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Veelzijdigheid van één leverancier 
Het Sentina® assortiment: instrumenten voor 
eenmalig gebruik.

Wie een grote selectie aan praktische instrumenten voor eenmalig gebruik nodig 
heeft, kan niet om Sentina heen. L&R biedt met de Sentina instrumenten voor  
eenmalig gebruik een ruim assortiment met een doordacht verpakkingsconcept.  
Met het hoofd bedacht, voor handen gemaakt.

Chirurgische schaar  
steriel, afzonderlijk verpakt

REF 33805
Afmeting 13 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33806
Afmeting 14,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33807
Afmeting 14,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33808
Afmeting 14,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

 33 805REF
 33 806REF  33 807REF

 33 808REF

Chirurgische schaar  
spits/spits, recht

Chirurgische schaar  
spits/stomp, recht

Chirurgische schaar  
spits/stomp, gebogen

Chirurgische schaar  
stomp/stomp, recht

REF 33809
Afmeting 14,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33823
Afmeting 14,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33824
Afmeting 11 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33829
Afmeting 11,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

Episiotomieschaar  
volgens Braun Stadler

Metzenbaum-schaar  
gebogen, fijn Microschaar met veer Irisschaar  

gebogen

 33
 8

24
R

E
F

908 33 REF  33 823REF

 33 829REF

REF 33830
Afmeting 11,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33850
Afmeting 15 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

Irisschaar  
recht

Verbandschaar  
volgens Lister

 33 830REF  33 850REF

www.Lohmann-Rauscher.com

Sentina® instrumenten voor eenmalig gebruik ...

■   bieden veiligheid voor patiënt en gebruiker

■   bieden hoge kwaliteit en maken nauwkeurig hanteren mogelijk1

■   zorgen voor tijdwinst en besparingsmogelijkheden 

■   zijn onmiskenbaar te onderscheiden van instrumenten voor meermalig gebruik –  
door de kleurmarkering en het symbool voor eenmalig gebruik: 2 1

Probeer nu de nieuwe  
  Sentina® instrumenten voor eenmalig gebruik.

3

Veelzijdigheid 
van één leverancier.

Wie een grote selectie aan instrumenten voor eenmalig gebruik nodig heeft, kiest 
voor Sentina instrumenten voor eenmalig gebruik. L&R biedt een ruim assortiment 
met een doordacht verpakkingsconcept.  
Met het hoofd bedacht, voor handen gemaakt.
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Onze eigenschappen
■   geen incrustatie of andere restvorming 

omdat dit producten voor eenmalig  
gebruik zijn

■   nieuw instrument voor eenmalig  
gebruik in perfect hygiënische en  
functionele toestand

Uw voordeel
■   door eenmalig gebruik geen gevaar  

voor kruisbesmetting en overdracht van 
infecties2

■   Sentina instrumenten voor eenmalig 
gebruik bieden u en uw patiënt veiligheid

Hygiënisch en veilig

Onze eigenschappen
■   L&R garandeert de steriliteit van de  

Sentina instrumenten voor eenmalig  
gebruik

■   gezandstraald, mat instrument  
van edelstaal

■   opvallende, biocompatibele kleurmarkering –  
L&R Safety Mark – veiligheidsmarkering1

Uw voordeel
■   verleggen van de verantwoordelijkheid 

naar de fabrikant omdat uw eigen  
validering voor de sterilisatie vervalt

■   reflecteren wordt geminimaliseerd1

■   maakt een snel en betrouwbaar  
onderscheid met instrumenten voor 
meermalig gebruik mogelijk door middel 
van de doorgestreepte ‘2’1

Veilig in het gebruik

Onze eigenschappen
■   praktische dispenser met  

hersluitbare openingsklep

■   de Sentina instrumenten voor  
eenmalig gebruik zijn afzonderlijk  
gefixeerd in een stabiele blister- 
verpakking

■  geen prikbescherming nodig

Uw voordeel
■   Sentina instrumenten voor eenmalig  

gebruik zijn altijd onder handbereik; 
ze kunnen eenvoudig uit de dispenser 
worden gehaald en ze blijven tot gebruik 
stofvrij bewaard 

■   de steriliteit van de instrumenten voor 
eenmalig gebruik is gegarandeerd omdat 
het doorprikken van de verpakking  
tijdens transport verhinderd wordt

■  minder kleine onderdelen bij uw ingrepen

Veilige en praktische verpakking

5

REF 33806 
Chirurgische Sentina schaar spits/stomp, recht

Het onderscheid  
ligt voor de hand.

