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Mobius retraktor

Mobius retraktor
En Mobius självhållande retraktor används
istället för andra retraktorer och hakar.
När den sitter på plats, ger den en 360°
radial retraktion som maximerar
arbetsområdet betydligt mer än
traditionella retraktorer.
Vid ett snitt på 15 cm ger Mobius en
arbetsyta på 176 cm2, jämfört med
konvetionell retraktion där arbetsytan
endast är 113 cm2

Minilaparatomier
Säkerheten förbättras, proceduren blir mera
effektiv och snabbare
Kejsarsnitt
Mobius ger tillträde in i uterus utan hinder.
Från födseln till suturering av uterus hjälper
Mobius till att maximera arbetsytan,
mimimera traumat, reducera
infektionsrisken i sårområdet, reducera
blodförlust och den ger en renare procedur
med möjlighet till snabbare återhämtning
för patienten.Vid kejsarsnitt
rekommenderas de två större storlekarna.
Obesa patienter
Mobius är ideal för obesa patienter (BMI>30)

Storlek
Mini
Small
Medium
Medium-large
Large

Incisionsområde
2 – 6 cm
5 – 9 cm
9 – 14 cm
10 – 15 cm
11 – 17 cm

Art. nr.
900 – 508
900 – 500
900 – 515
900 – 517
900 - 520

Sterilisering
Mobius elastiska retraktor är en engångsproduk
t och ska kasseras efter användning.
Försök inte rengöra, steriliera om eller återanv
ända denna produkt. Sterilitet är
garanterad förutsatt att förpackningen är oöpp
nad och oskadad.

Mobius retraktor ska förskrivas av läkare
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 8 cm inre diameter ring
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6 cm snitt

4 cm snitt

9 cm snitt

8 cm snitt

3 cm2
Arbetsområde

28 cm2
Arbetsområde

12.5 cm2
Arbetsområde

64 cm2
Arbetsområde

50 cm2
Arbetsområde

Art nr. 900-520

17 cm inre diameter ring

10 cm snitt

78 cm2
Arbetsområde

22 cm inre diameter ring

15 cm snitt

176c m2
Arbetsområde

12 cm snitt

113 cm2
Arbetsområde

www.solann.se
Se videofilm på: http://www.solann.se/produkter/
miracon-ab/mobius-retractor/
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15 cm inre diameter ring

2 cm snitt

Art nr. 900-517

1

Art nr. 900-515

11 cm inre diameter ring

Minimally Invasive Cesarean: Improving an Innovative Technique. Pelosi & Pelosi, OBG
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The Use of the Mobius® Self-Retaining in Cesarean Deliveries. A Retrospective Case. Finck,
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17 cm snitt

227 cm2
Arbetsområde

14 cm snitt

154 cm2
Arbetsområde

