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Aanbevolen voor pediatrisch gebruik, de 
MedSchenker® Mid-turbinate CavSwab™ met 
Allium™ flock-technologie is ontworpen met een 
nauwkeurig geschulpt oppervlak om 'cavums' te 
produceren. 

 
Allium™ flock-technologie verwijst naar het unieke 
vermogen van onze nylonvezels om zich aan te 
passen aan de richting waarin het wattenstaafje 
wordt geduwd/getrokken, wat resulteert in minder 
wrijving en een algehele aangenamere ervaring 
voor zowel de medische professional als de patiënt. 

 
De ingekeepte schacht van 120 mm, met een 
breekpunt van 85 mm, verhoogt de grip en 
behendigheid. Het is ook gemarkeerd voor 
ongecompliceerde identificatie van de vereiste 
diepte en een verwijderbare stop geeft aan wanneer 
die diepte is bereikt. Het ontwerp van de stop, het 
gezicht van een beer, helpt jongere patiënten af te 
leiden en op hun gemak te stellen. 

CavSwabTM Mid-turbinate 

 

Leeftijd aanbevolen 

stoppunten:  Kop: 0-2 jaar 

 
Gleuf A: 2-6 jaar 

Gleuf B: 6-12 jaar 

Gleuf C: Extra gleuf voor 
grotere kinderen. 

 
Wattenstaafkleuren: 

Blauw, Roze 

 

 
De beerclip zorgt voor een 

sneller en comfortabeler 

testproces doordat de 

laborant de afstand tussen 

de neus van het kind en de 

neuskeelholte niet meer 

handmatig hoeft te meten. 
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Package 
2000 units per master 
package 

Tip Nylon Fiber 

Rod Nylon 

Sterility Electron Beam 

Total Length 120mm 

Breakpoint 85mm 

 

Gemarkeerde nylon schacht voor 
ongecompliceerde identificatie van de 

benodigde diepte. 
 

 

 
De verwijderbare stop, het gezicht van 

een beer, helpt om jongere patiënten 
af te leiden en op hun gemak te 
stellen. 

 
 

Nauwkeurig geschulpt oppervlak van 

'cavums' biedt een groter oppervlak om 
grotere hoeveelheden specimen te 
absorberen en te verzamelen. 

 
 
Allium™ flock-technologie - nylonvezels 
passen zich aan aan de richting waarin 

het wattenstaafje wordt 
geduwd/getrokken. 

 
De getande schacht verhoogt de grip 
en behendigheid en vermindert 

tegelijkertijd de belasting van de 
beoefenaar. 

 
Elektronenstraal gesteriliseerd en 

afzonderlijk verpakt in zakjes om 100% 
steriliteit te garanderen. 

 


