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Ssaki do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u dorosłych i dzieci.  Przeznaczone  do  
mniejszych zastosowań chirurgicznych, leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej. Urządzenia wyposażone 
w manometr oraz regulator podciśnienia (bar i kPa), łatwe w przenoszeniu i proste w obsłudze. Obudowa 
wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

SSAKI ZABIEGOWE

Wyposażenie standardowe:
- butla z poliwęglanu 1l (opcjonalnie 2l) z zaworem 
  zabezpieczającym przed przepełnieniem, 
- regulator oraz wskaźnik podciśnienia, 
- dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów.

Dane techniczne:
- podciśnienie: -75 kPa,
- przepływ: 16 l/min,
- waga: 2,50 kg,
- wymiary: 35xh21x18cm,
- cykl pracy: praca ciągła,
- poziom hałasu: 60,5 dBA,
- możliwość stosowania 1l i 2l wkładów jednorazowych FLOVAC,
- możliwość zastosowania wózka z kółkami,
- opcjonalnie torba do przenoszenia.

SSAK NEW ASKIR 20 

Wyposażenie standardowe:
- butla z poliwęglanu 1l (opcjonalnie 2l) z zaworem 
  zabezpieczającym przed przepełnieniem, 
- regulator oraz wskaźnik podciśnienia, 
- dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów.

Dane techniczne:
- podciśnienie: -80 kPa,
- przepływ: 40 l/min,
- waga: 3,60 kg,
- wymiary: 35xh21x18cm,
- cykl pracy: praca ciągła,
- poziom hałasu: 60,5 dBA,
- możliwość stosowania 1l i 2l wkładów jednorazowych FLOVAC,
- możliwość zastosowania wózka z kółkami,
- opcjonalnie torba do przenoszenia.

SSAK NEW ASKIR 30 

Pasuje do ssaków:
- New Aspiret,
- New Askir 20,
- New Askir 30,
- New Askir 30 Proximity,
- New Askir 230/12V BR,
- Askir 36 BR.

WÓZEK 
DO SSAKÓW
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Wyposażenie standardowe:
- butla z poliwęglanu 1l (opcjonalnie 2l) z zaworem 
  zabezpieczającym przed przepełnieniem, 
- regulator oraz wskaźnik podciśnienia, 
- dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów.
Dane techniczne:
- podciśnienie: -80 kPa,
- przepływ: 40 l/min,
- waga: 3,60 kg,
- wymiary: 35xh21x18cm,
- cykl pracy: praca ciągła,
- poziom hałasu: 60,5 dBA,
- możliwość stosowania 1l i 2l wkładów jednorazowych FLOVAC,
- możliwość zastosowania wózka z kółkami,
- opcjonalnie torba do przenoszenia.

Proximity: ssak wyposażony w włącznik bezdotykowy. 
Dodatkowy włącznik pozwalający włączyć lub wyłączyć ssak 
zbliżając dłoń do panelu sterującego bez konieczności dotykania. 
Funkcja ta zapewnia większą higienę pracy.

SSAK NEW ASKIR 30 PROXIMITY

Wyposażenie standardowe:
- butla z poliwęglanu 1l z zaworem 
  zabezpieczającym przed przepełnieniem, 
- regulator oraz wskaźnik podciśnienia, 
- dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów.
Dane techniczne:
- podciśnienie: -75 kPa,
- przepływ: 15 l/min,
- waga: 2,2 kg,
- wymiary: 23xh19x16cm,
- cykl pracy: praca ciągła,
- poziom hałasu: 59,6 dBA,
- możliwość zastosowania wózka z kółkami,
- opcjonalnie torba do przenoszenia.

SSAK NEW ASPIRET
do użytku domowego

Pasuje do ssaków:
- New Aspiret,
- New Askir 20,
- New Askir 30,
- New Askir 30 Proximity,
- New Askir 230/12V BR,
- Askir 36 BR.

TORBA DO SSAKÓW

SP0207
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Wyposażenie standardowe:
- adapter 12V do podłączenia w samochodzie, 
- wewnętrzny akumulator (12V/4A),
- butla z poliwęglanu 1l (opcjonalnie 2l) z zaworem 
  zabezpieczającym przed przepełnieniem, 
- regulator oraz wskaźnik podciśnienia, 
- dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów.

Dane techniczne:
możliwość zasilania z sieci 230V oraz:
- z wewnętrznego akumulatora 12V/4A, 
- w samochodzie z gniazdka 12V,
- podciśnienie: -80 kPa,
- przepływ: 36 l/min,
- czas pracy z baterii: 60 minut praca / 240 minut ładowanie,
- waga: 4,39 kg,
- wymiary: 35xh21x18cm,
- cykl pracy: praca ciągła,
- poziom hałasu: 65,5 dBA,
- możliwość stosowania 1l i 2l wkładów jednorazowych FLOVAC,
- możliwość zastosowania wózka z kółkami,
- opcjonalnie torba do przenoszenia.

SSAK ASKIR 36 BR 
AKUMULATOROWY

Ssaki do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u dorosłych i dzieci. Przeznaczone do 
mniejszych zastosowań chirurgicznych, leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej. Wyposażone w 
manometr oraz regulator podciśnienia (bar i kPa). Urządzenia posiadają elektroniczny system zarządzania 
energią, który monitoruje stan naładowania akumulatora oraz ładuje go podczas pracy z sieci ~230V. Kontrolka 
na panelu sygnalizuje kiedy ssak korzysta z akumulatora oraz sygnalizuje stan jego naładowania. Ssaki są lekkie 
w przenoszeniu i łatwe w obsłudze. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką 
temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne.

SSAKI AKUMULATOROWE

Wyposażenie standardowe:
- adapter 12V do podłączenia w samochodzie, 
- wewnętrzny akumulator (12V/4A),
- butla z poliwęglanu 1l (opcjonalnie 2l) z zaworem 
  zabezpieczającym przed przepełnieniem, 
- regulator oraz wskaźnik podciśnienia, 
- dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów.

Dane techniczne:
możliwość zasilania z sieci 230V oraz:
- z wewnętrznego akumulatora 12V/4A, 
- w samochodzie z gniazdka 12V,
- podciśnienie: -75 kPa,
- przepływ: 16 l/min,
- czas pracy z baterii: 80 minut praca / 240 minut ładowanie,
- waga: 3,50 kg,
- wymiary: 35xh21x18cm,
- cykl pracy: praca ciągła,
- poziom hałasu: 63,0 dBA, 
- możliwość stosowania 1l i 2l wkładów jednorazowych FLOVAC,
- możliwość zastosowania wózka z kółkami,
- opcjonalnie torba do przenoszenia.

