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Det har aldrig varit enklare – Wing Plasts sterila Diamond-Gerjy
Proktoskop med lamphållare är ett engångsinstrument i miljövänlig
plast för proktologisk undersökning och behandling.

Diamond-Gerjy Proktoskop har en utdragbar skida på ena sidan för
att ge bättre tillgång till analkanalen för riktad terapi med full insyn.
På motsatt sida finns ett uppslitsat fönster för större rörelsefrihet vid
olika former av behandlingar. Instrumentet kan föras in diagonalt
utan att försämra sikten för användaren. Luckan kan öppnas till
önskad längd för vald behandling eller dras ut helt, den kan även
föras tillbaka för att rotera Proktoskopet utan att underliggande
slemhinna följer med i rotationen. Instrumentet är några centimeter
längre än andra proktoskop för bättre exponering av analkanalen
och nedre rektum. Lokalanestetika kan injiceras för kirurgi.

Diamond-Gerjy Proktoskopet skyddar känsliga områden i analkanalen
och exponerar önskade områden tydligt för att underlätta kirurgiska
ingrepp, behandlingar med gummiband, injektion, sutur, pexi och
vävnadsprov.

• Utdragbar lucka
• Välj behandlingsområde
• Bättre sikt i hela analkanalen
• Skyddar känslig hud och slemhinna med hjälp av luckan
• Stor flexibilitet med flera instrument under behandling
• Greppvänlig för ergonomiskt arbete

Diamond-Gerjy Proktoskop l A1511

A1511



54

Wing Plasts Proktoskop med lamphållare är engångsinstrument 
i glasklar, miljövänlig plast. Proktoskopen finns i storlekarna 
Small, Medium och Large. De är ergonomiskt och funktionellt 
utformade för undersökarens och patientens bästa. 
Lamphållaren passar de vanligaste adaptrarna på marknaden.
1521 utan belysning.

•  Stabil konstruktion
•  Greppvänlig
•  Lamphållare för fiberljusadapter
•  Optimal ljusbild i Proktoskopets distala ände
•  Följsamt rundade kanter
•  En nära nog omärklig övergång mellan skaft och kolv,
 vilket ger minimalt med obehag för patienten

Proktoskop l 1524/1522/1531/1521/1541

1522

1524

1531

1521

1541
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H1002

Vitbalanseringskopp l A430
Wing Plasts sterila Vitbalanseringskopp för engångs-
bruk används vid vitbalansering av kirurgkameror. 
Den är tillverkad i miljövänlig plast.

•  Stabil och användarvänlig
•  Miljövänlig plast
•  Steril
•  Snabb vitbalansering med hög kvalité
•  Sparar tid för brukaren
•  Skyddar optiken från det omgivande 
    ljuset på ett bra sätt. 

A430

Multi-Ligator l H1002
Med denna Multi-Ligator för engångsbruk från 
Wing Plast blir det enklare att utföra gummi-
ligeringar av hemorrojder. Multi-Ligatorn är laddad 
med fyra latexfria gummiband vilket underlättar 
mycket då inga nya band behöver monteras. Håll in 
avtryckaren halvvägs för att aktivera suget och tryck 
sedan hela vägen in för att applicera bandet, släpp 
avtryckaren för att frigöra suget och hemorrojden. 
Denna nya uppdaterade Multi-Ligator har lite 
starkare gummiband, ett transparent huvud 
framtill för bättre sikt samt ett handtag med 
frostad yta för att veta när suget börjar.

•  Engångs
•  Enkel användning, kan manövreras av en person
•  Snabb, en behandling kan ta mindre än 5 minuter
•  Klar att användas, behöver inte laddas om med
 nya gummiband
•  Minskad smärta för patienten
•  Nytt transparent huvud framtill
•  Bättre sikt
•  Lite kraftigare gummiband
•  Bättre precision, utformningen underlättar en 
 korrekt applicering
•  Kostnadseffektiv
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Wing Plasts Anoskop 1542 för engångsbruk 
tillverkas i miljövänlig plast.

