Optimaliseer de patiëntenzorg in uw
polikliniek
Direct
beeldvorming
van het
endometrium1

Efficiëntere workflow van
Lage investering die
onderzoeken in uw polikliniek en
vanuit hysteroscopie
minder interventiesinde operatiekamer2,3 wordt vergoed3

Zien is weten!
Ontdek hoe de EndoSee® Advance uw patiëntenzorg in de
polikliniek kan optimaliseren2-6

Onderzoek
• Abnormaal vaginaal bloedverlies (AVB), premenopauzaal
en postmenopauzaal4
• Menstruele stoornissen: amenorroe, intermenstrueel
bloedverlies en menorragie4
• Onvruchtbaarheid4,5
• Herhaalde miskramen2

Identificeren
• Poliepen4,5
• Myomen4,5
• Biopsie van het endometrium4
• Focale laesies die werden gemist bij endometrische biopsie
(EMB) (wanneer EMB onvolledig is en niet diagnostisch)4
• Atrofie van het endometrium4

Uitvoeren
• Transsectie van intra-uteriene adhesies en septa6
• Gerichte biopsie endometrium5
• Poliepectomie (gesteeld, <2 cm)5
• Lokalisatie en verwijdering van IUD5
• Pre-chirurgische planning voor het verwijderen van
submucosale myomen en grote poliepen of
verwijdering van het uteriene septum2,4

Zie het verschil met Endosee Advance!
Het heldere kleurenscherm biedt zeer nauwkeurige beeldvorming!
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Endosee® Advance is ontworpen voor gebruik
in elke onderzoekskamer, op elk moment!
Gemiddelde proceduretĳd met
Endosee Advance:

<3minuten

10,11

Gemiddelde totale tĳd dat artsen
in de onderzoekskamer waren per procedure:

<13minuten

11

Voor bĳna 60%

van de vrouwen

die diagnostische hysteroscopie voor AVB op de polikliniek
onderging, kon de noodzaak voor interventie in de
operatiekamer vermeden worden1,3

Neem een gefundeerde beslissingover de
noodzaak voor een operatieve ingreep, zodat u
de workflow en efficiëntie van uw polikliniek
kunt optimaliseren1,3

Met onderzoeken in uw polikliniek
met Endosee Advance kunt u een bezoek aan de

interventies in
de operatiekamer verminderen
operatiekamer beter voorbereiden en

2,3

In

99%

van de gevallen bij het eerste

gebruik, zeiden belangrijke opinieleiders

“tevreden” of “zeer tevreden”
te zĳn met Endosee Advance
(68 van de 69 gevallen)12

ENDOSEE ADVANCE HELPT BĲ HET
VERMINDEREN VAN:2,3

Extra afspraken

Operatiekamer

Personeelsbezetting
en -training
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Wachttĳden
Conflicten in
planningen

Kosten operatiekamer

Sterilisatiekosten

Onmiddellĳke diagnostische informatie op het moment
van het bezoek vermindert de zorg en stressvan uw
patiënten omdat ze niet hoeven te wachten9

Endosee® Advance
Het alles-in-één,directe beeldvormingssysteem voor
diagnostische en therapeutische procedures
Functies van de EndoSee:

Duidelijke kleurvisualisatie tijdens uw onderzoek
Herbruikbare displaymodule
Steriele canule voor eenmalig gebruik, ontworpen voor eenvoudig
inbrengen
Kanaal voor infusie van vloeistof
Herbruikbaar 5Fr. instrumentarium
Foto- of video-opname van elk onderzoek
Bekijk de foto die u zojuist hebt gemaakt
Breng onderzoeksgegevens over naar uw computer via een USB-kabel

Met de reusable 5Fr. werkinstrumentenkunt u diagnostische en
therapeutische procedures uitvoeren tĳdensonderzoeken in de
polikliniek
BES-BPSY-CE
Biopsy Forceps
5Fr, 460mm

ES-LNGR-CE
Spoon Forceps,
Long Serrated,
5 Fr, 460mm

ES-FBGR-CE
Foreign Body
Grasper,
Fenestrated 5FR,
460mm
gefenestreerd
ES-FBGR

ES-SCIS-CE Scissor,
Single Action, 5FR,
460 mm
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Optimaliseer de patiëntenzorg in uw
polikliniek
Zie nu1,3,11

ZIEN

het baarmoederslijmvlies
in gemiddeld <3minuten

ZIEN

de aanwezigheid van
baarmoederpathologie

ZIEN

de mogelĳkheden in uw
polikliniek

Weet nu1,3,11

WETEN

directe informatie
over abnormale
bloedingen

WETEN

of een bezoek aan de
operatiekamer
gerechtvaardigd is

WETEN

u bevordert
patiëntenzorg in
uw polikliniek

Ontvang meer informatie of plaats een bestelling: info@medicaldynamics.nl
Vraag of een medewerker van Medical Dynamics contact met u opneemt
ES9000 – Endosee Advance-displaymodule
ESPX5 – Endosee Advance-canule,verpakking van 5 stuks

Een vrĳblĳvende demonstratie van de Endosee Advance kan worden aangevraagd
via info@medicaldynamics.nl

Voor videoʼs van de EndoSee Advance, ga naar www.medicaldynamics.nl
of scan de QR-code.
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