SSAK ASKIR 230/12V BR 
AKUMULATOROWY
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SSAK ASKIR 118 KARETKOWY
ASKIR 118WM, ssak przeznaczony do ambulansów 
pogotowia i transportu chorych. Wyposażony w 
podświetlany wyświetlacz do odczytu parametrów oraz 
przyciski sensorowe do precyzyjnego ustawienia 
wartości podciśnienia. Ssak działa w sposób inteligentny, 
czyli samodzielnie kontroluje siłę odsysania i 
automatycznie maksymalizuje ją w chwili przyłożenia 
końcówki do miejsca odsysania. Dzięki temu lepiej 
wykorzystuje akumulator oraz zmniejsza poziom hałasu. 
Wyposażony w: torbę, uchwyt zasilający do mocowania 
w karetce, przetestowany dynamicznie zgodnie z normą 
EN 1789: 2007, wytrzymujący przeciążenie do 10G. Ssak 
posiada dodatkową funkcję bezdotykowego włączenia 
i wyłączenia urządzenia, wystarczy zbliżyć dłoń do 
czujnika, nie trzeba dotykać włącznika. 
Wyposażenie standardowe:
- uchwyt zasilający z atestem przeciążenia do 10G, 
- włącznik dotykowy oraz włącznik bezdotykowy,  
- torba do przenoszenia, 
- butla z poliwęglanu 1l z zaworem zabezpieczającym 
  przed przepełnieniem, 
- cyfrowy wskaźnik oraz regulator podciśnienia, 
- wskaźnik naładowania akumulatora,
- dreny silikonowe, 
- filtr bakteryjny, 
- łącznik drenów.

Dane techniczne:
możliwość zasilania z:
- uchwytu samochodowego 12V/4A,
  zgodnego z normą EN 1789: 2007,
- wewnętrznego akumulatora12V, 
- podciśnienie: -75 kPa,
- przepływ: 26 l/min,
- czas pracy z baterii: 70 minut praca / 360 minut ładowanie,
- waga: 2,7 kg,
- wymiary: 35xh19x15cm,
- możliwość stosowania wkładów jednorazowych FLOVAC.

SSAK NEW EMIVAC
RĘCZNO-NOŻNY

Wyposażenie standardowe:
- metalowy pedał,
- dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów,
- zbiornik z poliwęglanu 400 ml z zaworem 
  zabezpieczającym przed przepełnieniem. 

Ssak chirurgiczny z pedałem umożliwiającym 
pompowanie za pomocą nogi lub ręki. Urządzenie lekkie 
w przenoszeniu i proste w użyciu. Pedał wykonany z 
wysokiej jakości metalu, obudowa z tworzywa 
odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia 
mechaniczne.
Dane techniczne:
- podciśnienie: -40 kPa,
- przepływ: 22 l/min,
- waga: 1,15kg,
- wymiary: 22xh16x8cm.
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Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u dorosłych i dzieci. Przeznaczony do 
zastosowań profesjonalnych. Urządzenie wyposażone w dwa zbiorniki z poliwęglanu oraz  manometr i regulator 
podciśnienia (bar i kPa). Całość umieszczona na stojaku z pięcioma kółkami. Obudowa wykonana z wysokiej 
jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

ASKIR C30

Dane techniczne:
- podciśnienie: -80kPa,
- przepływ: 40l/min,
- waga: 6,20 kg,
- wymiary: 32xh99x30cm,
- cykl pracy: praca ciągła,
- poziom hałasu: 61,5 dBA,
- stojak na pięciu kółkach (dwa z blokadą).

DOSTĘPNE MODELE I AKCESORIA: Basic       FS2         
- pedał do sterowana nożnego
- dwie butle 2l z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym,                                                                                                            
- regulator i wskaźnik podciśnienia,
- dreny silikonowe,
- filtr bakteryjny,
- łącznik drenów,
- możliwość stosowania wkładów jednorazowych FLOVAC,

o
-

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Zastosowane wkłady FLOVAC
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Ssak  do zastosowań szpitalnych przy odsysaniu płynów, gazów, tkanki i kości. Posiada pompę gwarantującą 
wysoką trwałość i doskonałą silę ssania oraz brak konieczności konserwacji. Urządzenie wyposażone w 
manometr i regulator podciśnienia (bar i kPa) oraz w jeden lub dwa porty ssące. Duża wydajność i niski poziom 
hałasu sprawia, że idealnie nadaje się do sali operacyjnej, OIOM oraz liposukcji (H400).

SSAK OPERACYJNY

Dane techniczne:
- podciśnienie: -90 kPa,
- przepływ: 60 l/min,
- waga: 13 kg,
- wymiary: 46xh85x42cm,
- poziom hałasu: 51,7 dBA,
- cykl pracy: praca ciągła,
- na czterech kółkach (dwa z blokadą).

NEW HOSPIVAC 350 

Dane techniczne:
- podciśnienie: -90 kPa,
- przepływ: 90 l/min,
- waga: 14 kg,
- wymiary: 46xh85x42cm,
- poziom hałasu: 46,4 dBA,
- cykl pracy: praca ciągła,
- na czterech kółkach (dwa z blokadą).

NEW HOSPIVAC 400

DOSTĘPNE MODELE I AKCESORIA: Basic         FS2         Full
- przełącznik do automatycznego wyboru butli ssącej,
- dwa porty ssące,
- pedał do sterowana nożnego,
- regulator oraz wskaźnik podciśnienia,
- dreny silikonowe,
- filtr bakteryjny,
- łącznik drenów,
- możliwość stosowania wkładów jednorazowych FLOVAC,
- dwie butle 2l z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym                                                                                                            
  (opcjonalnie 4l).

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o

ooo

o
o
o
o

o
o
o

-
-

-
-
-
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MPR SYSTEM - instrukcja

Obręcze są dostępne w trzech
rozmiarach, które pasują do:

2000 ml butla wielorazowa z
pokrywą 

5000 ml butla wielorazowa z
pokrywą 

2000 ml wielorazowy zbiornik
do systemu wkładów FLOVAC  

OBRĘCZ3

3

Kiedy żadne akcesoria nie są w
użyciu.  Uchwyt możemy zamknąć
dedykowanym kapslem który
pomaga utrzymać wysokie
warunki higieniczne.    

