
       

Insertie-
Voor een volledige insertie
de T-Safe spiraal kunt u kijken op 
Het is belangrijk dat u eerst de positie én de 
sondelengte van de baarmoeder bepaalt voordat 
u de T-Safe verpakking opent. 

 

Als de baarmoeder ongunstig ligt in retroflexie, 
waardoor het sonderen moeilijk gaat, is het 
verstandig om patiënten door te verwij
het sonderen van de baarmoeder makkelijk gaat, 
kan het spiraaltje ingebracht worden.

 

De T-Safe spiraal wordt standaard geleverd met 
het Quick Load Systeem.

 

Klaarmaken voor gebruik
Houd de nylondraden strak zodat ze niet naar 
boven glijden. Duw
spiraaltje omhoog in de inbrenghuls.
De beide zijarmen van het spiraaltje glijden in de
inbrenghuls.

 

Schuif de witte duwstift verder tot aan het 
blauwe streepje op de inbrenghuls.
Het uiteinde van het spiraaltje moet 2 mm 
buiten de inbrenghuls uitsteken. Stel 
ring in op de gemeten 
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Controleer of de breedste zijde van de ring 
parallel loopt met de armen van het spiraaltje. 
In deze richting zullen de armen zich 
ontvouwen.

 
Inbrengen van de T
Breng de inbrenghuls voorzichtig in de 
baarmoederholte tot het bovenste gedeelte van 
de baarmoeder, de fundus. 
duwstift 
vervolgens 

  

De horizontale armen ontvouwen zich
spiraaltje komt vrij in de baarmoeder te liggen.

 

Verwijder eerst de witte duwstift terwijl u de 
inbrenghuls op zijn plaats houdt. Verwijder 
daarna pas
Tot slot knipt u de nylondraadjes af tot 2 à 3 cm 
van de baarmoedermond.
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