Anoskopet används vid kolorektalundersökningar 
och är konstruerad i ett material som leder ljus 
mycket bra och ger en optimal sikt för undersökaren. 
Anoskopets följsamt rundade kanter och ytor bidrar 
till en skonsam undersökning för patienten.

• Den snedskurna änden ger bättre åtkomst vid 
 behandlingar av hemorrojder.
• Passar med samma ljusfattning  som till rektoskop
 och tubproktoskop.
• Passar med flera av ljussystemen som finns på 
 marknaden idag.

Anoskop l 1542

1542

Tubproktoskop l 1551
Wing Plasts Tubproktoskop 1551 för 
engångsbruk tillverkas i miljövänlig plast. 
Tuben är konstruerad i ett material som 
leder ljus mycket bra och ger en optimal sikt 
för undersökaren. Tubproktoskopets följsamt 
rundade kanter och ytor bidrar till en skonsam 
undersökning för patienten.

•  Stabil och greppvänlig konstruktion
•  Tydlig skala
•  Passar till olika ljushuvuden
•  Mycket liten övergång mellan obturator 
 och tub
•  Ljusöverföringen ger korrekt vävnadsfärg 
 och fri sikt

1551
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Wing Plasts Rektoskop 1561 för engångsbruk 
tillverkas i miljövänlig plast. Tuben är konstruerad 
i ett material som leder ljus mycket bra
och ger en optimal sikt för undersökaren. 
Rektoskopets följsamt rundade kanter och 
ytor bidrar till en skonsam undersökning för
patienten.

Rektoskopet finns även i följande utföranden: 

• Standard Rektoskop 1561
• Med förlängd skala 1561-1 
•  Stabil och greppvänlig konstruktion
•  Tydlig skala
•  Passar till olika ljushuvuden
•  Mycket liten övergång mellan obturator 
 och tub
•  Ljusöverföringen ger korrekt vävnadsfärg 
 och fri sikt

Rektoskop l 1561/1561-1

1561

1561-1

Wing Plasts Rektoskop kit med ljus 1561-PL för 
engångsbruk tillverkas i miljövänlig plast. 
Rektoskopets följsamt rundade kanter och ytor 
bidrar till en skonsam undersökning för patienten.

• Stabil och greppvänlig konstruktion
• Tydlig skala
• Klar för användning, sparar tid
• Mycket liten övergång mellan obturator och tub
• Ljusöverföringen ger korrekt vävnadsfärg och fri sikt
• Batteridriven ljuskälla med en ring av 6 

Rektoskops kit med Ljus – 
Engångs I 1561-PL

1561-PL
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Dubbelballong Flergångs l 1562
Wing Plasts Dubbelballong Flergångs för 
rektoskopi är försedd med säkerhetsnät 
och har en greppvänlig yta för enkelt 
handhavande.

Finns även som variant med endast hand-
pump (utan ballong), art. nr. 1566.

•  Lång livslängd
•  Passar till olika ljushuvuden
•  Greppvänlig yta

Wing Plasts Dubbelballong Rekto Engångs 
1563 med säkerhetsnät för Rektoskopiunder-
sökningar har följande fördelar:

•  Spar tid
•  Slipper all rengöring
•  Bättre hygien, och minskad smittspridning
•  Latexfri
•  Passar till olika ljushuvuden

Dubbelballong Engångs l 1563

15631562
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Rektoskopfilter I 1565
Wing Plasts Filter 1565 engångs, till Rektoskop 
används mellan rektoskopljushuvudet och 
dubbelballongen för att förhindra att vätska 
eller partiklar förs in i dubbelballongen.

•  Hindrar smittspridning
•  Bättre hygien för både undersökare 
 och patient
•  Luerlock fäste för smidig fastsättning

1565

Luerkoppling I 1569
Wing Plasts Luerkoppling 1569
används som en länk mellan ett rektoskop
filter och en dubbelballong för att
underlätta av och påsättning av filtret.