MPR System, to specjalnie zaprojektowana szyna zwiększająca możliwość rozbudowy ssaków New Hospivac.
System do łatwej i szybkiej wymiany różnych akcesoriów bez użycia narzędzi.  

KAPSEL2

2

ZBIORNIK BEZPIECZEŃSTWA4

4

Każdy nowy ssak New 
Hospivac   dostarczany jest z 
uchwytem mieszczącym dwie 
butle. W łatwy sposób możemy 
wymienić  uchwyt na szynę 
MPR do której  możemy 
zamocować aż pięć różnych 
rozmiarów obręczy do butli.  

Zbiornik bezpieczeństwa o 
pojemności 220ml służy do 
zbierania cieczy, która może 
przedostać się przez zawór 
przelewowy w pokrywie. 
Zapewnia zatem drugą ochronę 
filtra i pompy. W pełni 
demontowany i autoklawowalny.       
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MPR SYSTEM - akcesoria
SZYNA WIELOFUNKCYJNA MPR

Służy do zamknięcia otworu  szyny
MPR, kiedy żadne akcesorium nie
jest używane.   

Pojemność 220 ml do zbierania
cieczy, która może przedostać się
przez zawór przelewowy w
pokrywie. Zapewnia zatem drugą
ochronę filtra i pompy. W pełni
demontowalny i autoklawowalny.     

Do butli dostępna w trzech
rozmiarach. Łatwe mocowanie
pozwala w szybki sposób
wymienić obręcz na inną w
odpowiednim rozmiarze.    

1

ZBIORNIK BEZPIECZEŃSTWA4

OBRĘCZ3KAPSEL2

Zaciski z ABS do standardowej
szyny 25x10mm lub 30x10mm,
dostępny z prowadnicami w
rozmiarze 25x5mm lub 30x5mm.   

ZACISK

Wygodny uchwyt kaniuli pasuje
do każdego  z pięciu zaczepów
na szynie.  

UCHWYT KANIULI5

Dla użytkowników zamierzających
używać innych rodzajów butli lub
akcesoriów, można zastosować
standardową szynę medyczną,
która mocowana jest do
wielofunkcyjnej szyny MPR.
Standardowa szyna dostępna jest
w dwóch rozmiarach 25x10mm
lub 30x10mm.        

STANDARDOWA SZYNA
MEDYCZNA

6

PIERŚCIENIE DO ZACISKÓW
Przystosowane do wszystkich
rodzajów zbiorników Flovac
(1000ml, 2000ml, 5000ml) oraz
do wielorazowych butli CA-MI
(2000ml, 5000ml) Dostępne z
prowadnicami 25x5mm lub
30x5mm.        

Wyposażona w pięć zaczepów na 
których łatwo można umieścić 
akcesoria takie jak: obręcze do 
butli o różnych średnicach, 
uchwyt kaniuli lub standardową 
szynę medyczną na której można 
umieścić inne akcesoria.  
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Hermetycznie zgrzewane

FLOVAC wkłady jednorazowe 1000ml / 2000ml

PACJENT, port do podłączenia drenu z pacjentem

Zatyczka do zamknięcia portu PACJENT

Port do podłączenia ssaka

Port do podłączenia kolejnego wkładu

Zatyczka do zamknięcia zapełnionego wkładu

FLOVAC zbiornik wielokrotnego użytku 1000ml / 2000ml

FLOVAC SYSTEM WKŁADÓW JEDNORAZOWYCH
Jednorazowy miękki wkład wykonany z polietylenu, zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, wewnątrz której 
umieszczony jest �ltr hydrofobowo-antybakteryjny, który działa również jako system antyprzelewowy. Wkład musi być 
umieszczony w specjalnym zbiorniku wielokrotnego użytku z poliwęglanu z możliwością dezynfekcji i sterylizacji. 
Stosowanie systemu FLOVAC pozwala  zmniejszyć koszty mycia, dezynfekcji  i sterylizacji oraz poprawia warunki 
higieniczne.

ASKIR 118

ASKIR 20
ASKIR 30

ASKIR 230 12V BR
ASKIR 36 BR

ASKIR C30
HOSPIVAC 350
HOSPIVAC 400

wkład 1000ml 31848

31846wkład 2000ml

31843

31841

31846

31841

31846

31841

zbiornik 1000ml 

zbiornik 2000ml
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APARAT PULMOGAIN
PULMOGAIN, aparat do indywidualnych ćwiczeń i 
stymulacji głębokiego wdechu. Wskazuje objętość 
wdychanego powietrza za pomocą trzech kulek w zakresie: 
600/900/1200 cc/sek. Można jednocześnie podłączyć 
aparat PulmoLift.

APARAT PULMOLIFT
PULMOLIFT, aparat do indywidualnych ćwiczeń 
głębokiego wydechu. Nie działa samodzielnie. Musi 
być podłączony do aparatu Pulmogain lub Pulmovol.
Dzięki temu można ćwiczyć wdech i wydech 
jednocześnie.

PULMOVOL 25, aparat do indywidualnych ćwiczeń i 
stymulacji głębokiego wdechu. Wskazuje objętość 
wdychanego powietrza za pomocą dwóch tłoków w 
zakresie 200-2500 cc/sek. Można jednocześnie 
podłączyć aparat PulmoLift.

APARAT PULMOVOL 25

Materac MAT130, zalecany w profilaktyce i leczeniu, zarówno w szpitalach jak i terapii domowej. 
Działanie polega na delikatnym masowaniu skóry. Urządzenie poprawia krążenie krwi oraz 
zapobiega powstawaniu odleżyn oraz wrzodów. Materac posiada 130 pęcherzyków powietrza i jest 
wyposażony w regulator wagi pacjenta. Urządzenie jest łatwe w transporcie, instalacji oraz 
obsłudze.

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

Dane techniczne materaca:
- wymiary: 300x90x6,5 cm,
- pęcherzyki: 130 szt,
- materiał: PVC (0,30mm),
- kolor: beżowy,
- maks.udźwig: 130 kg.

