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Badania przeprowadzone w Europie wykazały liczne powikłania po zabiegu usuwania
woskowiny usznej przy użyciu strzykawki. Zaobserwowano poniższe komplikacje:
- podczas 29% zabiegów nie udaje się usunąć woskowiny,
- wywołanie zapalenia ucha środkowego 17%,
- uszkodzenie błony bębenkowej - perforacja 15%,
- uraz przewodu słuchowego zewnętrznego11%.
(British Medical Journal 06 lipca 2002)

"Jak uniknąć perforacji błony bębenkowej?
Poprzez zastosowanie elektronicznego irygatora, który stanowi bezpieczną alternatywę dla
zabiegów płukania uszu za pomocą strzykawki."
(Artykuł Instytutu Medycyny Ogólnej we Frankfurcie, Kwiecień 2011, www.jeder-fehler-zaehlt.de)

Elektroniczny system irygacji ProPulse® jest najczęściej wybierany przez personel
brytyjskiej służby zdrowia od 1995 roku. Aparat ProPulse® z opatentowanym mechanizmem
zabezpieczającym Contrapulse® jest używany przez 95% praktyk lekarskich.
Propulse® wyznacza nowe standardy w wykonywaniu zabiegów irygacji uszu.
Opatentowane i unikalne właściwości przyrządu składają się na bezpieczny,
wygodny i przyjazny pacjentowi system irygacji uszu.
Votre revendeur :

Mirage Health Group Ltd.,
BioPark Hertfordshire, Broadwater Road,
Welwyn Garden City, Hertfordshire. AL7 3AX GB
Tel. ++44 1707 356 139

www.propulse.pl

Zestaw produktów do irygacji uszu
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KIT4001 E lektroniczny irygator do uszu ProPulse® NG , jednorazowe
końcówki ProPulse QrX - ilość 10 sztuk, pedał nożny, instrukcja
obsługi, zasilacz, wewnętrzny akumulator. Dzięki systemowi
zmiennego ciśnienia ProPulse wytwarza łatwo sterowany
strumień wodny.
KIT4002 ProPulse® QrX™ Jednorazowe końcówki - ilość 100 sztuk.
Przeznaczone do użycia wyłącznie z irygatorem ProPulse® NG.
Bezpieczne w użyciu - ich specyficznie ukształtowana w "X"
podstawa sprawia, że końcówka jest mocno przytwierdzona do
rączki urządzenia w 4 możliwych pozycjach.
CL0001

Tabletki czyszczące ProPulse® - ilość 200 sztuk. Wygodne i łatwe
w użyciu. Stosuje się jedną tabletkę dziennie, przed użyciem
urządzenia. Tabletki czyszczące Chlor-Clean zaprojektowano
specjalnie do oczyszczania irygatorów ProPulse®.

INS0028 Łyżeczka do usuwania woskowiny ProPulse® ProScoop -ilość 50
sztuk. Koniec łyżeczki zaprojektowany został przez
specjalistów z branży opieki nad narządem słuchu, by
umożliwić łatwe usunięcie woskowiny.
KIT1012 Pelerynka wodoodporna ProPulse® ProTectShoulder Cape - ilość
36 sztuk Trzywarstwowa struktura pelerynki jest połączeniem
niezwykle chłonnego papieru, z wodoodporną warstwą
spodnią, co zapewnia maksymalną ochronę.
INS0021 Naczynie sanitarne ProPulse® NootsTank do zbierania wody oraz
pozostałości po zabiegu.

INS0014 Lampa czołowa ProPulse®Headlamp. Umożliwia personelowi
medycznemu łatwy ogląd przewodu słuchowego w trakcie
zabiegu. Wąski promień światła żarówki ksenonowej o mocy
6000 kandeli.
KIT1005 E tui ProPulse®Carry Case . Zaprojektowane do przenoszenia
całego zestawu do irygacji uszu ProPulse®. Zapobiega
uszkodzeniu irygatora ProPulse® podczas transportu.
Znakomite w przypadku wizyt w domu pacjenta.
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KIT4099 Zestaw startowy ProPulse® zawiera: elektroniczny irygator
do uszu ProPulse® NG, pedał nożny, zasilacz, wewnętrzny
akumulator, instrukcję obsługi, etui ProPulse®Carry Case,
jednorazowe końcówki QrX™ - ilość 100 sztuk, tabletki czyszczące
ProPulse® - ilość 200 sztuk, łyżeczka do usuwania woskowiny
ProPulse® ProScoop - ilość 50 sztuk, pelerynka wodoodporna
ProPulse® ProTectShoulder Cape - ilość 36 sztuk, lampa czołowa
ProPulse® Headlamp, naczynie sanitarne ProPulse® NootsTank.
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