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Intersurgical

Intersurgical to wiodący europejski projektant, producent i dostawca szerokiej gamy urządzeń medycznych do 
wspomagania oddechowego. Oferujemy szereg elastycznych rozwiązań dla pacjentów w zakresie nadzorowania 
dróg oddechowych, anestezji, intensywnej opieki oraz terapii tlenowej i aerozolowej, do stosowania w medycynie 
ratunkowej, środowisku szpitalnym, jak również w domu.

Mamy ponad 35 lat doświadczenia w tej dziedzinie, a zatem rozumiemy zmienną i z natury trudną specyfikę 
środowiska klinicznego oraz potrzeby naszych klientów i ich pacjentów.

Dzięki zintegrowanemu podejściu zapewniamy najwyższe standardy w zakresie projektowania, produkcji, jakości oraz 
obsługi klienta, co pozwala nam szybko i skutecznie odpowiadać na potrzeby naszych klientów i stale je spełniać.

Celem naszej firmy jest oferowanie najlepszych dla pacjentów i lekarzy rozwiązań w zakresie produktów 
oddechowych; zapewnienie jakości, innowacyjności i szerokiego wyboru.

Jakość

Wszystkie nasze produkty 
projektuje się i wytwarza  

w taki sposób, aby spełniały 
wymagania odpowiednich 

międzynarodowych, 
europejskich i krajowych norm, 

a nasz system zarządzania 
jakością jest certyfikowany 

według międzynarodowych norm 
ISO 9001 i ISO 13485.

Innowacyjność

Innowacyjność to ważny 
aspekt naszej działalności we 

wszystkich obszarach. Pomaga 
nam w dostarczaniu wysokiej 

jakości produktów i usług 
oraz umożliwia zapewnienie 

efektywnych kosztowo 
rozwiązań spełniających 

dzisiejsze potrzeby.

Szeroki wybór

Szerokie portfolio naszych 
produktów pozwala spełniać 

zarówno wymagania kliniczne, 
jak i pacjenta.

Dążymy do obniżenia wpływu naszych produktów i usług na środowisko. Z tego względu wdrożyliśmy system 
zarządzania środowiskowego, który uzyskał certyfikat zgodności z międzynarodową normą ISO 14001.

Gama produktów Eco została zaprojektowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
Obecność logo oznacza, że w przypadku danych produktów zmniejszono wpływ na środowisko  
w porównaniu z tradycyjną ofertą z PCV.

Liczymy, że możemy dostarczyć rozwiązanie spełniające Państwa potrzeby.

Oferowanie najlepszych dla pacjentów  
i lekarzy rozwiązań w zakresie produktów 
oddechowych; zapewnienie jakości, 
innowacyjności i szerokiego wyboru.
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Wprowadzenie  •  Wstęp do katalogu

Informacje o symbolach użytych w katalogu

W katalogu zastosowano szereg symboli identyfikujących określone cechy produktów. Prosimy o zapoznanie się z nimi poniżej.

Gama produktów Eco została 
zaprojektowana zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Obecność 
logo oznacza, że w przypadku danych 
produktów zmniejszono wpływ na 
środowisko w porównaniu z tradycyjną 
ofertą z PCV.

Szereg naszych produktów jest 
dostarczanych wyłącznie w wersji sterylnej, 
co oznaczono symbolem. Jeżeli są 
dostępne zarówno wersje niesterylne, jak 
i sterylne, to po numerze kodu widoczny 
jest symbol (S*). Aby zamówić wersję 
sterylną, należy na końcu 7-cyfrowego 
kodu po prostu dodać literę S.

Dostępna gama układów oddechowych 
z dodatkiem antybakteryjnym Silver 
Knight, do anestezjologii i intensywnej 
terapii, zmniejszająca ryzyko zakażenia 
krzyżowego. Więcej informacji o Silver 
Knight znajduje się na stronie 60.

Produkt o mniejszym 
wpływie na środowisko

Gama produktów 
sterylnych Silver Knight™

Pierwszy zatrzask 
otwarty –  tryb 
bronchoskopu  
z uszczelnieniem

Drugi zatrzask  
z całkowicie 
otwartym kapturkiem 
– tryb odsysania

Przewodnik opisujący nasze porty i kapturki

Porty i kapturki występują w różnorodnych produktach, takich jak przestrzenie martwe, kolanka, łączniki T, łączniki Y i złączki. 
W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa wszystkie kapturki portów firmy Intersurgical są przymocowane do złączek, co 
zapobiega zgubieniu lub nieprawidłowemu umieszczeniu podczas użytkowania.

Port 7,6 mm i kapturek 
zatrzaskowy
Do wprowadzania wszystkich 
standardowych cewników 
7,6 mm lub do odsysania

Kapturek podwójnie zatrzaskowy  
z uszczelnieniem

Porty do bronchoskopii i odsysania  
w jednej złączce pacjenta

Wszystkie produkty przedstawione  
w tym katalogu są jednorazowe  
i bezlateksowe, o ile nie podano 
inaczej. Produkty Alterna™ są 
wielokrotnego użytku, co wskazano 
przy każdym produkcie.

Prezentujemy wiele filmów o 
produktach, które przedstawiają 
sposób ich używania, ich cechy oraz 
korzyści płynące z zastosowania. 
Można je obejrzeć w witrynie 
internetowej na stronie Video, gdzie 
dostępne materiały wideo oznaczono 
przyciskiem odtwarzania.

Symbol misia Bagginsa znajduje się na 
szeregu produktów pediatrycznych. Miś 
odwraca uwagę i relaksuje znieczulane 
dzieci. Znajdująca się na stronie 
internetowej kolekcja z misiem Bagginsem, 
obejmująca książeczkę do kolorowania, 
plakat i certyfikat odwagi, sprawia, że 
pobyt w szpitalu staje się łatwiejszy.

Jednorazowe  
i bezlateksowe

Obejrzyj materiał wideo 
na temat produktu Miś Baggins

Porty luer

Do bezpiecznego 
podłączenia linii próbkowania 
gazu z mocowaniem luer lock

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/22mm-straight-connectors-and-mouthpieces#videos
https://www.youtube.com/watch?v=isIMZYgU9l8
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Przewodnik opisujący typy rur 

Produkujemy szereg rur odpowiednich do różnych zastosowań  
i wymagań klinicznych:

Flextube™ – elastyczność

Większość naszych układów oddechowych oraz gama elastycznych 
przestrzeni martwych jest wykonana z rur Flextube firmy Intersurgical. 
Rura ta jest elastyczna i ma wyjątkowy system mocowania  
niszowo-zaciskowego, zapewniający idealną szczelność podczas 
stosowania z naszymi złączkami z wgłębieniem.

Smoothbore – lepsza charakterystyka przepływu

Oferujemy gamę układów oddechowych oraz przestrzeni martwych  
wykonanych z rur Smoothbore. Dostępna jest również wersja Eco  
pozbawiona PCV, która charakteryzuje się mniejszym wpływem na  
środowisko. Przezroczyste, odporne na zgniatanie rury zapewniają  
lepsze wspomaganie wentylacji dzięki następującym cechom:

• Lepsza charakterystyka przepływu
• Mniejsza podatność przewodów rurowych
• Mniejsza objętość układu

Compact™ i Superset™ – rura rozciągalna

Układy oddechowe Compact i przestrzenie martwe Superset są wykonane 
z rozciągalnych rur. Pozwala to dostosować długość rury w zależności od 
sytuacji klinicznej oraz ustawić rurę w wymaganej pozycji, co czyni ją idealną 
do stosowania podczas zabiegów w obrębie głowy i szyi. Układy Compact 
dostarcza się w postaci skompresowanej, która pozwala umieścić w pudełku 
więcej układów, co zapewnia bardziej opłacalne przechowywanie i utylizację. 
Oznacza to znaczną oszczędność miejsca magazynowego w porównaniu  
z innymi układami oddechowymi.

Wepchnij i przekręć

Wszystkie nasze zwężki i złączki są wytwarzane zgodnie  
z odpowiednimi normami BS, ISO i EN w celu zapewnienia 
pewnego, gazoszczelnego dopasowania w przypadku prostego 
działania typu „wepchnij i przekręć”.

Antybakteryjne układy oddechowe – mniejsze ryzyko

W ramach trwającej walki z zakażeniami szpitalnymi firma Intersurgical  
opracowała gamę produktów zawierających dodatek antybakteryjny  
Silver Knight™, zwiększającą bezpieczeństwo pacjentów. Ten antybakteryjny  
dodatek na bazie jonów srebra wprowadzono do szeregu układów  
oddechowych, do stosowania zarówno w anestezjologii, jak i intensywnej  
terapii. Badania zgodne z normą ISO 22196 wykazują redukcję liczby  
żywotnych bakterii o 99,9% względem prób kontrolnych.  
Więcej informacji o Silver Knight znajduje się na stronie 60.

Wprowadzenie  •  Wstęp do katalogu

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com/info/push-twist

Wgłębienie Unikalny zacisk Flextube

Skontaktuj się z nami

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
www.intersurgical.com/info/push-twist
http://www.youtube.com/watch?v=9NtJTGKpKHU
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Wprowadzenie  •  Inicjatywy firmy Intersurgical

www.intersurgical.com/info/yourroute

www.intersurgical.com 
/info/tube-management-programme

Pomaga stworzyć bezpieczne 
i uporządkowane otoczenie, 
zmniejszając ryzyko rozłączenia  
i urazu pacjenta

Mocowanie rur 
oddechowych

Oferta firmy Intersurgical obejmuje 
pełen pakiet oddechowy dla Twojego 
szpitala. Sprawdź ofertę dla swojego 
oddziału

www.intersurgical.com/info/oralcare

Pielęgnacja  
jamy ustnej

Pełny program pielęgnacji jamy ustnej 
dla oddziałów intensywnej terapii: 
szczoteczki do zębów, płyny do 
płukania jamy ustnej, protokoły  
i przewodniki

www.intersurgical.com 
/info/tissueviability

Zmniejszony  
ucisk

Firma Intersurgical oferuje dwa nowe 
produkty zmniejszające występowanie 
odleżyn na uchu

Inicjatywy firmy Intersurgical

Firma Intersurgical wykazuje się dużą inicjatywą jeśli chodzi o dostęp do szerszej informacji o naszych produktach i działalności. 
Wszystko jest dostępne online, prosimy o zapoznanie się.

www.intersurgical.com/about

www.intersurgical.com/info/emergency

Firma Intersurgical może 
zaoferować pełną gamę produktów 
do zastosowania w sytuacjach 
awaryjnych i podczas resuscytacji

Resuscytacja i 
medycyna ratunkowa

www.intersurgical.com 
/info/intersurgicalecolite

Gama  
Intersurgical 
EcoLite™

Nasza gama masek tlenowych  
i aerozolowych. Komfortowa dla  
pacjenta. Komfortowa dla środowiska

www.intersurgical.com/info/igel www.intersurgical.com/info/iview

i-gel® maska nadkrtaniowa 
jednorazowego użytku 
Rozmiary dla dorosłych i dla dzieci

Wideolaryngoskop do intubacji w 
dowolnym miejscu i dowolnym czasie

www.intersurgical.com 
/info/bagginsbear

Symbol misia Bagginsa na szeregu 
produktów pediatrycznych odwraca 
uwagę i relaksuje znieczulane dzieci

www.intersurgical.com/info/education www.intersurgical.com 
/info/sustainability

www.intersurgical.com 
/info/neonatalpaediatricrange

Wszystkie nasze materiały pomocnicze, 
w tym ulotki informacyjne, filmy oraz 
dane naukowe, umieszczono w jednym 
miejscu

Wygodne dla pacjenta 
Przyjazne dla środowiska

Zapewniamy szereg 
specjalistycznych opcji dla 
noworodków i dzieci wymagających 
wspomagania oddychania

Miś Baggins

Opieka oddechowa 
dla CiebieEdukacja

Zrównoważony  
rozwój

i-view™ video 
laryngoscope

Produkty  
neonatologiczne i 
pediatryczne

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/info/education
https://www.intersurgical.com/info/sustainability
https://www.intersurgical.com/info/neonatalpaediatricrange
http://www.intersurgical.com/about
http://www.intersurgical.com/info/intersurgicalecoLite
http://www.intersurgical.com/info/igel
http://www.intersurgical.com/info/iview
http://www.intersurgical.com/info/yourroute
http://www.intersurgical.com/info/tissueviability
http://www.intersurgical.com/info/bagginsbear
http://www.intersurgical.com/info/tube-management-programme
http://www.intersurgical.com/info/oralcare
http://www.intersurgical.com/info/emergency
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Nadzorowanie dróg 
oddechowych

Gama urządzeń do nadzorowania dróg oddechowych,  
w tym innowacyjne maski i-gel® i maski krtaniowe, 
akcesoria do zabezpieczania dróg oddechowych, filtry 
oddechowe i złączki pacjenta.

Skontaktuj się z nami

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
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Urządzenia oddechowe

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
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Urządzenia oddechowe  •  Rurki oddechowe Guedela

 Produkt o mniejszym wpływie na środowisko

 Dostępna wersja sterylna 

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S 

Kod Opis Rozmiar ISO Kolor Ilość w 
opakowaniu

1115120  (S*) Jednoczęściowa rurka oddechowa Guedela 5 12,0 Fioletowa 70  

1114100  (S*) Jednoczęściowa rurka oddechowa Guedela 4 10,0 Czerwona 90  

1113090  (S*) Jednoczęściowa rurka oddechowa Guedela 3 9,0 Pomarańczowa 90  

1112080  (S*) Jednoczęściowa rurka oddechowa Guedela 2 8,0 Zielona 100  

1111570  (S*) Jednoczęściowa rurka oddechowa Guedela 1,5 7,0 Żółta 100  

1111065  (S*) Jednoczęściowa rurka oddechowa Guedela 1 6,5 Biała 20  

1110055  (S*) Jednoczęściowa rurka oddechowa Guedela 0 5,5 Szara 25  

1100050  (S*) Jednoczęściowa rurka oddechowa Guedela 00 5,0 Niebieska 25  

1000035  (S*) Jednoczęściowa rurka oddechowa Guedela 000 3,5 Różowa 25  

Jednoczęściowe rurki oddechowe Guedela

Bezpieczniejsze konstrukcyjnie
Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii produkcyjnych 
firma Intersurgical opracowała pierwsze, przełomowe od 
trzydziestu lat rozwiązanie w dziedzinie konstrukcji rurek 
oddechowych Guedela.

Za sprawą połączenia dwóch materiałów o bardzo 
różnych właściwościach fizycznych w jedną formę, nasza 
jednoczęściowa konstrukcja wyklucza odrębny bloker zgryzu 
występujący we wszystkich konwencjonalnych rurkach 
oddechowych Guedela.

Luźne lub odłączone blokery zgryzu stanowią realne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa pacjenta, dlatego podlegały dotąd kilku 
poważnym ostrzeżeniom dotyczącym istniejącego ryzyka. 
Nasza jednoczęściowa konstrukcja eliminuje zagrożenie 
związane z niewłaściwym położeniem. 

Element jednoczęściowy nie tylko zwiększa bezpieczeństwo 
pacjenta, ale ponieważ został wyposażony w miękką 
końcówkę, zmniejsza również ryzyko urazu. Oferujemy również 
wersję sterylną, co zapewnia szerszy wybór.

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Dziewięć rozmiarów 
kodowanych kolorystycznie
Aby spełnić wymagania 
wszystkich pacjentów

Jednoczęściowa konstrukcja
Bez odrębnego, wewnętrznego 

blokera zgryzu – bezpieczniejsze 
konstrukcyjnie

Miękka końcówka
Zmniejsza ryzyko 
uszkodzenia tkanki

Sztywny korpus
W celu zapewnienia drożności 
dróg oddechowych pacjenta

Bardziej miękki drugi materiał
Zmniejsza ryzyko ewentualnego 
uszkodzenia zębów

Zrozumiałe kodowanie 
kolorystyczne
Łatwa identyfikacja

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/one-piece-guedel-airways#videos
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/one-piece-guedel-airways#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=oipIzYj9rao
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Urządzenia oddechowe  •  Maska nadkrtaniowa i-gel®

Maska nadkrtaniowa i-gel®

Do stosowania w anestezjologii i resuscytacji
Maska i-gel® to wyjątkowe, jednorazowe, bezlateksowe i niezawierające PCV nadkrtaniowe urządzenie drugiej generacji do 
zabezpieczania dróg oddechowych, stanowiące zwieńczenie wieloletnich, szeroko zakrojonych badań i prac rozwojowych. Maska 
i-gel® została wykonana z termoplastycznego, medycznego elasometru. Zaprojektowano ją tak, aby stworzyć nienadmuchiwane, 
anatomiczne uszczelnienie struktur gardłowych, krtaniowych i okołokrtaniowych, a przy tym uniknąć urazu uciskowego.

Unikalne opakowanie ochrania maskę i-gel® podczas transportu i zapewnia utrzymanie jej anatomicznego kształtu. Maska i-gel® 
jest dostępna w siedmiu rozmiarach. Maska nadkrtaniowa i-gel® jest dostarczana na podstawkach ochronnych lub  
w opakowaniach osłonowych, w całości nadających się do recyklingu. 

www.i-gel.com

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Kod Opis Rozmiar Waga Ilość w 
opakowaniu

8205000 i-gel®, nadkrtaniowa maska oddechowa 5 Duża osoba dorosła 90+kg 25  

8204000 i-gel®, nadkrtaniowa maska oddechowa 4 Średnia osoba dorosła 50–90kg 25  

8203000 i-gel®, nadkrtaniowa maska oddechowa 3 Mała osoba dorosła 30–60kg 25  

8225000 i-gel®, nadkrtaniowa maska oddechowa 2,5 Duże dziecko 25–35kg 10  

8202000 i-gel®, nadkrtaniowa maska oddechowa 2 Małe dziecko 10–25kg 10  

8215000 i-gel®, nadkrtaniowa maska oddechowa 1,5 Niemowlę 5–12kg 10  

8201000 i-gel®, nadkrtaniowa maska oddechowa 1 Noworodek 2–5kg 10   

Kanał gastryczny
Maska i-gel zawiera kanał gastryczny (wyjątek  

- rozmiar 1). Zapewnia wczesne ostrzeżenie  
o regurgitacji, umożliwia wprowadzenie sondy 

żołądkowej w celu opróżnienia zawartości 
żołądka oraz jest wentylem oddechowym

Złączka 15 mm
Pewne połączenie z dowolną standardową 
przestrzenią martwą lub złączką

Wyraźnie wyeksponowane 
informacje o produkcie
Szybka i łatwa identyfikacja.  
Umieszczone potwierdzenie rozmiaru  
i wytyczne dotyczące zaleceń wagowych

Wskaźnik położenia 

(wyłącznie rozmiary dla dorosłych)
Łatwe potwierdzenie optymalnej 
głębokości wprowadzenia

Proksymalny koniec kanału gastrycznego

Dystalny koniec kanału gastrycznego

Integralny bloker zgryzu
Zmniejsza prawdopodobieństwo 

niedrożności kanału rurki oddechowej

Stabilizator położenia w jamie ustnej
Ułatwia wprowadzanie i eliminuje 

prawdopodobieństwo obracania się

Podpora nagłośni
Zmniejsza możliwość „fałdowania” nagłośni 

oraz niedrożności dróg oddechowych

Nienadmuchiwany mankiet
Wykonany z wyjątkowego, miękkiego 
materiału przypominającego żel, który 

ułatwia wprowadzanie i zmniejsza urazy

 Sterylne Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/i-gel-supraglottic-airway#videos
http://www.intersurgical.com/info/igel
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/i-gel-supraglottic-airway#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=ao-Sb_OulE8
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Urządzenia oddechowe  •  Maska nadkrtaniowa i-gel®

Kod Opis Waga Ilość w 
opakowaniu

8705000 Pakiet resuscytacyjny i-gel® O2 dla dużej osoby dorosłej – zawiera maskę i-gel® O2 
w rozmiarze 5 z pomarańczowym pierścieniem mocującym, saszetkę lubrykantu, 
pasek do mocowania i cewnik do odsysania 12FG

90+kg 6  

8704000 Pakiet resuscytacyjny i-gel® O2 dla średniej osoby dorosłej – zawiera maskę  
i-gel® O2 w rozmiarze 4 z zielonym pierścieniem mocującym, saszetkę lubrykantu, 
pasek do mocowania i cewnik do odsysania 12FG

50–90kg 6  

8703000 Pakiet resuscytacyjny i-gel® O2 dla małej osoby dorosłej – zawiera maskę  
i-gel® O2 w rozmiarze 3 z żółtym pierścieniem mocującym, saszetkę lubrykantu, 
pasek do mocowania i cewnik do odsysania 12FG

30–60kg 6  

 Sterylne

Uwaga: Cewnik do odsysania zawiera PCV.

Dodatkowy port tlenowy
Do biernego natlenienia w ramach 
resuscytacji krążeniowo-mózgowej (CCR)

Kodowany kolorystycznie 
pierścień mocujący
Do zamocowania rurki i-gel® O2 
za pomocą dołączonego paska

Zawartość pakietu

Pakiet resuscytacyjny i-gel® O2

Do stosowania w anestezjologii i resuscytacji
W pakiecie znajduje się nadkrtaniowa maska oddechowa drugiej generacji 
i-gel® O2, saszetka lubrykantu, pasek do mocowania oraz cewnik do odsysania. 
Całość zapakowana jest w specjalnie zaprojektowany, przezroczysty, sterylny, 
sztywny pakiet. Ta wyjątkowa konstrukcja zapewnia ochronę zawartości 
zarówno w transporcie, jak i podczas przechowywania. Rurkę maski i-gel® O2 
wyposażono w kodowany kolorystycznie pierścień mocujący, umożliwiający 
łatwą i szybką identyfikację rozmiaru. Pakiet resuscytacyjny i-gel® O2 jest 
dostępny w trzech rozmiarach dla osób dorosłych.

www.i-gel.com

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/i-gel-supraglottic-airway#videos
http://www.intersurgical.com/info/igel
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/i-gel-supraglottic-airway#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=ijAeVvgh7sg
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Intersurgical  •  Jakość, innowacyjność i szeroki wybór

Urządzenia oddechowe  •  Krtaniowe maski oddechowe Solus™

Krtaniowe maski oddechowe Solus™

Szeroka gama jednorazowych krtaniowych masek oddechowych odpowiednich w anestezjologii i medycynie ratunkowej. 
Wszystkie krtaniowe maski oddechowe firmy Intersurgical są jednorazowe, bezlateksowe i dostarczane w wersji sterylnej. 