Dane techniczne pompy:
- zasilanie: 230V/50Hz,
- wydajność: 4,5l/min,
- zakres ciśnienia: 40 mmHg ÷ 100 mmHg,
- czas obiegu powietrza: 10min,
- poziom hałasu: 31 dBA,
- wymiary: 24x12x9,5cm,
- waga: 1,4 kg,
- normy: EN 60601-1; ISO 10079-1.
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 230 V 50Hz  230 V 50Hz  230 V 50Hz

1.1 bar 0.95 bar 1.3 bar 1.3 bar 0.9 bar

14 l/min 14 l/min 16 l/min 16 l/min 12 l/min

-

0.40 ml/min 0.35 ml/min 0.50 ml/min 0.50 ml/min 0.35 ml/min

2.44 µm 2.44 µm

-
>80% >80% >70% >70% >75%

praca
ciągła

praca
ciągła

praca
ciągła

praca
ciągła

praca 30 min

przerwa 30 min

EOLO

55 dBA 56 dBA 60 dBA 57 dBA 50 dBA

-

-

-

akumulator
230V 50 Hz
zap. sam.

ZASILANIE

MMAD

FRAKCJA (<5 µm)

CYKL PRACY

WŁĄCZNIK
NOŻNYPOZIOM HAŁASU

ROZMIAR (cm)

WAGA (kg)

WÓZEK

PARAMETRY TECHNICZNE INHALATORÓW

MIKO COMPACT CLINEB MOBILE

 230 V 50Hz

2.5 bar 2.2 bar 3.0 bar 2.5 bar 2.0 barMAKS. CIŚNIENIE

MAKS. PRZEPŁYW

PRZEPŁYW PRACY

NEBULIZACJA

CIŚNIENIE PRACY

5 l/min 4.8 l/min 5.2 l/min 5.2 l/min 4 l/min

3.25 µm 3.25 µm 3 µm

14x22x12 14x17x11 14x12x24 23x15x16 14x9x7

1,65 1,45 1,60 2,25 0,56

nie nie nie opcjonalnie nie
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INHALATORY
Inhalatory tłokowe do aerozoloterapii przeznaczone do użytku domowego. Urządzenia o niewielkich rozmiarach,  
przystosowane do pracy ciągłej. Wyposażone w wygodną rączkę do przenoszenia. Obudowa wykonana z wysokiej 
jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne.

Dane techniczne:
- zasilanie: 230V/50Hz,
- maks. ciśnienie: 2.5 bar,
- ciśnienie pracy: 1.1 bar,
- maks. przepływ: 14l/min,
- przepływ pracy: 5l/min,
- nebulizacja: 0,40ml/min,
- MMAD:  2,44 µm, 
  zgodnie z normą EN-13544-1,
- frakcja (< 5µm):  > 80%, 
- cykl pracy: praca ciągła,
- poziom hałasu: 55 dBA,
- wymiary: 14x12x22cm,
- waga: 1,65 kg.

Wyposażenie standardowe:
- nebulizator HI-FLO,
- maska dla dorosłych,
- maska dla dzieci,
- ustnik,
- 2x filtr powietrza,
- wąż silikonowy.

Dane techniczne:
- zasilanie: 230V/50Hz,
- maks. ciśnienie: 2.2 bar,
- ciśnienie pracy: 0.95 bar,
- maks. przepływ: 12l/min,
- przepływ pracy: 4.8 l/min,
- nebulizacja: 0,35ml/min,
- MMAD:  2,44 µm, 
  zgodnie z normą EN-13544-1,
- frakcja (< 5µm):  > 80%, 
- cykl pracy: praca ciągła,
- poziom hałasu: 56 dBA,
- wymiary: 14x17x11cm,
- waga: 1,45 kg.

Wyposażenie standardowe:
- torba na akcesoria,
- nebulizator HI-FLO,
- maska dla dorosłych,
- maska dla dzieci,
- ustnik,
- 2x filtr powietrza,
- wąż silikonowy.

MIKO + TORBAEOLO

INHALATOR MOBILE AUMULATOROWY
Miniaturowy inhalator akumulatorowy do aerozoloterapii, idealny dla dorosłych i dzieci. Bardzo łatwy w transporcie 
(torba w zestawie). Urządzenie przystosowane do pracy z baterii lub akumulatorków.

Dane techniczne:
- zasilanie: 240V/60Hz /12V,
- zasilanie: 8 x alkaliczna bateria lub akumulator, typ AA (brak w zestawie),
- praca na baterii lub akumulatorze: 40-90 min, 
- ładowanie akumulatora: 3,5h - 7h,
- maks. ciśnienie: 2.0 bar,
- ciśnienie pracy: 0,8 bar,
- maks. przepływ: 12l/min,
- przepływ pracy: 4l/min,
- nebulizacja: 0,35ml/min,
- MMAD:  3 µm, zgodnie z normą EN-13544-1,
- frakcja (< 5µm):  > 75%, 
- poziom hałasu: około 50 dBA,
- wymiary: 14x7x9cm,
- waga: 0,56kg (bez baterii).

Wyposażenie standardowe:
- nebulizator HI-FLO,
- maska dla dorosłych,
- maska dla dzieci,
- ustnik,
- 2 x filtr powietrza,
- wąż silikonowy,
- torba transportowa,
- ładowarka sieciowa,
- ładowarka samochodowa.
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INHALATOR COMPACT
Inhalator tłokowy do aerozoloterapii, dostosowany do pracy przy 
intensywnej eksploatacji. Urządzenie przystosowane do pracy 
ciągłej. Wyposażone w schowek na akcesoria oraz wygodną rączkę 
do przenoszenia. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa   
odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne.
Dane techniczne:
- zasilanie: 230V/50Hz,
- maks. ciśnienie: 3.0 bar,
- ciśnienie pracy: 1.3 bar,
- maks. przepływ: 16l/min,
- przepływ pracy: 5.2l/min,
- nebulizacja: 0,5ml/min,
- MMAD:  3,25 µm, 
  zgodnie z normą EN-13544-1,
- frakcja (< 5µm):  > 70%, 
- cykl pracy: praca ciągła,
- poziom hałasu: 60 dBA,
- wymiary: 13,8x11,7x23,5 cm,
- waga: 1.6 kg.

Wyposażenie standardowe:
- nebulizator HI-FLO,
- maska dla dorosłych,
- maska dla dzieci,
- ustnik,
- 2x filtr powietrza,
- wąż silikonowy.