• Luerlock fäste för smidig fastsättning
 av filter 1565
• Flergångs
• Greppvänlig

1565
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Pincett I A410
Wing Plasts Pincett A410 är ett praktiskt
och mycket användbart instrument i
många olika behandlingssituationer. Den
är både lätt och effektiv att arbeta med,
till exempelvis vid suturborttagning,
omläggning och kateterhantering.

• Stabil konstruktion
• Miljövänlig
• Greppvänlig
• Steril

A410

Wing Plasts Anal Dilator 1550 för egenbehand-
ling är en patientvänlig dilator för förhindrande 
av strikturering efter proktologiska ingrepp
och andra anala smärttillstånd. Användningen 
av analvidgaren gör att slutmuskeln slappnar 
av vilket minskar smärta och kramper i 
analområdet.

•  Tillverkad i allergifri, miljövänlig polyetenplast
•  Hindrar ytliga sprickor – fissurer – i analhuden
•  Behandlar ytliga hemorrojder
•  Ger ingen onormal uttänjning av slutmuskeln
•  Flergångs för en person

Anal Dilator l 1550

1550
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Fiberljusadapter
1527/1528/1529/1528H
Wing Plasts Fiberljusadapter passar till 
våra Proktoskop och levererar ett skarpt 
reflexfritt ljus. 

Kan fås med fattning för ljussystem Storz, 
Welsh Allyn, Heine

•  Bra ljusledningsförmåga
•  God passform
•  Greppvänlig
•  Rostfri
•  Autoklaverbar

Wing Plasts Ljusadapter engångs till Proktoskop 
ger ett mycket starkt ljus samtidigt som man 
slipper rengöring. Ger till fördel mot flergångs 
ljusadaptrar alltid ett optimalt ljus och tar bort 
risken med att de försvinner. 

•  Hindrar smittspridning
•  Bättre hygien för både undersökare och patient
•  Spar tid
•  Bättre ljus (än flergångs fiberljusadapter)

Fiberljusadapter I 1528E/1529E

1528

1528E

1527 1528H1529

1529E
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Rektoskopljushuvud
1564/1564H/1564WA/ 1564X-VRID
Wing Plasts Rektoskopljushuvud ger ett 
skarpt reflexfritt ljus. Ljushuvudet har en 
smidig öppningsbar lucka och en tapp för 
infästning av Dubbelballong.
1564X-VRID har ett förstoringsglas i locket.

Kan fås med fattning för andra ljussystem
1564: Storz 
1564X-VRID: Storz 
1564H: Heine
1564WA

•  Rostfri
•  Autoklaverbar
•  Lång livslängd
•  God passform
• Enkel att rengöra

1564

1564X-VRID

1564H

1564WA

LED Ljuskälla I 1570
Wing Plasts LED-ljuskälla är en otroligt stark 
ljuskälla för sin storlek. Den ger ett starkare ljus 
än en 150 W halogen ljuskälla och har en
livslängd på ca 50 000 arbetstimmar.

•  Kompakt, effektiv och ekonomisk ljuskälla
•  Lamptyp: 50 Watt LED
•  Livslängd på LED lampan: 50 000 arbetstimmar
•  Färgtemperatur: 5600 K
•  Standardkopplingar passar
•  3 års garanti
•  CE märkt
•  Godkänd enligt IEC 60601-1 

1570
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Wing Plasts LED ljushandtag är en otroligt 
stark ljuskälla för sin storlek. Den ger ett 
väldigt klart ljus. Ljushandtaget levereras 
med två batterier och en laddare där man 
kan ladda båda batterierna samtidigt.

•  Kompakt, effektivt och ekonomiskt 
 ljushandtag
•  Portabel
•  Lampgaranti 50 000 timmar
•  Passar adaptrar med gänga
•  Batteritid: 2,5 – 12 h (nivå 1 – nivå 4)
•  1 års garanti

LED Ljushandtag I 1575

1575

Wing Plast handtag till rektoskop är ett utmärkt 
hjälpmedel om man vill ha bättre grepp vid 
undersökningar. Den träs på fiberljuskabeln 
(1571/1571-L) och derar åt med hjälp av 
skruvfunktion. 

