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Hub types en handvatopties voor
Tulip Gold Standard Instruments

Tulip Superluerlok™

Luer lock

Power Cannula

TM

Bestel Tulip canules en harvesters als een compleet
instrument uit één stuk, klaar voor gebruik met een
aspiratiemachine voor liposuctie en procedures voor het
oogsten van grote hoeveelheden vet. Tulip's Cell Friendly
canules kunnen worden besteld in een configuratie met een
permanent handvat en slangpilaar.

Afmetingen standaard instrumentarium
GAUGE

MICRO

25GA
23GA
20GA
19GA
18GA
17GA
16GA

0.3mm 0.51mm OD(0.31mm ID)
0.5mm 0.64mm OD(0.43mm ID)
0.7mm 0.91mm OD(0.66mm ID)
0.9mm 1.07mm OD(0.81mm ID)
1.2mm 1.27mm OD(0.98mm ID)
1.4mm 1.47mm OD(l.21mm ID)
1.6mm 1.65mm OD(1.36mm ID)

14GA
13GA
llGA
09GA
07GA

2.1mm 2.11mm OD(1.70mm ID)
2.4mm 2.41mm OD(l.96mm ID)
3.0mm 3.05mm OD(2.39mm ID)
3.7mm 3.76mm OO(3.00mm ID)
4.6mm 4.57mm 00(3.81mm ID)

MACRO

Voordelen van het gebruik van Tulip Cell Friendly™
instrumentarium
Alle canules en injectors van Tulip zijn afgewerkt met de exclusieve CellFriendly
coating van Tulip. Deze afwerking maakt dat het instrument soepel werkt.
Verminderde wrijving zorgt voor minder stress en schade aan het weefsel voor een
beter resultaat en is minder vermoeiend voor de chirurg tijdens de procedure.

CellFriendly Gold Standard InstrumentsTM

Bensimon Micro Sculptor™

Signature Series

Carraway Harvester™
Ook verkrijgbaar als single-use

Deze door Dr. Richard Bensimon ontworpen modificatie
van de Tonnard harvester is ideaal voor het stimuleren
van huidcontractie.

Dit spiraalvormig ontwerp met drie poorten is veilig en
effectief bij meerdere vlakken. De Carraway Harvester
wordt veelal gebruikt bij procedures met kleine volumes
onder plaatselijke verdoving.

Flap™
De Flap is een voor meerdere doeleinden
geschikte dissector, harvester en injector.
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Cell Friendly Gold Standard InstrumentsTM

Mercedes

TM

Miller Speed Harvester™
Ook verkrijgbaar als single-use

Pyramid™

Dit ontwerp met drie poorten oogst vanuit
alle richtingen.

Een harvester met zes poorten die een
maximaal weefselvolume kan oogsten
in minimale tijd.

Dit ontwerp met drie poorten kan
efficiënt oogsten vanuit één richting.

CellFriendly Gold Standard lnstrumentsTM

Sorensen Harvester ™
Ook verkrijgbaar als single-use

Standard™

Deze, door Dr. Jesper Sorensen ontworpen harvester,
is een minder agressieve multi-poort microfat
harvester met afgeschuinde micro-poorten.

Dit ontwerp met één poort oogst conservatief
vanuit één richting.

Toledo V-Dissector™
Dit multifunctionele instrument, ontworpen door Dr.
Luis Toledo, ondermijnt en maakt bindweefsel los en
injecteert nieuw weefsel in de ruimte.
Ook portless beschikbaar - Zie hieronder
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Fakih Portless V-Dissector™
De Fakih Portless V-Dissector is een gespecialiseerd hulpmiddel dat wordt gebruikt om dicht en vezelig weefsel
voor te bereiden op infiltratie en weefselextractie. De snij-inkeping is erg handig voor ondermijning bij
gezichtsbehandelingen en in gebieden waar het weefsel moet worden afgebroken vanwege acnelittekens, striae
en andere vezelachtige afzettingen.

CellFriendly Gold Standard Instruments™

Tonnard Harvester™
Ook verkrijgbaar als single-use

Trivisonno Micro Harvester™

Signature Series

Tumescent Infiltrator™
Ook verkrijgbaar als single-use

Deze unieke harvester met meerdere poorten,
ontworpen door Dr. Patrick Tonnard, met verhoogde,
scherpe micropoorten, oogst efficiënt microvet.

15cm en korter= 12-poorten
20cm enlanger= 20-poorten

Deze harvester ontworpen door Dr. Angelo
Trivisonno, voert selectieve en veilige verwijdering uit
van de SVF-rijke oppervlakkige vetlaag onder de diepe
dermis.