Wie bij chirurgische ingrepen of wondverzorging altijd voor veiligheid gaat,  
vertrouwt op de Sentina instrumenten voor eenmalig gebruik. Ze zijn niet alleen 
onmiskenbaar te onderscheiden van instrumenten voor meermalig gebruik, 
bijvoorbeeld door de L&R Safety Mark-veiligheidsmarkering, maar bieden u ook 
zekerheid en hoge kwaliteit.  
U hebt het allemaal in de hand.
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CE-markering

L&R-logo

Eenmalig gebruik

Onze eigenschappen
■   hoogwaardige1 kwaliteit edelstaal  

conform staalnorm AISI 4101* 

■   hoge kwaliteit in vergelijking met  
instrumenten voor eenmalig gebruik 

 van andere fabrikanten1

■   eindafwerking en sterilisatie met  
ethyleenoxide in Europa

* AISI = American Iron and Steel Institute

Uw voordeel
■   met de Sentina instrumenten voor een-

malig gebruik bent u verzekerd van een 
kwaliteit en hantering die gelijk zijn aan die  
van instrumenten voor meermalig gebruik1 

■   Sentina instrumenten voor eenmalig 
gebruik zijn stabieler (torsiebestendig) 
in vergelijking met plastic instrumenten 
voor eenmalig gebruik1

■   Sentina instrumenten voldoen aan de 
hoge Europese kwaliteitseisen

Hoogwaardige kwaliteit

Onze eigenschappen
■   bij elke ingreep een nieuw chirurgisch  

instrument voor eenmalig gebruik uit de 
Sentina serie

■   altijd dezelfde hoge kwaliteit3

Uw voordeel
■   volledige functionaliteit zonder slijtage  

of materiaalmoeheid3

■   Sentina instrumenten voor eenmalig ge-
bruik maken een nauwkeurige hantering 
mogelijk1

Nauwkeurig te hanteren
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REF 34205 
Scherpe dubbele Sentina lepel volgens Williger

De toekomst  
in goede handen.

Wie de toekomst een warm hart toedraagt, kan niet om  
Sentina instrumenten voor eenmalig gebruik heen. Want wie  
Sentina instrumenten voor eenmalig gebruik van recyclebaar staal  
gebruikt, bespaart water, reinigingsmiddelen en energie voor  
de hersterilisatie. Dat ligt toch voor de hand. 



Klemmen  
steriel, afzonderlijk verpakt

REF 33903
Afmeting 12,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33904
Afmeting 12,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33905
Afmeting 12,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33906
Afmeting 14 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

Micro-Mosquito-klem  
anatomisch, recht

Micro-Mosquito-klem  
anatomisch, gebogen

Micro-Mosquito-klem  
chirurgisch, recht

Kocher-klem  
chirurgisch, recht

REF 33907
Afmeting 14 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33908
Afmeting 20 cm 
VE 20 stuks  
 in transportdoos

REF 33911
Afmeting 16 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33912
Afmeting 12,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

Pean-klem  
anatomisch, recht Magill-tang* Tampontang met begrenzing  

volgens Maier
Mosquito-klem volgens Halsted  
anatomisch, gebogen

REF 33913
Afmeting 15 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

Slangklem  
glad
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 33 904REF

119 33 REF

509 33 REF

219 33 REF

609 33 REF

709 33 REF

 33 903REF

Pincet  
steriel, afzonderlijk verpakt

REF 34014
Afmeting 14 cm 
VE  20 stuks  

in dispenser

REF 34016
Afmeting 14 cm 
VE  20 stuks  

in dispenser

REF 34017
Afmeting 12 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 34018
Afmeting 12 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