 

Solus Satin
Solus Satin to nasza gama jednorazowych, krtaniowych masek oddechowych, 
zawierających bardziej miękką i elastyczną rurkę oddechową. 

Kod Opis Rozmiar Waga Ilość w 
opakowaniu

8005003 Solus Satin, krtaniowa maska oddechowa 5 Duża osoba dorosła 70+kg 20

8004003 Solus Satin, krtaniowa maska oddechowa 4 Średnia osoba dorosła 50–70kg 20

8003003 Solus Satin, krtaniowa maska oddechowa 3 Mała osoba dorosła 30–50kg 20

 Sterylne

Solus Standard
Standardowa wersja produktu Solus jest wytwarzana ze specjalnie 
dobranych materiałów, by zapewnić jakość, elastyczność i wytrzymałość, 
niezbędne do efektywnego działania w zakresie trudnych zastosowań 
klinicznych, w tym anestezjologii pediatrycznej. Dostępne w pełnej gamie, 
od rozmiarów dla osób dorosłych po noworodki.

Kod Opis Rozmiar Waga Ilość w 
opakowaniu

8005000 Solus Standard, krtaniowa maska oddechowa 5 Duża osoba dorosła 70+kg 20

8004000 Solus Standard, krtaniowa maska oddechowa 4 Średnia osoba dorosła 50–70kg 20

8003000 Solus Standard, krtaniowa maska oddechowa 3 Mała osoba dorosła 30–50kg 20

8025000 Solus Standard, krtaniowa maska oddechowa 2,5 Duże dziecko 20–30kg 20

8002000 Solus Standard, krtaniowa maska oddechowa 2 Małe dziecko 10–20kg 20

8015000 Solus Standard, krtaniowa maska oddechowa 1,5 Niemowlę 5–10kg 20

8001000 Solus Standard, krtaniowa maska oddechowa 1 Noworodek <5kg 20

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Wysokiej jakości zastawka
Zapewnia ścisłe przyleganie mankietu

Klasyczny kształt mankietu
Niezawodny w użyciu

Podstawowe informacje
Wyraźnie widoczne w celu szybkiej identyfikacji

Materiał o niskim współczynniku tarcia
Atraumatyczne wprowadzanie i usuwanie

Zintegrowana linia z 
funkcją nadmuchiwania
Zmniejsza ryzyko uszkodzeń 

podczas użytkowania

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com/products/airway-management/solus-standard-laryngeal-mask-airways#enquiry
https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/solus-standard-laryngeal-mask-airways#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/solus-satin-laryngeal-mask-airways#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/solus-standard-laryngeal-mask-airways#videos
https://www.youtube.com/watch?v=nFF3LrOiawQ
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Urządzenia oddechowe  •  Krtaniowe maski oddechowe Solus™

 Sterylne

Solus™ bezpieczna w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI)
Gama jednorazowych, sterylnych krtaniowych masek oddechowych wyposażonych  
w specjalnie zaprojektowane zastawki pozbawione elementów metalowych,  
które nie zakłócają działania magnesu w skanerze MRI. Plastikowy zawór  
zapewnia pełną niezawodność w całym okresie przechowywania urządzenia.

Kod Opis Rozmiar Waga Ilość w 
opakowaniu

8005002 Solus bezpieczna w środowisku MRI, krtaniowa maska oddechowa 5 Duża osoba dorosła 70+kg 20

8004002 Solus bezpieczna w środowisku MRI, krtaniowa maska oddechowa 4 Średnia osoba dorosła 50–70kg 20

8003002 Solus bezpieczna w środowisku MRI, krtaniowa maska oddechowa 3 Mała osoba dorosła 30–50kg 20

8025002 Solus bezpieczna w środowisku MRI, krtaniowa maska oddechowa 2,5 Duże dziecko 20–30kg 20

8002002 Solus bezpieczna w środowisku MRI, krtaniowa maska oddechowa 2 Małe dziecko 10–20kg 20

8015002 Solus bezpieczna w środowisku MRI, krtaniowa maska oddechowa 1,5 Niemowlę 5–10kg 20

8001002 Solus bezpieczna w środowisku MRI, krtaniowa maska oddechowa 1 Noworodek <5kg 20

Solus Curve
Solus Curve to nasza maska krtaniowa dla tych, którzy wolą 
urządzenia charakteryzujące się zakrzywioną rurką oddechową.

Kod Opis Rozmiar Waga Ilość w 
opakowaniu

8005050 Solus Curve, krtaniowa maska oddechowa 5 Duża osoba dorosła 70+kg 20

8004050 Solus Curve, krtaniowa maska oddechowa 4 Średnia osoba dorosła 50–70kg 20

8003050 Solus Curve, krtaniowa maska oddechowa 3 Mała osoba dorosła 30–50kg 20

Solus Flexible 
Solus Flexible to idealne rozwiązanie w przypadku procedur łączonych obejmujących 
drogi oddechowe, takich jak zabiegi otolaryngologiczne, stomatologiczne, 
okulistyczne oraz z zakresu chirurgii szczękowej, w przypadku których sztywność 
rurek oddechowych może utrudniać dostęp chirurgiczny. Zbrojona rurka umożliwia 
zginanie bez załamywania. Można ją przesunąć w dowolnym momencie w trakcie 
zabiegu, bez ryzyka zatrzymania przepływu gazu.

Kod Opis Rozmiar Waga Ilość w 
opakowaniu

8005001 Solus Flexible, zbrojona krtaniowa maska oddechowa 5 Duża osoba dorosła 70+kg 20

8004001 Solus Flexible, zbrojona krtaniowa maska oddechowa 4 Średnia osoba dorosła 50–70kg 20

8003001 Solus Flexible, zbrojona krtaniowa maska oddechowa 3 Mała osoba dorosła 30–50kg 20

8025001 Solus Flexible, zbrojona krtaniowa maska oddechowa 2,5 Duże dziecko 20–30kg 20

8002001 Solus Flexible, zbrojona krtaniowa maska oddechowa 2 Małe dziecko 10–20kg 20

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/solus-mri-safe-laryngeal-mask-airways#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/solus-mri-safe-laryngeal-mask-airways#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/solus-mri-safe-laryngeal-mask-airways#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/solus-mri-safe-laryngeal-mask-airways#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/solus-curve-laryngeal-mask-airways#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/solus-flexible-wirereinforced-laryngeal-mask-airways#enquiry
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Intersurgical  •  Jakość, innowacyjność i szeroki wybór

Urządzenia oddechowe  •  InTube™ rurki intubacyjne

InTube™ rurki intubacyjne

Stworzone do stosowania w anestezjologii, IT i medycynie ratunkowej. Gama InTube firmy Intersurgical obejmuje trzy rodzaje rurek 
intubacyjnych: z mankietem, zbrojone oraz bez mankietu, w szerokiej ofercie rozmiarowej od dzieci po osoby dorosłe. Pakowane 
pojedynczo, bezlateksowe, sterylne i jednorazowe. 

Wysokiej jakości 
zastawka
Zapewnia ścisłe 
przyleganie mankietu

Gęsto umieszczona spirala 
(wyłącznie w wersji zbrojonej)
Zwiększa elastyczność rurki  
i zmniejsza ryzyko niedrożności 
podczas użytkowania

Miękka końcówka
Zmniejsza ryzyko 
ewentualnego urazu

Wysokiej jakości  
15 mm złączka
Pewne połączenie z każdym 
standardowym urządzeniem

Precyzyjna 
kalibracja
Niezawodnie 
wskazuje głębokość 
wprowadzenia

Paski kontrastujące
Umożliwiają dokładną 
identyfikację położenia 
rurki na zdjęciu 
radiologicznym

Oko Murphy'ego
Zmniejsza ryzyko 
niedrożności i pomaga 
utrzymać przepływ gazów

Niskociśnieniowy  
mankiet o dużej objętości
Zapewnia równomierne 
rozprowadzanie ciśnienia na 
dużej powierzchni, redukując 
ucisk na delikatne tkanki tchawicy

Znaczniki 
głębokości
Pomaga we 
właściwym 
umieszczeniu 
rurki InTube

Kod Opis Rozmiar (śr. wew.) Ilość w opakowaniu

8040100 Rurki intubacyjne InTube z mankietem 10,0 mm 10  

8040095 Rurki intubacyjne InTube z mankietem 9,5 mm 10  

8040090 Rurki intubacyjne InTube z mankietem 9,0 mm 10  

8040085 Rurki intubacyjne InTube z mankietem 8,5 mm 10  

8040080 Rurki intubacyjne InTube z mankietem 8,0 mm 10  

8040075 Rurki intubacyjne InTube z mankietem 7,5 mm 10  

8040070 Rurki intubacyjne InTube z mankietem 7,0 mm 10   

8040065 Rurki intubacyjne InTube z mankietem 6,5 mm 10  

8040060 Rurki intubacyjne InTube z mankietem 6,0 mm 10  

8040055 Rurki intubacyjne InTube z mankietem 5,5 mm 10  

8040050 Rurki intubacyjne InTube z mankietem 5,0 mm 10  

8040045 Rurki intubacyjne InTube z mankietem 4,5 mm 10   

Z mankietem

 Sterylne

 zilustrowane

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/intube-tracheal-tube-cuffed#enquiry
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Urządzenia oddechowe  •  InTube™ rurki intubacyjne

Kod Opis Rozmiar (śr. wew.) Ilość w opakowaniu

8060100 Rurki intubacyjne InTube z mankietem, zbrojone 10,0 mm 10  

8060095 Rurki intubacyjne InTube z mankietem, zbrojone 9,5 mm 10  

8060090 Rurki intubacyjne InTube z mankietem, zbrojone 9,0 mm 10  

8060085 Rurki intubacyjne InTube z mankietem, zbrojone 8,5 mm 10  

8060080 Rurki intubacyjne InTube z mankietem, zbrojone 8,0 mm 10  

8060075 Rurki intubacyjne InTube z mankietem, zbrojone 7,5 mm 10  

8060070 Rurki intubacyjne InTube z mankietem, zbrojone 7,0 mm 10   

8060065 Rurki intubacyjne InTube z mankietem, zbrojone 6,5 mm 10  

8060060 Rurki intubacyjne InTube z mankietem, zbrojone 6,0 mm 10  

8060055 Rurki intubacyjne InTube z mankietem, zbrojone 5,5 mm 10  

8060050 Rurki intubacyjne InTube z mankietem, zbrojone 5,0 mm 10  

8060045 Rurki intubacyjne InTube z mankietem, zbrojone 4,5 mm 10   

Zbrojone

Bez mankietu

Kod Opis Rozmiar (śr. wew.) Ilość w opakowaniu

8050070 Rurki intubacyjne InTube bez mankietu 7,0 mm 10  

8050065 Rurki intubacyjne InTube bez mankietu 6,5 mm 10  

8050060 Rurki intubacyjne InTube bez mankietu 6,0 mm 10  

8050055 Rurki intubacyjne InTube bez mankietu 5,5 mm 10  

8050050 Rurki intubacyjne InTube bez mankietu 5,0 mm 10  

8050045 Rurki intubacyjne InTube bez mankietu 4,5 mm 10  

8050040 Rurki intubacyjne InTube bez mankietu 4,0 mm 10   

8050035 Rurki intubacyjne InTube bez mankietu 3,5 mm 10  

8050030 Rurki intubacyjne InTube bez mankietu 3,0 mm 10  

8050025 Rurki intubacyjne InTube bez mankietu 2,5 mm 10  

 Sterylne

 zilustrowane

 zilustrowane

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/intube-tracheal-tube-wire-reinforced-cuffed#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/intube-tracheal-tube-uncuffed#enquiry
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Akcesoria oddechowe

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
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Akcesoria oddechowe  •  Wideolaryngoskopia

Przedstawiamy wideolaryngoskop i-view™

Jeden rozmiar • Jednorazowego użytku
i-view to nowy, jednorazowy wideolaryngoskop firmy 
Intersurgical umożliwiający przeprowadzenie wideolaryngoskopii 
wszędzie tam, gdzie może zajść konieczność intubacji. 

Dzięki zastosowaniu łyżki typu Macintosh, laryngoskop i-view 
można stosować również do laryngoskopii bezpośredniej,  
a technika wprowadzania jest bardziej znana i instynktowna 
niż w przypadku urządzeń z mocno zagiętą łyżką. Laryngoskop 
i-view jest gotowy do użycia w ciągu kilku sekund po wyjęciu 
z opakowania, a ergonomiczna konstrukcja zapewnia łatwość 
użytkowania. Zintegrowany ekran LCD zapewnia optymalny 
widok w różnych warunkach oświetleniowych.

Laryngoskop i-view umożliwia przeprowadzenie 
wideolaryngoskopii „zawsze i wszędzie tam, gdzie 
może zajść konieczność intubacji”
Laryngoskop i-view stanowi ekonomiczne rozwiązanie 
w przypadku, gdy dostępność wideolaryngoskopu jest 
ograniczona ze względu na koszty zakupu urządzeń 
wielokrotnego użytku dla wielu lokalizacji. Łączy on wszystkie 
zalety w pełni zintegrowanego wideolaryngoskopu  
w pojedynczym produkcie jednorazowego użytku. Dzięki temu 
i-view jest również idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie 
istnieją obawy związane z kontrolą zakażeń

Wideolaryngoskop i-view idealnie nadaje się do stosowania w:

• warunkach 
przedszpitalnych

• medycynie ratunkowej
• resuscytacji

• anestezjologii
• przypadku trudnych  

dróg oddechowych
• intensywnej terapii

Ergonomiczna konstrukcja
sprawia, że i-view jest wygodny  
i instynktowny w użyciu

Zintegrowany wyświetlacz LCD 
zapewnia optymalny widok w różnych 
warunkach oświetleniowych

Wyłącznik zasilania 
i-view jest gotowy do użycia w kilka 

sekund po wyjęciu z opakowania

Kamera i światło LED
zapewniają optymalną wizualizację

Łyżka typu Macintosh
i-view może być stosowany do laryngoskopii 

bezpośredniej, jak również do wideolaryngoskopii

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Kod Opis Ilość w opakowaniu

8008000 NOWOŚĆ wideolaryngoskop i-view 8

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/video-laryngoscopy#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/video-laryngoscopy#videos
https://youtu.be/HUCKoi68uDo
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Radełkowe wykończenie
Zapewnia pewny uchwyt i 
optymalną kontrolę

Źródła::

1. Dorsch J.A. & Dorsch, S.E. 2012. Understanding Anesthesia Equipment. 5th edition. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia.

Zielony pierścień 
Oznacza kompatybilność rękojeści ze 

wszystkimi łyżkami laryngoskopu  
w standardzie ISO 7376

Standardowa rękojeść
Najpopularniejszy wybór w rutynowych przypadkach

Krótka rękojeść
W przypadkach, w których podczas użytkowania klatka 
piersiowa i / lub piersi stykają się z rękojeścią lub  
w przypadku zastosowania rękoczynu Sellicka1

Wąska rękojeść
Produkt z wyboru w pediatrii

Trzpień zawiasu
Zapewnia pewne i niezawodne 
mocowanie łyżki laryngoskopu

Zamknięte źródło światła LED
Niezawodne i optymalne oświetlenie

Rękojeści wielokrotnego użytku

W ramach naszej poszerzającej się oferty urządzeń i akcesoriów do dróg oddechowych wprowadziliśmy szereg rękojeści 
wielokrotnego użytku do laryngoskopu fiberoskopowego. Wszystkie rękojeści są zgodne z normą ISO 7376, zapewniając 
doskonałe oświetlenie żarówkami oraz zmniejszone ryzyko poparzenia śluzówki.

Nasza gama Hyper LED oferuje doskonałą intensywność światła w trzech różnych profilach – standardowym, wąskim i krótkim.

Proste i bezpieczne mocowanie do wszystkich
rękojeści laryngoskopu w standardzie ISO 7376

Kod Opis Ilość w opakowaniu

7111000 NOWOŚĆ Standardowa wielorazowa rękojeść laryngoskopu Hyper LED 1

7112000 NOWOŚĆ Krótka wielorazowa rękojeść laryngoskopu Hyper LED 1

7113000 NOWOŚĆ Wąska wielorazowa rękojeść laryngoskopu Hyper LED 1

Rękojeść Hyper LED
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Akcesoria oddechowe  •  Laryngoskopia

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
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Akcesoria oddechowe  •  Laryngoskopia

Kod Opis Rozmiar Ilość w opakowaniu

7145000   NOWOŚĆ Metalowa łyżka do laryngoskopu, światłowód, typ Macintosh 5 5

7144000   NOWOŚĆ Metalowa łyżka do laryngoskopu, światłowód, typ Macintosh 4 40

7143000   NOWOŚĆ Metalowa łyżka do laryngoskopu, światłowód, typ Macintosh 3 40

7142000   NOWOŚĆ Metalowa łyżka do laryngoskopu, światłowód, typ Macintosh 2 10

7141000   NOWOŚĆ Metalowa łyżka do laryngoskopu, światłowód, typ Macintosh 1 10

Kod Opis Rozmiar Ilość w opakowaniu

7242000   NOWOŚĆ Metalowa łyżka do laryngoskopu, światłowód, typ Miller 2 40

7241000  NOWOŚĆ Metalowa łyżka do laryngoskopu, światłowód, typ Miller 1 10

7240000 NOWOŚĆ Metalowa łyżka do laryngoskopu, światłowód, typ Miller 0 10

Typu Miller

Typu Macintosh

Metalowe jednorazowe łyżki do laryngoskopów

Kompleksowa gama jednorazowych łyżek laryngoskopowych ze stali nierdzewnej typu Macintosh i Miller 
zapewnia wytrzymałość metalowej łyżki wielokrotnego użytku bez ryzyka zakażenia krzyżowego. 

Wszystkie metalowe łyżki firmy Intersurgical są oddzielnie pakowane i są zgodne z rękojeściami w zielonym 
standardzie ISO 7376, na co wskazuje zielona krawędź łyżki.

Przezroczysty światłowód 
fiberoskopu
Umożliwia wydajną transmisję 
światła i optymalne oświetlenie

Wysokiej jakości 
wykończenie powierzchni

Umożliwia gładkie, 
atraumatyczne wprowadzanie

System płynnego wzajemnego 
blokowania łożysk kulkowych

Gwarantuje bezpieczne i pewne 
połączenie z rękojeścią laryngoskopu

Niskoprofilowa sztywna łyżka
Doskonała wytrzymałość  
ułatwiająca wprowadzanie

Skontaktuj się z nami

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
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Akcesoria oddechowe  •  Laryngoskopia

Kod Opis Rozmiar Ilość w opakowaniu

7044000 Plastikowa łyżka do laryngoskopu, światłowód, typ Macintosh 4 40

7043000 Plastikowa łyżka do laryngoskopu, światłowód, typ Macintosh 3 40

7042000 Plastikowa łyżka do laryngoskopu, światłowód, typ Macintosh 2 50

Kod Opis Rozmiar Ilość w opakowaniu

7041000 Plastikowa łyżka do laryngoskopu, światłowód, typ Miller 1 70

7040000 Plastikowa łyżka do laryngoskopu, światłowód, typ Miller 0 70

Jednoczęściowa łyżka wykonana 
z wysokiej klasy plastiku ABS

Solidna łyżka, która jest niskokosztową 
alternatywą dla wielorazowych  
i jednorazowych łyżek z metalu

Wysoki poziom 
transmisji światła
Zapewnia doskonały transfer 
światła do końcówki łyżki

Wyjątkowo gładka 
łyżka o matowym 

wykończeniu
Gładkie wprowadzanie do 
dróg oddechowych i łatwe 

przesuwanie rurki bez światła 
odbijającego się od łyżki

Mocowanie do rękojeści 
za pomocą mechanizmu 
zatrzaskowego z dwoma 
plastikowymi trzpieniami
Zapewnia bezpieczne  
i pewne połączenie łyżki  
z rękojeścią

Typu Macintosh

Typu Miller

Plastikowe jednorazowe łyżki do laryngoskopów

Plastikowe, jednorazowe łyżki do laryngoskopów firmy 
Intersurgical to bezpieczna, wytrzymała, lekka i tania alternatywa 
dla metalowych wersji wielokrotnego użytku. Gama łyżek typu 
Miller i Macintosh umożliwia skuteczne oświetlenie i wizualizację 
dróg oddechowych, co pomaga w intubacji i oczyszczaniu 
dróg oddechowych. Nasze łyżki są kompatybilne z rękojeściami 
w zielonym standardzie ISO 7376-3, na co wskazuje zielona 
kropka w pobliżu nasady łyżki.

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/plastic-single-use-laryngoscope-blades
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Rdzeń aluminiowy
Umożliwia użytkownikowi łatwe 
nadanie pożądanego kształtu

Atraumatyczna 
końcówka typu Coudé
Zmniejsza ryzyko 
ewentualnego urazu pacjenta

Powierzchnia o małym 
współczynniku tarcia

Łatwe wprowadzanie  
i manewrowanie

Powierzchnia o małym 
współczynniku tarcia 

Łatwe wprowadzanie i usuwanie

Prowadnica rurki intubacyjnej InterGuide

InterGuide to elastyczna prowadnica rurki intubacyjnej, znana jako bougie. Umożliwia prawidłowe zlokalizowanie tchawicy,  
a następnie umieszczenie rurki dotchawiczej w różnych sytuacjach związanych z trudnymi drogami oddechowymi. InterGuide to 
jednorazowy, bezlateksowy element dostarczany w wersji sterylnej w łatwych do otwarcia opakowaniach jednostkowych.

Kod Opis Rozmiar Śr. zew. Długość Ilość w opakowaniu

8080014 Sztylet do intubacji InterForm 14FR 4,7 mm 340 mm 10  

8080010 Sztylet do intubacji InterForm 10FR 3,3 mm 340 mm 10  

8080006 Sztylet do intubacji InterForm 6FR 2,0 mm 275 mm 10  

Sztylet do intubacji InterForm

InterForm to zaginana prowadnica umożliwiająca użytkownikowi nadanie rurce dotchawiczej pożądanego kształtu w celu ułatwienia 
wprowadzenia i zapewnienia większej kontroli nad urządzeniem oddechowym. InterForm to jednorazowy, bezlateksowy element 
dostarczany w wersji sterylnej w łatwych do otwarcia opakowaniach jednostkowych. 

