
CLINICARE PUMPSET
KOLFSET VOOR EENMALIG GEBRUIK OF 24 UUR VOOR ZIEKENHUIZEN

5  goede redenen voor de Clinicare 
kolfset

 Voor eenmalig gebruik of voor 24 uur 
(8 x per dag)

Per stuk steriel verpakt

 Los kolfsysteem voor eenmalig gebruik met in de 
borstschelp geïntegreerde hygiënische barrière

Uitmuntend hygiëne- en veiligheidsniveau

Eenvoudig in het gebruik

NIEUW



CLINICARE PUMPSET
KOLFSET VOOR EENMALIG GEBRUIK OF 24 UUR VOOR ZIEKENHUIZEN

De Clinicare kolfset is geschikt voor het effectief en zacht afkolven 

van moedermelk. De set kan zowel voor eenzijdig als voor dub-

belzijdig afkolven worden gebruikt. De Clinicare kolfset is speciaal 

ontwikkeld voor de Carum borstkolf.

Tijdwinst  

De Clinicare kolfset, die bestaat uit enkele onderdelen, kan snel in 

elkaar worden gezet en is eenvoudig in het gebruik. Het gebruik 

van de Clinicare kolfset is vlot uitgelegd en als beroepskracht wint 

u daarmee kostbare tijd.

Weinig inspanningen 

De steriele Clinicare kolfset kan meteen worden gebruikt, dus 

zonder dat het eerste gebruik moet worden voorbereid. Boven-

dien kan de moeder haar persoonlijke kolfset bij meervoudig 

gebruik zelf reinigen. Dat kost u als beroepskracht aanzienlijk 

minder inspanningen. 

Uitmuntend hygiëne- en veiligheidsniveau 

De Clinicare kolfset is steriel verpakt, eenvoudig te reinigen en 

ontworpen voor één moeder.  

Bovendien functioneert de Clinicare kolfset met een gesloten af-

kolfsysteem, gebaseerd op de bewezen "Vacuum Seal"-techniek 

van Ardo. De hygiënische barrière direct in de borstschelp 

beschermt de moedermelk en de borstkolf tegen verontreiniging 

en kruisbesmetting. De Clinicare kolfset biedt een uitstekend 

hygiëne- en veiligheidsniveau voor uw ziekenhuis.

STERIEL
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ARDO KOLFSETS
VOOR ELKE BEHOEFTE NIEUW

Clinicare Pumpset One Mum Pumpset 72 h Clinic Pumpset

Reinheidsgraad steriel  

niet steriel

Toepassing 1x

≤ 24 h

≤ 72 h

> 72 h

Aantal gebruiksters één moeder één moeder meerdere moeders

Fles

Afmetingen Ø in mm 26 | 31 
(Ø 22 verkrijgbaar vanaf april 2017)

22 | 26 | 28 | 31 | 36 22 | 26 | 28 | 31 | 36



Ardo medical AG
Gewerbestrasse 19
6314 Unterägeri
Switzerland 
T +41 (0) 41 754 70 70
www.ardo.ch

99
.0

4.
22

3 
/ V

01
 / 

08
.2

01
6

CLINISTORE
GESTERILISEERDE WEGWERPFLESSEN VOOR ZIEKENHUIZEN

Kies slim – kies Clinistore

Afkolven-bewaren-voeden

Eenmalig gebruik

Gamma-gesteriliseerd 

Compatibel met alle Ardo kolfsets

Vier maten: 50 ml, 80 ml, 120 ml, 240 ml

Ardo medical Benelux BV
De Liesbosch 12 Z
3439 LC Nieuwegein
Nederland
T +31 30 280 42 42
www.ardomedical.nl
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