Een spiraalvormig instrument met
meerdere poorten welke een gelijkmatige
verdeling van de tumescente oplossing
mogelijk.

Cell Friendly Gold Standard Injectors ™

Tulip Micro Injector™
Ook verkrijgbaar als single-use

Deze injector met stomp puntontwerp gaat
moeiteloos door zacht weefsel en handhaaft de
integriteit van de vasculaire structuur. Een
werkpaard voor veilige injectie met een klein
volume.
Ook verkrijgbaar als Curved Injector.

Spoon Tip Injector™
Ook verkrijgbaar als single-use

Een stompe, lepelvormige tip met een grotere
poort voor snelle injectie van grotere volumes
- uw werkpaard voor borst- en bilinjectie.

Tulip GEMS™ Single-Use Instruments
Eersteklas instrumenten en accessoires voor vetoverdracht voor
eenmalig gebruik.
Tulip GEMS™ zijn ontworpen om het risico op kruisbesmetting te
elimineren en tegelijkertijd topprestaties te leveren. Door de Tulip
GEMS™ CellFriendly™ coating glijden de harvesters en injectoren
moeiteloos door weefsel en zijn ze bestand tegen verstopping.

Beschikbaar in NIEUWE maten
GEMS Tulip Micro Injectors™

Het kenmerkende Tulip Medical ontwerp van de stompe punt aan de
zijkant is nu verkrijgbaar in twee nieuwe maten die perfect passen bij
de door u gekozen microvet-alloquot-maten.
Nieuwe maten:
(23g) 0.5mm x 6cm - beschikbaar per doos van 10
(25g) 0.3 x 5cm - beschikbaar per doos van 10

BOOST uw MicroFat-transplantaten
Chirurgen over de hele wereld vullen hun microvet nu aan met TRUE NanoFat™ om hun injecties een
boost te geven. Deze nieuwe micro-injectoren hebben de juiste maat voor het injecteren van TRUE
NanoFat-supercharged microvet. Of je alleen verkleind microvet of TRUE NanoFat-supercharged
microvet gebruikt, deze micro-injectoren zijn ideaal voor periorbitale, periorale, neus- en
voorhoofdtoepassingen. Ze zijn ook uitstekend geschikt voor het herstellen van zacht weefsel in het
voetvetkussen en voor herstel van het welzijn van vrouwen.

Zie het verschil met Tulip

Na verloop van tijd kunnen herbruikbare
canules corroderen en poreuzer worden,
waardoor potentiële plaatsen voor
microbiële groei ontstaan. Met Tulip GEMS
Premium zijn de risico's van infectie en
kruisbesmetting met instrumenten voor
eenmalig gebruik vrijwel geëlimineerd.

GEMS Single-Use Instruments & Injectors
Dit spiraalvormige ontwerp met drie poorten is veilig
en effectief voor oogsten op meerdere vlakken. De
Carraway Harvester wordt vaak gebruikt voor kleine
ingrepen die worden uitgevoerd onder plaatselijke
verdoving.

GEMS Carraway Harvester ™

Single-Use per doos van 10.

Een harvester met zes poorten die een maximaal
weefselvolume oogst in minimale tijd.

GEMS Miller Speed Harvester

™

Single-Use per doos van 10.

Deze door Dr. Jesper Sorensen ontworpen harvester,
is een minder agressieve multiport microfat harvester
met afgeschuinde micropoorten.

GEMS Sorensen Harvester

™

GEMS Tonnard Harvester™

Single-Use per doos van 10.

Deze unieke harvester met meerdere poorten,
ontworpen door Dr. PatrickTonnard, heeft verhoogde,
scherpe micropoorten, waardoor microvet efficiënt
kan worden geoogst.
15cm en korter= 12-poorten
20cm en langer= 20-poorten
Single-Use per doos van 10.

GEMS Single-Use Infiltrators & Injectors
GEMS Tumescent Infiltrator™
Single-Use
Per doos van 10

Deze spiraalvormige Infiltrator met
meerdere poorten maakt een
gelijkmatige verdeling van de
tumescente vloeistof mogelijk.

GEMS Spoon Tip Injector™
Single-Use
Per doos van 10

Een Injector met een stompe, lepelvormige tip
en een grotere poort voor snelle injectie
van grotere volumes - zeer geschikt voor
injectie bij borst- en bilprocedures.

GEMS Tulip Micro Injector™
Single-Use
Per doos van 10

Deze Injector met stompe punt gaat
moeiteloos door zacht weefsel en handhaaft
de integriteit van de vasculaire structuur. Een
werkpaard voor veilige injectie met een klein
volume.