Kod Opis Rozmiar Śr. zew. Długość Ilość w opakowaniu

8070015 Prowadnica rurki intubacyjnej InterGuide bougie 15FR 5,0 mm 700 mm 10  

8070010 Prowadnica rurki intubacyjnej InterGuide bougie 10FR 3,3 mm 700 mm 10  

8070006 Prowadnica rurki intubacyjnej InterGuide bougie 6FR 2,0 mm 530 mm 10  

 Sterylne

Akcesoria oddechowe  •  Prowadnice rurek intubacyjnych i sztylety do intubacji

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/interguide-tracheal-tube-introducer-bougie#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/interform-intubation-stylet#enquiry
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OptiLube to znak towarowy Optimum Medical Solutions.

Saszetki lubrykantu OptiLube™

Do stosowania z urządzeniami nadgłośniowymi, 
nosowo-gardłowymi oraz rurkami intubacyjnymi 
W celu uzupełnienia naszej szerokiej gamy produktów 
stosowanych w drogach oddechowych, mamy przyjemność 
dodania do naszej oferty saszetek z lubrykantem, który uzupełni 
nasze portfolio dla użytkowników. 

Saszetki lubrykantu OptiLube zawierają 5 g rozpuszczalnego 
w wodzie żelowego lubrikantu, który znajdzie zastosowanie 
w przygotowywaniu urządzeń stosowanych w drogach 
oddechowych, takich jak urządzenia nadgłośniowe,  
nosowo-gardłowe oraz rurki intubacyjne. Saszetki mogą 
być również wykorzystane do przygotowywania kanału 
gastrycznego urządzeń oddechowych drugiej generacji, 
takich jak i-gel oraz do cewników do odsysania i cewników 
orogastrycznych.

Saszetki OptiLube są nieszkodliwe dla tkanek ludzkich, nie 
będą niszczyć urządzeń z gumy lub matalu, jak również narzędzi 
i tkanin syntetycznych bądż naturalnych.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

5469000 OptiLube™, saszetki lubrykantu, 5 g 150

Akcesoria oddechowe  •  Saszetki lubrykantu

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/sachets-of-lubricant%23enquiry
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Złączki pacjenta

Skontaktuj się z nami

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
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Kod  1899000 (S*)

Ilość w opakowaniu  30 (15*)

Przestrzeń martwa  12 ml

Kod  1892000

Ilość w opakowaniu  25

Kod  1995000

Ilość w opakowaniu  25

Kod  1990000

Ilość w opakowaniu  25

Kod  1992000

Ilość w opakowaniu  25

Kod  1991000

Ilość w opakowaniu  20

Kod  1893000

Ilość w opakowaniu  25

Kod  1891000

Ilość w opakowaniu  25

Kod  1997000 (S*)

Ilość w opakowaniu  30 (15*)

Przestrzeń martwa  10 ml

Kod  1993000

Ilość w opakowaniu  30

Przestrzeń martwa  10 ml

Kod  2714000 (S*)

Ilość w opakowaniu  25 (15*)

Przestrzeń martwa  11 ml

Kod  1883000

Ilość w opakowaniu  70

Kod  1897000 (S*)

Ilość w opakowaniu  35 (15*)

Przestrzeń martwa  12 ml

8,5F

15M

22F

22M

22M/15F

15M

22M

22M/15F

22F

22M/15F

22M

22M

22M

22M/15F

22F

22M

22F

22F

15M

22M/15F

15M

22M/15F

Obrotowy

22M/15F obrotowy

15M
15M

22M/15F 
obrotowy

Obrotowy

Kod  1898000 (S*)

Ilość w opakowaniu  30 (15*)

Przestrzeń martwa  12 ml

15M

Podwójne  
zastosowanie: 
7,6 mm i 9,5 mm

Kolanka podwójnie obrotowe
Kolanka podwójnie obrotowe W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa wszystkie kapturki portów firmy Intersurgical są 
przymocowane do złączek, co zapobiega zgubieniu lub nieprawidłowemu umieszczeniu podczas użytkowania.

Na stronie 4 znajduje się przewodnik po portach i kapturkach.

Kolanka nieruchome
Gama nieruchomych złączek kolankowych z różnymi portami do szeregu zastosowań klinicznych. W celu zapewnienia większego 
bezpieczeństwa wszystkie kapturki portów firmy Intersurgical są przymocowane do złączek, co zapobiega zgubieniu lub 
nieprawidłowemu umieszczeniu podczas użytkowania.

Na stronie 4 znajduje się przewodnik po portach i kapturkach.

Złączki pacjenta  •  Kolanka

Kapturek podwójnie zatrzaskowy 
z uszczelnieniem

Kapturek zatrzaskowy z portem 7,6 mm

Port luer

Kapturek zatrzaskowy z portem 7,6 mm Port luer

Zwężka 6 mm

Zwężka 6 mm

Port 7,6 mm

Port 7,6 mm Port 7,6 mm Port 7,6 mm

 Dostępna wersja sterylna 

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Obrotowy 22M/15F 
obrotowy

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
https://www.intersurgical.com/products/airway-management/double-swivel-elbows#videos
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/22mm-straight-connectors-and-mouthpieces#videos
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/double-swivel-elbows#enquiry
https://www.intersurgical.com/products/airway-management/fixed-elbows#videos
https://www.youtube.com/watch?v=isIMZYgU9l8
https://www.youtube.com/watch?v=isIMZYgU9l8
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Złączki pacjenta  •  Przestrzenie martwe

Kod 3511000 

Ilość w opakowaniu 50

Przestrzeń martwa 44 ml

Kod 3517000

Ilość w opakowaniu 50

Przestrzeń martwa 43 ml

Kod 3501000   (S*)

Ilość w opakowaniu 50            (85*)

Przestrzeń martwa 45 ml

Kod 3508000

Ilość w opakowaniu 50

Przestrzeń martwa 49 ml

Kod 3515000

Ilość w opakowaniu 40

Przestrzeń martwa 50 ml

Kod 3506000 

Ilość w opakowaniu 50

Przestrzeń martwa 48 ml

22F

22M/15F

22F 22M/15F

22F

22M/15F

Port luer lock

22F

22F

15M 15F

Przestrzeń martwa nosowa

22F

22M/15F

 Dostępna wersja sterylna 

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

Kod 3516000   (S*)

Ilość w opakowaniu 50            (85*)

Przestrzeń martwa 47 ml

Kod 3505000   (S*)

Ilość w opakowaniu 50            (85*)

Przestrzeń martwa 48 ml

22F

Kapturek zatrzaskowy z portem 7,6 mm

22F

Podwójne zastosowanie: 7,6 mm i 9,5 mm

Kapturek podwójnie zatrzaskowy z uszczelnieniem

170 mm 170 mm

170 mm 170 mm

170 mm 170 mm

170 mm
170 mm

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Elastyczne przestrzenie martwe

Gama elastycznych przestrzeni martwych dostępnych z szeregiem 
złączek kolankowych i portów, do wszystkich zastosowań. W celu 
zapewnienia większego bezpieczeństwa wszystkie kapturki portów 
firmy Intersurgical są przymocowane do złączek, co zapobiega 
zgubieniu lub nieprawidłowemu umieszczeniu podczas użytkowania.

Na stronie 4 znajduje się przewodnik po portach i kapturkach.

Kapturek zatrzaskowy z portem 7,6 mm

22M/15F 
obrotowy

22M/15F 
obrotowy

22M/15F 
obrotowy

Obrotowy

ObrotowyObrotowy

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/flexible-catheter-mounts#videos
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/flexible-catheter-mounts#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=isIMZYgU9l8
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Złączki pacjenta  •  Przestrzenie martwe

Przestrzenie martwe Superset™

Przestrzenie martwe Superset mają konstrukcję harmonijkową, 
umożliwiającą pełną kontrolę ułożenia. 

Budowa umożliwia regulację przestrzeni martwej oraz regulację 
długości od 70 mm do 150 mm, z wyłączeniem złączek.

Gama obejmuje kolanka nieruchome i podwójnie obrotowe oraz 
szereg portów do wszelkich zastosowań. W celu zapewnienia 
większego bezpieczeństwa wszystkie kapturki portów firmy 
Intersurgical są przymocowane do złączek, co zapobiega zgubieniu 
lub nieprawidłowemu umieszczeniu podczas użytkowania.

Na stronie 4 znajduje się przewodnik po portach i kapturkach.

Kod 3504000   (S*)  

Ilość w opakowaniu 75            (75*)

Przestrzeń martwa 22-43 ml

Kod 3502000   (S*) 

Ilość w opakowaniu 75            (40*)

Przestrzeń martwa 23-44 ml

Kod 3514000   (S*) 

Ilość w opakowaniu 75            (40*)

Przestrzeń martwa 26-47 ml

Kod 3512000

Ilość w opakowaniu 75

Przestrzeń martwa 27-47 ml

Kod 3535000

Ilość w opakowaniu 15

Przestrzeń martwa 13-16 ml

Kod 3534000

Ilość w opakowaniu 25

Przestrzeń martwa 10-13 ml

Dziecięce/noworodkowe Port 7,6 mm

15M

15F

Noworodkowe Port 7,6 mm

15M

8,5F

22M/15F22F

Port luer lock

22F

Obrotowy

22F

22F

22M/15F

 Dostępna wersja sterylna 

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

Kod 3520000   (S*) 

Ilość w opakowaniu 75            (40*)

Przestrzeń martwa 23-47 ml

Kod 3521000   (S*) 

Ilość w opakowaniu 75            (40*)

Przestrzeń martwa 26-50 ml

Obrotowy Obrotowy

22F

Kapturek zatrzaskowy z portem 7,6 mm

Podwójne zastosowanie: 7,6 mm i 9,5 mm

22F

Kapturek podwójnie zatrzaskowy z uszczelnieniem
70-150 mm 70-150 mm

70-150 mm 70-150 mm

70-150 mm 70-150 mm

49-100 mm 49-100 mm

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

22M/15F 
obrotowy

22M/15F 
obrotowy

22M/15F 
obrotowy

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/superset-catheter-mounts#videos
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/superset-catheter-mounts#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=isIMZYgU9l8
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 Dostępna wersja sterylna 

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

Złączki pacjenta  •  Przestrzenie martwe

Kod 5120000   (S*) 

Ilość w opakowaniu 50            (85*)

Przestrzeń martwa 30 ml

Kod 5180000   (S*) 

Ilość w opakowaniu 50            (85*)

Przestrzeń martwa 37 ml

Kod 5180114   (S*)

Ilość w opakowaniu 50            (85*)

Przestrzeń martwa 36 ml

Kod 5180197   (S*)

Ilość w opakowaniu 50            (85*)

Przestrzeń martwa 35 ml

Kod 5250000   (S*) 

Ilość w opakowaniu 50            (50*)

Przestrzeń martwa 51 ml

Przestrzenie martwe Smoothbore

Gama przestrzeni martwych Smoothbore wykonanych 
z przezroczystych, odpornych na zgniatanie rur o dobrej 
charakterystyce przepływu i mniejszej podatności rur.  
Dostępne w różnych długościach, z kolankami podwójnie 
obrotowymi i kapturkami podwójnie zatrzaskowymi. W celu 
zapewnienia większego bezpieczeństwa wszystkie kapturki 
portów firmy Intersurgical są przymocowane do złączek, co 
zapobiega zgubieniu lub nieprawidłowemu umieszczeniu 
podczas użytkowania.

Na stronie 4 znajduje się przewodnik po portach i kapturkach.

Kod 5180104   (S*)

Ilość w opakowaniu 50            (85*)

Przestrzeń martwa 25 ml

Kod 5180193   (S*)

Ilość w opakowaniu 50            (85*)

Przestrzeń martwa 35 ml

Kod 5180199   (S*)

Ilość w opakowaniu 50            (85*)

Przestrzeń martwa 35 ml

Podwójne zastosowanie: 7,6 mm i 9,5 mm Podwójne zastosowanie: 7,6 mm i 9,5 mm

Kapturek podwójnie zatrzaskowy z uszczelnieniem

Obrotowy Obrotowy

22F
Kapturek podwójnie zatrzaskowy z uszczelnieniem

22F

Kapturek podwójnie zatrzaskowy z uszczelnieniem

22M/15F obrotowy

22F

180 mm120 mm

250 mm

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Port luer lock180 mm 180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

22F 15F 22F

22F

22F

22F

22M/15F obrotowy

Kapturek zatrzaskowy z portem 7,6 mm

22M/15F
22M/15F

22M/15F

22M/15F 
obrotowy

22M/15F 
obrotowy

Obrotowy

Obrotowy
Podwójne zastosowanie: 7,6 mm i 9,5 mm

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/smoothbore-catheter-mounts#videos
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/smoothbore-catheter-mounts#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=isIMZYgU9l8
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Kod  9120000

Ilość w opakowaniu  5

Przezroczyste złączki pacjenta – wielokrotnego użytku

Gama przezroczystych, bezlateksowych złączek wielokrotnego użytku  
z dodatkowym zaciskiem, który ułatwia stosowanie metody „wepchnij  
i przekręć” w celu zapewnienia dobrego, gazoszczelnego dopasowania.

Wielorazowa gama złączek polisulfonowych, zaprojektowanych do  
stosowania z rurami silikonowymi oraz Hytrel®. Przezroczysty materiał  
zapewnia doskonałą widoczność poprzez złączkę. Produkty mają wysoką  
stabilność wymiarową w szerokim zakresie temperatur, dzięki czemu  
świetnie nadają się do ponownego użycia po procesie sterylizacji parowej.

140 mm

Kod  9114000

Ilość w opakowaniu  5

Kod  9115000

Ilość w opakowaniu  5

22M/15F

15M

22M/15F

15M

22M/15F 22F

 Dostępna wersja sterylna

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

Hytrel to zastrzeżony znak towarowy DuPont.

Port luer lock

Złączki pacjenta  •  Przezroczyste złączki pacjenta – wielokrotnego użytku

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/clear-patient-connections-reprocessable#enquiry
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Filtry oddechowe, HME i HMEF

Skontaktuj się z nami

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
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Filtry oddechowe, HME i HMEF  •  Filtry oddechowe

Liczba organizmów 
doprowadzonych  

do filtra

Liczba organizmów 
przedostających się  

przez filtr

Skuteczność 
filtra

100,000

1,000 99%

100 99,9%

10 99,99%

1 99,999%

Zastosowanie filtrów oddechowych
Filtry oddechowe zapewniają skuteczną barierę przed wzajemnym 
zarażaniem się pacjentów, zakażeniem układów oddechowych, 
sprzętu i środowiska klinicznego. Ich stosowanie jest korzystne  
i zalecane przez szereg stowarzyszeń anestezjologicznych1.

Zagrożenie dla pacjentów
U pacjentów wymagających sztucznych dróg oddechowych 
dochodzi do pominięcia naturalnej ochrony fizjologicznej. 
Zwiększa to ryzyko wzajemnego zarażania się pacjentów  
i zakażenia sprzętu medycznego. Wzajemna kontaminacja 
pacjentów poprzez obwód anestetyczny to zidentyfikowany  
i udokumentowany obszar zainteresowania w zakresie infekcji 
takich jak wirus zapalenia wątroby typu C, Mycobacterium 
tuberculosis, krew w plwocinie oraz wirus SARS.

Pacjenci w stanie krytycznym są powszechnie narażeni na 
zakażenia, w szczególności na odrespiratorowe zapalenie płuc 
(VAP). To zakażenie szpitalne zwiększa zachorowalność oraz 
potencjalną śmiertelność, a także koszt leczenia pacjenta. 
Strategiczne zastosowanie skutecznego filtra oddechowego 
stanowi skuteczną barierę między pacjentami, układami 
oddechowymi i respiratorem.

Sprawdzona skuteczność
Gamę filtrów oddechowych firmy Intersurgical zaprojektowano 
z myślą o ochronie pacjenta, układu oddechowego i sprzętu. 
Zostały niezależnie przebadane i udowodniono ich wysoką 
skuteczność w przeciwdziałaniu przenikaniu bakterii i wirusów. 
Klinicznie istotne testy przeprowadza się na wszystkich 
produktach z użyciem Bacillus subtilis (1,0 μm x 0,7 μm)  
i bakteriofagów o średnicy Ø174, a dodatkowe testy obejmują 
Mycobacterium tuberculosis (0,3 μm x 1,0 μm), Hepatitis C 
(0,03 μm) i coliphage MS-2 (0,02 μm). Takie testy dostarczają 
istotnych klinicznie informacji umożliwiających podejmowanie 
uzasadnionych decyzji odnośnie najbardziej odpowiedniego 
produktu, spełniającego wymagania kliniczne.

Podstawowe wymagania
Gama filtrów oddechowych firmy Intersurgical obejmuje 
filtry elektrostatyczne i harmonijkowe filtry mechaniczne, 
wyposażone w różnorodne złączki pacjenta. Produkty te dają 
możliwość dostosowania do różnych sytuacji klinicznych.

• Niezależnie potwierdzona skuteczność filtracji2

• Udowodniona skuteczność filtracji Mycobacterium 
tuberculosis i Hepatitis C

• Udowodniona skuteczność niezależna od użytego środka 
anestetycznego

• Bezpieczny i obojętny materiał
•  Opcja z łącznikami pacjenta - wygodnie zapakowana  

i gotowa do użycia
• Lekkie - zmniejszona trauma pacjenta
• Mała przestrzeń martwa - ograniczenie ponownego 

wdychania CO2

• Mały opór przepływu - przez 24 godziny
• Bezpieczne łączniki ISO
• Zgodność ze wszystkimi istotnymi normami międzynarodowymi

Skuteczność filtracji
Skuteczność filtracji została określona za pomocą niezależnych 
testów mikrobiologicznych obejmujących klinicznie istotne 
próby bakteryjne i wirusowe. Poziom usuwania tych zagrożeń 
określa skuteczność. Skuteczność jest prezentowana w formie 
procentowej odpowiadającej efektywności eliminowania zagrożeń. 

Źródła

1.  Stowarzyszenie Anestezjologów Wielkiej Brytanii i Irlandii 1996. Duńskie Stowarzyszenie Anestezjologów 1998. Francuskie Stowarzyszenie Anestezjologów 1998.

2. Wszystkie filtry są niezależnie sprawdzane w zakresie skuteczności filtracji przez Health Protection Agency, Porton Down, Salisbury, Wiltshire, laboratoria U.K. i Nelson 

laboratories USA

Coliphage T1 [0,017 µ]

Coliphage MS-2 [0,02 µ]

Hepatitis C [0,03 µ]

Adenovirus [0,07 µ]
Ortomyksowirus [0,1 µ]

Serratia marcescens [0,45 µ]

Pseudomonas aeruginosa [0,5 µ]

Brevundimonas diminuta [0,3 µ]
Bacillus subtilis [1,0µ x 0,7 µ]

Potencjalnie zakaźne wirusy [Rozmiar cząstek w mikronach, μ]

Potencjalnie zakaźne bakterie  [Rozmiar cząstek w mikronach, μ]

Mycobacterium tuberculosis 
[najmniejszy rozmiar  0,3µ x 1,0 µ]

HIV [0,11 µ]

Cytomegalowirus (CMV) [0,1 µ]

Staphylococcus aureus [1,0 µ]

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
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Gama Filta-Guard™

Wysoka skuteczność
Wysoce skuteczne produkty Filta-Guard™ to specjalne filtry oddechowe zaprojektowane do stosowania w układach oddechowych 
w anestezjologii i intensywnej terapii. Służą do ochrony pacjenta, personelu szpitalnego i sprzętu przed potencjalnym zakażeniem 
mikrobiologicznym. Dyfuzor przepływu polepsza charakterystykę i optymalizuje opór przepływu.

Kod 1944000 1944003 1944011

Ilość w opakowaniu 70 70 20

Port luer lock  
Skuteczność filtracji >99,999% >99,999% >99,999%

Opór przepływu przy 30L/min 1,0 cm H2O 1,0 cm H2O 1,1 cm H2O 

Opór przepływu przy 60L/min 2,3 cm H2O 2,48 cm H2O 2,8 cm H2O

Przestrzeń martwa 67 ml 67 ml 67 ml*

Waga 40 g 41 g 54 g

Złączki 22F-22M/15F 22F-22M/15F 22F-22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >200 ml >200 ml >200 ml

Akcesoria Przestrzeń martwa Superset™ ** 
3504000

Gama Inter-Guard™

Sterylne
Gamę sterylnych filtrów oddechowych Inter-Guard zaprojektowano do stosowania w układach oddechowych na salach operacyjnych  
i oddziałach intensywnej terapii. Służą do ochrony pacjenta, układu oddechowego i sprzętu. Idealna kombinacja rozmiaru i wydajności.

Kod 1344007S 1344000S 1344711S 

Ilość w opakowaniu 50 50 50

Port luer lock 
Skuteczność filtracji >99,998% >99,998% >99,998%

Opór przepływu przy 30L/min 0,8 cm H2O 0,8 cm H2O 1,1 cm H2O 

Opór przepływu przy 60L/min 2,0 cm H2O 2,0 cm H2O 2,7 cm H2O

Przestrzeń martwa 41 ml 42 ml 42 ml*

Waga 22 g 23 g 36 g

Złączki 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >150 ml >150 ml >150 ml

Akcesoria Przestrzeń martwa Superset™ ** 
3504000

 Sterylne

* Sam filtr

** Należy odnieść się do informacji na temat objętości przestrzeni martwej w sekcji Złączki pacjenta.

Filtry oddechowe, HME i HMEF  •  Filtry oddechowe

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/filtaguard-range-high-efficiency#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/interguard-range-sterile#enquiry
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Filtry oddechowe, HME i HMEF  •  Filtry oddechowe

Gama Clear-Guard™

Optymalna skuteczność
Gama filtrów oddechowych Clear-Guard obejmuje szereg wersji, zaprojektowanych do stosowania w układach oddechowych 
i anestetycznych w celu ochrony pacjenta, personelu szpitalnego i sprzętu przed potencjalnym zakażeniem mikrobiologicznym. 
Gama Clear-Guard 3 została wyposażona w obłą, ergonomiczną, polipropylenową obudowę i stanowi najbardziej przystępną 
cenowo opcję filtracji. Produkty te są dostępne z wbudowanym kolankiem 90°, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowej 
przestrzeni martwej lub oddzielnego kolanka.

Filtr Clear-Guard Midi o małej objętości stanowi dodatkową wersję z minimalną przestrzenią martwą. Idealnie sprawdza się w anestezji.

