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til almen praksis
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Pincet
Adson, Aesculap, Supreme
12 cm, rustfrit stål, anatomisk
 � Lige anatomisk pincet.
 �  Bredt skaft for godt og sikkert greb.
 �  Rillet og lige gribeflade for fast 

og skånsomt greb om væv eller 
materiale.

Varenr. 1999903344

Pincet
Adson, Aesculap, Supreme 
12 cm, rustfrit stål, kirurgisk,  
1 × 2 tænder
 � Lige kirurgisk pincet.
 �  Bredt skaft for godt og sikkert greb.
 �  Bidet er udstyret med 1 – 2 tænder 

for godt greb om sårkanter og væv.

Varenr. 1999903374

Kvalitet, funktionalitet 
og patientsikkerhed
Aesculap er verdens største producent inden for  kirurgiske 
instrumenter og har mere end 150 års  erfaring.  Kirurgiske 
instrumenter fra Aesculap er kendt for høj  kvalitet og 
 funktionalitet, præcision samt  patientsikkerhed.

Alle Aesculaps instrumenter bliver produceret på egne 
 fabrikker i Tyskland, hvilket betyder stort fokus på 
 kontrol og ensartet kvalitet.



Sutursaks
Spencer, Aesculap, Supreme 
9 cm, rustfrit stål, lige, med hak
 �  Lille, lige sutursaks til fjernelse af sutur.
 �  Lille hak for enden af det ene blad, for 

lettere at komme ind under suturen.
 �  Stump spids for mere skånsom procedure.

Varenr. 1999903332

Dissektionssaks
Metzenbaum supercut, 
Aesculap, Supreme 
14,5 cm, rustfrit stål, buet, 
stump/stump
 �  Saks med supercut – 

mikrotænder på det ene bald, 
der sikrer, at saksen ikke 
”skrider” i vævet.

 �  Stump spids for 
skånsom procedure.

 �  Buet spids for lettere 
manøvrering.

Varenr. 1999903377

Præpareringssaks
Ragnell, Aesculap, Supreme  
13,5 cm, rustfrit stål, buet,  
stump/stump 
 �  Stump spids for skånsom 

procedure.
 �  Korte, buede blade for bedre 

manøvrering.
 �  Fladt bid, der giver nemmere 

manøvrering rundt om emnet.

Varenr. 1999903376



Søger du et andet 
kirurgisk instrument 
end de viste i denne 

brochure?
ABENA forhandler et bredt 

udvalg af Aesculaps produkter 
– og vi kan med garanti hjælpe 

dig med at finde netop det 
 instrument, du søger.

Kontakt os og hør mere 
om dine muligheder. 

Nåleholder
Crile-Wood, 
Aesculap, Supreme 
14,5 cm, rustfrit stål, 
hårdmetalkæber
 �  Hårdmetalindlæg 

(tungsten carbid) giver 
en sildstærk profil og 
sikrer solidt greb om 
nålen.

 �  Lukkemekanisme 
(crémaillère) der sikrer, 
at nålen ved suturering 
hurtig og nemt slippes.

 �  Anbefales til 
suturstørrelser 
4-0 til 6-0.

Varenr. 1999903334

Arterieklemme
Halsted-Mosquito, 
Aesculap, Supreme  
12,5 cm, rustfrit stål, buet
 �  Buet arterieklemme. 
 �  Bid med tværgående serrationer 

(riller) forhindrer vævsbeskadigelse 
og sikrer godt greb. 

 �  Lukkemekanisme (crémaillère), 
der sikrer en hurtig og nem 
åbne/lukke-funktion.

Varenr. 1999903373

Det betyder 
 håndtagets farve

Udover standardsakse fremstiller 
Aesculap også sakse med unikke 
features. Saksens egenskab kan 
genkendes via farvekodningen på 

saksens håndtag. 

Guld 
Saksen er fremstillet i  hårdmetal.

Sort 
Saksen har såkaldt wavecut (W), 
som giver bedre greb om væv. 
Wavecut  betyder, at  saksens 
ene skær har savtakker, mens 

det  andet skær er ekstra 
 skarpt slebet.



Instrumentolie
Aesculap STERILIT
 �  Reducerer friktion og  beskytter 

instrumenterne mod korrosion.
 �  Olien garanterer god fordeling 

af lubrikeringen, og den er 
anvendelig til dampsterilisering 
og tørsterilisering op til 
180 grader. Formlen på 
olien sikrer, at dampen 
penetrerer oliefilmen under 
steriliseringsprocessen, selv på 
svært tilgængelige områder. 
Olie filmen påvirker ikke effekten 
af steri liserings processen. 

