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Steriele ventielen voor eenmalig gebruik
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We blijven onze ventielen testen en verfijnen 

om producten te maken waardoor artsen 

meer controle krijgen tijdens de procedure 

en waardoor de procedures efficiënter 

worden. 

• Ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam  

werkt voortdurend aan een beter inzicht in  

alle beschikbare ventielopties op de markt 

en om een ventiel te creëren die oplossingen 

biedt voor klinische behoeften waaraan nog 

niet is voldaan. 

• Onze verificatietest omvat meerdere testen 

voor kracht en afzuiging om ventielen 

te maken die geen enkele van de veel 

voorkomende problemen vertonen met 

reusable en andere ventielen voor eenmalig 

gebruik; verstopping, plakken en verlies  

bij insufflatie. 

• De consistentie en nauwkeurigheid die we 

bereiken tijdens ons productieproces betekent 

dat minder dan een tiende van een procent 

van onze ventielen een probleem vertonen.1 

EEN 
GESCHIEDENIS 
VAN INNOVATIE

In 2010 werd Cantel het eerste 

bedrijf dat endoscoopventielen voor 

eenmalig gebruik op de markt bracht 

en nu fabriceren we ieder jaar meer 

dan 9 miljoen DEFENDO™-ventielen.

NATIONALE EN 
INTERNATIONALE  
RICHTLIJNEN 
ONDERSTEUNEN 
HET GEBRUIK VAN 
ENDOSCOOPVENTIELEN 
VOOR EENMALIG GEBRUIK

‘Single-use hulpmiddelen verdienen altijd de voorkeur 
boven reusable hulpmiddelen’2

ESGE-ESGENA

“Herbruikbare ventielen (inclusief spoelventielen) moeten 
als een set bij één bepaalde endoscoop blijven, om 
kruisbesmetting tegen te gaan en om een volledige 
traceerbaarheid te waarborgen.”3

SFERD

SGNA

“... in vakliteratuur wordt voorgesteld de herbruikbare 
ventielen samen met de endoscoop te reprocessen en op  
te slaan als een uniek paar met oog op traceerbaarheid.”4



Het is van cruciaal belang om infectiegevaar 
te verminderen voor patiënten die een 
endoscopie krijgen. Op basis van recente nationale 
HCAI-prevalentieonderzoeken in Europa en gebaseerd op 
bewakingsprogramma’s voor infecties over verschillende 
ziekenhuizen in verschillende EU-lidstaten, kan het totaal 
aantal patiënten in de EU dat ieder jaar een infectie oploopt 
worden geschat op 3 miljoen. Er sterven naar schatting 
ieder jaar 50.000 mensen als gevolg van de infectie.5

In het nederlanse prevalentieonderzoek PREZIES werd in 
2017 de puntprevalentie van zorginfecties vastgesteld op 
gemiddeld 5,5 zorginfecties per 100 beoordeelde patiënten 
(95% BI: 5,1-5,9 per 100). Zorgverleners (voornamelijk 
deskundigen infectiepreventie) beoordeelden in dat jaar 
13.543 patiënten en registreerden bij 695 patiënten in totaal 
746 ziekenhuisinfecties.6

Al meer dan 40 jaar biedt Cantel innovatie en topkwaliteit 
voor het reinigen van endoscopen, waaronder 
toonaangevende reinigings- en desinfectiemiddelen, 
geautomatiseerde reprocessors, transportsystemen,  
droog- en opslagkasten en traceringssystemen. 

UW PARTNER  
IN DE STRIJD TEGEN 
GEZONDHEIDSZORG 
GEASSOCIEERDE  
INFECTIES

FULL CIRCLE OF PROTECTION

Cantel, wereldwijd leider in infectiepreventie, levert als enige de volledige beschermingscyclus. 
Een volwaardig, proactief partnerschap dat u helpt om risico’s te elimineren, operationele 
efficiëntie te stroomlijnen en uw succes te optimaliseren.

PROCEDURE Het minimaliseren van infectierisico’s staat voorop bij infectiepreventie. Cantel 
ontwerpt producten die de patiëntenzorg verbeterd en tegelijkertijd de efficiëntie verhoogd. 



INFECTIEPREVENTIE

Het risico op infectie vanwege 
onvoldoende gereinigde en 
gedesinfecteerde herbruikbare 
endoscoopventielen is extreem hoog 
vanwege hun complexe ontwerp.  
Tijdens de reiniging moeten ze zorgvuldig 

geborsteld worden en zelfs dat kan nog 

onvoldoende zijn om een veilige endoscoop, 

klaar voor gebruik bij een patiënt, te garanderen. 

DEFENDO steriele ventielen voor eenmalig gebruik 

lossen het probleem van reinigen op door de optie 

van eenmalig gebruik aan te bieden die steriele 

ventielen voor elke procedure garandeert.