* Sam filtr

** Należy odnieść się do informacji na temat objętości przestrzeni martwej w sekcji Złączki pacjenta.

Kod 1544007 1544000 1544011 1544012

Ilość w opakowaniu 150 150 75 75

Port luer lock   
Skuteczność filtracji >99,99% >99,99% >99,99% >99,99%

Opór przepływu przy 30L/min 0,9 cm H2O 0,8 cm H2O 0,9 cm H2O 1,2 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 1,9 cm H2O 1,9 cm H2O 2,5 cm H2O 3,3 cm H2O

Przestrzeń martwa 60 ml 60 ml 60 ml* 60 ml*

Waga 27 g 28 g 42 g 43 g

Złączki 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >200 ml >200 ml >200 ml >200 ml

Akcesoria Przestrzeń martwa 
Superset™ ** 

3504000

Przestrzeń martwa 
Superset™ z nieruchomym 

kolankiem** 3502000

Kod 1544197 1544351 1545000

Ilość w opakowaniu 50 70 75

Port luer lock   
Skuteczność filtracji >99,99% >99,99% >99,99%

Opór przepływu przy 30L/min 1,0 cm H2O 1,2 cm H2O 0,8 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 2,5 cm H2O 3,6 cm H2O 2,1 cm H2O

Przestrzeń martwa 60 ml* 60 ml* 75 ml

Waga 34 g 45 g 34 g

Złączki 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >200 ml >200 ml >225 ml

Akcesoria Nieruchome kolanko 
1997000

Elastyczna przestrzeń 
martwa z nieruchomym 
kolankiem** 3501000

Clear-Guard 3

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/clearguard-range-medium-efficiency#enquiry
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Gama Clear-Guard™

* Sam filtr

** Należy odnieść się do informacji na temat objętości przestrzeni martwej w sekcji Złączki pacjenta.

Kod 1644000 1644007 1644011 1644012

Ilość w opakowaniu 100 100 75 75

Port luer lock    
Skuteczność filtracji >99,9% >99,9% >99,9% >99,9%

Opór przepływu przy 30L/min 0,7 cm H2O 0,7 cm H2O 0,9 cm H2O 1,0 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 1,8 cm H2O 1,8 cm H2O 2,2 cm H2O 2,8 cm H2O

Przestrzeń martwa 34 ml 34 ml 34 ml* 34 ml*

Waga 19 g 19 g 33 g 33 g

Złączki 22F-22M/15F 22F-22M/15F 22F-22M/15F 22F-22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >100 ml >100 ml >100 ml >100 ml

Akcesoria Przestrzeń martwa 
Superset™ ** 

3504000

Przestrzeń martwa 
Superset™ z nieruchomym 

kolankiem** 3502000

Kod 1644137

Ilość w opakowaniu 50

Port luer lock

Skuteczność filtracji >99,9%

Opór przepływu przy 30L/min 1,0 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 3,0 cm H2O

Przestrzeń martwa 34 ml*

Waga 25 g

Złączki 22F - mouthpiece

Minimalna objętość oddechowa >100 ml

Akcesoria Ustnik

Clear-Guard Midi

Clear-Guard Midi

Filtry oddechowe, HME i HMEF  •  Filtry oddechowe

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/clearguard-range-medium-efficiency#enquiry


34

Intersurgical  •  Jakość, innowacyjność i szeroki wybór

Filtry oddechowe, HME i HMEF  •  Filtry oddechowe

Gama Hydro-Guard™

Filtr harmonijkowy
Wszechstronny filtr oddechowy o małej objętości, z harmonijkową membraną, do stosowania w anestezjologi jako HMEF (wymiennik 
wilgoci: 23 mg H2O/l przy VT 500 ml) lub na OIT jako sam filtr. W razie potrzeby dostępna jest również wersja sterylna.

Kod 1745000 1745011 1745012 1745197

Ilość w opakowaniu 40 75 75 50

Port luer lock    
Skuteczność filtracji >99,999% >99,999% >99,999% >99,999%

Opór przepływu przy 30L/min 1,3 cm H2O 1,4 cm H2O 1,7 cm H2O 1,6 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 2,9 cm H2O 3,4 cm H2O 4,4 cm H2O 3,9 cm H2O

Przestrzeń martwa 63 ml 63 ml* 63 ml* 63 ml*

Waga 30 g 44 g 45 g 37 g

Złączki 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >200 ml >200 ml >200 ml >200 ml

Akcesoria Przestrzeń martwa 
Superset™ ** 

3504000

Przestrzeń martwa 
Superset™ z nieruchomym 

kolankiem** 3502000

Nieruchome kolanko** 
1997000

Kod 1745711 1745180 1744000S 1744011S 1744580S 

Ilość w opakowaniu 75 100 50 50 50

Port luer lock     
Skuteczność filtracji >99,999% >99,999% >99,999% >99,999% >99,999%

Opór przepływu przy 30L/min 1,7 cm H2O 1,5 cm H2O 1,7 cm H2O 1,6 cm H2O 1,73 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 4,4 cm H2O 3,4 cm H2O 3,6 cm H2O 3,7 cm H2O 4,0 cm H2O

Przestrzeń martwa 63 ml* 63 ml* 63 ml 63 ml* 63 ml*

Waga 50 g 59 g 36 g 50 g 62 g

Złączki 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >200 ml >200 ml >200 ml >200 ml >200 ml

Akcesoria Przestrzeń martwa 
Superset™ z 
odłączalnym 
kolankiem** 
3504000 
1997000

Przestrzenie martwe 
Smoothbore** 

5180000

Przestrzeń martwa 
Superset™ ** 

3504000

Przestrzeń martwa 
Smoothbore z 

podwójnie obrotowym 
kolankiem i podwójnie 

zatrzaskowym 
kapturkiem** 
5180001S

 Sterylne

* Sam filtr

** Należy odnieść się do informacji na temat objętości przestrzeni martwej w sekcji Złączki pacjenta.

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/hydroguard-range-pleated-membrane-filter#enquiry
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Flo-Guard

Filtr oddechowy o małym oporze do procedur CPAP i bilevel
Gama Flo-Guard stanowi połączenie wydajności filtrowania i małego oporu. Jest przeznaczona zarówno do stosowania w szpitalu, 
jak i w domu, gdzie stosowane są duże natężenia przepływu, w tym w ramach procedur CPAP, bilevel i wspomagania kaszlu.

Kod 1690000 

Ilość w opakowaniu 50

Skuteczność filtracji >99,99%

Opór przy 30L/min 0,4 cm H2O

Opór przy 60L/min 0,8 cm H2O

Opór przy 90L/min 1,4 cm H2O

Opór przy 120L/min 2,0 cm H2O

Opór przy 150Lmin 2,7 cm H2O

Opór przy 180L/min 3,4 cm H2O

Opór przy 210L/min 4,3 cm H2O

Opór przy 240L/min 5,1 cm H2O

Przestrzeń martwa 80 ml

Waga 27,8 g

Złączki 22F-22M

Przezroczysta obudowa 
Dobra widoczność

Stożkowy kształt 
Ułatwia przepływ

Elektrostatyczny wkład filtra
Zapewnia doskonałą skuteczność filtracji

Duża powierzchnia 
Zmniejsza opór przepływu

Filtry oddechowe, HME i HMEF  •  Filtry oddechowe

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/floguard-low-resistance-breathing-filter-for-cpap-and-bilevel#enquiry
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Filtry oddechowe, HME i HMEF  •  Filtry oddechowe

 Dostępna wersja sterylna 

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

Absorbowane powietrze

22F

Air-Guard™

Do stosowania w układach oddechowych i koncentratorach tlenu
Filtr Air-Guard Clear firmy Intersurgical to hydrofobowy filtr mechaniczny z membraną harmonijkową, zaprojektowany do ochrony 
koncentratorów tlenu i innego sprzętu oddechowego.

Wydajność produktu Air-Guard została przebadana, zwalidowana i zweryfikowana w niezależnych laboratoriach mikrobiologicznych, 
zapewniając doskonały poziom (>99,9999%) ochrony przed bakteriami i wirusami.

Mechaniczny filtr harmonijkowy Air Guard został zatwierdzony do 24-godzinnego użytku, jednak okres ten można przedłużyć, jeżeli 
filtr stosowany jest w strumieniu gazu nienawilżonego. Produkt można stosować do ochrony koncentratorów tlenu przez dłuższy czas 
według uznania lekarza.

Uwaga: Ten produkt nie powinien być stosowany w miejscu połączenia pacjenta z układem oddechowym.

Air-Guard Clear

Kod 1790000 (S*) 

Ilość w opakowaniu 50          (40*)

Skuteczność filtracji >99,9999%

Opór przepływu przy 30L/min 0,9 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 1,9 cm H2O

Przestrzeń martwa 120 ml

Waga 56 g

Złączki 22F-22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >360 ml

Ochrona układu oddechowego Ochrona koncentratora tlenu

< 24 godziny

Wydech

Respirator
22F

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/airguard-for-use-in-respiratory-systems-and-oxygen-concentrators#enquiry
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Wersje Pulmo-Protect

Do stosowania z następującymi urządzeniami 
pomiarowymi

Filtr Pulmo-Protect do 
aparatów do badania 
czynności płuc

Filtr, ustnik i klips na nos Filtr, elastyczny ustnik  
i klips na nos

JAEGER®, MasterScreen, SensorMedics®, Vmax™,  
Micro Medical®, Chest i Microgard®

1691000 (Qty 50)    1691050 (Qty 30)    1691010 (Qty 30)    

Medisoft, BodyBox, HypAir Compact + i SpiroAir 1691001 (Qty 50)  1691051 (Qty 30)  1691011 (Qty 30)  

Fukuda Denshi®, SP-350 i Fudac-77 1691002 (Qty 50)  1691052 (Qty 30)  1691012 (Qty 30)  

Kod Opis Ilość w opakowaniu

1691020   Elastyczny ustnik 10

1691040   Klips na nos 35

1692001   Adapter filtra Pulmo-Protect do aparatów do badania czynności płuc KoKo®, o śr. wew. 45 mm, zgodny z 1691000 50

1692002 Adapter filtra Pulmo-Protect do aparatów do badania czynności płuc COSMED X9, zgodny z 1691000 50

1692003 Adapter filtra Pulmo-Protect do aparatów do badania czynności płuc do przepływomierza COSMED, zgodny z 1691000 50

Źródła:

1. Journal of Respiratory Medicine 2005.09.015 Audyt skuteczności jednorazowych filtrów bakteryjno wirusowych w zapobieganiu zanieczyszczeniu sprzętu podczas oceny czynności płuc. 

2. European Respiratory Journal 2005; 26: 319–338 Standaryzacja spirometrii M.R. Miller, J. Hankinson, V. Brusasco, F. Burgos, et al. 3. Nelson Labs 771942B.1 

4. Nelson Labs 771943B.1

JAEGER to zastrzeżony znak towarowy CareFusion Germany 234 GmbH. SensorMedics to zastrzeżony znak towarowy SensorMedics Corporation. Vmax to znak towarowy 

SensorMedics Corporation. Micro Medical to zastrzeżony znak towarowy CareFusion U.K. 232 Limited. Microgard to zastrzeżony znak towarowy Becton Dickinson and 

Company. Fukuda Denshi to zastrzeżony znak towarowy Fukuda Denshi Co. Ltd.

169101016910501691000 

Akcesoria

Przefiltrowane 
powietrze

Filtr elektrostatyczny

Zanieczyszczenia

Wydychane 
powietrze

Filtry oddechowe, HME i HMEF  •  Filtry oddechowe

Filtr Pulmo-Protect™ firmy Intersurgical do aparatów do badania 
czynności płuc

Manewry nasilonego wdechu i wydechu służą do oceny czynności 
płuc pacjenta. Ocena ta pomaga zdiagnozować rozległość 
dowolnego procesu chorobowego w płucach pacjenta, 
stanowiąc ocenę przed- i pooperacyjną, podczas rzucania palenia 
oraz w ramach programów ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Podczas takich testów pacjenci mogą generować przepływy 
szczytowe nawet do 12 l/s (720 l/min) i wydalać zakaźne 
kropelki, które mogą zanieczyszczać aparaturę do badania 
czynności płuc. W rezultacie zakażenie krzyżowe między 
pacjentami stanowi realne ryzyko1.

Pulmo-Protect stanowi połączenie niskiej oporności z filtrem  
o wysokiej skuteczności względem bakterii i wirusów, 
zaprojektowanym specjalnie do ochrony pacjenta i aparatury 
podczas badania czynności płuc.

Pulmo-Protect zapewnia:
• Ochronę aparatury do badania czynności płuc
• Świetne właściwości filtracyjne zmniejszające ryzyko 

wzajemnego zarażania się pacjentów
• Mały opór zapewniający skuteczność wyników i spełniający 

zalecenia ATS/ERS (American Thoracic Society/European 
Respiratory Society) 

• Niską głośność funkcjonalną
• Skuteczność filtracji mikrobiologicznej, która została 

niezależnie przebadana i zatwierdzona w celu zapewnienia 
>99,99% skuteczności względem bakterii i wirusów

• Elastyczny, wygodny, jednorazowy ustnik pomagający  
w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez pacjenta 
oraz poprawiający skuteczność badania

• Wygodny klips na nos dla danego pacjenta zapobiegający 
zanieczyszczeniu przez dotyk pomiędzy pacjentami

• Kompatybilna z urządzeniami gama kodowanych 
kolorystycznie filtrów, dostępnych osobno lub w pełnym 
zestawie do badania czynności płuc

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/pulmo-protect-lung-function-filter#enquiry
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Filtry oddechowe, HME i HMEF  •  Wymienniki ciepła i wilgoci (HMEs)

Mechanizm 
przeciwdziałający 
niedrożności
Umożliwia częściowe usunięcie 
elementu HME w przypadku 
całkowitej niedrożności lub 
intensywnego kaszlu

Przezroczysta obudowa 
Łatwa kontrola wzrokowa 
gromadzącej się wydzieliny

Wbudowana obrotowa złączka tlenowa 
Umożliwia podłączenie cewnika tlenowego 
bez konieczności stosowania oddzielnego 

adaptera tlenowego; można ją łatwo odgiąć, 
gdy nie jest używana

Małe i lekkie 
Zmniejsza naprężenie na złączce pacjenta

Zatrzaskowy port do odsysania 
Umożliwia łatwiejsze odsysanie bez 

odłączania urządzenia

Gama Hydro-Trach™ T

Wymiennik ciepła i wilgoci zaprojektowany do stosowania u pacjentów z tracheotomią. Hydro-Trach T to produkty przeznaczone 
do długotrwałego stosowania u spontanicznie oddychających pacjentów.

Kod 1873000 (S*) 1874000 (S*)

Ilość w opakowaniu 25       (100*) 40         (20*)

Utrata wilgoci 13,2 mg H2O/L 13,2 mg H2O/L

Wyliczony zwrot wilgoci 26 mg H2O/L 26 mg H2O/L

Opór przepływu przy 30L/min 0,2 cm H2O 0,2 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 0,7 cm H2O 0,7 cm H2O

Przestrzeń martwa 19 ml 19 ml

Waga 8 g 8 g

Złączki 15F 15F

Minimalna objętość oddechowa >60 ml >60 ml

Akcesoria 1,8 m cewnik tlenowy

 Dostępna wersja sterylna 

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S

Średnia wartość Fi O2 przy zmiennych 
natężeniach przepływu

Tlen (L/min) Fi O2 przy 15 
oddechach/min

1 26,5%

2 32,2%

3 35,0%

4 38,2%

5 41,8%

6 44,9%

7 47,9%

8 50,6%

Wymienniki ciepła i wilgoci (HMEs) 

W przypadku prawidłowego oddychania struktura anatomiczna 
górnych dróg oddechowych ogrzewa i nawilża wdychane 
powietrze oraz zatrzymuje ciepło i wilgoć z wydychanego 
powietrza. Podczas wdechu nawet zimne lub suche powietrze 
jest ogrzewane do 37°C. Całkowicie nasycone zawiera 44 mg 
H2O na litr. W przypadku wentylacji mechanicznej lub anestezji 
górne drogi oddechowe pacjenta mogą być pominięte poprzez 
wprowadzenie rurki intubacyjnej. W wyniku tego płuca pacjenta 
mogą mieć kontakt z zimnym i suchym wdychanym gazem. 

Długa ekspozycja na suche gazy oddechowe może 
prowadzić do następujących zjawisk:
• Miejscowego stanu zapalnego tchawicy
• Ograniczenia funkcjonowania rzęsek
• Zatrzymania i zagęszczenia wydzielin
• Obniżenia temperatury pacjenta
• Ograniczenia czynności sercowo-płucnej
• Zwiększenia ryzyka niedrożności rurki tracheotomijnej
• Dłuższej i bardziej kosztownej opieki

Niekorzystny wpływ utraty ciepła i wilgoci na 
nabłonek dróg oddechowych

Komórka 
kubkowa

Ograniczenie 
czynności rzęsek

Komórka 
walcowata

Komórka 
podstawna

Komórka 
pośrednia

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/hydrotrach-t-range#videos
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/hydrotrach-t-range#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=oulIY76c9gA
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Kod 1560000 1560011

Ilość w opakowaniu 150 75

Port luer lock  
Utrata wilgoci 6,7 mg H2O/L 6,7 mg H2O/L

Wyliczony zwrot wilgoci 31,6 mg H2O/L 31,6 mg H2O/L

Opór przepływu przy 30L/min 0,2 cm H2O 0,3 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 0,8 cm H2O 1,3 cm H2O

Przestrzeń martwa 59 ml 59 ml*

Waga 31 g 45 g

Złączki 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22F/15M

Minimalna objętość oddechowa >200 ml >200 ml

Akcesoria Przestrzeń martwa Superset™ ** 
3504000

Kod 1850000 1855000

Ilość w opakowaniu 20 20

Port luer lock 
Utrata wilgoci 7,8 mg H2O/L 7,8 mg H2O/L

Wyliczony zwrot wilgoci 30,8 mg H2O/L 30,8 mg H2O/L

Opór przepływu przy 30L/min 0,5 cm H2O 0,5 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 1,6 cm H2O 1,6 cm H2O

Przestrzeń martwa 20 ml 20 ml

Waga 11,8 g 11,8 g

Złączki 15M-22M/15F 15M-22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >60 ml >60 ml

Gama Hydro-Therm™ 3 HME

Gama wymienników ciepła i wilgoci, które zastępują czynność górnych dróg oddechowych pacjenta poprzez odbiór ciepła  
i wilgoci z wydychanego powietrza i oddawanie ich pacjentowi przy wdechu. Hydro-Therm 3 to wymiennik ciepła i wilgoci o dużej 
pojemności z obłą obudową, do stosowania w anestezjologii i intensywnej terapii.

Gama Hydro-Therm™ HME

Gama wymienników ciepła i wilgoci, które zastępują czynność górnych dróg oddechowych pacjenta poprzez odbiór ciepła 
i wilgoci z wydychanego powietrza i oddawanie ich pacjentowi przy wdechu. Hydro-Therm to lekkie, niewielkiej pojemności 
urządzenie, klinicznie odpowiednie dla pacjentów o zróżnicowanych rozmiarach.

* Tylko HME

** Należy odnieść się do informacji na temat objętości przestrzeni martwej w sekcji Złączki pacjenta.

Filtry oddechowe, HME i HMEF  •  Wymienniki ciepła i wilgoci (HMEs)

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/hydrotherm-hme-range#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/hydrotherm-3-hme-range#enquiry
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Filtry oddechowe, HME i HMEF  •  Filtry z Wymiennikami Ciepła i Wilgoci (HMEFs)

Kod 1941197 1941351 1906000 2015000 

Ilość w opakowaniu 50 20 70 20

Port luer lock    
Utrata wilgoci 8,1 mg H2O/L 8,1 mg H2O/L 9,9 mg H2O/L 9,9 mg H2O/L

Wyliczony zwrot wilgoci 30,5 mg H2O/L 30,5 mg H2O/L 28,9 mg H2O/L 28,9 mg H2O/L

Skuteczność filtracji >99,999% >99,999% >99,999% >99,999%

Opór przepływu przy 30L/min 1,4 cm H2O 1,4 cm H2O 1,2 cm H2O 1,2 cm H2O (Tylko HMEF)

Opór przepływu przy 60L/min 3,8 cm H2O 4,0 cm H2O 2,4 cmH2O 2,4 cm H2O (Tylko HMEF)

Przestrzeń martwa 65 ml* 65 ml* 70 ml 70 ml (Tylko HMEF)

Waga 49 g 60 g 45 g 45 g (Tylko HMEF)

Złączki 22F-22M/15F 22F-22M/15F 22M-22M-22M/15F 22F-22F-22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >200 ml >200 ml >210 ml >210 ml

Akcesoria Nieruchome kolanko** 
1997000

Elastyczna przestrzeń 
martwa z nieruchomym 
kolankiem** 3501000

Układu oddechowego 
1,6 m

Filtry z Wymiennikami Ciepła i Wilgoci (HMEFs)
Gama filtrów z wymiennikami ciepła i wilgoci (HMEF) łączy skuteczność filtracji filtrów oddechowych z optymalnym zwrotem 
wilgoci wynikającym z użycia wymiennika. Stworzona do stosowania przy złączce pacjenta.

Kod 1941001 1941000 1942000 1941011

Ilość w opakowaniu 70 70 70 20

Port luer lock   
Utrata wilgoci 8,3 mg H2O/L 8,1 mg H2O/L 8,1 mg H2O/L 8,1 mg H2O/L

Wyliczony zwrot wilgoci 30,3 mg H2O/L 30,5 mg H2O/L 30,5 mg H2O/L 30,5 mg H2O/L

Skuteczność filtracji >99,999% >99,999% >99,999% >99,999%

Opór przepływu przy 30L/min 1,1 cm H2O 1,2 cm H2O 1,2 cm H2O 1,1 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 2,5 cm H2O 2,6 cm H2O 2,6 cm H2O 2,8 cm H2O

Przestrzeń martwa 65 ml 65 ml 66 ml 65 ml*

Waga 44 g 43 g 42 g 57 g

Złączki 22F-22M/15F 22F-22M/15F 22F-22M/15F 22F-22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >200 ml >200 ml >200 ml >200 ml

Akcesoria Przestrzeń martwa 
Superset™ ** 

3504000

* Tylko HMEF

** Należy odnieść się do informacji na temat objętości przestrzeni martwej w sekcji Złączki pacjenta.

Gama Filta-Therm™
Wysoka skuteczność
Wysoce skuteczny filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci oferowany z różnymi złączkami. Filta-Therm Plus (1941001) stanowi optymalne 
rozwiązanie dla intensywnej terapii, charakteryzujące się lepszą wydajnością wymiany ciepła i wilgoci oraz większą skutecznością filtracji

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/filtatherm-range-high-efficiency#enquiry
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Gama Inter-Therm™

Sterylne
Gama sterylnych filtrów HMEF Inter-Therm jest zaprojektowana do stosowania w układach oddechowych na salach operacyjnych  
i oddziałach intensywnej terapii.

