.

Em seguida, solte ainda o
fechamento de baioneta por
meio de um quarto de rotação e extraia o adaptador de
trabalho da haste.

MediaFIT™ –
a higiene perfeita torna-se a coisa mais simples mundo
Pela completa facilidade de desmontagem, a nova série de pinças
MediaFIT™ atende as mais altas exigências na preparação. Com a
nova construção, são evitadas cavidades inacessíveis e outros locais
que acumulam sujeira, de forma que na limpeza e esterilização não
restam impurezas e resíduos.

MediaFIT™ –
vantagens econômicas
O completo sistema desmontável MediaFIT™ permite a combinação
de diferentes adaptadores de pinça com uma empunhadura. Isto permite uma montagem fina dos instrumentos. Além disso, é possível a
reposição e o reparo de componentes individuais, de forma que você
somente terá que arcar com os custos da peça defeituosa do instrumento.
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MediaFIT™ –
A nova geração de pinças desmontáveis para a mediastinoscopia
Características especiais:
• Design ergonômico e fácil manuseio
• Qualidade comprovada e construção das pontas a partir de instrumentos
existentes para a mediastinoscopia para o habitual trabalho preciso
• Completamente desmontáveis nos componentes a seguir:
- Empunhadura
- Haste externa
- Adaptador de trabalho
• Utilização eficiente e econômica dos instrumentos devido à construção
modular
• Limpeza fácil e segura
• Esterilizável em autoclave

MediaFIT™ –
A nova geração de pinças desmontáveis para a mediastinoscopia

Haste externa

Empunhadura
550000

N
Comprimento 23 cm

Adaptador de trabalho

Instrumento completo

10900 M

10971 M
Pinça de tampão e preparação MediaFIT™ seg. MAASSEN

10900 GO

10971 GO
Pinça para excisão de amostra MediaFIT™, pontas
ovais, tamanho 8 × 16 mm

10900 GP

10971 GP
Pinça para excisão de amostra MediaFIT™, pontas ovais,
tamanho 6 x 12 mm

10900 GR

10971 GR
Pinça para excisão de amostra MediaFIT™, pontas em
forma de colher, redondas, Ø 5 mm
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Acessórios

39219 XF

Prateleira de instrumentos, com um
bloco de lavagem, 15 conexões

39219 XFB

Prateleira de instrumentos, com dois
blocos de lavagem de 15 conexões cada

39753 A2

Recipiente com MicroStop para
esterilização e conservação estéril,
600 × 300 × 210 mm,
incluindo:
Fundo do recipiente
Tampa do recipiente
Disco de barreira contra germes
(MicroStop)
Medidas internas: (L x P x A)
548 mm x 267 mm x 186 mm

39100 SH

Esteira de silicone “Large Diamond”,
azul, malha extra larga, para a
armazenagem de instrumentos em
cestos de rede padrão, recipientes de
plástico e recipientes de esterilização.
Medidas externas: 240 × 230 mm

Opcional:
39502 V

Cesto de peneira para limpeza,
esterilização, transporte e
armazenagem de instrumentos. Para
utilização com a prateleira 39219 XF.
Com parede de placa perfurada e
alças suspensas retráteis.
Medidas externas (L x P x A):
228 × 248 × 45 mm

39100 PS

12 Pinos de fixação incluindo
parafuso e arruela para o
parafusamento nos cestos
de peneira para fixação de
instrumentos, utilizável com fixador
de silicone 39360 AS.
Medidas externas: 9 × 38 mm
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