
Visitec® I-Ring® Pupilverwijder

•   Atraumatisch
•   Uniforme pupilverwijding
•   6,3 mm gezichtsveld
•   Gebruik met één hand
•   Intuïtief voor chirurg  

en medewerkers
•   Gemakkelijke plaatsing  

en verwijdering

Bewegende scharnieren

•  Verbeteren van de flexibiliteit 
van de ring 

•  Betrouwbaar vouwen tijdens 
plaatsing en verwijdering

•  Gemakkelijk te grijpen met 
de inserter

Kanalen

•  De iris niet verstoren  
of erin knijpen bij plaatsing  
of verwijdering

•  Verticale stabiliteit bieden  
van het irisdiafragma

•  Gemakkelijk bevestigen  
en losmaken

De Visitec® I-Ring® Pupilverwijder is een eenvoudige, 
veilige en innovatieve oplossing voor intra-operatieve 
verwijding van kleine pupillen. 

Gaatjes voor veilige plaatsing

•  Ontworpen om te verzekeren  
dat het Sinskeyhaakje niet in 
contact kan komen met de iris 



Beschrijving Artikelnr. Hoeve elheid

Visitec® I-Ring® Pupilverwijder, 1/EA, steriel eenmalig gebruik 587001 1

Visitec® I-Ring® Pupilverwijder, 6/pk, steriel eenmalig gebruik 587000 1

Atraumatisch

Ideaal ringmateriaal 
•   Polyurethaan – zacht maar veerkrachtig materiaal  

is zacht voor intra-oculair weefsel  

Kanaal 
•   Vaste kanaalhoogte, dus geen samendrukken  

en inknijpen van de iris tijdens plaatsing en verwijdering

Verbeterd comfort en gebruikersvriendelijk 
 •   Bestemd om vlak te blijven in de voorste kamer  

en zo het cornea-endotheel te beschermen  

•   Omvat de iris geheel (360°) en elimineert 
spanningspunten

Gebruikersvriendelijk

Eenvoudig 
•   Plaatsing, bevestiging en verwijdering met één hand

•   Minimale voorbereiding voor plaatsing door het 
chirurgisch team

Intuïtief 
•   Gemakkelijk bevestigen en weghalen in en uit de iris. 

Hierbij is slechts één Sinskeyhaakje nodig

•   Groene kleur zorgt voor uitstekend contrast  
en uitstekende zichtbaarheid

Snel 
•   Ontwerp en materiaal vergemakkelijken snelle plaatsing 

en verwijdering

•   Snel aan te leren 

Uniforme pupilverwijding

Continu contact 
•   Volledige (360°) irisbetrokkenheid 

 geeft een werkgebied van 6,3 mm

•   De vorm van de opening helpt bij het 
geleiden van de capsulorhexis

Eigenschappen en voordelen van de  
Visitec® I-Ring® Pupilverwijder
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