Produkty Inter-Therm zawierają wkład wymiennika ciepła i wilgoci w postaci złożonego papieru, który ma doskonałe właściwości  
w zakresie nawilżania i mały opór.

Zagięte produkty Inter-Therm Mini Angled zapewniają w pediatrii łatwą w użyciu opcję z wbudowanym kolankiem 90° i ograniczają 
konieczność stosowania dodatkowej przestrzeni martwej lub oddzielnego kolanka pacjenta. 

Kod 1341000S 1341007S 1341197S 1341351S 

Ilość w opakowaniu 50 50 50 50

Port luer lock   
Utrata wilgoci 6 mg H2O/L 6 mg H2O/L 6 mg H2O/L 6 mg H2O/L

Wyliczony zwrot wilgoci 32,3 mg H2O/L 32,3 mg H2O/L 32,3 mg H2O/L 32,3 mg H2O/L

Skuteczność filtracji >99,998% >99,998% >99,998% >99,998%

Opór przepływu przy 30L/min 1,6 cm H2O 1,6 cm H2O 1,5 cm H2O 1,7 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 2,7 cm H2O 2,7 cm H2O 4,0 cm H2O 4,6 cm H2O

Przestrzeń martwa 57 ml 57 ml 57 ml* 57 ml*

Waga 31 g 30 g 38 g 47 g

Złączki 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >180 ml >180 ml >180 ml >180 ml

Akcesoria Nieruchome kolanko** 
1997000

Elastyczna przestrzeń 
martwa z nieruchomym 
kolankiem** 3501000

Wkład wymiennika HME  
w postaci złożonego papieru
Duży zwrot wilgoci

Turbo-skrzydełka
Równomiernie dystrybuują 
przepływ powietrza, aby 
wykorzystać cały wkład filtra

Wymiennik HME po  
stronie pacjenta 

Zapewnia niski opór przepływu  
w trakcie stosowania

 Sterylne

* Tylko HMEF

** Należy odnieść się do informacji na temat objętości przestrzeni martwej w sekcji Złączki pacjenta.

Samoutrzymujący się  
koreczek portu 

Poprawa bezpieczeństwa pacjenta

Filtry oddechowe, HME i HMEF  •  Filtry z Wymiennikami Ciepła i Wilgoci (HMEFs)

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/intertherm-range-sterile#enquiry
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Filtry oddechowe, HME i HMEF  •  Filtry z Wymiennikami Ciepła i Wilgoci (HMEFs)

Kod 1341211S 1341974S 1341011S 1341012S 

Ilość w opakowaniu 50 50 50 50

Port luer lock    
Utrata wilgoci 6 mg H2O/L 6 mg H2O/L 6 mg H2O/L 6 mg H2O/L

Wyliczony zwrot wilgoci 32,3 mg H2O/L 32,3 mg H2O/L 32,3 mg H2O/L 32,3 mg H2O/L

Skuteczność filtracji >99,998% >99,998% >99,998% >99,998%

Opór przepływu przy 30L/min 1,4 cm H2O 1,6 cm H2O 1,4 cm H2O 1,6 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 3,5 cm H2O 4,4 cm H2O 3,5 cm H2O 4,4 cm H2O

Przestrzeń martwa 57 ml* 57 ml* 57 ml* 57 ml*

Waga 49 g 51 g 45 g 46 g

Złączki 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >180 ml >180 ml >180 ml >180 ml

Akcesoria Przestrzeń martwa 
Superset™ ** 

3504000

Przestrzeń martwa 
Superset™ z odłączalnym 

kolankiem**
3504000, 1997000

Przestrzeń martwa 
Superset™ ** 

3504000

Przestrzeń martwa 
Superset™ z nieruchomym 

kolankiem** 3502000

Inter-Therm™ Mini Inter-Therm™ Mini Inter-Therm™ Mini Zagięty

Kod 1341580S 1331000S 1331197S 1332000S  

Ilość w opakowaniu 50 50 30 50

Port luer lock    
Utrata wilgoci 6 mg H2O/L 8,4 mg H2O/L 8,4 mg H2O/L 8,5 mg H2O/L

Wyliczony zwrot wilgoci 32,3 mg H2O/L 30,2 mg H2O/L 30,2 mg H2O/L 30,1 mg H2O/L

Skuteczność filtracji >99,998% >99,99% >99,99% >99,99%

Opór przepływu przy 30L/min 1,6 cm H2O 2,2 cm H2O 2,6 cm H2O 2,2 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 3,9 cm H2O N/A N/A N/A

Przestrzeń martwa 57 ml* 28 ml 28 ml* 29 ml

Waga 58 g 20 g 27 g 19 g

Złączki 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 15M-22M/15F 

Minimalna objętość oddechowa >180 ml >90 ml >90 ml >90 ml

Akcesoria Przestrzeń martwa 
Smoothbore z podwójnie 

obrotowym kolankiem  
i podwójnie zatrzaskowym 
kapturkiem**  5180000

Nieruchome kolanko** 
1997000

 Sterylne

* Tylko HMEF

** Należy odnieść się do informacji na temat objętości przestrzeni martwej w sekcji Złączki pacjenta.

Gama Inter-Therm™

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/intertherm-range-sterile#enquiry
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Kod 1541000 1541011 1541012 1541197

Ilość w opakowaniu 150 75 75 50

Port luer lock    
Utrata wilgoci 7,8 mg H2O/L 7,8 mg H2O/L 7,8 mg H2O/L 7,8 mg H2O/L

Wyliczony zwrot wilgoci 30,8 mg H2O/L 30,8 mg H2O/L 30,8 mg H2O/L 30,8 mg H2O/L

Skuteczność filtracji >99,99% >99,99% >99,99% >99,99%

Opór przepływu przy 30L/min 0,8 cm H2O 1,0 cm H2O 1,2 cm H2O 1,2 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 2,1 cm H2O 2,6 cm H2O 3,4 cm H2O 3,3 cm H2O

Przestrzeń martwa 60 ml 60 ml* 60 ml* 60 ml*

Waga 29 g 44 g 45 g 36 g

Złączki 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >200 ml >200 ml >200 ml >200 ml

Akcesoria Przestrzeń martwa 
Superset™ ** 

3504000

Przestrzeń martwa 
Superset™ z nieruchomym 

kolankiem** 3502000

Nieruchome kolanko** 
1997000

Kod 1541351 1541974 1542000

Ilość w opakowaniu 70 40 75

Port luer lock   
Utrata wilgoci 7,8 mg H2O/L 7,8 mg H2O/L 7,4 mg H2O/L

Wyliczony zwrot wilgoci 30,8 mg H2O/L 30,8 mg H2O/L 31,1 mg H2O/L

Skuteczność filtracji >99,99% >99,99% >99,99%

Opór przepływu przy 30L/min 1,3 cm H2O 1,2 cm H2O 0,9 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 3,7 cm H2O 3,5 cm H2O 2,3 cm H2O

Przestrzeń martwa 60 ml* 60 ml* 74 ml

Waga 47 g 50 g 38 g

Złączki 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >200 ml >200 ml >225 ml

Akcesoria Elastyczna przestrzeń 
martwa z nieruchomym 

kolankiem**
3501000

Przestrzeń martwa 
Superset™ z odłączalnym 

kolankiem**
3504000, 1997000

Gama Clear-Therm™

Clear-Therm 3 i Clear-Therm zagięty
Produkty HMEF do użycia w anestezjologii i intensywnej terapii z opcją wbudowanego kolanka 90°, który ogranicza potrzebę 
stosowania dodatkowej przestrzeni martwej lub oddzielnego kolanka pacjenta.

* Tylko HMEF

** Należy odnieść się do informacji na temat objętości przestrzeni martwej w sekcji Złączki pacjenta.

Filtry oddechowe, HME i HMEF  •  Filtry z Wymiennikami Ciepła i Wilgoci (HMEFs)

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/cleartherm-range-medium-efficiency#enquiry
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Clear-Therm Mini Clear-Therm Mini Clear-Therm Mikro Clear-Therm Mikro

Kod 1831000 1831197 1441000 1441197

Ilość w opakowaniu 40 40 20 40

Port luer lock    
Utrata wilgoci 6,8 mg H2O/L 6,8 mg H2O/L 12,3 mg H2O/L 12,3 mg H2O/L

Wyliczony zwrot wilgoci 31,7 mg H2O/L 31,7 mg H2O/L 26,8 mg H2O/L 26,8 mg H2O/L

Skuteczność filtracji >99,99% >99,99% >99,99% >99,99%

Opór przepływu przy 30L/min 1,5 cm H2O 2,0 cm H2O N/A N/A

Opór przepływu przy 10L/min N/A N/A 1,0 cm H2O 0,9 cm H2O

Przestrzeń martwa 26 ml 26 ml* 11 ml 11 ml*

Waga 22 g 29 g 11 g 19 g

Złączki 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 15M-15F 15M -22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >90 ml >90 ml >35 ml >35 ml

Akcesoria Nieruchome kolanko** 
1997000

Nieruchome kolanko** 
1997000

Clear-Therm Mini i Micro
Dla dzieci i noworodków.

Filtry oddechowe, HME i HMEF  •  Filtry z Wymiennikami Ciepła i Wilgoci (HMEFs)

* Tylko HMEF

** Należy odnieść się do informacji na temat objętości przestrzeni martwej w sekcji Złączki pacjenta.

Kod 1641000 1641197 1641012

Ilość w opakowaniu 100 50 75

Port luer lock   
Utrata wilgoci 13,3 mg H2O/L 13,3 mg H2O/L 13,3 mg H2O/L

Wyliczony zwrot wilgoci 25,9 mg H2O/L 25,9 mg H2O/L 25,9 mg H2O/L

Skuteczność filtracji >99,9% >99,9% >99,9%

Opór przepływu przy 30L/min 0,9 cm H2O 1,2 cm H2O 1,2 cm H2O

Opór przepływu przy 60L/min 2,1 cm H2O 3,1 cm H2O 3,2 cm H2O

Przestrzeń martwa 34 ml 34 ml* 34 ml*

Waga 19 g 26 g 35 g

Złączki 22F-22M/15F 22F-22M/15F 22F-22M/15F

Minimalna objętość oddechowa >100 ml >100 ml >100 ml

Akcesoria Nieruchome kolanko** 
1997000

Superset™ Przestrzeń 
martwa z nieruchomym 

kolankiem** 
3504000 + 1997000

Clear-Therm Midi
Wersja o małej objętości do minimalizowania przestrzeni martwej w anestezjologii.

Gama Clear-Therm™

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/cleartherm-range-medium-efficiency#enquiry


Anestezjologia

Pełna gama anestetycznych układów oddechowych  
i akcesoriów do stosowania na blokach operacyjnych, 
salach pooperacyjnych i na oddziałach ratunkowych.

Anestetyczne maski twarzowe .............................................................  46
Anestetyczne układy oddechowe....................................................... 55
Akcesoria układu oddechowego ........................................................ 70
Pochłaniacze CO2 .......................................................................................... 78
Resuscytacja i medycyna ratunkowa .............................................  84

Skontaktuj się z nami

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
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Anestetyczne maski twarzowe

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
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Anestetyczne maski twarzowe  •  Maski anestetyczne – jednorazowe

Anestetyczne maski twarzowe ClearLite™

Gama anestetycznych masek twarzowych, która obejmuje 
siedem rozmiarów, aby zaspokoić potrzeby kliniczne wszystkich 
pacjentów odnośnie typów i rozmiarów. Dostępne są
rozmiary od 0 dla noworodka do rozmiaru 6 dla dużej osoby 
dorosłej. Dzięki ulepszonej konstrukcji anatomicznej maska 
ClearLite zapewnia doskonałą charakterystykę szczelności 
przy minimalnym nacisku, zmniejszając ryzyko niepotrzebnego 

dyskomfortu lub potencjalnego urazu. Znakomite uszczelnienie 
pomoże również lekarzom zapewnić optymalną ręczną wentylację 
pacjenta zarówno w trakcie znieczulenia, jak i podczas akcji 
ratunkowej. 

Gama ClearLite nie zawiera PCV ani ftalanów, co istotnie 
minimalizuje wpływ na środowisko.

Anatomiczny kształt
Zapewnia doskonałe dopasowanie do różnych 
typów i rozmiarów twarzy. Do uzyskania 
skutecznego uszczelnienia wymagany 
jest minimalny ucisk, co zmniejsza ryzyko 
przypadkowego urazu i uszkodzenia nerwów

Zmniejszona objętość maski  
Redukuje potencjalny oddech 
zwrotny i ogranicza ryzyko  
związane z podwyższonymi 
końcowo-wydechowymi  
stężeniami CO2 Mały wpływ na środowisko

Bez PCV i ftalanów

Przejrzysty korpus
Doskonała przejrzystość ułatwiająca ocenę 
prawidłowej perfuzji pacjenta

Lekka maska
Zapewnia lekarzowi lepszy uchwyt i komfort 
użytkowania

22F

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Kod Kod bez pierścienia 
mocującego

Opis Ilość w 
opakowaniu

7296000 NOWOŚĆ 7296001 NOWOŚĆ ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 6, bardzo duża,  
osoby dorosłe, czerwony mankiet, 22F

20

7295000 NOWOŚĆ 7295001 NOWOŚĆ ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 5, duża, osoby dorosłe, 
pomarańczowy mankiet, 22F

35

7294000 NOWOŚĆ 7294001 NOWOŚĆ ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 4, osoby dorosłe,  
zielony mankiet, 22F

35  

7293000 NOWOŚĆ 7293001 NOWOŚĆ ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 3, mała, osoby dorosłe, 
żółty mankiet, 22F

35

7292000 NOWOŚĆ 7292001 NOWOŚĆ ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 2, dzieci, biały mankiet, 22F 25

- 7291000 NOWOŚĆ ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 1, niemowlęta,  
szary mankiet, bez pierścienia mocującego, 15M

30

- 7290000 NOWOŚĆ ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 0, noworodki,  
niebieski mankiet, bez pierścienia mocującego, 15M

40

Elastyczny mankiet 
niewymagający 
nadmuchiwania

Zapewnia komfortowe  
i prawidłowe uszczelnienie

Ograniczenie odpadów
Maski dostępne bez 

pierścienia mocującego

Bezpieczne i pewne połączenie
Optymalne połączenie pomiędzy maską  

a stosowanym układem oddechowym. Zwężka 
stożkowa ISO 22 mm zgodna z normą ISO 5356

Kodowanie kolorystyczne
Komfortowe, elastyczne mankiety  

w różnych kolorach ułatwiają szybką i łatwą 
identyfikację prawidłowego rozmiaru maski

 Produkt o mniejszym wpływie na środowisko 

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com/info/quadralite
http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
https://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/clearlite-anaesthetic-face-masks#videos
https://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/clearlite-anaesthetic-face-masks#enquiry
https://youtu.be/SR1HGzyU-IE
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Anestetyczne maski twarzowe  •  Maski anestetyczne – jednorazowe

Anestetyczne maski twarzowe QuadraLite™

Wyjątkowa anestetyczna maska twarzowa
W przeciwieństwie do tradycyjnych masek twarzowych 
QuadraLite nie posiada nadmuchiwanego mankietu. 
Innowacyjne techniki wytłaczania umożliwiły połączenie dwóch 
specjalnych materiałów w celu stworzenia maski twarzowej  
o anatomicznym kształcie i miękkim uszczelnieniu. Zapewnia to 
wygodne i jeszcze szczelniejsze dopasowanie, a przezroczysty 
korpus umożliwia doskonałą widoczność twarzy pacjenta.

Cztery rozmiary dla wszystkich pacjentów
Gama QuadraLite zamiast tradycyjnych siedmiu rozmiarów 
obejmuje jedynie cztery. Za sprawą wyjątkowego kształtu 
anatomicznego i ze względu na minimalne ciśnienie  
dociskowe wymagane do uszczelnienia stanowi  
rozwiązanie dla wszystkich pacjentów.

Kod Opis Ilość w 
opakowaniu

7194000 QuadraLite, duża maska anestetyczna dla dorosłych, rozmiar 4, zielony mankiet, 22F  
(zastępuje tradycyjne maski o rozmiarze 5-6)

35

7193000 QuadraLite, średnia maska anestetyczna dla dorosłych, rozmiar 3, żółty mankiet, 22F  
(zastępuje tradycyjne maski o rozmiarze 3-5)

35

7192000 QuadraLite, mała maska anestetyczna dla dorosłych, rozmiar 2, biały mankiet, 22F  
(zastępuje tradycyjne maski o rozmiarze 2-3)

25

7191000 QuadraLite, maska anestetyczna dla niemowląt, bez pierścienia mocującego, rozmiar 1,  
szary mankiet, 15M (zastępuje tradycyjne maski o rozmiarze 0-1)

30

7089000 Pierścień mocujący maski anestetycznej do QuadraLite™ i EcoMask™ z portem 22 mm 150  

o QuadraLite™
się więcej 
Dowiedz 

www.intersurgical.com/info/quadralite

 Produkt o mniejszym wpływie na środowisko 

Miękki mankiet
Wygodne i szczelne dopasowanie 
do różnych rozmiarów twarzy

Anatomiczny kształt
Zapewnia dokładne dopasowanie 
oraz mniejszą przestrzeń martwą

Bardziej ekologiczne  
i bezpieczne rozwiązanie

Maski QuadraLite są produkowane 
z polipropylenu i elastomeru 

termoplastycznego, nie zawierają 
PCV i są wolne od ftalanów

Przezroczysty korpus
Doskonała widoczność

22F

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Kodowanie kolorystyczne
Dopasowane kolorystycznie do 

innych produktów firmy Intersurgical 
w celu ułatwienia wyboru

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
https://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/quadralite-anaesthetic-face-masks#enquiry
http://www.intersurgical.com/info/quadralite
https://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/quadralite-anaesthetic-face-masks#videos
https://www.youtube.com/watch?v=ybMZPoAiHy4
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Kod Kod bez pierścienia 
mocującego

Opis Ilość w 
opakowaniu

1126000 1126111 NOWOŚĆ Zapachowa maska anestetyczna, rozmiar 6, bardzo duży dorosły, wanilia, 22F 24

1125000 1125111 NOWOŚĆ Zapachowa maska anestetyczna, rozmiar 5, duży dorosły, wanilia, 22F 30

1124000 1124111 NOWOŚĆ Zapachowa maska anestetyczna, rozmiar 4, średni dorosły, wanilia, 22F 40

1123000 1123111 NOWOŚĆ Zapachowa maska anestetyczna, rozmiar 3, mały dorosły, wanilia, 22F 50

1122000 1122111 NOWOŚĆ Zapachowa maska anestetyczna, rozmiar 2, pediatria, wiśniowy, 22F 35

1129000 1129111 NOWOŚĆ Zapachowa maska anestetyczna, rozmiar 2, pediatria, truskawka, 22F 35

1121000 1121111 NOWOŚĆ Zapachowa maska anestetyczna, rozmiar 1, niemowlę, wiśnia, 15M 32

1128000 1128111 NOWOŚĆ Zapachowa maska anestetyczna, rozmiar 1, niemowlę, truskawka, 15M 32

1120000 1120111 NOWOŚĆ Zapachowa maska naestetyczna, rozmiar 0, noworodek, wiśnia, 15M 40

1127000 1127111 NOWOŚĆ Zapachowa maska anestetyczna, rozmiar 0, noworodek, truskawka, 15M 40

Zastawka mankietu na szczycie 
maski (od strony nosa)
Komfort użytkownika

Elastyczny przezroczysty korpus
Dobra widoczność twarzy pacjenta

Zapach
Ułatwia relaks

Miękki mankiet 
twarzowy z regulacją
Wygoda pacjenta i dobre 
dopasowanie anatomiczne

Anestetyczne maski zapachowe

W ofercie różnorodne rozmiary i zapachy
Gama jednorazowych masek zapachowych z PCV, z regulacją ciśnienia 
w mankiecie, dostępne w siedmiu rozmiarach i trzech zapachach: 
wiśniowym, truskawkowym lub waniliowym. Dostępne w zimnym 
miętowym kolorze pomagającym pacjentom się zrelaksować.

Ograniczenie odpadów
Maski dostępne bez 

pierścienia mocującego

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/scented-anaesthetic-masks#enquiry
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15M

15M

15M

22F

Okrągłe maski anestetyczne z przezroczystego silikonu

Gama płaskich, okrągłych masek w kształcie obwarzanka  
dla dzieci, niemowląt, noworodków i wcześniaków.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

8112000 Okrągła maska anestetyczna z przezroczystego silikonu, dziecięca, rozmiar 2, 22F 30

8111000 Okrągła maska anestetyczna z przezroczystego silikonu, niemowlęca, rozmiar 1, 15M 40

8110000 Okrągła maska anestetyczna z przezroczystego silikonu, noworodkowa, rozmiar 0, 15M 40

8100000 Okrągła maska anestetyczna z przezroczystego silikonu, dla wcześniaków, rozmiar 00, 15M 40

Anestetyczne maski twarzowe  •  Maski anestetyczne – jednorazowe

Kod Kod bez pierścienia 
mocującego

Opis Ilość w 
opakowaniu

1517000 1517111 NOWOŚĆ Economy, bardzo duża anestetyczna maska twarzowa dla dorosłych, rozmiar 6, 22F 25

1516000 1516111 NOWOŚĆ Economy, duża anestetyczna maska twarzowa dla dorosłych, rozmiar 5, 22F 30

1515000 1515111 NOWOŚĆ Economy, średnia anestetyczna maska twarzowa dla dorosłych, rozmiar 4, 22F 40

1514000 1514111 NOWOŚĆ Economy, mała anestetyczna maska twarzowa dla dorosłych, rozmiar 3, 22F 50

1513000 1513111 NOWOŚĆ Economy, anestetyczna maska twarzowa dla dzieci, rozmiar 2, 22F 35

1512000 1512111 NOWOŚĆ Economy, anestetyczna maska twarzowa dla niemowląt, rozmiar 1, 15M 40

1511000 1511111 NOWOŚĆ Economy, anestetyczna maska twarzowa dla noworodków, rozmiar 0, 15M 50

Miękki mankiet
Wygoda pacjenta i bardzo 
szczelne przyleganie

Przezroczysty elastyczny 
korpus i mankiet
Dobra widoczność pacjenta

Dostępna w siedmiu 
rozmiarach

od noworodkowego po 
bardzo duży dla dorosłych

22F

Maski anestetyczne Economy

Gama siedmiu kodowanych kolorystycznie anestetycznych 
masek twarzowych z PCV z miękkim mankietem, przezroczystą 
obudową i kodowanym kolorystycznie pierścieniem 
mocującym. Siedem rozmiarów, od noworodkowego po bardzo 
duży dla dorosłych.