Standaardpincet  
anatomisch, recht

Standaardpincet  
chirurgisch, recht

Adson-pincet  
anatomisch, recht

REF 34029
Afmeting 12 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 34039
Afmeting 9 cm 
VE  20 stuks  

in dispenser

REF 34043
Afmeting 15,5 cm 
VE  20 stuks  

in dispenser

Micro-Adson-pincet  
chirurgisch

Splinterpincet  
recht

DeBakey-pincet 
recht

410 43 
R

E
F

930 43 REF

610 43 REF

340 43 REF

 34 017REF 810 43 REF

920 43 REF

2 * Beschikbaar vanaf 2019

Afvalbox resp. afvalcontainer 

REF 34888
Afmeting Inhoud 7,0 l
VE  1

Multi-Safe euroMatic 7000

Naaldvoerder  
steriel, afzonderlijk verpakt

REF 34177
Afmeting 12 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 34178
Afmeting 14 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 34179
Afmeting 16 cm 
VE  20 stuks  

in dispenser

Mayo-Hegar-naaldvoerder Mayo-Hegar-naaldvoerder Micro-naaldvoerder  
zonder vergrendeling

771 43 REF

871 43 REF
971 43 REF

Andere materialen 
steriel, afzonderlijk verpakt

REF 34202
Afmeting 16 cm 
VE  20 stuks  

in dispenser

REF 34203
Afmeting 15 cm 
VE 20 stuks  
 in transportdoos

REF 34204
Afmeting 16 cm 
VE 20 stuks  
 in transportdoos

REF 34205
Afmeting 16,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

Wondhaakcombinatie  
volgens Senn-Miller

Wondhaak  
Farabeuf*

Wondhaak  
Roux*

Scherpe dubbele lepel  
volgens Williger

REF 34206
Afmeting 14,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 34207
Afmeting middelgroot 
VE 20 stuks  
 in transportdoos

REF 34208
Afmeting klein 
VE 20 stuks  
 in transportdoos

REF 34209
Afmeting groot 
VE 20 stuks  
 in transportdoos

Curette  
volgens Fox Cusco-vaginaspeculum* Cusco-vaginaspeculum* Cusco-vaginaspeculum*

REF 34212 
Buitendiameter 1,2 mm
Luer-lock-aansluiting 15 cm 
VE  25 stuks in dispenser

Knopcanule  
kanaal 80 mm lang

202 43 
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 34
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 34 205REF

602 43 
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F

402 43 
R

E
F

 34
 2

12
R

E
F

3

Adson-pincet  
chirurgisch, recht

 33
 9
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Veilig en  
in goede handen.

Als veiligheid uw prioriteit is, gaat u voor Sentina instrumenten voor  
eenmalig gebruik. Want wie elke keer weer een nieuw, steriel instrument  
met volledige functionaliteit gebruikt, minimaliseert tijdens gebruik het  
risico dat door herverwerking kan ontstaan.  
Veiligheid en hygiëne gaan hand in hand.
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Niet-gemarkeerde instrumenten voor eenmalig gebruik kunnen door hun geringere  
optische onderscheid in vergelijking met instrumenten voor meermalig gebruik per  
ongeluk terechtkomen bij de sterilisatie. Door de kleurmarkering en de doorgestreepte 
‘2’ kunnen de Sentina instrumenten voor eenmalig gebruik snel en veilig worden  
onderscheiden van de instrumenten voor meermalig gebruik.1

Kleurmarkering voor een veilig gebruik

L&R Safety Mark –  
veiligheidsmarkering

Torsiebestendig

Mat design tegen  
lichtreflectie 

Hoogwaardige kwaliteit

13

Bestand  
tegen  

desinfectie- 
middelen 

Natuur-
latexvrij

materiaal

Bio- 
compatibel 

Optisch opval-
lende kleurmar-

kering in  
combinatie  

met de doorge- 
streepte ‘2’ 2 1

2

Geen  
afsplintering

Slijtvast

Kwaliteit  
waar u op kunt vertrouwen.

