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SPOEL-,  INSUFFLATIE-  EN 
IRRIGATIESYSTEMEN
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Spoelsystemen voor alle 
bekende merken endoscopen.1

Patiëntveilig werken met een 
micron filter. Filter in de dop 
houdt water, lucht en CO2 steriel.

Irrigatiesystemen voor alle 
bekende merken pompen.

Disposable ventielen voor alle 
bekende merken endoscopen.

Disposable biopsiedoppen voor alle 
bekende merken endoscopen.

Disposable jet adapter voor alle 
bekende merken endoscopen.
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Disposable spoelsystemen worden via de lichtbron onder druk gezet met behulp van lucht uit de onderzoeks-
kamer. Deze lucht bevat micro-organismen die het water kunnen bevuilen. Met een filter in de dop blijft het 
water de gehele dag steriel. 

Filter in de dop, 
gegarandeerd steriel.
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Een uniek, gepatenteerd spoelsysteem 
dat de patiëntveiligheid naar een 

‘next level’ brengt.

Filter in de dop, 
gegarandeerd steriel.

Patiëntveilig werken met een micron filter
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Spoelsystemen  
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De disposable (24h) spoelsystemen van Endoss zijn uniek en zorgt voor een veilige en efficiëntere toevoer van 
lucht en water.  Via de luer aansluiting kan optioneel een CO2 slang aangesloten worden. De spoelsystemen 
verhogen de patiëntveiligheid tegen lage kosten per onderzoek.  
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Pure O2, H2O, CO2. 
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30096 
Disposable (24h) spoelsysteem voor 
Olympus® endoscopen 

30100
Disposable (24h) spoelsysteem voor Fujinon® 
endoscopen.

30070
Disposable (24h) CO2 slang 

30097 
Disposable (24h) Spoelsysteem voor 
Pentax® endoscopen 
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30060
Metalen adapter voor de Olympus® UCR 
CO2 insufflatie pomp. 
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Irrigatiesystemen voor alle type pompen
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De disposable (24h) irrigatieslangen van Endoss zijn economisch in het gebruik en zorgen voor een efficiën-
tere manier van werken terwijl de patiëntveiligheid geoptimaliseerd wordt. In combinatie met disposable jet 
adapterwordt de irrigatieslang aan de endoscoop aangesloten. 
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Pure H2O. 
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30081 
Disposable (24h) irrigatieslang met 
universele dop voor o.a. Erbe en Olympus® 

30082 
Disposable (24h) irrigatieslang met universele dop voor o.a. Olympus® 
OFP-II en diverse andere pompen.  
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30054
Auxiliary/Jet adapter voor Pentax®

Disposable jet adapter voor alle bekende merken endoscopen

30077 
Ventielen set single use voor Olympus®
* Andere merken op aanvraag

30074
Ventielen set single use

30055 
Auxiliary/Jet adapter voor Olympus®

Hoogwaardige single use ventielen sets voor endoscopen. Verschillende typen sets beschikbaar.
Het ontwerp is gericht op maximaal gebruiksgemak, het voorkomen van lekkages en het zorgen voor de best 
mogelijke patiëntveiligheid. 

-             0              +

CO2 insufflator Flushing pump 

-             0              +



 | 11

30011 
Biopsy valve op Olympus® endoscoop

30010
Y-opsy Biopsy Valve voor Olympus® 
en Fujinon®

Disposable biopsiedoppen voor Pentax®, Fujinon® en Olympus®

30011 en 30016 
Biopsy valve Olympus®, Fujinon® en Pentax®

Single-use biopsieventielen biedt Endoss voor Olympus®, Fujinon® en Pentax® endoscopen. 
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ARTNR. BESCHRIJVING VERPAK-
KING

30096 Disposable (24h) spoelsysteem voor Olympus® met micron filter in de 
dop 4x10

30097 Disposable (24h) spoelsysteem voor Pentax® met micron filter in de dop 4x10

30100 Disposable (24h) spoelsysteem voor Fujinon® 4x10

30070 Disposable (24h) CO2 slang 4x10

30060 Metalen adapter voor Olympus® UCR insufflatie pomp 1

30081 Disposable (24h) irrigatiesysteem met micron filter in de dop voor Erbe 
en Olympus® pompen 4x10

30082 Disposable (24h) irrigatiesysteem met micron filter in de dop voor 
Olympus® OFPII en andere pompen 4x10

30077 Single use ventielen set met biopsiedop, jet adapter en lucht-, water- en 
zuigventielen 1x50

30075 Single use ventielen set met biopsiedop, en lucht-, water- en 
zuigventielen 1x50

30074 Single use ventielen set met lucht-, water- en zuigventielen 1x50

30055 Single use (per patiënt) jet adapter voor Olympus® 1x50

30054 Single use (per patiënt) jet adapter voor Pentax® 1x50

30011 Single use biopsiedop voor Olympus® en Fujinon® 4x100

30016 Single use biopsiedop voor Pentax® 4x100

30010 Single use Y-opsy biopsiedop voor Olympus® en Fujinon® 1x100

Al onze producten zijn gelabeld conform de MDR.  
Elke verpakking is voorzien van een GS1 barcode of datamatrix (UDI).

Endoss b.v.
Minervum 7166B
4817 ZN Breda
Nederland

T  +31 - (0)76 - 530 92 68  
F +31 - (0)76 - 530 92 69
info@endoss.nl 
www.endoss.nl