Handtag rektoskop I 1576

1576
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Wing Plast tillhandahåller adapters till 
flera olika fattningar på marknaden. 
De vanligaste exemplar finner du nedan:

1583 - Projektoradapter Olympus
1585 - Projektoradapter Storz
1593 - Instrumentadapter Olympus
1595 - Instrumentadapter Storz

Projektor adapter/
instrument adapter

1583 1585

15951593

Fiberljuskabel I 1571/1571-L
Wing Plasts Fiberljuskabel 1571 för halogen 
och LED ljus är lätt, tålig och har en mycket bra 
ljusledningsförmåga. Kabeln är flexibel och 
böjbar med ett invändigt skydd för bibehållen 
prestanda. 
1571: 180 cm, 
1571-L: 230 cm

Vid båda ändarna finns det en gänga för 
applicering av passande adapter till respektive 
ljuskälla/instrument.

•  Mycket bra ljusledningsförmåga
•  Kan beställas i olika längder och färger
•  Flexibel och böjbar
•  Lätt att hålla ren
•  Autoklaverbar 134 °C
•  Ø 4,8 mm

1571
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Smart Cover är en mörkblå undersökningsbyxa, 
att användas som ett engångsskydd vid intima 
undersökningar. Det är tillverkat i vattenav-
visande, 30 gram nonwoven material som
idag klassas som miljövänligt. På grund av att 
det inte ger något koldioxidutsläpp utan 
omvandlas till vatten, kan det destrueras
som konventionellt avfall.

•  Elastiska sömmar
•  Enkel att ta på och av
•  Unisex
•  Perforering i bottenplattan

Smart Cover I 1910/1920

1910/1920

Ett glidslem av mycket hög kvalitet för 
professionellt bruk, på grund av dess 
ingredienser är denna bäst anpassad för 
Endoskopi, Gastroskopi, Koloskopi, 
Proktoskopi och Gynekologi.
Finns i storlelarna 90 g och 260 g

•  Påverkar inte kirurgiska instrument, gummi 
 eller plaster
•  Allergivänlig
•  Irriterar ej
•  Innehåller inga toxiska substanser
•  Luktfri
• Vattenlöslig

Glidslem I 4120

4120



  

Sedan 1987 har våra proktoskop ansetts vara stabilt konstruerade och 
greppvänliga med en nära nog omärklig övergång mellan skaft och kolv, 
vilket ger minimalt med obehag för patienten. Vår nyare variant 
Dimond-Gerjy proktoskop är en lysande lösning på ett större och bättre 
behandlingsområde for sjukvårdspersonalen, där det på sidan har en 
utdragbar lucka. Detta ger bättre sikt i hela analkanalen, det skyddar känslig 
hud och slemhinnan med hjälp av luckan och ger stor flexibilitet med flera 
instrument under behandlingen. Det har aldrig varit enklare. Vidare har 
Wing Plast en suverän lösning på ett smidigare och enklare sätt att utföra 
gummiligeringar av hemorrojder. Multi-Ligatorn! Engångs, klar att använda, 
minskad smärta för patienten och kan manövreras av en person. 
Du hitta mycket mer, allt från Pincett, Rektoskop, Rektoskopsfilter, 
Rektoskopshuvuden till Videoskop. Kika vidare, vi kanske har precis den 
produkten du är ute efter och vi hjälper dig gärna! 

Sitter du på någon innovativ idé inom sjukvården och vill ha 
hjälp med utveckling eller tillverkning så kontakta gärna oss, 
så ska vi hjälpa dig att få din idé till verklighet.

Phone +46 (0)371 330 30, Fax +46 (0)371 330 31 , e-mail: info@wingplast.se, www.wingplast.se

Wing Plast  - Quality Medical Instruments