Wie dagelijks verantwoordelijk is voor het welbevinden van vele patiënten, 
die vertrouwt op Sentina instrumenten voor eenmalig gebruik. Want als u 
elke keer weer een nieuw instrument van dezelfde hoge kwaliteit gebruikt,  
kunt u uw aandacht volledig richten op uw werk. De voordelen voor een 
nauwkeurige hantering liggen binnen handbereik.
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Instrumenten voor eenmalig gebruik

Men moet het ook eens kunnen loslaten

11

REF 33824 
Sentina-microschaar met veer

Betalen zich terug  
in een handomdraai. 

Wie verantwoordelijk is voor de kostenbesparing van een ziekenhuis,  
praktijk of verzorgingshuis, rekent op Sentina instrumenten voor eenmalig 
gebruik. Hersterilisatie, onderhoud en reparatie vervallen – dit optimaliseert 
processen, bespaart kostbare tijd en geld. 
Het economische voordeel kunt u op uw vingers natellen. 
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Onze eigenschappen
■   geen kosten voor onderhoud, reparaties  

en hersterilisatie 
■   geen slijtage van instrumenten voor  

meermalig gebruik
■   hoge kostentransparantie door het  

gebruik van Sentina instrumenten voor  
eenmalig gebruik

■    minder kapitaalinvestering en lagere  
aan schafkosten bij gebruik van Sentina in s  t ru-
menten voor eenmalig gebruik vergeleken 
met instrumenten voor meermalig gebruik

Uw voordeel
■   hoge rentabiliteit en besparings- 

mogelijkheden bij uw ingrepen
■   geen kosten voor vervangingsaankopen  

en geen economisch verlies
■   eenvoudige toewijzing direct op de kosten- 

drager en directe kostenindeling 

■   zowel hoge investeringen in apparaten  
voor desinfectie, sterilisatie en reiniging als 
hoge aanschafkosten voor dure instrumenten  
voor meermalig gebruik vallen weg

Grote bespaarmogelijkheden

Onze eigenschappen
■   Sentina instrumenten voor eenmalig  

gebruik liggen altijd steriel klaar voor  
gebruik in de dispenser, ook bij verzor-
gings-bottlenecks van het instrumentarium 
voor meermalig gebruik

■   ontlasting van de medewerkers van de 
CSA* en de praktijk (geen hersterilisatie 
in combinatie met documentatie van  
instrumenten voor meermalig gebruik)

Uw voordeel
■   uw interne kosten voor transportmiddelen 

en logistiek voor het instrumentarium voor 
meermalig gebruik vallen weg en kortere 
voorbereidingstijden worden hierdoor 
mogelijk gemaakt

■   Sentina instrumenten voor eenmalig 
gebruik maken tijdsbesparingen mogelijk: 
door het gebruik ervan kan personeelsca-
paciteit worden vrijgemaakt en kan er op 
personeelskosten worden bespaard 

Geoptimaliseerde processen

9

Instrumenten voor  
eenmalig gebruik  
vs. cyclus voor  
instrumenten voor  
meermalig gebruik

Transport en 
opslag

Verpakking en 
sterilisatie

Constante 
documentatie

Controle en 
onderhoud

Reiniging en 
desinfectie

Levering en uitname

Afhalen, 
registratie en 
kenmerking

Toepassing van het steriele instrument

Weggooien

Instrumenten voor 
meermalig gebruik

Instrumenten voor 
eenmalig gebruik

REF 33850 
Sentina-verbandschaar volgens Lister

* Centrale sterilisatieafdeling

STAAL

Onze eigenschappen
■   het staal dat wordt gebruikt voor  

Sentina instrumenten voor eenmalig  
gebruik, is voor 99 % recyclebaar

 