Ograniczenie odpadów
dostępna wersja bez 

pierścienia mocującego

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/economy-anaesthetic-masks#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/clear-silicone-round-anaesthetic-masks#enquiry
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Maski anestetyczne Explorer do badań endoskopowych

Do podawania analgezji wziewnej podczas  
procedur endoskopowych
Gama masek PCV do podawania analgezji wziewnej podczas 
procedur endoskopowych. Jednorazowe maski zapewniają 
profilaktykę zakażeń krzyżowych.

Maski Explorer firmy Intersurgical do badań endoskopowych 
umożliwiają łatwe wprowadzenie sondy endoskopowej przez 
nos lub usta, podczas stosowania analgezji wziewnej w tym 
samym czasie. Na masce znajdują się trzy jednokierunkowe 
zastawki (maska w rozmiarze 1 posiada tylko jedną zastawkę), 
umożliwiające łatwy dostęp z każdej strony pacjenta.

Maski są głównie używane w procedurach bronchoskopowych, 
gaz jest podawany przez 22 mm port centralny. Maski 
te można również stosować u pacjentów poddawanych 
przezprzełykowemu badaniu echokardiograficznemu  
(T.O.E., ang. transoesophageal echocardiogram).

Miękki mankiet
Wygoda pacjenta i bardzo 
szczelne przyleganie

Samouszczelniające się zastawki
Umożliwiają łatwy dostęp

Anatomiczny kształt
Dla dokładnego dopasowania

Dostępna w 4 rozmiarach
Od dorosłych po niemowlęta

Kod Opis Ilość w opakowaniu

1594000 Maska anestetyczna Explorer do badań endoskopowych, dla dorosłych, rozmiar 4, 22F 40

1593000 Maska anestetyczna Explorer do badań endoskopowych, dla małych osób dorosłych, rozmiar 3, 22F 50

1592000 Maska anestetyczna Explorer do badań endoskopowych, dla dzieci, rozmiar 2, 22F 35

1591000 Maska anestetyczna Explorer do badań endoskopowych, dla niemowląt, rozmiar 1, 15M 40

Kodowany kolorystycznie 
pierścień mocujący

Dla łatwej identyfikacji oraz 
integracji z innymi produktami 

oddechowymi firmy Intersurgical

22F

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/explorer-endoscopy-masks#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/explorer-endoscopy-masks#videos
https://www.youtube.com/watch?v=AIiuJk4YsRU
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Kod Opis Ilość w opakowaniu

8926000 Bardzo duża anatomiczna maska anestetyczna dla dorosłych, rozmiar 6, 22F 1

8826000 Bardzo duża anatomiczna maska anestetyczna dla dorosłych, z pierścieniem mocującym, rozmiar 6, 22F 1

8925000 Duża anatomiczna maska anestetyczna dla dorosłych, rozmiar 5, 22F 1

8825000 Duża anatomiczna maska anestetyczna dla dorosłych, z pierścieniem mocującym, rozmiar 5, 22F 1

8924000 Średnia anatomiczna maska anestetyczna dla dorosłych, rozmiar 4, 22F 1

8824000 Średnia anatomiczna maska anestetyczna dla dorosłych, z pierścieniem mocującym, rozmiar 4, 22F 1

8923000 Mała anatomiczna maska anestetyczna dla dorosłych, rozmiar 3, 22F 1

8823000 Mała anatomiczna maska anestetyczna dla dorosłych, z pierścieniem mocującym, rozmiar 3, 22F 1

8922000 Anatomiczna maska anestetyczna dla dzieci, rozmiar 2, 22F 1

8822000 Anatomiczna maska anestetyczna dla dzieci, z pierścieniem mocującym, rozmiar 2, 22F 1

8921000 Anatomiczna maska anestetyczna dla niemowląt, rozmiar 1, 22F 1

8821000 Anatomiczna maska anestetyczna dla niemowląt, z pierścieniem mocującym, rozmiar 1, 22F 1

8920000 Anatomiczna maska anestetyczna dla noworodków, rozmiar 0, 22F 1

8820000 Anatomiczna maska anestetyczna dla noworodków, z pierścieniem mocującym, rozmiar 0, 22F 1

Anatomiczne maski anestetyczne 
– wielokrotnego użytku

Gama bezlateksowych masek anatomicznych stanowiąca 
rozwiązanie dla osób, którym zależy na niezawodnym 
i efektywnym produkcie z materiału syntetycznego, do 
wykorzystania w anestezjologii. Mają anatomiczny kształt 
i nadmuchiwany mankiet. Wytwarzane są z chloroprenu, 
syntetycznego materiału o właściwościach podobnych do 
kauczuku naturalnego (NRL, ang. Natural Rubber Latex), ale 
bez ryzyka alergii typu 1 (białkowych). Maski można w całości 
sterylizować w autoklawie w maksymalnej temperaturze 
wynoszącej 137°C. Maski są wyposażone w kapturek, 
umożliwiający nadmuchanie i spuszczenie gazu z mankietu.

Anestetyczne maski twarzowe  •  Maski anestetyczne Alterna™ – wielokrotnego użytku

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/anatomical-anaesthetic-masks#enquiry
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Anestetyczne maski twarzowe  •  Maski anestetyczne Alterna™ – wielokrotnego użytku

Kod Opis Ilość w opakowaniu

8749006 ClearFlex, bardzo duża silikonowa maska anestetyczna dla dorosłych, rozmiar 6, 22F 1

8749005 ClearFlex, duża silikonowa maska anestetyczna dla dorosłych, rozmiar 5, 22F 1

8749004 ClearFlex, średnia silikonowa maska anestetyczna dla dorosłych, rozmiar 4, 22F 1

8749003 ClearFlex, mała silikonowa maska anestetyczna dla dorosłych, rozmiar 3, 22F 1

8749002 ClearFlex, silikonowa maska anestetyczna dla dzieci, rozmiar 2, 22F 1

8749001 ClearFlex, silikonowa maska anestetyczna dla niemowląt, rozmiar 1, 22F 1

8749000 ClearFlex, silikonowa maska anestetyczna dla noworodków, rozmiar 0, 22F 1

Silikonowe maski anestetyczne ClearFlex™ 
– wielokrotnego użytku

Maski ClearFlex są produkowane z silikonu i mają tradycyjny 
anatomiczny kształt zapewniający dobrą widoczność pacjenta. 
Można je sterylizować w autoklawie w maksymalnej temperaturze 
wynoszącej 137°C. Użycie materiału silikonowego sprawia, że są 
całkowicie pozbawione lateksu i stanowią idealne rozwiązanie dla 
noworodków, dzieci i osób dorosłych.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

8848005 ClearFlex economy, duża silikonowa maska anestetyczna dla dorosłych, rozmiar 5, 22F 5

8848004 ClearFlex economy, średnia silikonowa maska anestetyczna dla dorosłych, rozmiar 4, 22F 5

8848003 ClearFlex economy, mała silikonowa maska anestetyczna dla dorosłych, rozmiar 3, 22F 5

8848002 ClearFlex economy, silikonowa maska anestetyczna dla dzieci, rozmiar 2, bez pierścienia mocującego, 22F 5

8848001 ClearFlex economy, silikonowa maska anestetyczna dla niemowląt, rozmiar 1, bez pierścienia mocującego, 15M 5

8848000 ClearFlex economy, silikonowa maska anestetyczna dla noworodków, rozmiar 0, bez pierścienia mocującego, 15M 5

8848006 ClearFlex economy, silikonowa maska anestetyczna dla wcześniaków, rozmiar 00, bez pierścienia mocującego, 15M 5

Silikonowe maski anestetyczne ClearFlex™ economy  
– wielokrotnego użytku

ClearFlex Economy to ekonomiczna alternatywa dla użytkowników 
poszukujących zalet i korzyści bezlateksowej maski silikonowej.

W masce zastosowano zintegrowaną, standardową złączkę  
o anatomicznym kształcie. Przezroczysta konstrukcja zapewnia 
doskonałą widoczność. Mniejsze rozmiary mają cylindryczny 
kształt w celu zapewnienia i utrzymania bardzo dużego stopnia 
szczelności u niemowląt i noworodków.

Można je sterylizować w autoklawie w maksymalnej temperaturze 
wynoszącej 137°C.

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/clearflex-silicone-anaesthetic-masks#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/clearflex-economy-silicone-anaesthetic-masks#enquiry
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Akcesoria do masek

Silikonowe lejce dla dorosłych i dzieci oraz pierścień mocujący 
dostosowane do masek twarzowych z gamy Alterna™.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

8748014 Rendell Baker, silikonowa maska anestetyczna dla dzieci, rozmiar 3, 22F 1

8748013 Rendell Baker, mała silikonowa maska anestetyczna dla dzieci, rozmiar 2, 22F 1

8748012 Rendell Baker, silikonowa maska anestetyczna dla niemowląt, rozmiar 1, 22F 1

8748011 Rendell Baker, silikonowa maska anestetyczna dla noworodków, rozmiar 0, 22F 1

Kod Opis Ilość w opakowaniu

8740007 4-punktowe silikonowe lejce na głowę, duże 12

8740008 4-punktowe silikonowe lejce na głowę, małe 12

8724013 Pierścień mocujący do anatomicznych masek anestetycznych wielokrotnego użytku 1

Silikonowe maski anestetyczne Rendell Baker – wielokrotnego użytku

Gama anatomicznych i bezlateksowych masek silikonowych 
stworzonych zgodnie ze specyfikacją Rendell Bakera. 
Doskonale nadają się do użycia w pediatrii, ponieważ 
zapewniają idealną szczelność przy minimalnym ciśnieniu.

Zaletą masek jest mała przestrzeń martwa. Mogą być 
poddawane sterylizacji parowej w temperaturze 137°C.

Anestetyczne maski twarzowe  •  Maski anestetyczne Alterna™ – wielokrotnego użytku

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/rendell-baker-silicone-anaesthetic-masks#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/mask-accessories#enquiry
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Anaesthetic Breathing Systems  •  Adult Circle Breathing Systems

Anestetyczne układy oddechowe

Skontaktuj się z nami

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
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Anestetyczne układy oddechowe  •  Okrężne układy oddechowe dla dorosłych

 Silver Knight – więcej informacji znajduje się na stronie 60

 Dostępna wersja sterylna

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

Flextube™ – okrężne układy oddechowe

Gama okrężnych układów oddechowych Flextube z unikalnym elementem zaciskowym. Gwarantuje eliminację przecieków oraz 
rozłączeń w przypadku stosowania ze złączkami firmy Intersurgical z wgłębieniem. Niektóre układy są dostarczone w wersji sterylnej  
i Silver Knight™, oferując dodatkowe opcje. Przewodnik po typach rur znajduje się na stronie 5.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2000000 (S*) 22 mm układ oddechowy Flextube, ≥ 1,6 m 20 (15*)

2000100 22 mm Silver Knight antybakteryjny układ oddechowy Flextube, ≥ 1,6 m 20

2001000 (S*) 22 mm układ oddechowy Flextube, ≥ 2,4 m 15 (10*)

2001100 22 mm układ oddechowy Flextube z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight, ≥ 2,4 m 15

2002000 22 mm układ oddechowy Flextube z gałęzią, ≥ 1,6 m 14

2003000 22 mm układ oddechowy Flextube z gałęzią, ≥ 2,4 m 14

2010000 (S*) 22 mm układ oddechowy Flextube z 2 l workiem i gałęzią, ≥ 1,6 m 14 (12*)

2010100 22 mm układ oddechowy Flextube z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight z 2 l workiem i gałęzią, ≥ 1,6 m 14

2011000 22 mm układ oddechowy Flextube z 2 l workiem i gałęzią, ≥ 2,4 m 14

2011100 22 mm układ oddechowy Flextube z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight z 2 l workiem i gałęzią, ≥ 2,4 m 14

2013000 22 mm układ oddechowy Flextube z regulowanym łącznikiem Y i obrotową szyjką, ≥ 1,6 m 12

2141000 22 mm układ oddechowy Flextube z pojedynczą pułapką wodną, ≥ 1,6 m 10

1,6 m

Kapturek zabezpieczający

22M/15F0,8 m gałąź

22F22F

22F

22F

Akcesoria

22M 22M

22M 22M
2 litry22F

 zilustrowany układ

Smoothbore – okrężne układy oddechowe

Gama okrężnych układów oddechowych Smoothbore obejmuje elastyczne złączki końcowe od strony aparatury wraz z lekkimi  
i sztywnymi złączkami w obrębie układu, zapewniając lepsze wspomaganie wentylacji.

Przewodnik po typach rur znajduje się na stronie 5.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

5000000 (S*) 22 mm układ oddechowy Smoothbore, ≥ 1,6 m 12 (20*)

5009000 (S*) 22 mm układ oddechowy Smoothbore z portami w łączniku Y, pułapkami wodnymi i gałęzią, ≥ 1,6 m 10 (12*)

 zilustrowany układ

Akcesoria

22M22M

1,6 m

Kapturek zabezpieczający

22M/15F

Elastyczne
22F

Elastyczne
22F

Wydech

Wdech

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/flextube-circle-breathing-systems#enquiry
http://www.intersurgical.co.uk/products/anaesthesia/smoothbore-circle-breathing-systems#enquiry
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Anestetyczne układy oddechowe  •  Okrężne układy oddechowe dla dorosłych

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2150000 22 mm Compact, rozciągliwy układ oddechowy z kolankiem luer, ≥ 1,5 m 70

2151000 (S*) 22 mm Compact, rozciągliwy układ oddechowy z kolankiem luer, ≥ 2,0 m 70 (30*)

2152000 22 mm Compact, rozciągliwy układ oddechowy z 3 l workiem i gałęzią, ≥ 2,0 m 35

2153000 22 mm Compact, rozciągliwy układ oddechowy z 3 l workiem, filtrem i gałęzią, ≥ 2,0 m 35

2154000 (S*) 22 mm Compact, rozciągliwy układ oddechowy z 2 l workiem i gałęzią, ≥ 2,0 m 35 (20*)

2155000 22 mm Compact, rozciągliwy układ oddechowy z dwiema samouszczelniającymi się pułapkami wodnymi i gałęzią, ≥ 3,0 m 12

2156000 22 mm Compact, rozciągliwy układ oddechowy z 2 l workiem i gałęzią, ≥ 3,0 m 25

2157000 22 mm Compact, rozciągliwy układ oddechowy z 2 l workiem i gałęzią, ≥ 3,0 m 25

2158000 22 mm Compact, rozciągliwy układ oddechowy z kolankiem luer, ≥ 3,0 m 40

1526000 Compact, rozciągalna rura ≥ 2,0 m 100

 zilustrowany układ

Port luer lock

22M/15F

2,0 m (po rozciągnięciu)

22F

1,5 m (po rozciągnięciu)

22F

22F

22F

Akcesoria

22M 22M

2 litry22F

Rozciągliwe anestetyczne układy oddechowe Compact™ 
zapewniające wszechstronne rozwiązanie

Optymalna kompresja
Rozciągliwy anestetyczny układ oddechowy Compact 
opracowano z myślą o aspektach ekonomicznych. Wyjątkowa 
konstrukcja rury sprawia, że układ można złożyć do niemal jednej 
piątej pełnej długości. Jest dostarczany w skompresowanej 
formie, która umożliwia umieszczenie w pudełku większej 
liczby układów, co zapewnia bardziej efektywne ekonomicznie 
przechowywanie i utylizację w porównaniu z innymi układami 
oddechowymi. Standardowe pudełko układów Compact może 
pomieścić zapasy na trzy dodatkowe tygodnie pracy szpitala.

• Więcej układów Compact w pudełku
• Mniejsze wymagania magazynowe
• Niższy koszt transportu objętościowego
• Lepsza utylizacja

Mały opór przepływu
Płytki profil zapewnia bardziej laminarny przepływ gazu  
i mniejszy opór przepływu. Opór przy przepływie 60 l/min dla 
rozciągniętej rury to 1,0 cm H2O na metr.

Lekki układ
Układ lżejszy niż inne rozciągliwe układy, dzięki czemu naprężenie 
urządzenia w drogach oddechowych pacjenta jest minimalne.

Mała podatność
Podatność rur układu Compact po rozciągnięciu wynosi 4,4 
ml/kPa na metr rury. Wartość ta jest mniejsza niż wymagana 
przez normę ISO 5367:2000.

Regulowana długość
Zapakowane i dostarczane w najmniejszej długości, którą 
do wymaganego zastosowania klinicznego można w prosty 
sposób zwiększyć.

Łatwe nadawanie kształtu
Właściwości układu Compact umożliwiają ustawienie  
go w dowolnej wymaganej pozycji. Pozwala to stosować go 
w różnych ułożeniach. Układ świetnie sprawdza się podczas 
zabiegów w obrębie głowy i szyi, ponieważ może zostać 
umieszczony z dala od pacjenta i nie wymaga żadnych 
dodatkowych złączek.

 Dostępna wersja sterylna

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/compact-extendable-breathing-systems#enquiry
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Anestetyczne układy oddechowe  •  Współosiowe Układy Oddechowe

Źródła: 1. „Checking Anaesthetic Equipment 3”, (2004), E2, Anaesthetic Association of Great Britain and Ireland (AAGBI).

Integralna linia do monitorowania 
gazów oddechowych umieszczona 
bezpiecznie wewnątrz 
zewnętrznego światła
Nie może być przypadkowo zahaczona 
co mogłoby skutkować rozłączeniem linii 
do monitorowania (nie dotyczy pozycji 
2900000 i 2901000)

Duża, 30 mm średnica 
zewnętrznego światła
Dzięki temu opór przepływu gazów 
wydechowych jest utrzymany na 
minimalnym poziomie. W trakcie 
pasywnej fazy wydechowej 
spontanicznego oddychania pacjent 
nie odczuwa dodatkowego oporu.

Gama uniwersalnych, współosiowych anestetycznych układów 
oddechowych UniFlow została zaprojektowana w celu spełnienia 
zapotrzebowania na zmieniające się praktyki kliniczne oraz 
potrzeby użytkowników.

Układy UniFlow pasują do wszystkich standardowych 
pochłaniaczy dwutlenku węgla i są doskonałe do stosowania  
w anestezji niskoprzepływowej.

Każdy układ UniFlow został wyposażony  
w tester szczelności 
Łatwość sprawdzenia integralności wewnętrznego światła 
zgodnie z zaleceniem AAGBI1. Możliwość dokładnego  
i niezależnego sprawdzenia wewnętrznego i zewnętrznego 
światła pod kątem nieszczelności zapewnia bezpieczeństwo.

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Wewnętrzne światło jest 
wyposażone w integralną 
funkcję obrotową 
Wewnętrzne światło jest niezależne 
od światła zewnętrznego, co 
ogranicza możliwość zgięcia 
prowadzącego do ograniczenia 
przepływu gazów

Wewnętrzne światło jest mocowane na 
końcu po stronie pacjenta
Wewnętrzne światło nie „migruje” w górę 
zewnętrznego światła, dzięki czemu nie 
zwiększa przestrzeni martwej. Umożliwia także 
wprowadzenie testera szczelności UniFlow  
w celu oceny integralności światła 
wewnętrznego, zgodnie z zaleceniem AAGBI1.

Podwójne światło
Pacjent otrzymuje cieplejsze wilgotne gazy 
niż w przypadku konwencjonalnego układu 
dwóch równoległych gałęzi

Rozciągliwa gałąź 
gazów wydechowych o 

długości do 0,5 m
Łatwość mocowania 

UniFlow w dowolnym 
układzie pochłaniacza

Wersja Silver Knight™
Także dostępna. Szczegóły 
znajdują się na stronie 60

Uniwersalne współosiowe układy oddechowe UniFlow™ idealne do 
anestezji niskoprzepływowej

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/uniflow-coaxial-breathing-systems-with-leak-tester#videos
https://youtu.be/o5ohf7Q5sWs
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Współosiowe układy oddechowe UniFlow™ z testerem szczelności

UniFlow to wygodny układ oddechowy typu „rura w rurze”, zaprojektowany z myślą o anestezji niskoprzepływowej. Zapewnia 
cieplejsze i bardzie wilgotne gazy oddechowe oraz opcję zintegrowanej linii do monitorowania gazów oddechowych.

Układy UniFlow można obecnie stosować w pediatrii, u pacjentów ważących zaledwie 5 kg2

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2900000 (S*) 30 mm współosiowy układ oddechowy UniFlow z gałęzią, ≥ 1,6 m 12 (15*)

2901000 30 mm współosiowy układ oddechowy UniFlow z gałęzią, ≥ 2,4 m 10

2902000 (S*) 30 mm współosiowy układ oddechowy UniFlow ze zintegrowaną linią do monitorowania i gałęzią, ≥ 1,6 m 12 (15*)

2903000 30 mm współosiowy układ oddechowy UniFlow ze zintegrowaną linią do monitorowania i gałęzią, ≥ 2,4 m 10

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2910000 30 mm współosiowy układ oddechowy UniFlow deluxe z 2 l workiem, zintegrowaną linią do monitorowania i gałęzią, ≥ 1,6 m 12

2911000 30 mm współosiowy układ oddechowy UniFlow deluxe z 2 l workiem, zintegrowaną linią do monitorowania i gałęzią, ≥ 2,4 m 10

 zilustrowany układ

 zilustrowany układ

 Dostępna wersja sterylna

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

Źródła: 2. Queen Silvia’s Childrens Hospital, Goteborg, 2009.

Anestetyczne układy oddechowe  •  Współosiowe Układy Oddechowe

22F

Zastawka APL Mk.II

30M

22F 22F

22F

0,5 m gałąź

22M

2 litry

Zintegrowana linia do monitorowania

22F

1,6 m

1,6 m

Port luer lock

Akcesoria

22M

22M

Kapturek  
zabezpieczający

Kapturek  
zabezpieczający

Złączka obrotowa

Złączka obrotowa

22M/15F

22M/15F

22M

22F

0,5 m gałąź

Tester szczelności

Tester szczelności

22F

Współosiowe układy oddechowe UniFlow deluxe z testerem szczelności

Współosiowe układy oddechowe UniFlow deluxe są wyposażone w zastawkę APL, worek oddechowy o pojemności 2L i dwie  
linie do monitorowania. Dzięki temu ten układ można zastosować do wprowadzania, do anestezji niskoprzepływowej, suplementacji 
tlenowej na sali pooperacyjnej i podczas transportu.