Advanced Tissue Processing Systems
voor MicroFat end TRUE NanoFat (TNF ™)
Het TRUE NanoFat-systeem van Tulip is ontworpen aan de hand van het klinisch gevalideerde protocol van
Tulip voor het produceren van TRUE NanoFat. Tulip heeft dit protocol en de instrumentatie ontwikkeld in
samenwerking met de pioniers van NanoFat, Dr. Tonnard en Dr. Verpaele uit Gent, België. De naam TRUE
Nanofat is gekozen, omdat het voldoet aan de criteria die zijn gedefinieerd door Dr. Tonnard en Dr. Verpaele:
1. TRUE NanoFat moet consequent te injecteren zijn met een naald van 30G
2. TRUE NanoFat moet de cellulaire levensvatbaarheid van het oorspronkelijke weefsel behouden

TRUE NanoFat Kit (Gen 2) ™
Kit voor 5 procedures

Dit gesloten systeem voor eenmalig gebruik, waarvoor patent is
aangevraagd, helpt het vetweefsel op maat te maken, zodat het kan
worden geïnjecteerd met naalden van 27G en 30G.
Inhoud kit voor 5 procedures:
5 stuks Single-Use NanoTransfer™ Generation 2
5 stuks GEMS AnaerobicTransfer 2.4mm
5 stuks GEMS SizingTransfer 1.2mm
5 stuks GEMS SizingTransfer 1.4mm

TRUE NanoFat Set (Gen 1 ) ™
Amerikaans patentnummer 10927347 en patent aangevraagd
Inhoud van de set:
1 stuks Tulip Nano Transfer™ Generation I
1O stuks Steriele NanoTransfer Cartridges
1 stuks Reusable AnaerobicTransfer 2.4mm
1 stuks Reusable SizingTransfer 1.4mm
1 stuks Reusable SizingTransfer 1.2mm

NanoTransfer™ Generation I Cartridges
Single-Use
Voorgesteriliseerde cartridges voor eenmalig gebruik voor toepassing met
de Generation I Nano Transfer.
Verkocht per doos van 5

Advanced Tissue Processing Systems voor
MicroFat en TRUE NanoFat (TNF ™ )

Decanting Stand ™
De ingebouwde anaërobe transfers worden gebruikt om
geëxtraheerd weefsel voor te bereiden en over te brengen voor
herinjectie. Het ontwerp van de decanteerstandaard zorgt ook
voor een natuurlijke zwaartekrachtdecantering van het
geëxtraheerde weefsel.
Maten:

60cc Toomey naar LuerLock
LuerLock naar LuerLock

Advanced Tissue Processing Systems
voor MicroFat en TRUE NanoFat (TNF ™ )
NanoSpin Centrifuge System

TM

Dit gesloten systeem is de complete oplossing voor
weefselverwerking in kleine volumes.

Het Tulip NanoSpin Crown-systeem levert de hoogwaardige
vettransplantaten die u mag verwachten.

Tulip Crown

60cc Monoject

TM

U.S. Patentnummer 10039886
Het gepatenteerde ontwerp van de Crown houdt de inhoud van de
spuit tijdens het centrifugeren in een vrijwel anaërobe atmosfeer.
Bevestig eenvoudig een Crown aan de zuiger van de spuit, oogst en
draai de zuiger eraf. De Crown heeft ook een extra, zelfsluitende
extractiepoort voor het verwijderen van de inhoud van elke laag
gecentrifugeerd weefsel.

10cc BD

Verkrijgbaar in de maten:
10cc BD
20cc BD
60cc Monoject

Syringe Tip Caps

Houdt de inhoud van uw spuit verzegeld.

C

B

For Centrifuge Use

Beschikbare opties spuiten caps:
A. LuerTip Caps
Steriel, single-use 5 packs met10 stuks caps (50 single-use caps)
B. LuerTip Caps voor centrifugeren steriel, single-use
5 packs met 10 stuks caps (50 single-use caps)
C. ToomeyTip Caps niet-steriel, reusable
Voor 60ccToomeyTip spuiten (1 pack met 5 caps)

Spuitvergrendelingen & accessoires
60ccSize
3 Lock Positions
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60ccSize
1 Lock Position

�
�
,
20ccSize
2 Lock Positions

GEMS Miller OneSnap™
Voor 60cc BD spuiten
Single-Use
Per doos van 5

GEMS Johnnie Snap™
Voor 60cc en 20cc BD spuiten
Single-Use
U.S. Patentnummer 10702656
Per doos van 5
De gepatenteerde GEMS Johnnie Snap 60cc en 20cc
spuitvergrendelingen zijn ontworpen om het vacuüm op
variabele drukniveaus te handhaven, van laag tot hoog. Met
een nieuw ontworpen plunjerclip wordt deze vergrendeling
één met de plunjer waardoor deze moeiteloos vacuümdruk
levert.
De Johnnie Snap levert incrementeel lagedrukvacuüm met 2
vergrendelposities voor 20cc-spuiten en 3 vergrendelposities
voor 60cc-spuiten.