 �  Indeholder ikke silikone og 
skaber derved ingen plet- 
eller skorpe dannelse på 
instrumentoverfladerne. 

 � CE-mærket og miljøvenlig.

Varenr. 1999903821 – 300 ml, spray

Varenr. 1999903811 – 50 ml

Instrumentpleje
Ved korrekt brug, forberedelse samt pleje af dine kirurgiske 
instrumenter øges holdbarheden og levetiden.

Pleje og inspektion

 � Pak dine instrumenter ud, så snart du modtager dem, da der sker en 
kemisk binding mellem krom og oxygen, som giver instrumentet en 
mere modstandsdygtig overflade over for korrosion.

 � Smør de bevægelige dele let (fx led og koblinger) med steriliserbar, 
damppermeable olie (fx STERILIT® oliespray JG600 eller STERILIT® 
instrumentolie JG598).

 � Kontrollér instrumentet for renhed, funktionalitet og skader, fx bøjede, 
knækkede, revnede og afbrækkede dele, efter hver rengøring og 
desinfektion.

 � Læg til side og udskift instrumentet, hvis det er beskadiget eller defekt.

Vi hjælper dig, hvis dit 
instrument skal repareres
Instrumenter trænger løbende til reparation og vedligeholdelse. Her tilbyder 
Aesculap dig reparation via deres egen reparationscenter Aesculap 
Teknisk Service, ATS. Hele instrumentet bliver ikke blot funktionsrepareret, 
men bliver gennemgået fra A–Z, hvilket betyder, at du vil få et instrument 
retur som værende nyt.

Aesculap Tekniske Service består blandt andet af:

 � Slibning

 � Funktionstest

 � Overfladebehandling

 � Almindelige reparationer.

ABENAs konsulent kan også være behjælpelig med at få dine ældre 
instrumenter vurderet og kommer gerne med et tilbud til en evt. ombytning 
til favorabel pris. Ønsker du at gøre brug af ovenstående, kontakt da venligst 
din lokale ABENA-konsulent for yderligere information og håndtering.



Kontaktoplysninger
Abena A/S
Egelund 35
6200 Aabenraa

  info@abena.dk
CVR: 25682742

Abenas webshop – AbenaOnline
Køb ind når det passer dig 
– nemt, overskueligt og uden ventetid. 

Klik ind på online.abena.dk

laeger@abena.dk

Telefonerne er åbne  
Mandag–torsdag kl. 8.00 og 16.00
Fredag   kl. 8.00 og 15.30
For at vi kan hjælpe dig bedst og 
hurtigst muligt, bedes du oplyse evt. 
kundenummer.

Telefon 74 31 15 44
Fax 74 31 05 01

Syddanmark
Per Hoff mann
Tlf. 41 93 13 70 
pej@abena.dk

Sjælland
Karen Skipper
Tlf. 51 58 05 47
kbs@abena.dk

Midt- og Nordjylland
Gitte Aaen
Tlf. 51 58 18 46 
gaa@abena.dk

Syddanmark
Lars Frederiksen
Tlf. 51 58 04 96
lfr@abena.dk

Midtjylland
Pia Bæk
Tlf. 51 58 04 25
pibo@abena.dk

Sjælland/København
Birger Andersen
Tlf. 51 58 05 68
bian@abena.dk

Konceptansvarlig
Michael Frydenløv
Tlf. 30 37 22 58
mifr@abena.dk

Storkøbenhavn
Tine Sally Guise
Tlf. 51 58 19 52
twi@abena.dk

 

ABENA er en dansk, familieejet produktions- og handels-
virksomhed med hovedsæde i Aabenraa.  Virksomheden er 
grundlagt i 1953 og har i dag et  internationalt setup med 
over 1.800 ansatte på  verdensplan, et sortiment på mere 
end 36.000 produkter samt egenproduktion flere steder i 
Europa.

Vores fokus ligger altid på at give dig den bedste oplevelse. 
Derfor tager vi altid udgangspunkt i dine behov – og vi har 
særligt fokus på kvalitet, bæredygtighed, socialt ansvar og 
ikke mindst godt købmandskab.

Vi er en del af dit nærområde
Som kunde hos ABENA tildeles du din egen konsulent, som er fast tilknyttet 
din  region. Du kan bruge din lokale konsulent som rådgiver og sparringspartner, 
hvad end du har behov for totalløsninger eller hjælp til konkrete opgaver.

Er du interesseret i at høre mere om, hvad vi kan  tilbyde dig, 
så kommer vi gerne på besøg eller sender dig et  tilbud 
– begge dele naturligvis helt uforpligtende.
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