Wdech

Wdech

22M

22M

22M

6 mm 
zwężka 
tlenowa

Akcesoria

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/uniflow-coaxial-breathing-systems-with-leak-tester#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/uniflow-deluxe-coaxial-breathing-systems-with-leak-tester#enquiry
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Ochrona za pomocą Silver Knight
W ramach trwającej walki z zakażeniami szpitalnymi firma 
Intersurgical opracowała gamę układów zawierających dodatek 
antybakteryjny Silver Knight, zwiększającą bezpieczeństwo 
pacjentów. Ten antybakteryjny dodatek na bazie jonów srebra 
wprowadzono do szeregu układów oddechowych, do stosowania 
zarówno w anestezjologii, jak i intensywnej terapii. Badania zgodne 
z normą ISO 22196 wykazują redukcję liczby żywotnych bakterii  
o 99,9% względem prób kontrolnych.1

Zasada działania
Silver Knight to dodatek antybakteryjny, który wykorzystując 
jony srebra zakłóca normalną aktywność enzymatyczną bakterii. 
Stanowi bezpieczny, szybki i skuteczny katalizator dezaktywujący 
patogenne bakterie i przeciwdziałający ich namnażaniu się.

Ta technologia umożliwia uwalnianie jonów w małych ilościach 
przez dłuższy czas, co redukuje wzrost mikroorganizmów  
w układach oddechowych oraz na ich powierzchni.

Silver Knight to sprawdzona1 metoda ograniczania występowania 
zakażeń szczepami MRSA oraz innymi gatunkami, takimi jak 
Staphylococcus epidermis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus i Escherichia coli.

H2O Ag+

Środek antybakteryjny w postaci jonów srebra dodany do rur układów oddechowych firmy Intersurgical znacząco zmniejsza z czasem liczbę drobnoustrojów.

Rury wykazują długotrwałe działanie antybakteryjne względem szerokiego spektrum mikroorganizmów odpowiedzialnych za zakażenia szpitalne.

Źródła: 1. Intersurgical Ltd. Certyfikowane, niezależne wyniki badań, 2003.

Porównanie
Rura ze środkiem Silver Knight w porównaniu ze 
standardową rurą bez środka antybakteryjnego  
działającego na szereg mikroorganizmów.

Standardowa rura bez środka antybakteryjnego 
Rura Silver Knight

Escherichia coli

MRSA

Klebsiella pneumoniae

Acinetobacter calcoaceticus

Staphylococcus epidermis

Pseudomonas aeruginosa

Komórki bakteryjne Powierzchnie 
wewnętrzna  

i zewnętrzna

Jony srebra 
unieszkodliwiające 
bakterie

Układy oddechowe z dodatkiem antybakteryjnym  
Silver Knight™ Pomoc w walce z zakażeniami szpitalnymi
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 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

www.intersurgical.com/info/silverknight

Anestetyczne układy oddechowe  •  Silver Knight™

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/info/silverknight
http://www.intersurgical.com/info/silverknight
https://www.youtube.com/watch?v=8pLG1MF1ThY
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Współosiowe układy oddechowe UniFlow™ z dodatkiem 
antybakteryjnym Silver Knight™

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2900100 30 mm współosiowy układ oddechowy UniFlow z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight z gałęzią, ≥ 1,6 m 12

2901100 30 mm współosiowy układ oddechowy UniFlow z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight z gałęzią, ≥ 2,4 m 10

2902100 30 mm współosiowy układ oddechowy UniFlow z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight,  
ze zintegrowaną linią do monitorowania i gałęzią, ≥ 1,6 m

12

2903100 30 mm współosiowy układ oddechowy UniFlow z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight,  
ze zintegrowaną linią do monitorowania i gałęzią, ≥ 2,4 m

10

2910100 30 mm współosiowy układ oddechowy UniFlow deluxe z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight,  
z 2 l workiem, zintegrowaną linią do monitorowania i gałęzią, ≥ 1,6 m

12

2911100 30 mm współosiowy układ oddechowy UniFlow deluxe z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight,  
z 2 l workiem, zintegrowaną linią do monitorowania i gałęzią, ≥ 2,4 m

10

 zilustrowany układ

1,6 m22F

22M Złączka obrotowa

22M/15F22F

0,5 m gałąź

22F

Akcesoria

22M 22M

Tester szczelności

 Silver Knight

Anestetyczne układy oddechowe  •  Współosiowe układy oddechowe

Kapturek  
zabezpieczający

Wdech

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.co.uk/products/anaesthesia/silver-knight-antimicrobial-uniflow-coaxial-breathing-systems-with-leak-tester#enquiry
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Układy oddechowe do aparatów GE Healthcare® Carestation®

Oferujemy gamę układów oddechowych zaprojektowanych do systemów anestetycznych Carestation® firmy GE Healthcare®.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2011110 22 mm układ oddechowy Flextube™ z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight™ do 
aparatów Carestation® Aisys®, Avance® i Aespire®, z nieruchomym kolankiem, 2 l workiem 
oddechowym, 0,8 m gałęzią i zestawem spirometrycznym, ≥ 2,4 m

12

2011112 22 mm układ oddechowy Flextube z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight do aparatów 
ADU Carestation®, z nieruchomym kolankiem, 2 l workiem oddechowym, dwiema 1,2 m 
gałęziami i zestawem spirometrycznym, ≥ 2,4 m

12

2011116 22 mm układ oddechowy Flextube z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight do 
aparatów Carestation® Aisys®, Avance® i Aespire®, z nieruchomym kolankiem, 2 l workiem 
oddechowym, 1,6 m gałęzią i zestawem spirometrycznym, ≥ 2,4 m

12

 zilustrowany układ

2,4 m

0,8 m

22F

22F
22F 22M/15F22F

Akcesoria

22M

22M

22M

22M22F

22F

2 litry

 Silver Knight

Aisys, Avance, Aespire i Carestation to zastrzeżone znaki towarowe firmy Datex-Ohmeda Inc. 

Datex-Ohmeda Inc. to spółka koncernu General Electric. GE Healthcare to zastrzeżony znak towarowy spółki General Electric Company. 

Układy oddechowe z zestawami spirometrycznymi do aparatów  
GE Healthcare® Carestation®

Anestetyczne układy oddechowe  •  Układy oddechowe do GE Healthcare® Carestation®

Kapturek  
zabezpieczający

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/breathing-systems-with-spirometry-sets#enquiry
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Anestetyczne układy oddechowe  •  Układy oddechowe do GE Healthcare® Carestation®

Układy oddechowe do aparatów Carestation® Aisys®, Avance® i Aespire®

Aparaty Carestation® Aisys®, Avance® i Aespire® wyposażone w ABS (zaawansowany układ oddechowy, ang. Advanced Breathing 
System) wymagają układu oddechowego z kolankiem na gałęzi z workiem, które umożliwia połączenie ramienia worka z systemem ABS. 
Jeżeli aparat Carestation® nie jest wyposażony w system ABS, to można zastosować standardowy układ oddechowy, taki jak 2010000.

Przewodnik po typach rur znajduje się na stronie 5.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2010088 22 mm Flextube™ układ oddechowy do aparatów Aisys®, Avance® i Aespire® Carestation®  
z nieruchomym kolankiem, workiem 2L i gałęzią worka, ≥ 1,6 m

15

2010111 22 mm Silver Knight™ antybakteryjny układ oddechowy Flextube do aparatów Aisys®,  
Avance® i Aespire® Carestation® z nieruchomym kolankiem,  workiem 2L i gałęzią, ≥ 1,6 m

15

2011106 22 mm Silver Knight antybakteryjny układ oddechowy Flextube do aparatów Aisys®,  
Avance® i Aespire® Carestation® z nieruchomym kolankiem, workiem 2L i gałęzią, ≥ 2,4 m 

12

2011110 22 mm Silver Knight antybakteryjny układ oddechowy Flextube do aparatów Aisys®, Avance®  
i Aespire® Carestation® z nieruchomym kolankiem, workiem 2L, gałęzią i zestawem spirometrycznym, ≥ 2,4 m 

12

2011116 22 mm Silver Knight antybakteryjny układ oddechowy Flextube do aparatów Aisys®, Avance®  
i Aespire® Carestation® z nieruchomym kolankiem, workiem 2L, gałęzią i zestawem spirometrycznym, ≥ 2,4 m 

12

2011012 22 mm Flextube układ oddechowy do aparatów Aisys®, Avance® i Aespire® Carestation®  
z nieruchomym kolankiem, workiem 2L i gałęzią worka, ≥ 2,4 m

12

 zilustrowany układ

 Silver Knight

Aisys, Avance, Aespire i Carestation to zastrzeżone znaki towarowe firmy Datex-Ohmeda Inc. 

Datex-Ohmeda Inc. to spółka koncernu General Electric. GE Healthcare to zastrzeżony znak towarowy spółki General Electric Company. 

1,6 m

1,6 m

22M

22M/15F22F

22F

22F

22F

2 litry

Akcesoria

22M22M

Kapturek  
zabezpieczający

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.co.uk/products/anaesthesia/breathing-systems-for-the-aisys-avance-and-aespire-carestation#enquiry
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Kod Opis Ilość w opakowaniu

2010085 22 mm układ oddechowy Flextube™ do aparatów ADU Carestation, z nieruchomym 
kolankiem, 2 l workiem oddechowym i gałęzią worka, ≥ 1,6 m

15

2010109 22 mm układ oddechowy Flextube z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight™  
do aparatów ADU Carestation, z nieruchomym kolankiem, 2 l workiem i gałęzią, ≥ 1,6 m

12

2011008 22 mm układ oddechowy Flextube™ do aparatów ADU Carestation, z nieruchomym 
kolankiem, 2 l workiem oddechowym i gałęzią worka, ≥ 2,4 m

12

2011102 22 mm układ oddechowy Flextube z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight™  
do aparatów ADU Carestation, z nieruchomym kolankiem, 2 l workiem oddechowym  
i dwiema gałęziami, ≥ 2,4 m

12

2011112 22 mm układ oddechowy Flextube z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight™ do aparatów 
ADU, z nieruchomym kolankiem, 2 l workiem oddechowym, dwiema gałęziami  
i zestawem spirometrycznym, ≥ 2,4 m 

12

 zilustrowany układ

1,6 m

0,8 m

22F

22M

22M

22F

22F 22M/15F

22F

2 litry

22M

22M

Anestetyczne układy oddechowe  •  Układy oddechowe do GE Healthcare® Carestation®

 Silver Knight

Carestation to zastrzeżony znak towarowy spółki Datex-Ohmeda, Inc. 

Datex-Ohmeda Inc. to spółka koncernu General Electric. GE Healthcare to zastrzeżony znak towarowy spółki General Electric Company. 

Układy oddechowe do aparatów ADU Carestation®

Istnieje sześć układów oddechowych do aparatów ADU Carestation®. Gałąź z workiem zamontowana jest za pomocą specjalnej 
prostej złączki na jednym końcu, który umieszcza się w metalowym pierścieniu szybkozłączki pod modułem miechów respiratora.

Przewodnik po typach rur znajduje się na stronie 5.

Akcesoria

Kapturek  
zabezpieczający

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/breathing-systems-for-the-adu-carestation#enquiry
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Układy oddechowe Maplesona A i C

Oferujemy gamę lekkich wersji, najczęściej stosowanych anestetycznych układów oddechowych  w klasyfikacji Mapleson'a.

Współosiowe układy oddechowa Mapleson'a D i Deluxe w odmianie Bain'a

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2105000 Anestetyczny układ oddechowy Maplesona A w odmianie Magilla, dla dorosłych, z 2 l workiem, ≥ 1,6 m 15

2106000 Anestetyczny układ oddechowy Maplesona A w odmianie równoległej Lacka, dla dorosłych, z 2 l workiem, ≥ 1,6 m 10

2108000 (S*) Anestetyczny układ workowy Maplesona C dla dorosłych, z 2 l workiem, ≥ 1,8 m 15 (20*)

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2110000 Współosiowy układ oddechowy Maplesona D w odmianie Baina do stosowania z adapterami 
Baina (bez zastawki i worka), ≥ 1,6 m

20

2115000 Współosiowy układ oddechowy Maplesona D deluxe w odmianie Baina z 2 l workiem, ≥ 1,6 m 30

2115100 22 mm współosiowy układ oddechowy Maplesona D deluxe w odmianie Baina z dodatkiem 
antybakteryjnym Silver Knight™ z 2 l workiem, ≥ 1,6 m

30

2116000 Współosiowy układ oddechowy Maplesona D deluxe w odmianie Baina z 2 l workiem, ≥ 2,8 m 10

2117000 Współosiowy układ oddechowy Maplesona D deluxe w odmianie Baina z 2 l workiem, ≥ 5,4 m 5

 zilustrowany układ

 zilustrowany układ

15M

Akcesoria

Dla króćca 
6-9 mm

15F 22F

15F

2 litry

1,8 m

Zastawka APL Mk.II

Zastawka APL

22M/15F

30M

22M/15F

22F
1,6 m

30M

Tester szczelności

2 litry

Wewnętrzne światło

Akcesoria

22F

22F

22F

22M

Anestetyczne układy oddechowe  •  Układy Oddechowe Mapleson'a

 Silver Knight

 Dostępna wersja sterylna

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

Kapturek  
zabezpieczający

Kapturek  
zabezpieczający

Wlot świeżych gazów

Wlot świeżych gazów

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/mapleson-a-and-c-breathing-systems#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/mapleson-d-and-deluxe-bain-coaxial-breathing-systems#enquiry
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Dla większości dzieci i ich rodzin sama myśl o znieczuleniu 
ogólnym może być dość przerażająca. Firma Intersurgical 
oferuje do dyspozycji szereg produktów pediatrycznych, które 
pomagają odwrócić uwagę dziecka i zrelaksować je podczas 
znieczulania. Produkty te można rozpoznać po wzorze Misia 
Bagginsa.

Książeczka Plakat Certyfikat Odwagi 

This is to certify that
___________________________
was very brave during their  
stay in hospital on_____________

Baggins the Bear
Bravery Certificate

Baggins the Bear from
BAGGINS_CERTIFICATE ISSUE2 04.14

Quality, innovation and choice

Baggins the Bear from

Pinewood 
cabin

Oakland 
cabin

HOW_MANY_BAGGINS_POSTER_EXP issue1 04.14

Quality, innovation and choice

Goes to the Operating Room

Miś Baggins – kolekcja

Oferujemy również kolekcję z Misiem Bagginsem, obejmującą: 
• Książeczkę z historią Misia Bagginsa, który poddawany jest znieczuleniu ogólnemu, zawierającą rozdziały do kolorowania i wypełniania.
• Duży plakat do zabawy w Znajdź Misia! Przeznaczony do przymocowania do sufitu w sali anestezjologicznej.
• Certyfikat Odwagi.

Pobierz poniższe dokumenty z naszej strony internetowej www.intersurgical.com/info/bagginsbear

Pomoże pacjentowi pediatrycznemu podczas znieczulania

Worki oddechowe – jednorazowe

 Wzór misia Bagginsa

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2812000 Worek oddechowy 1 l z antyokluzyjnym mocowaniem klatkowym i wzorem misia Bagginsa, kołnierz 15F 10

2806000 Worek oddechowy 0,5 l z antyokluzyjnym mocowaniem klatkowym i wzorem misia Bagginsa, kołnierz 15F 10 

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/info/bagginsbear
http://media.intersurgical.com/global/documents/Baggins_book.pdf
http://media.intersurgical.com/global/documents/How_many_baggins_poster.pdf
http://media.intersurgical.com/global/documents/baggins_certificate.pdf
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Anestetyczny układ oddechowy z łącznikiem T dla niemowląt
Układ dla niemowląt z łącznikiem T z pediatrycznym zaworem APL umieszczonym z dala od pacjenta umożliwia spontaniczną  
i ręczną wentylację przy zachowaniu pola klinicznego wokół pacjenta. Ten układ jest oparty na modyfikacji Jacksona Rees'a  
z workiem z zamkniętą końcówką.

Układy workowe

Pediatryczny układ workowy wyposażony w kolanko do monitorowania CO2 po stronie pacjenta w celu 
bezpośredniego próbkowania. Układ ten można wykorzystać w szerokiej gamie zastosowań klinicznych, takich  
jak fizjoterapia, przenoszenie pacjenta i resuscytacja. Może być stosowany do spontanicznego oddychania  
i ręcznego wentylowania pacjentów na oddziałach operacyjnych.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2124000 Pediatryczny układ workowy z 0,5 l workiem z zamkniętą końcówką, ≥ 1,8 m 15

2126000 Pediatryczny układ workowy z 1 l workiem z zamkniętą końcówką, ≥ 1,8 m 15

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2122000 Układ oddechowy z łącznikiem T, dla niemowląt, z 0,5 l workiem z zamkniętą końcówką, ≥ 1,8 m 15

2123000 (S*) Układ oddechowy z łącznikiem T, dla niemowląt, z 1,0 l workiem z zamkniętą końcówką do 
bezpośredniego podawania gazu w pediatrii, ≥ 1,8 m

15 (20*)

 zilustrowany układ

 zilustrowany układ

15M 1,8 m
Port luer lock

0,5 litry

22M/15F

0,4 m
30M

Pediatryczna zastawka APL Mk.II

Workiem z zamkniętą końcówką

Akcesoria

Dla króćca 6-9 
mm 15F

22F15F

1,8 m

0,5 litry

Akcesoria
Workiem z zamkniętą końcówką

15M

Pediatryczna zastawka 
APL Mk.II

30M

22M/15F

Port luer lock

15F 22F

15F
Dla króćca 

6-9 mm

Układ oddechowy Maplesona F z łącznikiem T, dla niemowląt

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2120000 Układ oddechowy Maplesona F z łącznikiem T, dla niemowląt, z 0,5 l workiem z otwartą końcówką, ≥ 1,8 m 15

2121000 (S*) Układ oddechowy Maplesona F w modyfikacji Jacksona Reesa, z łącznikiem T, z 0,5 l workiem z otwartą 
końcówką, ≥ 1,8 m

15 (10*)

 zilustrowany układ

15M 1,8 m

0,5 litry

22M/15F

0,4 m

Worek z otwartą końcówką

Akcesoria

Dla króćca 6-9 
mm 15F

22F15F

 Wzór misia Bagginsa    Dostępna wersja sterylna

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

Anestetyczne układy oddechowe
Układy oddechowe Mapleson'a | Pediatryczne układy oddechowe z pediatryczną zastawką APL

Kapturek  
zabezpieczający

Kapturek  
zabezpieczający

Kapturek  
zabezpieczający

Wlot świeżych gazów

Wlot świeżych gazów

Wlot świeżych gazów

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/mapleson-f-infant-tpiece-breathing-system#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/infant-tpiece-anaesthetic-breathing-system#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/bagging-systems#enquiry
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Anestetyczne układy oddechowe  •  Pediatryczne okrężne układy oddechowe

Pediatryczne okrężne układy oddechowe Flextube™

W tych pediatrycznych układach oddechowych wykorzystano 15 mm rurę Flextube, która zmniejsza objętość układu, co jest 
szczególnie ważne w przypadku mniejszych pacjentów. W przypadku gdy kondensacja (skraplanie) stanowi problem, dostępny 
jest układ z samouszczelniającą się pułapką wodną.

Przewodnik po typach rur znajduje się na stronie 5.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2142000 15 mm anestetyczny układ oddechowy Flextube z kolankiem luer, ≥ 1,6 m 10

2143000 15 mm anestetyczny układ oddechowy Flextube z kolankiem luer i samouszczelniającą się pułapką  
wodną, ≥ 1,6 m

10

 zilustrowany układ

22M/15F

22F

22F

1,6 m

Pediatryczne okrężne układy oddechowe Compact™

Rozciągliwy anestetyczny układ oddechowy Compact zaprojektowano z myślą o aspektach ekonomicznych. Jest on dostarczany 
w formie złożonej, która pozwala umieścić w pudełku większą liczbę układów, co zapewnia bardziej opłacalne przechowywanie 
i utylizację. Oznacza to znaczną oszczędność miejsca w porównaniu z innymi układami oddechowymi. Standardowe pudełko 
układów Compact może pomieścić zapasy na trzy dodatkowe tygodnie pracy szpitala.**

Przewodnik po typach rur znajduje się na stronie 5.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2161000 15 mm Compact, pediatryczny rozciągliwy układ oddechowy z kolankiem luer, ≥ 1,5 m 85

2162000 15 mm Compact, pediatryczny rozciągliwy układ oddechowy z kolankiem luer, ≥ 2 m 70

2163000 15 mm Compact, pediatryczny rozciągliwy układ oddechowy z kolankiem luer, ≥ 3 m 40

2164000 15 mm Compact™, pediatryczny rozciągliwy układ oddechowy z kolankiem luer, 1 l workiem oddechowym  
i dodatkową gałęzią, ≥ 2 m

35

2165000 15 mm Compact™, pediatryczny rozciągliwy układ oddechowy z kolankiem luer, 1 l workiem oddechowym  
i dodatkową gałęzią, ≥ 3 m

25

 zilustrowany układ

Port luer lock
1,5 m (po rozciągnięciu)

22M/15F

22F

22F

** Porównanie między modelem Compact 2150000 i Flextube 2000000, na podstawie szpitala z czterema salami operacyjnymi i codzienną zmianą układów.

Port luer lock

Kapturek  
zabezpieczający

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.co.uk/products/anaesthesia/flextube-paediatric-circle-breathing-systems#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/compact-paediatric-circle-breathing-systems#enquiry
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Anestetyczne układy oddechowe  •  Układy oddechowe i rury Alterna™ – wielokrotnego użytku

Układy oddechowe i rury z przezroczystego silikonu – wielokrotnego użytku

Oferowana przez firmę Intersurgical gama anestetycznych produktów wielokrotnego użytku – oparta na naszej kluczowej zasadzie 
jakości, innowacyjności i szerokiego wyboru – uzupełnia pozostałe produkty oddechowe. Alterna™ oferuje wszechstronną gamę 
anestetycznych masek twarzowych (strona 52), worków oddechowych (strona 71), złączek (strona 76), akcesoriów układu 
oddechowego (strona 77) dla klientów potrzebujących rozwiązań oddechowych w zakresie ponownego użycia. Wszystkie 
produkty w gamie Alterna są projektowane tak, by mogły być wielokrotnie używane.

