
LONE STAR - RETRACTOR SYSTEEM

Met de Lone Star retractor kunt u weefsel eenvoudig op spanning brengen. Hierdoor is het te 
behandelen weefsel beter bereikbaar met uw instrumentarium en het geeft meer zicht in het 
operatiegebied. De Lone Star is voor verschillende chirurgische procedures ontwikkeld: 
Gynaecologie, Urologie, Colon- en rectale chirurgie, Hoofd- Hals chirurgie.
 

INDICATIES GYNAECOLOGIE: 
• Reconstructieve bekkenbodem chirurgie
• Plaatsen van Sub-urethrale slings 
• Bekkenbodem prolaps chirurgie
• Mesh excisions
• Reparatie fistula
• Vaginale hysterectomie
• Vaginale cystectomie
• Episiotomie reparatie
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Specifiek voor de gynaecologie biedt de Lone Star APS Retractor het beste anatomische beeld voor 
onder andere reconstructieve bekkenbodemchirurgie, obstetrische en vaginale chirurgie. 
De elastieken met ultra-precieze haakjes houden een consistente traxi in stand.
Een variëteit aan stompe en scherpe haakjes zijn beschikbaar om naar wens te gebruiken bij diverse 
operaties. 



LONE STAR - RETRACTOR SYSTEEM

Lone Star ® disposable retractor ringen
De Lone Star ringen zijn gemaakt van Noryl hars. De disposable retractor ringen worden geleverd 
in steriele dubbele “peel-pouches” om het product gemakkelijk aan te bieden aan het chirurgische 
veld.  De Lone Star ringen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en maten en zijn toepasbaar 
voor diverse operaties.
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INDICATIES UROLOGIE: 
Urethraplatieken

INDICATIES COLORECTALE PROCEDURES: 
Reparatie anale fistel
Rectale prolaps reparatie
Reparatie sphincter letsel
LAR/ Colostomose en anastomose
Hirschsprung procedure
 
INDICATIES HOOFDHALS CHIRURGIE: 
Tracheostomie
Lymfeklierbiopsie
Mediane halscyste
Parotidectomie
Thyroidectomie
 
VOORDELEN LONE STAR REFRACTOR SYSTEEM: 
• De beste onbelemmerde anatomische visualisatie                                         

van elk retractorsysteem
• OK personeel kan andere taken doen in de OK
• Geschikt voor verschillende chirurgische procedures
• Eenvoudig in gebruik 
• Verschillende retractors en elastische haakjes verkrijgbaar
 
 
 

SIMPELE TECHNIEK IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN 

Plaats de Lone Star retractorring 
om de te nemen of bestaande 
incisie. Steek elastische haakjes 
in het weefsel en trek ze terug 
in direct tegenoverliggende 
kwadranten. Gleuven op de ring 
zorgen voor eenvoudige plaat-
sing voor gelijke en constante 
spanning.

Naarmate de dissectie vordert, 
verplaatst u de elastische haakjes 
en voegt u indien nodig nieuwe 
toe om volledige, evenwichtige 
terugtrekking vanuit elke hoek te 
bereiken.

Plaats bij het sluiten de elastische 
haakjes langs de as van de incisie 
om spanning te creëren om een 
precieze niet- of hechtingplaat-
sing te vergemakkelijken



LONE STAR - RETRACTOR RINGEN

artikelnr. omschrijving

LONE STAR DISPOSABLE RETRACTOR RINGS

3301G Surgical applications
Retractor, sterile plastic, 25.3 cm x 11.3 cm

3302G Gynecology and Head and Neck
Retractor, sterile plastic, 22.0 cm x 11.3 cm

3304G*

Gynecology, especially narrow
pelvis, obese
Retractor, sterile plastic, 32.5 cm x 18.3 cm
includes 2 each catheter clips

3307G
Colon and Rectal Surgeries;
also general surgery, head and neck
Retractor, sterile plastic, 14.1 cm x 14.1 cm

3308G* Gynecology, Male Urology
Retractor, sterile plastic, 28.3 cm x 18.3 cm

3309G Head and Neck, Pediatrics
Retractor, sterile plastic, 18.6 cm x 8.9 cm

3310G General Surgery, Head and Neck
Retractor, sterile plastic, 25.0 cm x 25.0 cm

3715*

Gynecology
APS retractor, sterile plastic, VELCRO 
backing 16.6cm x 16.6cm. includes 2 each 
catheter clips
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LONE STAR - ELASTISCHE HAAKJES

artikelnr. omschrijving

32058G 5 mm semi-blunt PRO-Stay, 8/pack

33118G 5 mm sharp hook, 8/pack

33148G* 3 mm sharp hook, 8/pack

33168G* 5 mm blunt hook, 8/pack

33254G 5 mm two-finger, 4/pack

33274G 7 mm two-finger, 4/pack

33294G 9 mm two-finger, 4/pack

33304G 13 mm x 16 mm solid blade, 4/pack

33314G 13 mm x 20 mm blunt, 4/pack

33324G 14 mm x 16 mm two-finger, 4/pack

33334G 14 mm x 20 mm two-finger, 4/pack

33344G 20 mm x 16 mm four-finger, 4/pack

33354G 20 mm x 20 mm three-finger, 4/pack

33384G 6.5 mm x 16 mm solid blade, 4/pack

33388G* 12 mm blunt hook, 8/pack

3350L4G 12 mm blunt hook,elongatedlead,4/pack

33844 12 mm two-finger blunt hook, 4/pack

35501G 12 mm blunt hook, dual lead, 50/case

Elastische haakjes om snel 
aan te brengen. Groot aan-
bod in stompe en scherpe 
haakjes. In verschillende 
maten en materialen ver-
krijgbaar voor elk type 
chirurgie. De haakjes zijn 
single-use.
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artikel-
nr.

omschrijving

LONE STAR 
RETRACTOR KITS

3704 Gynecology kit: each 
kit contains one dis-
posable retractor, 32.5 
cm x 18.3 cm, 
Model #3304G, and 
one pack of eight 5 
mm sharp stay hooks, 
Model #3311-8G

3707 Collectoral kit: each 
kit contains one squa-
re disposable retractor 
ring, 14.1 cm x 14.1 
cm, 
Model #3307G, and 
one pack of eight 5 
mm sharp stay hooks, 
Model #3311-8G
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