IN EEN OOGOPSLAG

EasyFoam Kit
®

Om gemakkelijk goed schuim te maken
The EasyFoam® Kit bestaat uit drie delen:

• 10 ml eenmalig bruikbare injectiespuit met

een laag gehalte aan siliconen, gevuld met de
vereiste hoeveelheid steriele lucht met een vaste
tweerichting veiligheidsklep en aansluitstuk

• 5 ml eenmalig bruikbare injectiespuit met een

laag gehalte aan siliconen (om mee te injecteren)
(voor de eigenlijke injectie)

Delivery:

Kreussler, Wiesbaden. Bij bestellingen
met een waarde boven €100,= is de
levering gratis, en inclusief verpakking.

Betaling:

Netto binnen 30 dagen na
factuurdatum.

Wij beantwoorden graag uw vragen,
neemt u aub contact op met:
Kreussler & Co. GmbH
P.O. Box 12 04 54 · D-65082 Wiesbaden
Tel.: +49 611 92 71 210 · Fax: +49 611 92 71 88 210
info@kreussler.com
www.aethoxysklerol-international.com

• naald, 40 x 0.8 mm
21G x 1½”

EasyFoam® Kit
in het kort

EASYFOAM® KIT

DE VOORDELEN

FAX-ORDER

EasyFoam® is het systeem van spuitjes om

• steriele verpakking
• bevat steriel gas voor een optimale menging van

AFZENDER:

gas kan niet lekken

Stempel van de praktijk of handtekening

• gemakkelijk te hanteren, spuiten met een laag

totaalprijs

EasyFoam Kit
(Enkelverpakking)

10

8,99 €

89,90 €

EasyFoam® Kit
(Enkelverpakking)

50

6,49 €

324,50 €

EasyFoam® Kit
(Grootverpakking)

25

6,99 €

174,75 €

EasyFoam® Kit
(Grootverpakking)

100

5,99 €

599,00 €

Tax No. DE113834741

Aantal stuks Prijs per stuk
®

Datum: ____________________

Artikel

____ grootverpakking Artikel Nr. 7260031

Prijslijst (ecxclusief BTW)

(indien van toepassing)

____ enkele verpakking Artikel Nr. 7260041

• lange halfwaardetijd
• getest in het marktautorisatieonderzoek (ESAF)

Uw BTW-nummer: _____________________________

Hoeveelheid

•

optimaal microschuim: gestandaardiseerd,
stabiel, homogeen, stroperig en met zeer kleine
belletjes

EasyFoam® Kit

siliconengehalte – siliconen verstoren het schuim

info@kreussler.com

Dubbel spuitensysteem met vast tweerichting veiligheidsventiel, aansluitstuk en naald

• vast tweerichting veiligheidsventiel – het steriele

(alleen te bestellen via Kreussler, Wiesbaden)
Fax: +49 611 92 71 88 210

Schuim-sclerotherapie van spataderen met
Aethoxysklerol® (1% - 3%) is officieel erkend en
goedgekeurd door het BfArM, het Duitse federale
instituut voor medicijnen en medische apparaten.

gas en vloeistof in de juiste verhouding

EasyFoam® Orderformulier

gestandaardiseerd microschuim te maken. Met dit
systeem kunt u schuim maken met een optimaal
mengsel van gas en sclerosans in de juiste
verhouding.