Inhalator tłokowy do aerozoloterapii, dostosowany do pracy przy 
intensywnej eksploatacji w szpitalach i klinikach. Urządzenie 
przystosowane do pracy ciągłej. Wyposażone w ciśnieniomierz i wskaźnik 
ciśnienia. Posiada schowek na akcesoria oraz wygodna rączkę do 
przenoszenia (opcjonalnie wózek). Obudowa wykonana z wysokiej jakości 
tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia 
mechaniczne.
Dane techniczne:
- zasilanie: 230V/50Hz,
- maks. ciśnienie: 2.5 bar,
- ciśnienie pracy: 1.3 bar,
- maks. przepływ: 16l/min,
- przepływ pracy: 5.2l/min,
- nebulizacja: 0,50ml/min,
- MMAD:  3,25 µm, 
  zgodnie z normą EN-13544-1,
- frakcja (< 5µm):  > 70%, 
- cykl pracy: praca ciągła,
- poziom hałasu: 57 dBA,
- wymiary: 25x19x16 cm,
- waga: 2.20 kg,
- możliwość zastosowania wózka z kółkami.

Wyposażenie standardowe:
- nebulizator HI-FLO,
- maska dla dorosłych,
- maska dla dzieci,
- ustnik,
- 2x filtr powietrza,
- wąż silikonowy.

INHALATOR CLINEB

ZESTAW HI-FLO
Akcesoria do inhalatorów (możliwość sterylizacji) 
W zestawie:
- nebulizator (zbiornik na lek),
- wąż do inhalatora,
- maska dla dorosłych,
- maska dla dzieci,
- ustnik,
- wkładka nosowa.

RE300300/09



tel. 22-774-35-22, fax. 22-767-63-81
biuro@anmer.pl, www.mediconline.pl

ul. Zygmuntowska 9
05-120 Legionowo

LAMPA ZABIEGOWA 
LUXIFLEX LED 15 000 LUX
Luxiflex, lampa do badań i małych zabiegów 
chirurgicznych w gabinetach zabiegowych, klinikach i 
szpitalach. Przeznaczona również do procedur 
weterynaryjnych. W zestawie wózek z 5 kółkami 
umożliwiający łatwą obsługę i transport.
Specyfikacja techniczna:
- żywotność LED: 25 000 godzin,
- intensywność światła z odległości 50 cm: 15 000 lux,
- temperatura barwowa ±5% z odległości 1m: 3000 K, 
- waga: 9 kg,
- wózek w zestawie,
- zasilanie: 230 V50 Hz, 
- normy: EN 60601-1-2, CE 93/42.

LAMPA ZABIEGOWA 
PRIMALED 80 000 LUX
Nowoczesna bezcieniowa lampa zabiegowa zaprojektowana tak 
aby zapewnić idealne głębokie oświetlenie. Przeznaczona do 
gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej terapii. 
Wyposażona w 9 soczewek LED o mocy 80 000lux.  Intensywność 
oświetlenia regulowana na sześciu różnych poziomach. Użytkownik 
może wybrać temperaturę kolorów 4 500°K lub 5 000° K bez zmiany 
natężenia światła. Wszystkie funkcje dostępne za pomocą klawiszy na 
panelu czołowym. Lampa bardzo łatwa w obsłudze, solidnie 
wykonana, dostępna w wersjach: na wózku, ściennej, sufitowej oraz 
mocowana do szyny.

Specyfikacja techniczna:
- oświetlenie Ec w odległości 0,5m (5 000°K) 
- oświetlenie Ec w odległości 0,5m (4 500°K)  
- temperatura barwowa 
- współczynnik odwzorowania barwy - CRI 
- średnica oświetlanego pola w odległości 0,5m Ec (d10)  
- maksymalne promieniowanie  
- promieniowanie/naświetlenie  
- zasilanie 
- pobór mocy  
- kontrola oświetlenia (%)  
- dyrektywa  
- standardy  
- klasyfikacja  
- waga(tylko lampa)  

86Klx,
80Klx,
4.500 / 5.000° K,
95 Ra, 
140 mm,
225 W/m2 ,
2,80 mW/m2lx,
230V/60Hz
21VA,  
25-100 w sześciu krokach,
2007/47/EWG, 
IEC60601-2-41,  
klasa I, 
3,3kg.  

Wyposażenie standardowe: 
Autoklawowalny uchwyt (30797)

na wózku
-�ex

30753

Możliwości montażu lampy:
- na wózku,
- wersja sufitowa,
- zacisk ścienny,
- zacisk do szyny.
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-�ex

-ceiling

giętkie ramię
30753

(na wózku)

sufitowa
30778 sztywne ramię

30777
(na wózku)

Wybór temperatury światła: lampa została wyposażona w 9 soczewek LED 
które emitują dwie wartości temperatury światła: 9 soczewek: 5000K lub 6 
soczewek 4500K. Urządzenie dodatkowo posiada funkcje światła 
rozproszonego, emitowanego przez 3 diody LED. Rodzaj światła można 
ustawić na przednim panelu sterującym.
50.000 godzin pracy: czasza lampy została wykonana z aluminium, co 
umożliwia lepszą wymianę ciepła, obniżenie temperatury pracy i w 
konsekwencji znaczne zwiększenie żywotności pojedynczych diod LED do 
powyżej 50 000 godzin pracy. Zapewnia to minimalne koszty konserwacji w 
porównaniu do tradycyjnych lamp halogenowych.

Uchwyt sterylizowany:  lampa jest wyposażona w wymienny uchwyt, który 
nadaje się do sterylizacji. Przy projektowaniu lampy PRIMALED nałożono duży 
nacisk na aseptyczność.
Badania mechaniczne i bezpieczeństwo użytkowników:  lampa wykonana z 
odlewu aluminium oraz rurowej konstrukcji stalowej. Przegubowe ramie 
zostało przetestowane mechaniczne poprzez 40 000 ciągłych ruchów. 
Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo użytkownikowi. Jednocześnie 
brak otworów sprawia, że urządzenie jest bezpieczne higieniczne i łatwe do 
czyszczenia. 

Oświetlenie: Primaled osiąga bardzo wysoką intensywność światła: 80 000 lux 
przy 0,5m. Intensywność światła jest ustawiana na panelu sterującym na 
sześciu różnych poziomach. Posiada możliwość zmiany barwy światła dzięki 
zastosowaniu czujnika temperatury barw oraz monochromatycznych diod LED 
które zapobiegają łamaniu barwy światła. 
Przycisk (K) znajdujący się na przednim panelu lampy, służy do wyboru między 
dwoma temperaturami światła: 4500 i 5000°K. Zmiana temperatury światła 
następuje bez zmiany jego natężenia.

System Ergo Spring: przegubowe ramię jest wspomagane sprężyną skrętną, 
co zapewnia łatwość i stabilność pozycjonowania lampy. System Ergo Spring 
jest projektem stworzonym przez firmę RIMSA.
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O2 Easy, pulsoksymetr napalcowy dla dorosłych, przeznaczony 
do mierzenia tętna i nasycenia krwi tętniczej tlenem (SpO2).  

Główne cechy: mały, kompaktowy, prosty, niezawodny i trwały.  
Jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach medycznych 
takich jak: opieka domowa, kliniki, szpitale, organizacje  
medyczne, pierwsza pomoc, zabiegi stomatologiczne.

Specyfikacja techniczna:
puls: zakres: 30-235 bpm, dokładność pomiaru: ± 2 bpm ± ± 2%,
spO2: zakres: 70% -99%, dokładność pomiaru: 80% - 99%: ± 2%; 
70% - 79%: ± 3%;
wymiary: 5,8 x 3,2 x 3,4 cm, waga: 50 g z bateriami, 
źródło zasilania: 2 x baterie alkaliczne AAA (w zestawie).

PULSOKSYMETR O2-EASY

PULSOKSYMETR OXY-PED PEDIATRYCZNY
OXY-PED, pulsoksymetr napalcowy, przeznaczony do mierzenia tętna i 
nasycenia krwi tętniczej tlenem (SpO2) głównie do celów pediatrycznych. 
Przystosowany do palców dzieci w wieku ok. dwóch lat (palec Ø 8-16mm). 
Pulsoksymetr wyposażony w dwa akumulatory i ładowarkę USB.

Specyfikacja techniczna:
puls: zakres: 30-240 bpm, dokładność: ± 2 bpm (2%),
spO2: zakres: 35% -99%, dokładność: ± 2% (75-99%), ± 3% (50-75%),
perfuzja: zakres: 0-20%, dokładność: ± 0,1% (0-20%).

34265

34266

OXY-5, pulsoksymetr napalcowy, przeznaczony do mierzenia tętna i nasycenia 
krwi tętniczej tlenem (SpO2) głównie do celów pediatrycznych. Wkładka 
przystosowana do palców dzieci w wieku  ok. dwóch lat (palec Ø 8-16mm).
 
Główne cechy: pomiar SpO2 i częstotliwości tętna, wskaźnik słupkowy tętna, 
wskaźnik perfuzji, wysoka dokładność i powtarzalność, stabilność pomiaru 
podczas ruchu, automatyczne włączanie i wyłączanie, 50 godzin pracy z 
bateriami. Dostarczany w plastikowym etui z bateriami i pokrowcem.

Specyfikacja techniczna:
puls: zakres: 30-240 bpm, dokładność: ± 2 bpm (2%),
spO2: zakres: 35% -99%, dokładność: ± 2% (75-99%) / ± 3% (50-75%),
perfuzja: zakres: 0-20%, dokładność: ± 0.1% (0.2-2%) / ± 0.2% (2-10%).
alarm: SpO2: dolny limit 90%, zakres  pomiaru tętna: niska: <50 bpm - wysoka> 120 
bpm, zasilanie: 2x bateria alkaliczna 1,5 V (rozmiar AAA),
wymiary: 6,6 x 3,6 x 3,3cm, waga: 60g z bateriami.

PULSOKSYMETR OXY-5 PEDIATRYCZNY
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PULSOKSYMETR OXY-4
OXY-4, pulsoksymetr napalcowy, przeznaczony do mierzenia tętna i 
nasycenia krwi tętniczej tlenem (SpO2) w domu i w placówkach 
medycznych. Wyposażony w szeroki czterokierunkowy wyświetlacz 
OLED. 

Specyfikacja techniczna:
puls: zakres: 30 - 240 bpm, 
spO2: zakres:  35 - 99%,
perfuzja: zakres: 0.2% ~ 20%.
wyłącznik automatyczny ON/OFF, wskaźnik przekroczenia limitu, 
sygnalizujący dźwiękowo oraz na wyświetlaczu, dwie baterie 
alkaliczne AAA o niskim stopniu zużycia energii (ponad 30 godzin 
ciągłej pracy), wskaźnik niskiego napięcia baterii, 
wodoodporny i wstrząsoodporny, wymiary: 6,6 x 3,6 x 3,3 cm.

OXY-6, pulsoksymetr napalcowy, przeznaczony do mierzenia tętna i nasycenia 
krwi tętniczej tlenem (SpO2) na palec pacjenta (grubość  10-22mm)

Główne cechy: pomiar SpO2 i częstotliwości tętna, wykres słupkowy tętna, 
wskaźnik perfuzji, wysoka dokładność i powtarzalność, stabilność pomiaru 
podczas ruchu, czterokierunkowy kolorowy wyświetlacz, automatyczne 
włączanie i wyłączanie, 50 godzin pracy z bateriami, dostarczany w 
plastikowym etui z bateriami i futerałem.

Specyfikacja techniczna:
puls: zakres: 30-240 bpm, dokładność: ± 2 bpm (2%),
spO2: zakres: 35% -99%, dokładność: ± 2% (75-99%) / ± 3% (50-75%),
perfuzja: zakres: 0-20%, dokładność: ± 0.1% (0.2-2%) / ± 0.2% (2-10%),
alarm: SpO2: dolny limit 90%, zakres  pomiaru tętna: niska: <50 bpm - wysoka> 
120 bpm, zasilanie: 2x bateria alkaliczna 1,5 V (rozmiar AAA).   
wymiary:: 6,6 x 3,6 x 3,3 cm, waga: 60 g łącznie z bateriami.

PULSOKSYMETR OXY-6

OXY-3, pulsoksymetr napalcowy, łatwy w użyciu o małych 
rozmiarach, przeznaczony do mierzenia tętna i nasycenia krwi 
tętniczej tlenem (SpO2). 

Główne cechy: prosta obsługa, niewielka i lekka konstrukcja, niskie 
zużycie energii, wyświetla SpO2, tętno(PR), w zestawie 2 baterie 
alkaliczne AAA, wskaźnik niskiego poziomu baterii, automatyczny 
wyłącznik, wyświetlacz czterokierunkowy.

Specyfikacja techniczna:
puls: zakres: 30-250 bpm, dokładność: ± 2%,
spO2: zakres: 35% -100%, dokładność: ± 2%.

PULSOKSYMETR OXY-3

35090

35091

34285



tel. 22-774-35-22, fax. 22-767-63-81
biuro@anmer.pl, www.mediconline.pl

ul. Zygmuntowska 9
05-120 Legionowo

PULSOKSYMETR OXY-10
OXY-10, profesjonalny pulsoksymetr napalcowy, przeznaczony do 
mierzenia tętna i nasycenia krwi tętniczej tlenem (SpO2) dla dorosłych, 
dziecka  i noworodka.

Główne cechy: pomiar SpO2 i częstotliwości tętna, wykres słupkowy tętna, 
wskaźnik perfuzji, łączność bezprzewodowa do komputera / telefonu 
komórkowego, zewnętrzne pediatryczne sondy SpO2 (opcjonalnie), duży 
czterokierunkowy kolorowy wyświetlacz OLED.
Alarmy dźwiękowe i wizualne z wysokim oraz niskim zakresem.  
Automatyczna zmiana kierunku wyświetlania, komunikat o wyczerpywaniu 
się baterii.

Specyfikacja techniczna:
puls: zakres: 30-240 bpm, dokładność: ± 2 bpm lub 2%,
spO2: zakres: 70% -100%, dokładność: 3%,
perfuzja: zakres: 0,2-20%,
alarm: SpO2: 85-99%, Puls: wysoki 100-240 bpm, niski 30-60 bpm,
rozmiar: 6.0 x 3.3 x 3.0 cm, waga: 35g.

35095

34342

35099
sonda dla noworodków

35096
sonda pediatryczna

Wyposażenie dodatkowe: 

34349
sonda dla noworodków

34347
sonda pediatryczna

Wyposażenie dodatkowe: 

OXY-100, kompaktowy pulsoksymetr do zastosowania w 
szpitalach i ratownictwie. Służy do monitorowania tętna i 
nasycenia krwi tętniczej tlenem oraz wizualnej i dźwiękowej 
kontroli perfuzji (PI). Wyposażony w port USB do połączenia 
urządzenia z komputerem.
W zestawie sonda dla dorosłych oraz przedłużacz do 
sondy.

Główne cechy: pomiar SpO2 i częstotliwości tętna, wykres 
słupkowy tętna, wskaźnik perfuzji, wysoka dokładność pomiaru, 
wizualny i dźwiękowy alarm, automatyczne wyłączanie 
zasilania,  zewnętrzne pediatryczne sondy SpO2 
(opcjonalnie),  Wyświetlanie: nasycenie tlenem, puls, 
wskaźnik niskiego poziomu baterii. Zasilanie: 3 baterie 
alkaliczne AA, wymiary:14,5 x 7,4 x 2,9 cm, waga: 210 g.

Specyfikacja techniczna:
puls: zakres 30 bpm do 240 bpm, 
dokładność: górna granica 120 bpm, 
dolna granica  50 bpm.
spO2: 0% do 99%, dokładność: +/- 2% od 99% do 75%,
+/- 3% od 75% do 50%,
perfuzja: zakres: od 0,2% do 25%.

PULSOKSYMETR OXY-100

Dopasowana do ręki ergonomiczna obudowa,
pokryta specjalnym tworzywem.
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PULSOKSYMETR PM-60

Cechy pulsoksymteru:
- kolorowy ekran LCD TFT 2.4”,
- zmienna jasność ekranu,
- ochrona przed przedostaniem się płynu i ciał stałych IPX2,
- regulowane alarmy wizualne i dźwiękowe,
- menu w języku polskim,
- podczerwień do eksportu danych pacjenta,
- automatyczny tryb gotowości,
- tryb automatycznego wyłączania, 
- baterie 3xAA pracują przez 36 godzin,
- gumowa osłona (35063 - opcja),
- zestaw do ładowania,   
(35064 - akumulato litowo-jonowy+ stojak ładujący+ kabel zasilający - opcja).

35063
gumowa osłona

35064 
zestaw do ładowania

Dane techniczne:
SpO2:
zakres pomiaru: 0 ~ 100% ±2% (70 ~ 100%)
zakres alarmu: 50 ~ 100%
Puls:
zakres: 18 ~ 300 bpm
zakres alarmu: 18 ~ 300 bpm
Dostępne dodatkowe czujniki:
35255 noworodkowy typ Y (długość 0,9m)
35256 pediatryczny na palec (długość 0,9m)
35258 dla dorosłych na palec, w zestawie (długość 0,9m)
35260 dla dorosłych soft na palec (długość 0,9m)
Przedłużacz:
35304 Przedłużacz do czujników(długość 2,4m)

Niewielki, lekki pulsoksymetr służący do ciągłego monitorowania oraz 
wyrywkowej kontroli tętna i nasycenia krwi tętniczej tlenem (SpO2).

35060
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OTOSKOP GIMA F.O. 2,5V 
Wysokiej jakości profesjonalne otoskopy o bardzo jasnym świetle halogenowym dostarczanym do 
głowicy przez światłowód, dzięki tamu nie ma żarówki w polu widzenia. Urządzenia wyposażone w 
futerał  oraz 14 wzierników (7x2.5mm i 7x4.0mm)

Główne cechy:
- uchylna, obrotowa soczewka powiększająca x3,
- kompatybilność z wziernikami renomowanych producentów,
- port pozwalający na przeprowadzenie testu pneumatycznego 
(łącznik i gruszka nie są częścią zestawu)

31520 - czarny 31521 - niebieski 31522 - zielony

OTOSKOP SIGMA F.O. 2,5V 

Główne cechy:

Dostępne warianty: 
31525 -  światłowodowy, ksenonowo halogenowy 2.5V  (czarny)
31525 -  światłowodowy, LED 2.5V (niebieski)

- uchylna, obrotowa soczewka powiększająca x3,
- kompatybilność z wziernikami renomowanych        
producentów,
- port pozwalający na przeprowadzenie testu 
pneumatycznego (łącznik i gruszka nie są częścią zestawu).

Światłowodowy instrument diagnostyczny przeznaczony do profesjonalnego użytku w laryngologii. 
Wykonany z lekkiego i odpornego na uszkodzenia materiału. Dostarczany w sztywnym etui z 
tworzywa. Na wyposażeniu 14 wzierników jednorazowego użytku (7 x Ø2 ,5 mm, 7 x Ø 4mm).

31485 - Ø 2.5 mm
31486 - Ø 4,0 mm

WZIERNIKI DO OTOSKOPÓW
Jednorazowe wzierniki do otoskopów różnych marek.
Rozmiar: Ø 2.5 i Ø 4 mm. Kolor: szary, pakowane po 250 szt.