■   de Sentina instrumenten voor eenmalig 
gebruik worden eenvoudig verzameld in 
praktische afvalcontainers 

■   de afvalcontainers worden door middel 
van regionaal geregelde afvallogistiek 
opgehaald 

■   besparing van water, reinigingsmiddelen 
en energie voor de hersterilisatie van 
instrumenten voor meermalig gebruik 

Uw voordeel
■   geen nadelig effect voor het milieu  

omdat het staal met behulp van een  
magneet gescheiden wordt gesorteerd 
en weer wordt gebruikt voor de  
fabricage van nieuwe producten  
(terugkeer in de grondstoffencyclus)

■   verlaagt het risico op verwondingen en  
infecties 

■   garandeert hoge praktische inzetbaar-
heid zonder meerkosten

■   minder belastend voor het milieu

Eenvoudig weggooien
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www.sentina-instruments.info

Veelzijdigheid van één leverancier 
Het Sentina® assortiment: instrumenten voor 
eenmalig gebruik.

Wie een grote selectie aan praktische instrumenten voor eenmalig gebruik nodig 
heeft, kan niet om Sentina heen. L&R biedt met de Sentina instrumenten voor  
eenmalig gebruik een ruim assortiment met een doordacht verpakkingsconcept.  
Met het hoofd bedacht, voor handen gemaakt.

Chirurgische schaar  
steriel, afzonderlijk verpakt

REF 33805
Afmeting 13 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33806
Afmeting 14,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33807
Afmeting 14,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33808
Afmeting 14,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

 33 805REF
 33 806REF  33 807REF

 33 808REF

Chirurgische schaar  
spits/spits, recht

Chirurgische schaar  
spits/stomp, recht

Chirurgische schaar  
spits/stomp, gebogen

Chirurgische schaar  
stomp/stomp, recht

REF 33809
Afmeting 14,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33823
Afmeting 14,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33824
Afmeting 11 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33829
Afmeting 11,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

Episiotomieschaar  
volgens Braun Stadler

Metzenbaum-schaar  
gebogen, fijn Microschaar met veer Irisschaar  

gebogen

 33
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908 33 REF  33 823REF

 33 829REF

REF 33830
Afmeting 11,5 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

REF 33850
Afmeting 15 cm 
VE  25 stuks  

in dispenser

Irisschaar  
recht

Verbandschaar  
volgens Lister

 33 830REF  33 850REF

www.Lohmann-Rauscher.com

Sentina® instrumenten voor eenmalig gebruik ...

■   bieden veiligheid voor patiënt en gebruiker

■   bieden hoge kwaliteit en maken nauwkeurig hanteren mogelijk1

■   zorgen voor tijdwinst en besparingsmogelijkheden 

■   zijn onmiskenbaar te onderscheiden van instrumenten voor meermalig gebruik –  
door de kleurmarkering en het symbool voor eenmalig gebruik: 2 1

Probeer nu de nieuwe  
  Sentina® instrumenten voor eenmalig gebruik.

3

Veelzijdigheid 
van één leverancier.

Wie een grote selectie aan instrumenten voor eenmalig gebruik nodig heeft, kiest 
voor Sentina instrumenten voor eenmalig gebruik. L&R biedt een ruim assortiment 
met een doordacht verpakkingsconcept.  
Met het hoofd bedacht, voor handen gemaakt.
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Onze eigenschappen
■   geen incrustatie of andere restvorming 

omdat dit producten voor eenmalig  
gebruik zijn

■   nieuw instrument voor eenmalig  
gebruik in perfect hygiënische en  
functionele toestand

Uw voordeel
■   door eenmalig gebruik geen gevaar  

voor kruisbesmetting en overdracht van 
infecties2

■   Sentina instrumenten voor eenmalig 
gebruik bieden u en uw patiënt veiligheid