PRESTATIES

DEFENDO-ventielen zijn hoogwaardige 
prestaties leverende, kwalitatief 
hoogstaande producten die 
procesmatige controle en efficiëntie 
ondersteunen. Onze verificatietest omvat 

meerdere testen voor kracht en afzuiging om 

ventielen te maken die geen enkele van de veel 

voorkomende problemen vertonen met reusable 

en andere ventielen voor eenmalig gebruik; 

verstopping, plakken en verlies bij insufflatie. 

 Als u deze problemen ervaart tijdens een 

procedure kan een langere en moeilijkere 

procedure het gevolg zijn.

DEFENDO-VENTIELEN VOOR EENMALIG GEBRUIK ZIJN 
COMPATIBEL MET TOONAANGEVENDE GI-ENDOSCOPEN, 
INCLUSIEF DE OLYMPUS, EXCERA SERIE, FUJIFILM 500 EN 
600 SERIES EN PENTAX 90i EN i10 SERIES.

DE BESTE VERDEDIGING ZIJN DE 
DEFENDO™ STERIELE VENTIELEN VOOR  
EENMALIG GEBRUIK

DEFENDO-ventielen voor eenmalig gebruik 
voor Olympus endoscopen 140, 160, 170, 
180 en 190 Excera series

DEFENDO-ventielen voor eenmalig gebruik 
voor Fujifilm endoscopen 500 en 600 series 

DEFENDO-ventielen voor eenmalig gebruik 
voor Pentax endoscopen 90i en i10 series



ONJUISTE VENTIEL-REPROCESSING

Het complexe ontwerp van herbruikbare endoscoopventielen maakt dat ze uitzonderlijk moeilijk te reinigen 
en te desinfecteren zijn. Een laboratoriumstudie van “patiëntklare” ventielen toonde een wijdverspreide 
onvoldoende reprocessing van lucht/water- en zuigventielen aan.7

Bacteriën, gisten, schimmels 
en bacteriële sporen werden 
gevonden op 56% (één op twee) 
van de geteste ventielen.

Endotoxine/pyrogeen werd 
gevonden op 20% (één op vijf)  
van de geteste ventielen.

Resten van reprocessing-
chemicaliën werden gevonden 
op 71% (drie van de vier) geteste 
ventielen.

Bacillus species 

Staphylococcus aureus

Hepatitis

H. pylori

Pseudomonas species

Escherichia coli

De pathogene micro-organismen die op de 
gereinigde ventielen werden gevonden zijn onder 
meer Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Bacillus species, Pseudomonas species, Hepatitis 
en H-Pylori.7,8 

56% detected

20% detected

71% detected



DEFENDO™ en Y-OPSY™ zijn handelsmerken van Medivators Inc.  
Alle andere bedrijfs- of productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars.

OLYMPUS GI-ENDOSCOPEN

ARTIKEL- 
NUMMER

BESCHRIJVING

100301 Biopsieventiel voor eenmalig gebruik

100303 Y-OPSY™- irrigatie ventiel voor eenmalig gebruik

100310 4-delige kit voor eenmalig gebruik  (lucht/water-, afzuig-, biopsieventiel en waterjet connector/backflow valve)

100305 3-delige kit voor eenmalig gebruik (lucht/water-, afzuig- en biopsieventiel)

100306 2-delige kit voor eenmalig gebruik (lucht/water- en afzuigventiel)

PENTAX GI-ENDOSCOPEN

100302 Biopsieventiel voor eenmalig gebruik  

FUJIFILM GI-ENDOSCOPEN

100301 Biopsieventiel voor eenmalig gebruik  

100303 Y-OPSY™- irrigatie ventiel voor eenmalig gebruik

100126 Back Flow Valve voor eenmalig gebruik  

FUJIFILM 500 EN 600-REEKS GI-ENDOSCOPEN

100312 4-delige kit voor eenmalig gebruik  (lucht/water-, afzuig-, biopsieventiel en waterjet connector/backflow valve) 

100313 3-delige kit voor eenmalig gebruik (lucht/water-, afzuig- en biopsieventiel)

100314 2-delige kit voor eenmalig gebruik (lucht/water- en afzuigventiel)

KARL STORZ GI-ENDOSCOPEN

100301 Biopsieventiel voor eenmalig gebruik  

100303 Y-OPSY™- irrigatie ventiel voor eenmalig gebruik

 100126 Back Flow Valve voor eenmalig gebruik
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PENTAX 90i EN i10-REEKS GI-ENDOSCOPEN

100315 4-delige kit voor eenmalig gebruik (lucht/water, afzuig-, biopsieventiel en waterjet connector/backflow valve) 

100316 3-delige kit voor eenmalig gebruik (lucht/water-, afzuig- en biopsieventiel)

100317 2-delige kit voor eenmalig gebruik (lucht/water- en afzuigventiel)
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