Safe. Solid. Sealed.
De RECEPTAL® Twist liner is een gepatenteerd alles-in-één-systeem voor het opvangen
van afvalvloeistof en solidifier, beschikbaar in een formaat van 1,5 l en 2 l, met of
zonder VAC-GARD®. Het intuïtieve Twist-ontwerp, dat is gemaakt vanuit het oogpunt
van veiligheid en gemak, is zeer gebruiksvriendelijk; één snelle draai, en klaar!
• De afgesloten fles die vooraf is gevuld met een afgemeten hoeveelheid
solidifier is ingebouwd in het linerdeksel zodat solidifier probleemloos kan
worden toegediend en overtollige vloeistoffen worden ingesloten.
• De geïntegreerde fles maakt open poorten overbodig en creëert een gesloten
systeem dat het contact met solidifierpoeder en besmette afvalvloeistoffen tot
een minimum beperkt. Dit vergroot de veiligheid voor de zorgverlener.
• Het alles-in-één-systeem met solidifier en liner vermindert de kosten die extra
hulpmiddelen voor afzonderlijke liners en solidifierhouders met zich meebrengen.
Bovendien bespaart het schoonmaakwerkzaamheden en mogelijke verspilling als
gevolg van een overmatige hoeveelheid solidifier.
• Volledig lekvrije, naadloze liners voor minimaal risico op besmetting.
• Latexvrij, BPA-vrij en niet-steriel.

Maximale veiligheid
en minimale kosten met een Twist!
Draai de dop
rechtsom om
solidifier toe
te voegen

Na een ingreep draait u de dop van
de geïntegreerde en vooraf gevulde
solidifierfles 180° rechtsom om eenvoudig
en veilig solidifier in de liner toe te voegen.
De Twist maakt het openen van poorten
overbodig en creëert een gesloten
systeem dat veilig, sterk en afgedicht
is voor afvalvloeistoffen die vervolgens
eenvoudig kunnen worden verwijderd.

Geef een twist aan de nieuwe RECEPTAL® Twist liners
Contactloze fles die vooraf is gevuld met
een afgemeten hoeveelheid solidifier

Ontworpen met een
vast deksel en een
multifunctionele slang,
waardoor het risico op
blootstelling aan vocht wordt
verlaagd

De antischuimemulsie
voorkomt schuim- en
aerosolvorming, waardoor
het risico op blootstelling
aan contaminanten afneemt

Met of zonder VAC-GARD®, een
niet-mechanische afsluitklep die best
practices bevordert door verwijdering
van 99,9% van pseudomonas en
die voorkomt dat aerosolen en
vloeistoffen terugstromen in het
vacuümsysteem

Bestelinformatie
Artikelcode

Beschrijving

Aantal/
verpakking

43115S

RECEPTAL® Twist liner van 1500 ml met VAC-GARD® en vooraf bevestigde solidifierfles

40/doos

43116S

RECEPTAL® Twist liner van 1500 ml met vooraf bevestigde solidifierfles

40/doos

43120S

RECEPTAL® Twist liner van 2000 ml met VAC-GARD® en vooraf bevestigde solidifierfles

40/doos

43121S

RECEPTAL® Twist-liner van 2000 ml met vooraf bevestigde solidifierfles

40/doos

Compatibel met RECEPTAL® canisters en trolley
Artikelcode

Beschrijving

Aantal/
verpakking

4342301

RECEPTAL® canister van 1500 ml, herbruikbaar

10/doos

4344501

RECEPTAL® canister van 2000 ml, herbruikbaar

10/doos

43476P2

Afstelbare hoogte, aan/uit-vacuümpoort, meervoudige
trolley met (4) canisterhouders van polycarbonaat

1/doos

Ga naar www.amsino.com voor de volledige productlijn van RECEPTAL®
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Neem voor meer informatie contact op met het
Customer Care Team van Halyard:

