
Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania 
i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób 
medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie

SSAKI MEDYCZNE

INHALATORY

PULSOKSYMETRY

APARATY DO ĆWICZEŃ ODDECHU

LAMPY MEDYCZNE

OTOSKOPY, LARYNGOSKOPY

ZESTAWY DIAGNOSTYCZNE
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NEW ASPIRET

NEW ASPIRET, ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci. 
Przeznaczony do leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej. Urządzenie 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.

AKCESORIA W ZESTAWIE

PARAMETRY TECHNICZNE

OPCJONALNIE

- Butla z poliwęglanu 1l z zaworem zabezpieczającym 
  przed przepełnieniem
- Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne)
- Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm
- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy
- Cewnik CH20
- Przewód zasilający

Pompa
Zasilanie
Klasyfikacja ISO 10079-1
Maksymalne podciśnienie (regulowane)
Maksymalny przepływ
Poziom hałasu
Cykl pracy
Stopień ochrony IP
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

- Stojak na 5 kółkach z hamulcami (27731)
- Torba transportowa (SP0207)

bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa
220-230 V / 50-60 Hz
wysokie podciśnienie / niski przepływ
-0.75 bar -75 kPa -563 mmHg
15 l/min
59,6 dB
praca ciągła
IP21
2,95 kg (ze wszystkimi akcesoriami)
19 x 23 x 15 cm 
Włochy

Laryngologia

Opieka domowa

Sala / Oddział

Tracheotomia

ZASTOSOWANIE

Producent: CA-MI (Włochy)
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NEW ASKIR 20

NEW ASKIR 20, ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci. 
Przeznaczony do mniejszych zastosowań chirurgicznych, leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej. Urządzenie 
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.

AKCESORIA W ZESTAWIE

PARAMETRY TECHNICZNE

OPCJONALNIE

- Butla z poliwęglanu 1l (opcjonalnie 2l) z zaworem 
  zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne)
- Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm
- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy
- Cewnik CH20
- Przewód zasilający

Pompa
Zasilanie
Klasyfikacja ISO 10079-1
Maksymalne podciśnienie (regulowane)
Maksymalny przepływ
Poziom hałasu
Cykl pracy
Stopień ochrony IP
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

- Stojak na 5 kółkach z hamulcami (27730)
- Torba transportowa (SP0207)
- Możliwość stosowania wkładów jednorazowych 
  FLOVAC (31843, 31848, 31841, 31846)

bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa
220-230 V / 50-60 Hz
wysokie podciśnienie / niski przepływ
-0.75 bar -75 kPa -563 mmHg
16 l/min
60,5 dB
praca ciągła
IP21
3,49 kg (ze wszystkimi akcesoriami)
35 x 18 x 21 cm
Włochy

Laryngologia

Opieka domowa

Sala / Oddział

Tracheotomia

ZASTOSOWANIE

Producent: CA-MI (Włochy)
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NEW ASKIR 30

NEW ASKIR 30, ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci.  
Wskazany dla pacjentów po tracheotomii. Przeznaczony do mniejszych zastosowań chirurgicznych, leczenia 
pooperacyjnego oraz opieki domowej. Urządzenie 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.
AKCESORIA W ZESTAWIE

PARAMETRY TECHNICZNE

OPCJONALNIE

- Butla z poliwęglanu 1l (opcjonalnie 2l) z zaworem 
  zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne)
- Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm
- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy
- Cewnik CH20
- Przewód zasilający

Pompa
Zasilanie 
Klasyfikacja ISO 10079-1
Maksymalne podciśnienie (regulowane)
Maksymalny przepływ
Poziom hałasu
Cykl pracy
Stopień ochrony IP
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

- Stojak na 5 kółkach z hamulcami (27730)
- Torba transportowa (SP0207)
- Możliwość stosowania wkładów jednorazowych 
  FLOVAC (31843, 31848, 31841, 31846)

bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa
220-230 V / 50-60 Hz
wysokie podciśnienie / niski przepływ
-0.80 bar -80 kPa -600 mmHg
40 l/min
60,5 dB
praca ciągła
IP21
4,15 kg (ze wszystkimi akcesoriami)
35 x 18 x 21 cm 
Włochy

Endoskopia

Gastrologia

Chirurgia ogólna

Opieka domowa

Położnictwo

Sala / Oddział

Weterynaria

Tracheotomia

ZASTOSOWANIE

Producent: CA-MI (Włochy)
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NEW ASKIR 30 Proximity

NEW ASKIR 30 Proximity, ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci.  
Wskazany dla pacjentów po tracheotomii. Przeznaczony do mniejszych zastosowań chirurgicznych, leczenia 
pooperacyjnego oraz opieki domowej. Urządzenie 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.
Proximity: ssak wyposażony w dodatkowy włącznik bezdotykowy pozwalający włączyć lub wyłączyć ssak zbliżając 
dłoń do panelu sterującego bez konieczności dotykania. Funkcja ta zapewnia większą higienę pracy.
AKCESORIA W ZESTAWIE

PARAMETRY TECHNICZNE

OPCJONALNIE

- Butla z poliwęglanu 1l (opcjonalnie 2l) z zaworem 
  zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne)
- Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm
- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy
- Cewnik CH20 
- Przewód zasilający

Pompa
Zasilanie
Klasyfikacja ISO 10079-1
Maksymalne podciśnienie (regulowane)
Maksymalny przepływ
Poziom hałasu
Cykl pracy
Stopień ochrony IP
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

- Stojak na 5 kółkach z hamulcami (27730)
- Torba transportowa (SP0207)
- Możliwość stosowania wkładów jednorazowych 
  FLOVAC (31843, 31848, 31841, 31846)

bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa
220-230 V / 50-60 Hz
wysokie podciśnienie / niski przepływ
-0.80 bar -80 kPa -600 mmHg
40 l/min
60,5 dB
praca ciągła
IP21
4,16 kg (ze wszystkimi akcesoriami)
35 x 18 x 21 cm
Włochy

Endoskopia

Gastrologia

Chirurgia ogólna

Opieka domowa

Położnictwo

Sala / Oddział

Weterynaria

Tracheotomia

ZASTOSOWANIE

Producent: CA-MI (Włochy)
ANMER
ul. Zygmuntowska 9
05-120 Legionowo

biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
www.anmer.pl / www.mediconline.pl

PN-EN ISO 13485wersja 01/2021



wewnętrzny
akumulator
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NEW ASKIR 230/12V BR

New Askir 230/12V BR, ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci. 
Przeznaczony do mniejszych zastosowań chirurgicznych, leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej. Wyposażony 
w manometr oraz regulator podciśnienia (bar i kPa). Urządzenie posiada 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. Ssak jest lekki w przenoszeniu i 
łatwy w obsłudze. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz 
uszkodzenia mechaniczne.
AKCESORIA W ZESTAWIE

PARAMETRY TECHNICZNE

OPCJONALNIE
- Adapter 12V do podłączenia w samochodzie
- Zasilacz zewnętrzny i ładowarka ~230V
- Wewnętrzny akumulator (12V/4A)
- Butla z poliwęglanu 1l (opcjonalnie 2l) z zaworem 
  zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne)
- Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm
- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy
- Cewnik CH20

Pompa
Zasilanie

Czas pracy z baterii
Klasyfikacja ISO 10079-1
Maksymalne podciśnienie (regulowane)
Maksymalny przepływ
Poziom hałasu
Cykl pracy
Stopień ochrony IP
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

- Stojak na 5 kółkach z hamulcami (27730)
- Torba transportowa (SP0207)
- Możliwość stosowania wkładów jednorazowych 
  FLOVAC (31843, 31848, 31841, 31846)

bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa
z sieci 230V/ 50-60 Hz - 100 VA
z wewnętrznego akumulatora 12V/4A
w samochodzie z gniazdka 12V
80 minut praca / 240 minut ładowanie
wysokie podciśnienie / niski przepływ
-0.75 bar -75 kPa -563 mmHg
16l/min
63,0 dB
praca ciągła
IP21
4,55 kg (ze wszystkimi akcesoriami)
35 x 18 x 21 cm 
Włochy

Oddział ratunkowy

Opieka domowa

Transport pacjenta

Sala / Oddział

Weterynaria

Tracheotomia

ZASTOSOWANIE

Producent: CA-MI (Włochy)
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Producent: CA-MI (Włochy)

wewnętrzny
akumulator

ASKIR 36 BR

ASKIR 36BR, ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci. 
Przeznaczony do mniejszych zastosowań chirurgicznych, leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej. Wyposażony 
w manometr oraz regulator podciśnienia (bar i kPa). Urządzenie posiada 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. Ssak jest lekki w przenoszeniu i 
łatwy w obsłudze. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz 
uszkodzenia mechaniczne.
AKCESORIA W ZESTAWIE

PARAMETRY TECHNICZNE

OPCJONALNIE
- Adapter 12V do podłączenia w samochodzie
- Zasilacz zewnętrzny i ładowarka ~230V
- Wewnętrzny akumulator (12V/4A)
- Butla z poliwęglanu 1l (opcjonalnie 2l) z zaworem 
  zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne)
- Łącznik stożkowy Ø 10-11-12 mm
- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy

Pompa
Zasilanie

Czas pracy z baterii
Klasyfikacja ISO 10079-1
Maksymalne podciśnienie (regulowane)
Maksymalny przepływ
Poziom hałasu
Cykl pracy
Stopień ochrony IP
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

- Stojak na 5 kółkach z hamulcami (27730)
- Torba transportowa (SP0207)
- Możliwość stosowania wkładów jednorazowych 
  FLOVAC (31843, 31848, 31841, 31846)

bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa
z sieci 230V/ 50-60 Hz - 100 VA
z wewnętrznego akumulatora 12V/4A
w samochodzie z gniazdka 12V
60 minut praca / 240 minut ładowanie
wysokie podciśnienie / niski przepływ
-0.80 bar -80 kPa -600 mmHg
36 l/min
65,5 dB
praca ciągła
IP21
5,31 kg (ze wszystkimi akcesoriami)
35 x 18 x 21 cm
Włochy

ANMER
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Oddział ratunkowy

Opieka domowa

Transport pacjenta

Sala / Oddział

Weterynaria

Tracheotomia

ZASTOSOWANIE
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NEW ASKIR 118

ASKIR 118WM, ssak przeznaczony do ambulansów pogotowia ratunkowego 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 zwiększając ją w chwili 
przyłożenia końcówki do miejsca zabiegu. Dzięki temu lepiej wykorzystuje akumulator oraz minimalizuje 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.
AKCESORIA W ZESTAWIE

PARAMETRY TECHNICZNE

OPCJONALNIE
- Uchwyt zasilający z atestem przeciążenia do 10G
- Zasilacz zewnętrzny i ładowarka ~230V
- Wewnętrzny akumulator LI-ION
- Torba do przenoszenia
- Włącznik dotykowy oraz włącznik bezdotykowy Proximity
- Butla z poliwęglanu 1l z zaworem zabezpieczającym 
  przed przepełnieniem
- Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne)
- Łącznik stożkowy Ø 10-11-12 mm
- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy

Pompa
Zasilanie

Czas pracy z baterii
Klasyfikacja ISO 10079-1
Maksymalne podciśnienie (regulowane)
Maksymalny przepływ
Poziom hałasu
Cykl pracy
Stopień ochrony IP
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

- Możliwość stosowania wkładów jednorazowych 
  FLOVAC (31843, 31848, 31841, 31846)

bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa
z sieci 230V/ 50-60 Hz
z wewnętrznego akumulatora LI-ION 14.8V/5.2A
ścienny uchwyt zasilający
70 minut praca / 360 minut ładowanie
wysokie podciśnienie / niski przepływ
-0.75 bar -75 kPa -563 mmHg
26 l/min
min. 46,7 dB maks. 61,8 dB (zależy od trybu pracy)
praca ciągła
IP22
4,07 kg (ze wszystkimi akcesoriami)
35 x 15 x 19 cm
Włochy

Oddział ratunkowy

Opieka domowa

Transport pacjenta

Sala / Oddział

Weterynaria

Ambulans

Tracheotomia

ZASTOSOWANIE

Producent: CA-MI (Włochy)

wewnętrzny
akumulator
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ASKIR C30

ASKIR C30, ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób 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.

MODEL I AKCESORIA W ZESTAWIE

PARAMETRY TECHNICZNE

     BASIC FS2

Pompa
Zasilanie
Klasyfikacja ISO 10079-1
Maksymalne podciśnienie (regulowane)
Maksymalny przepływ
Poziom hałasu
Cykl pracy
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa
220-230 V / 50-60 Hz
wysokie podciśnienie / niski przepływ
-0.80 bar -80 kPa -600 mmHg
40 l/min
61,5 dB
praca ciągła
9,06 kg (ze wszystkimi akcesoriami)
32 x 30 x 99 cm
Włochy

Oddział ratunkowy

Gastrologia

Endoskopia

Chirurgia ogólna

Położnictwo

Stomatologia

ZASTOSOWANIE

Pedał do sterowania nożnego oraz możliwość jego podłączenia -
o

o
Dwie butle 2l z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym

o
o

Regulator i wskaźnik podciśnienia 
o

o
Dreny silikonowe  Ø 8x14 mm

o
o

Łącznik stożkowy 10-11-12 mm
o

o
Filtr antybakteryjno-hydrofobowy o

oMożliwość stosowania wkładów jednorazowych o

Producent: CA-MI (Włochy)

Zastosowany wkład jednorazowy FLOVAC

ANMER
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NEW HOSPIVAC 350

New Hospivac 350, ssak medyczny dostępny w trzech konfiguracjach. Został zaprojektowany do profesjonalnych 
zastosowań szpitalnych przy odsysaniu płynów, gazów, tkanki i kości. Posiada pompę gwarantującą wysoką trwałość 
i doskonałą silę ssania oraz brak konieczności konserwacji. Przejrzysty panel sterujący, antystatyczne kółka z 
hamulcami oraz pełna gama akcesoriów sprawiają, że jest to idealne urządzenie do odsysania chirurgicznego. 
Nowy system MPR (Multi Purpose Rail) zwiększa wszechstronność serii Hospivac, umożliwiając łatwą i szybką wymianę 
różnych akcesoriów bez użycia narzędzi. Dzięki uniwersalnej szynie wyposażonej w pięć uchwytów, wszystkie akcesoria 
CA-MI mogą być łatwo dopasowane. Pierścienie o różnych średnicach pasują do zbiorników w różnych rozmiarach i 
typach (2L, 4L, 5L). Istnieje również możliwość montażu  medycznej szyny ze stali nierdzewnej (23613), na której można 
zaczepić dowolny rodzaj akcesoriów za pomocą zacisków. 
Nowym zabezpieczeniem ssaka oprócz standardowego zaworu przelewowego w pokrywie butli oraz filtra 
hydrofobowego jest zbiornik zabezpieczający urządzenie przed zalaniem, zapewniając w ten sposób najwyższe 
standardy serii Hospivac.

Oddział ratunkowy

Neurochirurgia

Ginekologia

Chirurgia ogólna

Położnictwo

Stomatologia

Sala operacyjna

ZASTOSOWANIE

MODEL I AKCESORIA W ZESTAWIE BASIC FS2 FULL

PARAMETRY TECHNICZNE
Pompa
Zasilanie
Klasyfikacja ISO 10079-1
Maksymalne podciśnienie (regulowane)
Maksymalny przepływ
Poziom hałasu
Cykl pracy
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa
220-230 V / 50-60 Hz
wysokie podciśnienie / niski przepływ
-0.90 bar -90 kPa -675 mmHg
60 l/min
51,7 dB
praca ciągła
14 kg 
46 x 42 x 85 cm 
Włochy

Butla 2l z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym 2
2

2
Pierścienie na butle 2l

1
2

Zbiornik bezpieczeństwa (220 ml)
1

2
Filtr antybakteryjno-hydrofobowy,

1
2

Dreny silikonowe  Ø 8x14 mm
1

2
Łącznik stożkowy 10-11-12 mm 2

2
2
1
1
1
1

1Ilość portów ssących 21
brak brak
brak

Przełącznik do automatycznego wyboru butli ssącej 1
1Pedał do sterowania nożnego oraz możliwość jego podłączenia 1

Producent: CA-MI (Włochy)

NOWY
MPR SYSTEM

SZYNA WIELOFUNKCYJNA
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NEW HOSPIVAC 400

New Hospivac 400, ssak medyczny dostępny w trzech konfiguracjach. Został zaprojektowany do profesjonalnych 
zastosowań szpitalnych przy odsysaniu płynów, gazów, tkanki i kości. Posiada pompę gwarantującą wysoką trwałość 
i doskonałą silę ssania oraz brak konieczności konserwacji. Przejrzysty panel sterujący, antystatyczne kółka z 
hamulcami oraz pełna gama akcesoriów sprawiają, że jest to idealne urządzenie do odsysania chirurgicznego. 
Nowy system MPR (Multi Purpose Rail) zwiększa wszechstronność serii Hospivac, umożliwiając łatwą i szybką wymianę 
różnych akcesoriów bez użycia narzędzi. Dzięki uniwersalnej szynie wyposażonej w pięć uchwytów, wszystkie akcesoria 
CA-MI mogą być łatwo dopasowane. Pierścienie o różnych średnicach pasują do zbiorników w różnych rozmiarach i 
typach (2L, 4L, 5L). Istnieje również możliwość montażu  medycznej szyny ze stali nierdzewnej (23613), na której można 
zaczepić dowolny rodzaj akcesoriów za pomocą zacisków. 
Nowym zabezpieczeniem ssaka oprócz standardowego zaworu przelewowego w pokrywie butli oraz filtra 
hydrofobowego jest zbiornik zabezpieczający urządzenie przed zalaniem, zapewniając w ten sposób najwyższe 
standardy serii Hospivac.

Oddział ratunkowy

Neurochirurgia

Ginekologia

Chirurgia ogólna

Położnictwo

Stomatologia

Sala operacyjna

ZASTOSOWANIE

MODEL I AKCESORIA W ZESTAWIE BASIC FS2 FULL

PARAMETRY TECHNICZNE
Pompa
Zasilanie
Klasyfikacja ISO 10079-1
Maksymalne podciśnienie (regulowane)
Maksymalny przepływ
Poziom hałasu
Cykl pracy
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa
220-230 V / 50-60 Hz
wysokie podciśnienie / niski przepływ
-0.90 bar -90 kPa -675 mmHg
90 l/min
46,4 dB
praca ciągła
16 kg
46 x 42 x 85 cm
Włochy

Butla 2l z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym 2
2

2
Pierścienie na butle 2l

1
2

Zbiornik bezpieczeństwa (220 ml)
1

2
Filtr antybakteryjno-hydrofobowy

1
2

Dreny silikonowe  Ø 8x14 mm
1

2
Łącznik stożkowy 10-11-12 mm 2

2
2
1
1
1
1

1Ilość portów ssących 21
brak brak
brak

Przełącznik do automatycznego wyboru butli ssącej 1
1Pedał do sterowania nożnego oraz możliwość jego podłączenia 1

Producent: CA-MI (Włochy)
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SYSTEM MPR

Nowy system MPR (Multi Purpose Rail) zwiększa wszechstronność serii Hospivac, umożliwiając łatwą i szybką wymianę 
różnych akcesoriów bez użycia narzędzi. Dzięki wyposażeniu w pięć uchwytów wszystkie akcesoria CA-MI mogą być 
łatwo dopasowane. Pierścienie o różnych średnicach pasujące do zbiorników w różnych rozmiarach i typach (2L, 4L, 
5L), lub medyczna szyna ze stali nierdzewnej, na której można zaczepić dowolny rodzaj akcesoriów za pomocą 
zacisków. 
MPR SYSTEM - AKCESORIA

ELEMENT OPIS

MPR - szyna uniwersalna z 5 uchwytami blokującymi. 
Dostarczana z każdym ssakiem Hospivac.

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

Zbiornik bezpieczeństwa (220 ml)

Standardowa szyna ze stali nierdzewnej, 30x10

Prawy uchwyt do szyny ze stali nierdzewnej
Lewy uchwyt do szyny ze stali nierdzewnej

Pierścień do butli 2l
Pierścień do butli 4L
Pierścień do butli 5L
Pierścień do zbiornika 2l FLOVAC

31255

31253

***

23613

31256
31257

31254
31254/01
31254/01
31254/02

REF.

Producent: CA-MI (Włochy)
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FLOVAC

Hermetycznie zgrzewane

Wkład jednorazowy 1000ml / 2000ml

Port do podłączenia drenu z pacjentem

Zatyczka do zamknięcia portu PACJENT

Port do podłączenia ssaka
(z filtrem zamykającym zapełniony wkład)

Port do podłączenia kolejnego wkładu

Zatyczka do zamknięcia portu do kolejnego wkładu

Zbiornik wielokrotnego użytku na wkłady jednorazowe

SYSTEM WKŁADÓW JEDNORAZOWYCH

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

Jednorazowy miękki wkład wykonany z polietylenu, zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, wewnątrz której 
umieszczony jest filtr 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.

Producent: CA-MI (Włochy)
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wewnętrzny
akumulator

NEW EMIVAC

NEW EMIVAC, przenośny ssak chirurgiczny,  odpowiedni do awaryjnego stosowania.  Nie ma potrzeby smarowania ani 
wymiany baterii, jest zawsze gotowy do użycia. Może być stosowany do łagodnego odsysania osób dorosłych i dzieci.         
W zestawie zbiornik z poliwęglanu o pojemności 400 ml z zaworem przelewowym, który można sterylizować w 
autoklawie. Urządzenie lekkie w przenoszeniu i proste w użyciu. Pedał wykonany z wysokiej jakości metalu, obudowa z 
tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia

AKCESORIA W ZESTAWIE

PARAMETRY TECHNICZNE

- Butla z poliwęglanu 400 ml  z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne)
- Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm
- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy

Zasilanie 
Klasyfikacja ISO 10079-1
Maksymalne podciśnienie (regulowane)
Maksymalny przepływ
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

ręczne lub nożne
średnia próżnia - 22l /min
-0.40 bar -40 kPa -300 mmHg
22 l/min
1,15 kg 
22 x 16 x 8 cm
Włochy

Ambulans

Oddział ratunkowy

Szpital polowy

Położnictwo

ZASTOSOWANIE

Producent: CA-MI (Włochy)
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HI-FLO

HI-FLO, zestaw akcesoriów zawierający nebulizator strumieniowy wielokrotnego użytku o wysokiej wydajności. 
Kompatybilny z większością inhalatorów dostępnych na rynku oraz z centralnymi systemami szpitalnymi sprężonego 
powietrza. Nebulizator HI-FLO jest skuteczny w przypadku każdego rodzaju leków o pojemności max. 6ml, jest 
szczególnie wskazany ze względu na zminimalizowaną objętość resztkową. Odpowiedni materiał wewnętrznych 
ścianek HI-FLO i jego zredukowany rozmiar pozwalają kroplom leku zsuwać się w dół w celu ich nebulizacji, aż do 
momentu, gdy w środku pozostanie marginalne 2% początkowego wypełnienia. HI-FLO przeszedł test zgodności  z 
najczęściej stosowanym substancjami takimi jak: Ambroksol, Salbutamol, Dipropionian Beklometazonu, 
Acetylocysteina i Budezonid.

Analiza granulometryczna HI-FLO zgodnie z normą EN 13544-1

Przepływ operacyjny
(l/min)

4.0

5.0

5.2

2.5ml 2,5% NaF

2.5ml 2,5% NaF

2.5ml 2,5% NaF

4.25

2.44

3.25

2.67

2.87

3.45

Objętość napełnienia 
(ml)

MMAD(μm)
średnia 

aerodynamiczna
wielkości 
cząstek

GSD
geometryczne

odchylenie 
standardowe

Analiza wydajności HI-FLO zgodnie z normą EN 13544-1 z układem oddechowym

ZESTAW ZAWIERA

Przepływ operacyjny
(l/min)

4.0

5.0

5.2

2.5ml 2,5% NaF

2.5ml 2,5% NaF

2.5ml 2,5% NaF

313

257

304.7

128

56.7

51.0

Objętość napełnienia 
(ml)

Wyjście 
(μl)

Szybkość wyjściowa
(μl/min)

- Nebulizator HI-FLO   SP 0165
- Maska dla dorosłych  SP 0089/01
- Maska pediatryczna  SP 0090/01
- Ustnik  SP 0166
- Wkładka nosowa  SP 0188
- Wąż silikonowy SP 0092/01 Producent: CA-MI (Włochy)
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MIKO

MIKO, inhalator tłokowy do aerozoloterapii przeznaczony do użytku domowego. Urządzenie o niewielkich rozmiarach, 
przystosowane do pracy ciągłej. Wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia oraz torbę transportową 
ułatwiającą transport urządzenia, akcesoriów i leków. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na 
wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne.

AKCESORIA W ZESTAWIE

PARAMETRY TECHNICZNE

- Nebulizator HI-FLO   SP 0165
- Maska dla dorosłych  SP 0089/01
- Maska pediatryczna  SP 0090/01
- Ustnik  SP 0166
- Wąż silikonowy SP 0092/01
- Filtr powietrza  SP 0142
- Torba transportowa  SP 0175

Sprężarka
Zasilanie 
Pobór energii
Maksymalne ciśnienie
Ciśnienie operacyjne
Maksymalny przepływ powietrza
Operacyjny przepływ powietrza
Neb-rate z 4 ml roztworu
Masowa mediana średnicy aerodynamicznej
Frakcja wdychana (<5 μm)
Cykl pracy
Poziom hałasu (norma EN 13544-1)
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

bezolejowa i bezobsługowa sprężarka tłokowa
220-230 V / 50-60 Hz 
170 VA
2.2 bar   32 psi   220 kPa
0,95 bar   13.8 psi   95 kPa
13 l/min
4.8 l/min
0,35 ml/min
2,44 μm (MMAD) zgodnie z EN-13544-1
> 80%
praca ciągła
ok. 56 dB
1.45 kg
14 x 17 x 11 cm
Włochy

Opieka domowa

ZASTOSOWANIE

Producent: CA-MI (Włochy)
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EOLO

EOLO, inhalator tłokowy do aerozoloterapii przeznaczony do użytku domowego. Urządzenie o niewielkich rozmiarach, 
przystosowane do pracy ciągłej. Wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia oraz schowek ułatwiający 
przechowywanie akcesoriów oraz leków. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką 
temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne.

AKCESORIA W ZESTAWIE

PARAMETRY TECHNICZNE

- Nebulizator HI-FLO   SP 0165
- Maska dla dorosłych  SP 0089/01
- Maska pediatryczna  SP 0090/01
- Ustnik  SP 0166
- Wąż silikonowy SP 0092/01
- Filtr powietrza  SP 0142

Sprężarka
Zasilanie
Pobór energii
Maksymalne ciśnienie
Ciśnienie operacyjne
Maksymalny przepływ powietrza
Operacyjny przepływ powietrza
Neb-rate z 4 ml roztworu
Masowa mediana średnicy aerodynamicznej
Frakcja wdychana (<5 μm)
Cykl pracy
Poziom hałasu (norma EN 13544-1)
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

bezolejowa i bezobsługowa sprężarka tłokowa
220-230 V / 50-60 Hz 
170 VA
2.5 bar   36 psi   250 kPa
1.1 bar   16 psi   110 kPa
14 l/min
5.1 l/min
0,40 ml/min
2,44 μm (MMAD) zgodnie z EN-13544-1
> 80%
praca ciągła
ok. 55 dB
1.65 kg
15 x 22 x 12 cm
Włochy

Opieka domowa

ZASTOSOWANIE

Producent: CA-MI (Włochy)
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COMPACT

COMPACT, inhalator tłokowy do aerozoloterapii przeznaczony do użytku domowego oraz w szpitalach i klinikach. 
Urządzenie o niewielkich rozmiarach, przystosowane do pracy ciągłej. Wyposażony w wygodny uchwyt do 
przenoszenia oraz schowek ułatwiający przechowywanie akcesoriów oraz leków. Obudowa wykonana z wysokiej 
jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne.

AKCESORIA W ZESTAWIE

PARAMETRY TECHNICZNE

- Nebulizator HI-FLO   SP 0165
- Maska dla dorosłych  SP 0089/01
- Maska pediatryczna  SP 0090/01
- Ustnik  SP 0166
- Wąż silikonowy SP 0092/01
- Filtr powietrza  SP 0142

Sprężarka
Zasilanie
Pobór energii
Maksymalne ciśnienie
Ciśnienie operacyjne
Maksymalny przepływ powietrza
Operacyjny przepływ powietrza
Neb-rate z 4 ml roztworu
Masowa mediana średnicy aerodynamicznej
Frakcja wdychana (<5 μm)
Cykl pracy
Poziom hałasu (norma EN 13544-1)
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

bezolejowa i bezobsługowa sprężarka tłokowa
220-230 V / 50-60 Hz 
170 VA
3.0 bar   43.5 psi   300 kPa
1.3 bar   18.9 psi   130 kPa
16 l/min
5.2 l/min
0,5 ml/min
3.25 μm (MMAD) zgodnie z EN-13544-1
> 70%
praca ciągła
ok. 60 dB
1.60 kg
14 x 23 x 12 cm
Włochy

Opieka domowa

ZASTOSOWANIE

Klinika

Szpital

Producent: CA-MI (Włochy)
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AKCESORIA W ZESTAWIE
OPCJONALNIE

CLINEB

CLINEB, Inhalator tłokowy do aerozoloterapii, dostosowany do pracy przy intensywnej eksploatacji w szpitalach i 
klinikach. Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej. Wyposażone w regulator oraz wskaźnik ciśnienia. Posiada 
schowek na akcesoria oraz wygodny uchwyt do przenoszenia (opcjonalnie wózek). Obudowa wykonana z wysokiej 
jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne.

AKCESORIA W ZESTAWIE

PARAMETRY TECHNICZNE

- Nebulizator HI-FLO   SP 0165
- Maska dla dorosłych  SP 0089/01
- Maska pediatryczna  SP 0090/01
- Ustnik  SP 0166
- Wąż silikonowy SP 0092/01
- Filtr powietrza  SP 0142

Sprężarka
Zasilanie
Pobór energii
Maksymalne ciśnienie
Ciśnienie operacyjne
Maksymalny przepływ powietrza
Operacyjny przepływ powietrza
Neb-rate z 4 ml roztworu
Masowa mediana średnicy aerodynamicznej
Frakcja wdychana (<5 μm)
Cykl pracy
Poziom hałasu (norma EN 13544-1)
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

bezolejowa i bezobsługowa sprężarka tłokowa
220-230 V / 50-60 Hz 
170 VA
2.5 bar   36 psi   250 kPa
1.3 bar   18.9 psi   130 kPa
16 l/min
5.2 l/min
0,5 ml/min
3.25 μm (MMAD) zgodnie z EN-13544-1
> 70%
praca ciągła
ok. 57 dB
2.20 kg
19 x 25 x 15 cm
Włochy

Klinika

ZASTOSOWANIE

Szpital

Intensywna ekspl.

- Stojak na 5 kółkach z hamulcami (27731)

Producent: CA-MI (Włochy)
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AKCESORIA W ZESTAWIE

MOBILE

MOBILE, zminiaturyzowany inhalator akumulatorowo-sieciowy do aerozoloterapii, wyposażony w zintegrowany system 
„VRS” (system redukcji drgań). Urządzenie o obniżonym poziomie hałasu i wysokiej wydajności. W zestawie torba 
umożliwiająca transport oraz przechowywanie. Inhalator wyposażony w wbudowaną ładowarkę do akumulatorów 
AA (ładowanie podczas pracy z sieci) Urządzenie przystosowane do pracy z sieci ~230V lub z akumulatorów.

AKCESORIA W ZESTAWIE

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilacz zewnętrzny ~230V
- Zasilacz samochodowy 12V
- Wbudowana ładowarka
- Nebulizator HI-FLO   SP 0165
- Maska dla dorosłych  SP 0089/01
- Maska pediatryczna  SP 0090/01
- Ustnik    SP 0166
- Wąż silikonowy  SP 0092/01
- Filtr powietrza   SP 0182
- Torba transportowa  SP 0177

Sprężarka
Zasilanie

Czas pracy z baterii
Czas ładowania
Pobór energii
Maksymalne ciśnienie
Ciśnienie operacyjne
Maksymalny przepływ powietrza
Operacyjny przepływ powietrza
Neb-rate z 4 ml roztworu
Masowa mediana średnicy aerodynamicznej
Frakcja wdychana (<5 μm)
Cykl pracy
Poziom hałasu (norma EN 13544-1)
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

bezolejowa i bezobsługowa sprężarka tłokowa
z sieci 230V/ 50-60 Hz - 100 VA
w samochodzie z gniazdka 12V
8x akumulatorki AA (brak w zestawie)
od 40 do 90 min. (baterie 1600-2500 mAh)
od 3,5 do 7 godzin
38,5VA
2 bar   29 psi   200 kPa
0,8 bar   11,6 psi   80 kPa
12 l/min
4 l/min
0,35 ml/min
3 μm (MMAD) zgodnie z EN-13544-1
> 75%
30 min praca / 30 min przerwa
ok. 50 dB
0,56 kg (bez baterii)
9,5 x 14 x 7 cm
Włochy

Opieka domowa

ZASTOSOWANIE

Akumulatorowy

Transport pacjenta

Producent: CA-MI (Włochy)
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PULMOGAIN

PULMOGAIN i PULMOLIFT, seria urządzeń do ćwiczeń oddechowych stosowanych w technice SMI (Sustained Maximal 
Inspiration) polegającej na ćwiczeniach głębokiego wdechu u pacjentów z patologiami lub trudnościami w 
oddychaniu. Wskazany w profilaktyce pooperacyjnych powikłań oddechowych i u pacjentów skierowanych na 
terapię IMT (trening mięśni wdechowych). Regularne powtarzanie ćwiczeń z głębokim oddychaniem pomaga 
odzyskać napięcie mięśni biorących udział w oddychaniu, zapewniając poprawę parametrów funkcji oddechowych. 

Aparat przeznaczony do wykonywania  ćwiczeń wdechowych, które wzmacniają oddychanie (wdychanie). 
Głębokie oddychanie pomaga poszerzyć pęcherzyki płucne i oczyścić drogi oddechowe z flegmy.
Wskazania: zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym układu oddechowego, np. niedodma, zapalenie płuc lub 
zaburzenia czynności płuc.

PULMOGAIN

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.
Wskazania: połączone użycie urządzeń, które jednocześnie trenują wdech i wydech, pomaga poprawić napięcie 
wszystkich mięśni biorących udział w oddychaniu. Urządzenie może być odpowiednie u pacjentów poddawanych 
terapii rehabilitacyjnej mięśni oddechowych, takich jak pacjenci z POChP (obturacyjna choroba płuc).

PULMOLIFT

APARATY DO ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH 

Producent: CA-MI (Włochy)

Aparat Pulmogain
z aparatem PulmoLift
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PULMOVOL

PULMOVOL i PULMOLIFT, seria urządzeń do ćwiczeń oddechowych stosowanych w technice SMI (Sustained Maximal 
Inspiration) polegającej na ćwiczeniach głębokiego wdechu u pacjentów z patologiami lub trudnościami w 
oddychaniu. Wskazany w profilaktyce pooperacyjnych powikłań oddechowych i u pacjentów skierowanych na 
terapię IMT (trening mięśni wdechowych). Regularne powtarzanie ćwiczeń z głębokim oddychaniem pomaga 
odzyskać napięcie mięśni biorących udział w oddychaniu, zapewniając poprawę parametrów funkcji oddechowych. 

Aparat przeznaczony do trenowania lub stymulowania powolnego i głębokiego wdechu u pacjentów z powikłaniami 
oddechowymi. Regularne powtarzanie ćwiczeń z głębokim oddychaniem (IMT) pomaga odzyskać napięcie mięśni 
biorących udział w oddychaniu, zapewniając poprawę parametrów funkcji oddechowych. PULMOVOL pozwala 
pacjentowi kontolować postępy ćwiczeń za pomocą przesuwanych wskaźników. 
Wskazania: zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym układu oddechowego, dla pacjentów, którym zalecono 
leczenie treningu mięśni oddechowych, takich jak pacjenci wykazujący nieprawidłowe funkcjonowanie mięśni 
oddechowych w chorobach predysponujących do niewydolności oddychania np. POChP (obturacyjna choroba 
płuc).

PULMOVOL

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.
Wskazania: połączone użycie urządzeń, które jednocześnie trenują wdech i wydech, pomaga poprawić napięcie 
wszystkich mięśni biorących udział w oddychaniu. Urządzenie może być odpowiednie u pacjentów poddawanych 
terapii rehabilitacyjnej mięśni oddechowych, takich jak pacjenci z POChP (obturacyjna choroba płuc).

PULMOLIFT

APARATY DO ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH 

Producent: CA-MI (Włochy)

Aparat Pulmovol
z aparatem PulmoLift
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O2 EASY

O2-EASY, pulsoksymetr napalcowy do sprawdzania i monitorowania tętna i nasycenia krwi tętniczej tlenem (SpO2). 
Jest mały, kompaktowy, prosty w obsłudze, niezawodny i trwały. Urządzenie  szeroko stosowane w różnych 
dziedzinach medycyny, takich jak opieka domowa, kliniki, szpitale, hospicja, pierwsza pomoc oraz operacje 
dentystyczne. W zestawie: 2x bateria alkaliczna AAA, 1x zawieszka.

GŁÓWNE CECHY

PARAMETRY TECHNICZNE

- Mała i lekka konstrukcja
- Cyfrowy wyświetlacz LED
- Wyświetlacz dwukierunkowy
- Wyświetla: SpO2, tętno (PR)
- Wykres słupkowy tętna
- Niskie zużycie baterii (30 godzin pracy bez przerwy)
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Automatyczne wyłączanie po wyjęciu palca
- Odpowiedni dla kilku rozmiarów palców (dzieci / dorośli)

Pacjent
Stopień nasycenia krwi tlenem SpO2 

Tętno

Wymiary
Waga

dorośli i dzieci od 12 lat
zakres pomiarowy 70% - 99%
skala rozdzielczości 1%
dokładność pomiaru 80% - 99%: ± 2% / 70% - 79%: ± 3%;
<69%: nie zdefiniowano 
zakres pomiarowy 30 - 235 bpm
skala rozdzielczości 1bpm
dokładność pomiaru ± 2 bpm lub ± 2%
32 x 58 x 34 mm
50 g (w tym dwie baterie AAA)

Producent: CA-MI (Włochy)
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OXY-5 DLA DZIECI

OXY-5, pediatryczny pulsoksymetr napalcowy do sprawdzania i monitorowania tętna, nasycenia krwi tętniczej tlenem 
(SpO2) i wskaźnika perfuzji, głównie do celów pediatrycznych. Wkładka przystosowana do palców dzieci w wieku ok. 
dwóch lat (palec Ø 8-16mm). Jest mały, kompaktowy, prosty w obsłudze, niezawodny i trwały. Urządzenie  szeroko 
stosowane w różnych dziedzinach medycyny, takich jak opieka domowa, kliniki, szpitale, hospicja, pierwsza pomoc 
oraz operacje dentystyczne.  Dostarczany w plastikowym etui. W zestawie: 2x bateria alkaliczna AAA, 1x zawieszka 
oraz pokrowiec.

GŁÓWNE CECHY

PARAMETRY TECHNICZNE

- Mała i lekka konstrukcja
- Czytelny wyswietlacz LCD
- Wyświetla: SpO2, tętno (PR)
- Wyświetla indeks perfuzji (PI)
- Wykres słupkowy tętna
- Niskie zużycie baterii (50 godzin pracy bez przerwy)
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Automatyczne uruchomienie pomiaru po umieszczeniu palca
- Funkcja alarmu wizualnego i dźwiękowego
- Wkładka przystosowana do palców dzieci w wieku ok. dwóch lat (palec Ø 8-16mm)
- Dokładny pomiar w kilka sekund dzięki unikalnej funkcji redukcji szumów
- Dodatkowa stabilność podczas pomiaru (zginanie palca, ruch ręki, naciskanie przycisków,choroba Parkinsona)

Pacjent
Stopień nasycenia krwi tlenem SpO2 

Tętno

Indeks perfuzji

Alarm SpO2
Alarm tętna
Wymiary
Waga

dzieci (rozmiar palca Ø 8-16mm) 
zakres pomiarowy 35% - 99%
skala rozdzielczości 1%
dokładność pomiaru 75% - 99%: ± 2% / 50% - 75%: ± 3%  
zakres pomiarowy 30 - 240 bpm
skala rozdzielczości 1 bpm
dokładność pomiaru ± 2 bpm lub ± 2%
zakres: 0-20%
skala rozdzielczości 0.1%
dokładność pomiaru 0.2-2% ± 0.1% / 2-10% ± 0.2%
dolny limit 90%
dolny limit 50 bpm / górny limit: 120 bpm
66 x 36 x 33 mm
60 g (w tym dwie baterie AAA)

Producent: GIMA (Włochy)
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OXY-10

OXY-10, profesjonalny pulsoksymetr napalcowy do sprawdzania i monitorowania tętna, nasycenia krwi tętniczej 
tlenem (SpO2) i wskaźnika perfuzji. Przeznaczony dla dorosłych z możliwością rozbudowania o zewnętrzną sondę  
dziecięcą lub noworodkową. Jest mały, kompaktowy, prosty w obsłudze, niezawodny i trwały. Urządzenie  szeroko 
stosowane w różnych dziedzinach medycyny, takich jak opieka domowa, kliniki, szpitale, hospicja, pierwsza pomoc 
oraz operacje dentystyczne. W zestawie: oprogramowanie na płycie CD, 2x bateria alkaliczna AAA, 1x zawieszka.

GŁÓWNE CECHY

PARAMETRY TECHNICZNE

- Mała i lekka konstrukcja
- Duży wyświetlacz OLED
- Automatyczna czterokierunkowa zmiana kierunku wyświetlania
- Wyświetla: SpO2, tętno (PR)
- Wyświetla indeks perfuzji (PI) oraz pletyzmogram
- Bezprzewodowa technologia Bluetooth do transmisji danych
- W zestawie oprogramowanie do zarządzania danymi 
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Przełączanie pomiędzy wyświetlaniem odczytu tętna (PR) i wskaźnika perfuzji (PI)
- Automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia
- Alarmy dźwiękowe i wizualne z górnymi i dolnymi limitami ustawianymi przez użytkownika
- Dokładny pomiar w kilka sekund dzięki unikalnej funkcji redukcji szumów
- Dodatkowa stabilność podczas pomiaru (zginanie palca, ruch ręki, naciskanie przycisków, choroba Parkinsona,)

Pacjent
Stopień nasycenia krwi tlenem SpO2 

Tętno

Indeks perfuzji
Alarm SpO2 ustawiany przez użytkownika
Alarm tętna ustawiany przez użytkownika
Wymiary
Waga

dorośli / dzieci  lub noworodek (opcjonalnie)
zakres pomiarowy 70% - 100%
skala rozdzielczości 1%
dokładność pomiaru 70% - 100%: ± 3%
zakres pomiarowy 30 - 240 bpm
skala rozdzielczości 1 bpm
dokładność pomiaru ± 2 bpm lub ± 2%
zakres: 0.2-20%
85-99%
dolny limit 30-60 bpm / górny limit 100-240 bpm
60 x 33 x 30 mm
35 g (w tym dwie baterie AAA)

OPCJONALNIE
- Sonda dla dziecka, klips (35096)
- Sonda dla noworodka, opaska (35099)

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY 
O ZEWNĘTRZNE SONDY 

BLUETOOTH DO 
TRANSMISJI DANYCH

Producent: GIMA (Włochy)
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OXY-100

OXY-100, kompaktowy pulsoksymetr do profesjonalnych zastosowań ratowniczych i szpitalnych. Służy do sprawdzania 
i monitorowania tętna, nasycenia krwi tętniczej tlenem (SpO2) i wskaźnika perfuzji. SpO2 może być wyświetlane w 
postaci liczb z wykresem słupkowym tętna, a także z pełnym wyświetlaniem pletyzmogramu. Pulsoksymetr 
przeznaczony dla dorosłych z możliwością rozbudowania o dodatkową zewnętrzną sondę dziecięcą lub 
noworodkową. W zestawie: sonda SpO2 dla dorosłych, przedłużacz do sondy, 3x bateria alkaliczna AA oraz 
podstawka biurkowa. 

GŁÓWNE CECHY

PARAMETRY TECHNICZNE

- Duży wyświetlacz LCD
- Wyświetla: SpO2, tętno (PR)
- Wyświetla indeks perfuzji (PI) oraz pletyzmogram
- Możliwość  wyciszenia urządzenia
- Tryb oszczędzania energii
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii, czas ciągłej pracy, ponad 30 godzin 
- Przełączanie pomiędzy wyświetlaniem odczytu tętna (PR) i wskaźnika perfuzji (PI)
- Automatyczne wyłączanie urządzenia
- Alarmy dźwiękowe i wizualne z górnymi i dolnymi limitami ustawianymi przez użytkownika
- Dokładny pomiar w kilka sekund dzięki unikalnej funkcji redukcji szumów
- Dodatkowa stabilność podczas pomiaru (zginanie palca, ruch ręki, choroba Parkinsona)
- Rejestracja danych SpO2 i częstości tętna co 1/2/4/8 sekundy, do 384 godzin
- Transmisja zarejestrowanych danych do komputera w celu przeglądania i analizy (opcjonalnie)

Pacjent
Stopień nasycenia krwi tlenem SpO2 

Tętno

Indeks perfuzji
Alarm SpO2 ustawiany przez użytkownika
Alarm tętna ustawiany przez użytkownika
Wymiary
Waga

dorośli / dzieci lub noworodek (opcjonalnie)
zakres pomiarowy 35% - 99%
skala rozdzielczości 1%
dokładność pomiaru 70% - 100%: ± 3%
zakres pomiarowy 30 - 240 bpm
skala rozdzielczości 1 bpm
dokładność pomiaru ± 2 bpm lub ± 2%
zakres: 0.2-20%
50-99%
dolny limit 30-99 bpm / górny limit 100-240 bpm
145 x 74 x 29 mm
210 g (w tym trzy baterie AA)

OPCJONALNIE
- Sonda dla dziecka, klips (34347)
- Sonda dla noworodka, opaska (34349)
- Kabel USB z oprogramowaniem (34344)

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY 
O ZEWNĘTRZNE SONDY 

Producent: GIMA (Włochy)
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Producent: RIMSA (Włochy)

Wyposażenie standardowe: 
Autoklawowalny uchwyt (30797)

PRIMALED

- Natężenie światła w odległości 0.5m (Ec)
- Natężenie światła w odległości 1m (Ec)
- Temperatura barwowa
- Współczynnik odwzorowania barwy (CRI)
- Średnica oświetlanego pola w odległości 0,5m Ec (d10)
- Maksymalne promieniowanie
- Promieniowanie/naświetlenie
- Kontrola oświetlenia
- Średnica reflektora
- Trwałość żarówki diodowej
- Zasilanie 

80.000 lux
20.000 lux
dwie możliwości: 4.000/4.500 K
95 Ra 
14 cm
225 W/m2

2,80 mW/m2lx
25-100 w sześciu krokach
19 cm
> 50.000 h
230V/60Hz

PARAMETRY TECHNICZNE

PRIMALED, nowoczesna bezcieniowa lampa zabiegowa zaprojektowana tak aby zapewnić idealne głębokie 
oświetlenie. Przeznaczona do gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej terapii. Wyposażona w 9 
soczewek LED każda o mocy 1,4W. 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 wersji na 
wózku lub do montażu ściennego.

- Wersja na wózku ramię typu flex (30753)
- Wersja na wózku ramię sztywne (30777)
- Wersja ścienna (30784)

Ramię 
sztywne

Ramię
flex
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LUXIFLEX, lampa do badań i małych zabiegów chirurgicznych w gabinetach zabiegowych, przychodniach, klinikach i 
szpitalach. Przeznaczona również do procedur weterynaryjnych. Elastyczne ramię o długości 85 cm oraz wózek z 5 
kółkami umożliwiający łatwą obsługę i transport. Dostępna w trzech wersjach o różnych parametrach technicznych.

Producent: GIMA (Włochy)

PARAMETRY TECHNICZNE 
Rodzaj oświetlenia halogenowe

> 50.000
> 5.000

35
4.000 

80
80

LED
> 15.000
> 25.000

6.5
4.500 

80
80

LED
> 35.000
> 50.000

10
4.500 

97
80

Temperatura barwowa ± 5% przy 1m (K)
Współczynnik odwzorowania barwy (CRI)
Średnica reflektora (mm)

Pobór energii (Wat)
Żywotność żarówek (godzin)
Natężenie światła przy 50cm (lux)

HALOGEN LED LED PLUS

LUXIFLEX
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OTOSKOP GIMALUX

GIMALUX, wysokiej jakości profesjonalny otoskop o bardzo jasnym świetle ksenonowo-halogenowym dostarczanym do 
głowicy przez światłowód, dzięki temu nie widać żarówki w polu widzenia. Wyposażony w najwyższej jakości ruchomą 
soczewkę 3-krotnie powiększającą oraz port pozwalający na przeprowadzenie testu pneumatycznego (łącznik i 
gruszka nie są częścią wyposażenia).  W zestawie futerał oraz 14 wzierników (7x2.5mm i 7x4.0mm).

GŁÓWNE CECHY
- Bardzo jasne światło ksenonowo-halogenowe dostarczane do głowicy przez światłowód
- Wymienna żarówka
- Ruchoma soczewka z 3-krotnym powiększeniem zapewnia ostry obraz bez zniekształceń
- Kompatybilny z wziernikami renomowanych producentów
- Wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów
- Lekki, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- Wyposażony w port pozwalający na przeprowadzenie testu pneumatycznego
- W zestawie futerał w kolorze urządzenia
- Dostarczany z wziernikami w wygodnej tubie 7x 2.5mm i 7x 4.0mm
- Dostępny w trzech kolorach: czarny, zielony, niebieski

Producent: GIMA (Włochy)
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OTOSKOP SIGMA

SIGMA, profesjonalny otoskop wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewniający  niezawodność w każdym 
badaniu.  Światło ksenonowo-halogenowe lub LED przekazywane do głowicy przez światłowód, dzięki temu nie 
zasłania pola widzenia.  Otoskop wyposażony w najwyższej jakości ruchomą soczewkę 3-krotnie powiększającą, która 
zapewnia ostry obraz bez zniekształceń oraz w port pozwalający na przeprowadzenie testu pneumatycznego (łącznik 
i gruszka nie są częścią wyposażenia).  W zestawie plastikowe etui oraz 14 wzierników (7x 2.5mm i 7x 4.0mm).

OTOSKOP LED - 31518
- Żywotność źródła LED to 50 000 godzin świecenia
- Wysoka wydajność oświetlenia równa 50K LUX, przekazywana do głowicy przez światłowód
- Długa żywotność baterii dzięki zastosowaniu energooszczędnego źródła LED
- Ruchoma soczewka z 3-krotnym powiększeniem zapewnia ostry obraz bez zniekształceń
- Kompatybilny z wziernikami renomowanych producentów
- Wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów
- Lekki, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- Wyposażony w port pozwalający na przeprowadzenie testu pneumatycznego
- Plastikowe etui 
- Dostarczany z wziernikami umieszczonymi w tubie 7x 2.5mm i 7x 4.0mm
- Kolor niebieski

OTOSKOP KSENONOWO-HALOGENOWY - 31525

- Wymienne baterie
- Bardzo jasne światło ksenonowo-halogenowe przekazywane do głowicy przez światłowód
- Wymienna żarówka
- Ruchoma soczewka z 3-krotnym powiększeniem zapewnia ostry obraz bez zniekształceń
- Kompatybilny z wziernikami renomowanych producentów
- Wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów
- Lekki, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- Wyposażony w port pozwalający na przeprowadzenie testu pneumatycznego
- Plastikowe etui 
- Dostarczany z wziernikami umieszczonymi w tubie 7x 2.5mm i 7x 4.0mm
- Kolor czarny

Producent: GIMA (Włochy)

Producent: GIMA (Włochy)
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LARYNGOSKOPY

GIMA GREEN, zestaw laryngoskopowy zgodny z normą ISO 7376. Rękojeść z zielonym paskiem pasuje do łyżek innych 
producentów, oznaczonych zielonym paskiem: HEINE, RIESTER, WELCH ALLYN, MEDICON. Halogenowe źródło światła  
prowadzone przez bardzo szeroką wiązkę światłowodową (Ø 5,0 mm) pozwala uzyskać zimne, jaśniejsze oświetlenie. 
Wszystkie wiązki F.O. można łatwo zdemontować przed procedurą sterylizacji, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić 
dłuższą trwałość.  

Laryngoskop standardowy Typ C, dostarczany z rękojeścią bateryjną, trzema łyżkami ze stali nierdzewnej z możliwością 
sterylizacji. Źródłem światła jest 2.5V wymienna żarówka. Zestaw zapakowany w etui antywstrząsowe. 

- Rękojeść XENON/HALOGEN z zielonym paskiem z normą ISO 7376
- Wykonany z matowej stali nierdzewnej, która nie powoduje refleksów od światła 
- Antypoślizgowa powierzchnia uchwytu zapewnia higieniczne i bezpieczne użytkowanie 
- Trzy łyżki Macintosh F.O. ze stali nierdzewnej o rozmiarach 2, 3 ,4
- Przekrój światłowodu o wymiarze Ø 5,0 mm
- Wiązki F.O. można łatwo zdemontować przed procedurą sterylizacji
- Możliwość sterylizacji w autoklawie do 134° stopni C
- Sterylizacja ETO lub parą
- Etui antywstrząsowe z tworzywa
- Zasilanie za pomocą baterii 2 x R14

ZESTAW STANDARDOWY TYP C - 34302

ZESTAW "GIMA GREEN" - 34452

GŁÓWNE CECHY

- Uchwyt standardowy z żarówką o mocy 2.5V
- Szybka i łatwa wymiana żarówki 
- Transmisja światła 3500 LUX
- Wykonany z matowej stali nierdzewnej, która nie powoduje refleksów od światła 
- Trzy łyżki Macintosh C ze stali nierdzewnej o rozmiarach 2, 3 ,4 
- Antypoślizgowa powierzchnia uchwytu zapewnia higieniczne i bezpieczne użytkowanie
- Uruchamia się i wyłącza bezpośrednio po założeniu/zdjęciu łyżki światłowodowej
- Możliwość sterylizacji w autoklawie do 134° stopni C
- Sterylizacja ETO lub parą
- Etui antywstrząsowe z tworzywa
- Zasilanie za pomocą baterii 2 x R14

GŁÓWNE CECHY

Producent: GIMA (Włochy)

Producent: GIMA (Włochy)
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ZESTAWY DIAGNOSTYCZNE

ZESTAW DIAGNOSTYCZNY PARKER - 31471

ZESTAW ZAWIERA:
- Otoskop Parker 2.5 V
- Rękojeść bateryjna z regulacją oświetlenia
- Autoklawowalne wzierniki: 2.5mm, 3.5mm oraz 4.5mm
- Dwa lusterka laryngologiczne o powiększeniu x3 i x4
- Zagięte ramię do lampki gardłowej
- Metalowy zgłębnik gardłowy
- Regulowany wziernik nosowy
- Sztywne etui na suwak

ZESTAW DIAGNOSTYCZNY DUŻY PARKER - 31473

ZESTAW ZAWIERA:
- Otoskop Parker 2.5 V
- Oftalmoskop Parker -25 do + 40 dpi
- Przysłona (kolko)
- Rękojeść bateryjna z regulacją oświetlenia
- Autoklawowalne wzierniki: 2.5mm, 3.5mm oraz 4.5mm
- Dwa lusterka laryngologiczne o powiększeniu x3 i x4
- Zagięte ramię do lampy gardłowej
- Metalowy zgłębnik gardłowy
- Regulowany wziernik nosowy
- Wzierniki w wygodnej tubie 7x 2.5mm i 7x 4.0mm
- Uchwyt na drewniane szpatułki
- Sztywne etui na suwak

Producent: GIMA (Włochy)

Producent: GIMA (Włochy)
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ZESTAW CIŚNIENIOMIERZ, STETOSKOP P-150
+ 5 mankietów 

Zestaw zawiera:
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:

Ø 55 mm
0 - 300 mmHg
2 mmHg
+/- 3 mmHg
171 x 73 x 50 mm
195 +/- 5g

Ø 40 - 66 cm
Ø 33,1 - 51 cm
Ø 25,4 - 40,6 cm
Ø 18,4 -26,7 cm
Ø 13 -19 cm

CIŚNIENIOMIERZ BOSTON

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.

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.

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 w pudełku po 250 szt.

Zgodne z otoskopami:
- GIMA: Gimalux, Parker, Sigma
- Heine mini 2000, 3000, K180/Beta 200
- Riester: Ri-Mini, Ri-scope L1-L2, E-scope, Pen-scope
- Kawe: Picolight, Combilight F030, Eurolight F030
- Holtex
- Colson

Producent: Ca-Mi (Włochy)

Producent: GIMA (Włochy)

Producent: GIMA (Włochy)

Producent: GIMA (Włochy)
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