Zgodne z otoskopami:
- GIMA: Gimalux, Parker, Sigma,
- Heine mini 2000, 3000, K180/Beta200 ,
- Riester: Ri-Mini, Ri-scope L1-L2, E-scope, Pen-scope,
- Kawe: Picolight, Combilight F030, Eurolight F030,
- Holtex,
- Colson.
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ZESTAW DIAGNOSTYCZNY 
PARKER
Zestaw zawiera: otoskop Parker 2,5V, rękojeść 
bateryjną z regulacją oświetlenia, autoklawowalne 
wzierniki: (2.5mm, 3.5mm, 4.5mm), lusterka 
laryngologiczne o powiększeniu: x3, x4, zagięte 
ramię do lampy gardłowej, metalowy zgłębnik 
gardłowy, regulowany wziernik nosowy, sztywne 
etui na suwak.

31471

ZESTAW DIAGNOSTYCZNY 
DUŻY PARKER
Zestaw zawiera: otoskop Parker 2,5V, oftalmoskop 
Parker -25 do +40 dpi, jedna przysłona - kółko, rękojeść 
bateryjna z regulacją oświetlenia, autoklawowalne 
wzierniki: (2.5mm, 3.5mm, 4.5mm) lusterka 
laryngologiczne o powiększeniue: x3, x4, zagięte ramię 
do lampy gardłowej, metalowy zgłębnik gardłowy, 
regulowany wziernik nosowy, uchwyt na wzierniki 
jednorazowe oraz wzierniki 7szt. x 2,5mm i  7 szt. 4,0mm, 
uchwyt na drewniane szpatułki, sztywne etui na suwak.

31473
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ZESTAW LARYNGOSKOPOWY TYPU C
Główne cechy:
- żarówka 2,5 V,
- rękojeść bateryjna C ze stali nierdzewnej, 
- trzy łyżki Macintosh C ze stali nierdzewnej, 
- łyżki o rozmiarach 2, 3 ,4,
- solidna walizka z tworzywa, 
- transmisja światła 3,500 lux,
- autoklawowalny w temperaturze do 134°.

34302

ZESTAW LARYNGOSKOPOWY 
ŚWIATŁOWODOWY
Zestaw laryngoskopowy zgodny z normą ISO 7376: 2003, pasuje 
do uchwytów innych producentów oznaczonych zielonym 
paskiem: HEINE, RIESTER, WELCH ALLYN, MEDICON. Źródło 
światła halogenowego w uchwycie prowadzone przez bardzo 
szeroką wiązkę światłowodową  (Ø 5,0 mm), żeby uzyskać 
zimne, jaśniejsze oświetlenie. Wszystkie wiązki F.O. można łatwo 
zdemontować przed procedurą sterylizacji, aby zapobiec 
uszkodzeniom i zapewnić dłuższą trwałość.  

Główne cechy:
- rękojeść z zielonym paskiem (pasuje do łyżek innych       
  producentów, oznaczonych zielonym paskiem),
- rękojeść bateryjna C ze stali nierdzewnej, 
- trzy łyżki Macintosh C ze stali nierdzewnej, 
- łyżki o rozmiarach 2, 3 ,4,
- solidna walizka z tworzywa, 
- autoklawowalny w temperaturze do 134°.

34452

ZESTAW CIŚNIENIOMIERZ, STETOSKOP P-150 
+ 5 mankietów

Wyposażenie:
1x ciśnieniomierz,
1x stetoskop,
1x mankiet udowy:
1x mankiet dla otyłych:
1x mankiet dla dorosłych:
1x mankiet dla dzieci:
1x mankiet dla niemowląt

Dane techniczne:
średnica manometru:
skala:
podziałka skali: 
dokładność:
rozmiar:
waga:                            

Ø55 mm,  
0 - 300 mmHg, 
2 mmHg,
+/- 3mmHg,
171 x 73 x 50 mm,
195 +/- 5g.

Ø40 - 66 cm, 
Ø33,1 - 51 cm,
Ø25,4 - 40,6 cm,
Ø18,4 -26,7 cm,
Ø13 -19 cm.
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CIŚNIENIOMIERZ BOSTON
Ciśnieniomierz zegarowy Boston, metalowy, mocny i trwały, 
zintegrowany z gruszką, precyzyjny spust powietrza, możliwa 
obsługa jedną ręką, wygodny odczyt wyników, tarcza o 
średnicy 65 mm,  torba w zestawie, kolor czarny.

32731

FAŁDOMIERZ FAT-1
FAT-1, precyzyjny i dokładny przyrząd do pomiaru grubości fałdów 
skórnych. Parametry: Nacisk na fałd skóry: ok 10 g / mm2, Uchwyt 
na skórze musi odpowiadać powierzchni około 6 x 11 milimetrów.27344

MATY DEKONTAMINACYJNE
Wielowarstwowa samoprzylepna mata o działaniu dezynfekcyjnym i odkażającym. Składa się z 30 
warstw ponumerowanej folii polietylenowej pokrytej klejem akrylowym z dodatkiem środka 
zawierającego cząsteczki srebra wspomagającego dekontaminacje. Zatrzymuje i usuwa 
zanieczyszczenia z podeszwy obuwia personelu i pacjentów oraz powierzchni kół sprzętu 
wprowadzanego do strefy czystej. Mata dekontaminacyjna skutecznie ogranicza wzrost i 
rozmnażanie się drobnoustrojów w pomieszczeniach wymagających szczególnej higieny. Idealna do 
szpitali, przemysłu elektrotechnicznego, spożywczego i chemicznego.   

Miejsca zastosowania:
- wejścia do obszarów ryzyka celem niedopuszczenia 
ich do penetracji przez zanieczyszczenia,
- korytarze w celu zapobiegnięcia rozszerzaniu się 
zanieczyszczeń
- szpitale (bloki i sale operacyjne),
- laboratoria,
- przebieralnie,
- schowki,
- wejścia/wyjścia do poszczególnych stref,
- na zewnątrz i wewnątrz wind,
- cleanroom'y,
- wszędzie, gdzie istnieje potrzeba utrzymania wysokiego 
stanu czystości.

Dostępne rozmiary:
Jeden arkusz zawiera 30 ponumerowanych mat.
- 45 x 115 cm (18 01 070 001)
- 60 x 115 cm (18 01 072 001)
- 90 x 115 cm (18 01 071 001)

Sposób montażu:
1. Wyczyścić oraz osuszyć powierzchnie na której 
będzie montowana mata. 
2. Usunąć folie ochronną z ostatniej warstwy arkusza.
3. Nałożyć mate na podłoże stosując niewielki nacisk 
na podłoże.
4. Zdjąć folię ochronną z pierwszej warstwy arkusza. 

Dostępne w kolorze: niebieskim. 
Na zamówienie: szary, biały, zielony.
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