
CLAMPCUT®
Alles-in-één navelklem



ClampCut® Alles-in-één

Eenvoudig 
De traditionele manier van vastklem-
men en doorknippen met een instru-
menten set wordt vervangen door een 
eenvoudige ‘Klik-Klik-Knip’ actie. 

Traditionele geboorte set

Veilig 
ClampCut® is speciaal ontworpen om 
bloedspatten en de kans op snijwonden 
te minimaliseren. Het is gemaakt van 
nylon en bevat geen latex.

Superieur 

ClampCut® is een steriel wegwerp verlos-
kundig instrument voor het vastklemmen 
en doorsnijden van de navelstreng bij de 
geboorte.  De bedoeling van ClampCut® is 
om geboorten veiliger en eenvoudiger te 
maken voor zowel ouders, vroedvrouwen, 
artsen en verpleegkundigen. 

Duurzaam 
ClampCut® is een milieuvriendelijk 
instrument.   Zijn kunststof component-
en zijn vervaardigd  van nylon dat naar 
water verdampt bij verbranding. 

Zodra u ClampCut® hebt ervaren, zult u 
nooit meer terugkeren naar de traditio-
nele manier voor het vastklemmen en 
doorknippen van de navelstreng. 

ClampCut® heeft een driehoekige holte, 
die de navelstreng vastzet voordat deze 
vastgeklemd en dan doorgeknipt wordt 
Dit stabiliseert de klem- en snijwerking.  

Hoe ClampCut® werkt 

Slechts 2 producten - één op de baby en één op de placenta

Makkelijk voor de partner om de navelstreng door te snijden
Geen kans op bloedspatten en verspreiding van bloedziektes 

Klik KnipKlik

Sluit de groene klem 
naar de placenta toe. 
Nu is de navelstreng 
klaar om te worden 
doorgesneden.  

Plaats de navelstreng 
in de klemmen. Zorg 
ervoor dat de witte 
klem naar de baby toe 
is gericht. Sluit de 
klem.  

Druk op de hendel op 
de groene klem en 
druk beide klemmen 
door het snijhuis.  

ClampCut® is de veilige keuze

Baby zijde. Placenta zijde.

.



Het begon allemaal in 1990 toen we de huidige 
manier om de navelstreng van pasgeboren 
kinderen te doorbreken, in vraag stelden. 

Normaal gesproken gebruikt u zes instrumenten 
in deze procedure, maar we wisten dat er een 
eenvoudiger manier moest zijn. Deze gedachten 
waren het begin van ons eerste product, Clamp-
Cut®, waardoor het proces om de navelstreng 
vast te klemmen en door te snijden eenvoudiger 
en veiliger werd. 
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