Gepatenteerde Miller OneSnap 60cc-spuitvergrendelingen voor eenmalig gebruik zijn ontworpen om het
vacuüm op niveau te houden. Met een nieuw ontworpen plunjerclip wordt deze vergrendeling één met de
plunjer die moeiteloos vacuümdruk levert. De Miller OneSnap levert een hogedruk vacuüm.

Snaplok™ Reusable

De SnapLoks passen in de plunjerflenzen van de
liposuctiespuit. Wanneer de plunjer wordt uitgetrokken,
klikt de vergrendeling open op de lip van het vat,
waarna de liposuctiespuit onder vacuüm wordt
gehouden voor een celvriendelijke vetextractie.
20cc

Beschikbaar in onderstaande maatvoeringen:
10cc (voor 10cc BD spuiten)
20cc (voor 20cc spuiten)
60cc (voor 60cc spuiten)

Canule reinigingsproducten

Tulip SoftPicks ™
Het reinigen van zelfs de kleinste herbruikbare CellFriendly-micro-injectoren
is snel, gemakkelijk en voorzichtig. Door de garantie dat ze niet krassen,
schuren of vervuilen, zijn Tulip Cannula Cleaning SoftPicks de ideale
reinigingsoplossing voor eenmalig gebruik voor canules met een kleinere
diameter en micro-injectoren.
Indien gewenst, autoclaveerbaar voor gebruik in het steriele veld.
• Micro - Voor reiniging van canules van 0.7mm & 0.9mm - per 10 stuks
• Small - Voor reiniging van canules van 1.2mm, 1.4mm & 1.6mm - per 10 stuks
• Medium- Voor reiniging van canules van 2.1 mm, 2.4mm & 3.0mm - per 10 stuks

CellFriendly Instrument
Cleaning Brushes™

Deze borsteltjes zijn speciaal ontworpen om de CellFriendly canules te
reinigen. De zachte gepatenteerde nylon borstelharen reinigen het lumen
zonder het CellFriendly-oppervlak te beschadigen.
Gebruik alleen Tulipborstels en softpicks op Tulipcanules om de
CellFriendly-voordelen te behouden.
Verkrijgbaar in verpakkingen van tien stuks.
Brush X/S - Past op 0.9mm en 1.2mm handvat - lengte 15cm
Brush S/M - Past op 1.4mm en 1.6mm handvat - lengte 20cm
Brush M - Past op 2.1mm, 2.4mm, 3.0mm handvat - lengte 30cm
Brush L - Past op 3.7mm en 4.6mm handvat - lengte 40cm
Brush M/L - Past op 2.1mm, 2.4mm, 3.0mm handvat - lengte 60cm
Brush Long XL - Past op 3.7mm en 4.6mm handvat - lengte 60cm

Adapters, & Specialty instrumentarium

Tulip Power Adapter™
De Tulip Power Adapter past de spuitcilinder aan voor gebruik met een
liposuctie-aspiratiemachine.
Beschikbare maten:

10/12cc Monoject
20cc BD
20cc Monoject
60cc Monoject
60cc BD

Tulip Universal Syringe Adapters ™
De universele Tulip SuperLuerLok-adapter voor eenmalig gebruik
maakt elke luer-lock-spuit compatibel met de SuperLuerLok-hub van
Tulip.
Aanbevolen voor gebruik met sommige in Europa en Azië
vervaardigde spuitmerken die kleine schroefdraadverschillen
kunnen hebben.

PocarTM
De Pocar is een percutane punch die wordt
gebruikt om een perifere incisie te maken
voorafgaand aan infiltratie en weefselextractie.
Het is ontworpen om een goede afdichting te
behouden en littekens te minimaliseren.
Twee afmetingen: Large 4.6mm • Small 3.0mm

Contactinformatie
GD Medical is de exclusieve distributeur van het
Tulip Medical portfolio in België en Nederland.
Onze klantenservice is te bereiken voor advies,
productinformatie en bestellingen:
België
+32(0)2 808 58 80
customerservice@gdmedical.be
Nederland
+31(0)40 3031 099
customerservice@gdmedical.nl
Voor meer informatie kunt u ook kijken op
gdmedical.nl of gdmedical.be
of scan de QR code

TULIPis een geregistreerd handelsmerk van Black Tie Medical Inc., OBA Tulip Medical Products. © 2021
Black Tie Medical Inc., OBA Tulip Medical Products. Alle rechten voorbehouden. OISTCATREV.4