Hygiënisch en veilig

Onze eigenschappen
■   L&R garandeert de steriliteit van de  

Sentina instrumenten voor eenmalig  
gebruik

■   gezandstraald, mat instrument  
van edelstaal

■   opvallende, biocompatibele kleurmarkering –  
L&R Safety Mark – veiligheidsmarkering1

Uw voordeel
■   verleggen van de verantwoordelijkheid 

naar de fabrikant omdat uw eigen  
validering voor de sterilisatie vervalt

■   reflecteren wordt geminimaliseerd1

■   maakt een snel en betrouwbaar  
onderscheid met instrumenten voor 
meermalig gebruik mogelijk door middel 
van de doorgestreepte ‘2’1

Veilig in het gebruik

Onze eigenschappen
■   praktische dispenser met  

hersluitbare openingsklep

■   de Sentina instrumenten voor  
eenmalig gebruik zijn afzonderlijk  
gefixeerd in een stabiele blister- 
verpakking

■  geen prikbescherming nodig

Uw voordeel
■   Sentina instrumenten voor eenmalig  

gebruik zijn altijd onder handbereik; 
ze kunnen eenvoudig uit de dispenser 
worden gehaald en ze blijven tot gebruik 
stofvrij bewaard 

■   de steriliteit van de instrumenten voor 
eenmalig gebruik is gegarandeerd omdat 
het doorprikken van de verpakking  
tijdens transport verhinderd wordt

■  minder kleine onderdelen bij uw ingrepen

Veilige en praktische verpakking

5

REF 33806 
Chirurgische Sentina schaar spits/stomp, recht

Het onderscheid  
ligt voor de hand.

Wie bij chirurgische ingrepen of wondverzorging altijd voor veiligheid gaat,  
vertrouwt op de Sentina instrumenten voor eenmalig gebruik. Ze zijn niet alleen 
onmiskenbaar te onderscheiden van instrumenten voor meermalig gebruik, 
bijvoorbeeld door de L&R Safety Mark-veiligheidsmarkering, maar bieden u ook 
zekerheid en hoge kwaliteit.  
U hebt het allemaal in de hand.
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CE-markering

L&R-logo

Eenmalig gebruik

Onze eigenschappen
■   hoogwaardige1 kwaliteit edelstaal  

conform staalnorm AISI 4101* 

■   hoge kwaliteit in vergelijking met  
instrumenten voor eenmalig gebruik 

 van andere fabrikanten1

■   eindafwerking en sterilisatie met  
ethyleenoxide in Europa

* AISI = American Iron and Steel Institute

Uw voordeel
■   met de Sentina instrumenten voor een-

malig gebruik bent u verzekerd van een 
kwaliteit en hantering die gelijk zijn aan die  
van instrumenten voor meermalig gebruik1 

■   Sentina instrumenten voor eenmalig 
gebruik zijn stabieler (torsiebestendig) 
in vergelijking met plastic instrumenten 
voor eenmalig gebruik1

■   Sentina instrumenten voldoen aan de 
hoge Europese kwaliteitseisen

Hoogwaardige kwaliteit

Onze eigenschappen
■   bij elke ingreep een nieuw chirurgisch  

instrument voor eenmalig gebruik uit de 
Sentina serie

■   altijd dezelfde hoge kwaliteit3

Uw voordeel
■   volledige functionaliteit zonder slijtage  

of materiaalmoeheid3

■   Sentina instrumenten voor eenmalig ge-
bruik maken een nauwkeurige hantering 
mogelijk1

Nauwkeurig te hanteren
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REF 34205 
Scherpe dubbele Sentina lepel volgens Williger

De toekomst  
in goede handen.

Wie de toekomst een warm hart toedraagt, kan niet om  
Sentina instrumenten voor eenmalig gebruik heen. Want wie  
Sentina instrumenten voor eenmalig gebruik van recyclebaar staal  
gebruikt, bespaart water, reinigingsmiddelen en energie voor  
de hersterilisatie. Dat ligt toch voor de hand. 