Przezroczyste układy oddechowe i rury Hytrel® – wielokrotnego użytku

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

8790608 22 mm układ oddechowy z przezroczystego silikonu, dla dorosłych ≥ 0,8 m 1

8790607 22 mm układ oddechowy z przezroczystego silikonu, dla dorosłych ≥ 1,5 m 1

8746004 22 mm rura z przezroczystego silikonu, dla dorosłych ≥ 0,45 m 1

8746006 22 mm rura z przezroczystego silikonu, dla dorosłych ≥ 0,6 m 1

8746008 22 mm rura z przezroczystego silikonu, dla dorosłych ≥ 0,8 m 1

8746001 22 mm rura z przezroczystego silikonu, dla dorosłych ≥ 1,1 m 1

8746015 22 mm rura z przezroczystego silikonu, dla dorosłych, ≥ 1,5 m 1

9317000 15 mm pediatryczna rura z przezroczystego silikonu ≥ 0,6 m 1

9318000 15 mm pediatryczna rura z przezroczystego silikonu ≥ 0,8 m 1

9319000 15 mm pediatryczna rura z przezroczystego silikonu ≥ 1,1 m 1

9320000 15 mm pediatryczna rura z przezroczystego silikonu ≥ 1,5 m 1

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

8790606 Przezroczysty układ oddechowy Hytrel® ≥ 1,5 m 1

8790015 Przezroczysta rura oddechowa Hytrel® ≥ 1,5 m 1

 zilustrowany układ

 zilustrowany układ

� 22M/15F

22F

22F

1,5 m

22M/15F

22F

22F

1,5 m

Hytrel to zastrzeżony znak towarowy DuPont.

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/clear-silicone-breathing-systems-and-tubes-reprocessable#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/clear-hytrel-22mm-breathing-systems-and-tubes-reprocessable#enquiry
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Akcesoria układu oddechowego

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
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Akcesoria układu oddechowego  •  Worki oddechowe

Worki oddechowe – jednorazowe

Oferujemy gamę jednorazowych worków oddechowych 
cechujących się doskonałą charakterystyką podatności, do 
wykorzystania w różnych zastosowaniach klinicznych. Są 
dostępne w gamie rozmiarów i mocowań do kołnierza worka 
oraz są całkowicie bezlateksowe.

Dostępne są również dwa worki z symbolem misia 
Bagginsa do zastosowania w układach dziecięcych. 

Materiały pomocnicze dotyczące stosowania w układach 
dziecięcych zamieszczono w naszej witrynie internetowej.

Worki oddechowe Alterna™ z pętlą – wielokrotnego użytku

Bezlateksowe rozwiązanie dla osób, którym zależy na niezawodnym 
i efektywnym produkcie z materiału syntetycznego, do wykorzystania 
w anestezjologii. Worki wykonane są z chloroprenu, syntetycznego 
materiału o podobnych cechach co kauczuk naturalny (NRL, ang. 
Natural Rubber Latex), ale bez ryzyka alergii typu 1 (białkowych). 
Worki można sterylizować w autoklawie do temperatury 137°C.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2830000 Worek oddechowy 3 l z antyokluzyjnym mocowaniem klatkowym, kołnierz 22F 10

2820000 Worek oddechowy 2 l z antyokluzyjnym mocowaniem klatkowym, kołnierz 22F 10

2810000 Worek oddechowy 1 l z antyokluzyjnym mocowaniem klatkowym, kołnierz 22F 10

2811000 Worek oddechowy 1 l z antyokluzyjnym mocowaniem klatkowym, kołnierz 15F 10

2812000 Worek oddechowy 1 l z antyokluzyjnym mocowaniem klatkowym i wzorem misia Bagginsa, kołnierz 15F 10

2805000 Worek oddechowy 0,5 l z antyokluzyjnym mocowaniem klatkowym, kołnierz 15F 10

2806000 Worek oddechowy 0,5 l z antyokluzyjnym mocowaniem klatkowym i wzorem misia Bagginsa, kołnierz 15F 10 

Kod Opis Ilość w opakowaniu

8913000 Worek oddechowy 3 l wielokrotnego użytku, z pętlą, kołnierz 22F 1

8912000 Worek oddechowy 2 l wielokrotnego użytku, z pętlą, kołnierz 22F 1

8911000 Worek oddechowy 1 l wielokrotnego użytku, z pętlą, kołnierz 22F 1

8910000 Worek oddechowy 0,5 l wielokrotnego użytku, z pętlą, kołnierz 15F 1 

 Wzór misia Bagginsa

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/reservoir-bags-single-use#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/alterna-reservoir-bags-with-loop-reprocessable#enquiry
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Akcesoria układu oddechowego  •  Linie do monitorowania i spirometria

 zilustrowany układ

Zestawy spirometryczne pacjenta

Nasze zestawy spirometryczne pacjenta są przeznaczone do 
stosowania wraz z aparatami do znieczulania GE® Anaesthesia 
Carestations® i Philips® z opcją spirometrii.

Zestawy do spirometrii pacjenta składają się z lekkiego 
czujnika przepływu oraz rury „3 w 1” o długości do wyboru 2, 
3, 4, 5 lub 6 metrów.

Czujniki przepływu 
Lekki czujnik przepływu zaprojektowano do jednoczesnego 
monitorowania gazów anestetycznych i oddechowych, jak 
również parametrów mechaniki płuc, takich jak objętości, 
przepływy i ciśnienia.

Czujnik przepływu wykorzystuje trzy porty, jeden do analizy 
dopływających gazów i dwa do mechaniki płuc. Czujnik 
przepływu, umieszczony w układzie oddechowym jak najbliżej 
dróg oddechowych pacjenta, dostarcza ciągłych i dokładnych 
informacji na temat stanu spontanicznego oddychania lub 
mechanicznej wentylacji pacjenta.

Rura „3 w 1” 
Układ rury „3 w 1” mieści konwencjonalną linię monitorującą do 
analizy gazów oraz dwie linie do pomiaru parametrów mechaniki 
płuc, połączone na każdym końcu z kodowanymi kolorystycznie 
kolektorami. Zielony kolektor jest połączony z czujnikiem 
przepływu, a biały kolektor jest połączony z monitorem.

Zestawy czujników pacjenta firmy Intersurgical są kompatybilne z następującymi aparatami do znieczulania: GE Healthcare – 
Aestiva®, Aisys®, Aespire® i Avance® (jeżeli są wyposażone w opcję spirometrii pacjenta). Uwaga: Nie zaleca się stosowania 
czujników przepływu do spirometrii pacjenta firmy Intersurgical razem z układami oddechowymi do aktywnego nawilżania ze spiralą 
grzejną. Philips IntelliSave® AX700, Dameca® Siesta i, Dameca® MRI 508, Dameca® Siesta i Whispa.

GE to zastrzeżony znak towarowy spółki General Electric Company. Carestation to zastrzeżony znak towarowy firmy Datex-Ohmeda Inc. Datex-Ohmeda Inc. to spółka 

koncernu General Electric. Philips, IntelliSave i Dameca to zastrzeżone znaki towarowe Koninklijke Philips N.V.

Firma Intersurgical oferuje również szereg układów oddechowych 
do aparatów do znieczulania GE® Healthcare (strony 62–63).

Kod Opis Długość Zakres objętości 
oddechowej

Przestrzeń 
martwa

Ilość w 
opakowaniu

2740000  Zestaw spirometryczny pacjenta dla dorosłych ≥ 2,0 m 150 ml – 2000 ml 9,5 ml 20

2741000  Zestaw spirometryczny pacjenta dla dzieci ≥ 2,0 m 15 ml – 300 ml 2,5 ml 20

2740003  Zestaw spirometryczny pacjenta dla dorosłych ≥ 3,0 m 150 ml – 2000 ml 9,5 ml 20

2741003  Zestaw spirometryczny pacjenta dla dzieci ≥ 3,0 m 15 ml – 300 ml 2,5 ml 20

2740004  Zestaw spirometryczny pacjenta dla dorosłych ≥ 4,0 m 150 ml – 2000 ml 9,5 ml 30

2741004  Zestaw spirometryczny pacjenta dla dzieci ≥ 4,0 m 15 ml – 300 ml 2,5 ml 30

2740005  Zestaw spirometryczny pacjenta dla dorosłych ≥ 5,0 m 150 ml – 2000 ml 9,5 ml 25

2741005  Zestaw spirometryczny pacjenta dla dzieci ≥ 5,0 m 15 ml – 300 ml 2,5 ml 25

2740006  Zestaw spirometryczny pacjenta dla dorosłych ≥ 6,0 m 150 ml – 2000 ml 9,5 ml 25

2741006  Zestaw spirometryczny pacjenta dla dzieci ≥ 6,0 m 15 ml – 300 ml 2,5 ml 25

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/patient-spirometry-sets-for-ge-carestations#enquiry
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Czujniki spirometryczne pacjenta

Zamienne czujniki spirometryczne do zestawów 
spirometrycznych dla dorosłych i dzieci.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2742000 Czujnik spirometryczny pacjenta dla dorosłych 25

2743000 Czujnik spirometryczny pacjenta dla dzieci 25 

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

2734000 Linia do monitorowania gazu oddechowego, śr. wew. 1,2 mm, męski luer lock/męski luer lock ≥ 3,0 m 30

2732000 Linia do monitorowania gazu oddechowego, śr. wew. 1,2 mm, męski luer lock/męski luer lock ≥ 2,45 m 20

2725000 Linia do monitorowania gazu oddechowego, śr. wew. 1,2 mm, męski luer lock/męski luer lock ≥ 1,8 m 20

2731000 Linia do monitorowania gazu oddechowego, śr. wew. 1,2 mm, żeński luer lock/męski luer lock ≥ 1,8 m 20

2737000 Linia do monitorowania gazu oddechowego, śr. wew. 1,2 mm, męski luer lock/męski luer lock ≥ 0,7 m 40 

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

2720000 Zestaw linii do monitorowania ciśnienia, śr. wew. 3,6 mm, męska zwężka luer/męski port luer ≥ 1,8 m 10

2721000 Zestaw linii do monitorowania ciśnienia, śr. wew. 3,6 mm, dwie złączki 6 mm/męski port luer ≥ 1,8 m 10

2722000 Zestaw linii do monitorowania ciśnienia, śr. wew. 3,6 mm, męska zwężka luer i normalna linia/
męski port luer, 1,8 m

≥ 1,8 m 10

2723000 Zestaw linii do monitorowania ciśnienia, śr. wew. 3,6 mm, złączka 6 mm/męski port luer ≥ 1,8 m 10 

 zilustrowany układ

 zilustrowany układ

Linie do monitorowania gazów oddechowych

Linie do monitorowania gazów oddechowych, o różnych 
długościach, podłączane między końcem układu oddechowego 
po stronie pacjenta za pomocą odpowiedniej złączki luer lock, 
a złączką do monitorowania gazu oddechowego w aparacie do 
znieczulania. Produkowane z PCV wyłożonego wewnątrz LDPE.

Zestawy linii do monitorowania ciśnienia do podłączenia do 
standardowych portów 7,6 mm

Zestawy do monitorowania ciśnienia do aparatów do 
znieczulania wyposażonych w oddzielny monitor do pomiaru 
ciśnienia w drogach oddechowych. Dostępne są zestawy 
podstawowe ze standardowymi zwężkami typu luer lub 
złączkami portów 6 mm. Produkowane z PCV.

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/patient-spirometry-connectors#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/respiratory-gas-monitoring-lines#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/pressure-monitoring-line-kits-for-use-with-standard-76mm-ports#enquiry
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Złączki linii do monitorowania

Ta gama różnych portów luer i złączek jest przeznaczona do stosowania w układach oddechowych, które nie posiadają złączki z portem 
monitoringu oddechowego. Do złączki linii do monitorowania można dopasować również filtr hydrofobowy w celu ochrony monitora.

Kod 2711000

Ilość w opakowaniu 50

Kod 2710000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 3514000

Ilość w opakowaniu 75

Kod 3515000

Ilość w opakowaniu 40

Kod 2715000

Ilość w opakowaniu 50

Akcesoria układu oddechowego  •  Linie do monitorowania i spirometria | Akcesoria układowe

Kolanko luer  
7,6 mm wyjmowane

Kolanko luer  
7,6 mm stałe

22F

22F

22M/15F
22M/15F

Zaczepowy system mocowania rur oddechowych

Zamiast się potykać – przypnij
Rury układów oddechowych leżące na podłodze są niehigieniczne i mogą  
być przyczyną wypadków. Nasz nowy zaczepowy system mocowania rur  
oddechowych składa się z dwóch zaczepów w kształcie litery U oraz  
pojedynczego i podwójnego klipsa, zabezpieczających gałęzie z workiem  
oraz rury układu oddechowego.  Zaczep w kształcie litery U jest samoprzylepny  
i może być stosowany zarówno z czerwonym kapturkiem zabezpieczającym  
dostarczanym z naszymi układami, jak i z klipsami do rur.

UPORZĄDKOWANA SALA OPERACYJNA

70-150 mm
170 mm

Kod 2713000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 2714000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 2712000

Ilość w opakowaniu 25

15F

15M

15M

15M

22M/15F
22M/15F

Port luer lock

Port luer lockPort luer lock

Port luer lock Port luer lock

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2316000 Zaczepowy system mocowania rur oddechowych 12 

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/tube-management-clip-system#videos
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/monitoring-line-connectors#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/tube-management-clip-system#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=UOhv9C_ww9k
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Zastawki bezpieczeństwa do usuwania zużytych gazów
Z powodu potencjalnego ryzyka powstania nadmiernego ciśnienia, spowodowanego zablokowaniem 
systemu usuwania zużytych gazów anestetycznych (AGSS, ang. Anaestetic Gas Scavenging System),  
urząd MHRA (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych ang. Medicines and 
Healthcare products Regulatory Agency, Wielka Brytania) wydał ostrzeżenie dotyczące wyrobów 
medycznych (MDA/2010/021) zalecające stosowanie ciśnieniowych zastawek bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie to następnie wprowadzono do europejskiej i międzynarodowej normy  
EN ISO 860601-2-13 dotyczącej stanowisk anestezjologicznych, w części 201.103.3.2.1.

Taką zastawkę należy zastosować jako środek bezpieczeństwa na wypadek okluzji rury  
przepływowej, jeżeli w anestetycznym układzie oddechowym występuje port 30 mm,  
na przykład na wylocie zastawki APL, lub jakikolwiek port wylotu gazów z aparatu  
anestezjologicznego, respiratora lub pochłaniacza.

Złączki do usuwania zużytych gazów
Gama złączek do zastosowania wraz z naszymi 22 mm i 30 mm rurami do usuwania zużytych gazów. Złączki umożliwiają podłączenie 
rur do zastawki wydechowej układu oddechowego lub zastawki wydechowej aparatu do znieczulania oraz do urządzenia AGSS.

Standard ISO to 30 mm, natomiast standard ANSI do 19 mm. Dawniej był stosowany także rozmiar 22 mm.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

1972000 Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa do usuwania zużytych gazów anestetycznych 30F/30F z 30 
mm rurą Flextube o 4,2 m

5 

1972001 Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa do usuwania zużytych gazów anestetycznych 30F/22M z 22 
mm rurą Flextube o 4,2 m

5 

Rura do usuwania zużytych gazów

Wersja 30 mm odpowiada normom ISO odnośnie usuwania zużytych gazów. Niebieskie zabarwienie odróżnia 
rury do usuwania od rur anestetycznego układu oddechowego stosowanych w salach operacyjnych.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

1574066 22 mm niebieska rura Flextube™ do usuwania zużytych gazów - rolka 50 m z mankietem co 0,4 m 1 

1573000 22 mm rura Flextube - rolka 50 m z mankietem co 150 mm 1 

1574000 22 mm rura Flextube - rolka 50 m z mankietem co 400 mm 1

1570000 30 mm niebieska rura Flextube do usuwania zużytych gazów - rolka 30 m z mankietem co 1,6 m 1

1574003 22 mm rura Flextube do usuwania zużytych gazów – złączka 30F, 5,2 m 5

2612011 22 mm rura Compact do usuwania zużytych gazów – złączka 30F, 6 m 20

 zilustrowany

1972001

1972000

Kod 1971000

Ilość w opakowaniu 25

22M

30F

Kod 1970001

Ilość w opakowaniu 75

30M

30M

Kod 1971001

Ilość w opakowaniu 75

30M

30F

Kod 1975000

Ilość w opakowaniu 50

22M

19M

Kod 1970000

Ilość w opakowaniu 35

30M

22M

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.co.uk

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/scavenging-safety-valves#videos
http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/scavenging-safety-valves#videos
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/scavenging-safety-valves#videos
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/scavenging-safety-valves#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/scavenging-connectors#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/scavenging-tube#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=TguCNrtWM0s
https://www.youtube.com/watch?v=TguCNrtWM0s
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Akcesoria układu oddechowego  •  Złączki Alterna™ – wielokrotnego użytku

Przezroczyste złączki proste – wielokrotnego użytku

Gama Alterna™ obejmuje złączki proste wielokrotnego użytku, posiadające specjalne rowki ułatwiające rozłączanie i oferuje 
różnorodność złączek na końcach po stronie aparatury i pacjenta.

Przezroczyste złączki typu Y – wielokrotnego użytku

Gama Alterna złączek typu Y wielokrotnego użytku obejmuje opcje z portami lub bez portów.

Przezroczyste złączki kolankowe – wielokrotnego użytku

Gama Alterna obejmuje wielorazowe złączki kolankowe wraz z króćcem i portem luer oraz różnorodność zakończeń po stronie 
aparatury i pacjenta.

Kod 9110000

Ilość w opakowaniu 5

Kod 9116000

Ilość w opakowaniu 5

Kod 9115000

Ilość w opakowaniu 5

Kod 9122000

Ilość w opakowaniu 5

Kod 9111000

Ilość w opakowaniu 5

Kod 9117000

Ilość w opakowaniu 5

Kod 9114000

Ilość w opakowaniu 5

Kod 9130000

Ilość w opakowaniu 5

Kod 9112000

Ilość w opakowaniu 5

Kod 9131000

Ilość w opakowaniu 5

Kod 9121000

Ilość w opakowaniu 5

Kod 9113000

Ilość w opakowaniu 5

Kod 9134000

Ilość w opakowaniu 5

22M 22M 22M/15F

22M/15F 22M/15F 22M/15F

Port luer lock Z kroćcem

22F 22F 22F

Z bocznym 
króćcem 8 mm

22M

22M 22M22M 22M

15M 15M 15M

15M

22F 22F 15M 15M

15M
22M/15FKróćcem 8 mm

22F

22M/15F 22M/15F

Kod 9123000

Ilość w opakowaniu 5

15M 15M

22M/15F

Port 
7,6 mm

Port 
7,6 mm

Kod 9124000

Ilość w opakowaniu 5

15M 15M

22M/15F

Port 
7,6 mm

Port 
7,6 mm

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/clear-straight-connectors#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/clear-elbow-connectors#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/clear-ypiece-connectors#enquiry
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Akcesoria układu oddechowego
Złączki Alterna™ – wielokrotnego użytku | Akcesoria układu oddechowego – wielokrotnego użytku

Przezroczysta przestrzeń martwa

Przezroczysta przestrzeń martwa Alterna™ wielokrotnego użytku.

Kod 9120000

Ilość w opakowaniu 5

22F
145 mm

22M/15F

Zastawka Ruben'a

Zastawka Ruben'a to zastawka bezzwrotna przeznaczona do 
określonych zastosowań, takich jak wprowadzenie do znieczulenia.

Kod 7562700

Ilość w opakowaniu 1

Kod 7562710

Ilość w opakowaniu 1

22M/15F 22M/15F

22F 22F22M

22M

Kod 8686815

Ilość w opakowaniu 1

Kod 8686820

Ilość w opakowaniu 1

Kod 8686816

Ilość w opakowaniu 1

Kod 8708801

Ilość w opakowaniu 1

Kod 8686819

Ilość w opakowaniu 1

22F

22M

22M

22M/15F 22M/15F

22M/15F

Króćcem Króćcem

Króćcem

15M

Regulacja 
zaworu

Regulacja 
zaworu

Regulacja 
zaworu

Regulacja 
zaworu

22M/15F22M/15F

Regulacja 
zaworu

22F

Zastawki wydechowe

Zastawki do stosowania wraz z układami oddechowymi wielokrotnego użytku. 

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/clear-catheter-mount#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/expiratory-valves#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/ruben-valve#enquiry
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Pochłaniacze CO2

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
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Pochłaniacze CO2

Oferta firmy Intersurgical obejmuje szeroki wybór medycznej 
klasy pochłaniaczy CO2 i standardowego wapna sodowanego, 
aby mogli Państwo dobrać produkt do swoich potrzeb 
klinicznych. LoFloSorb™, Spherasorb™ oraz Intersorb Plus™ 
opracowano z zachowaniem najwyższych standardów w celu 
zagwarantowania produktu o niezawodnym działaniu. 
Firma Intersurgical z zaangażowaniem opracowuje innowacyjne 
rozwiązania oraz zapewnia jakość i najszerszy możliwy wybór. 

W odróżnieniu od ofert niektórych innych marek nasza oferta 
obejmuje pochłaniacze CO2 opracowane we własnym zakresie.  
Dzięki najnowocześniejszemu zakładowi produkcyjnemu 
możemy kontrolować wszystkie aspekty, od projektu i składu aż 
po produkcję. Posiadane doświadczenie techniczne daje nam 
pewność, że za każdym razem otrzymują Państwo bezpieczny 
produkt wysokiej jakości.

Spherasorb™
"Unikalny pochłaniacz CO2 klasy medycznej zaprojektowano do 
zastosowania klinicznego. Spherasorb posiada długą historię 
zastosowania w anestezjologii i jest zgodny ze wszystkimi 
wymogami brytyjskiej i amerykańskiej farmakopei." Skład 
chemiczny Spherasorb opracowano z myślą o rozwiązaniu 
potencjalnych problemów związanych z zastosowaniem  
w środowisku medycznym, przy zachowaniu najwyższej 
możliwej wydajności absorpcji CO2. 

Właściwości i zalety:
• Zawiera jedynie 1,5% wodorotlenku sodu. Mniej niż 

standardowe wapno sodowane.
• Zawiera zeolit sodu zmniejszający ryzyko wysychania  

i zapewniający odpowiednie pH. Żadne inne pochłaniacze 
nie zawierają zeolitu.

• Spherasorb składa się z 3-4 mm sfer przetworzonych  
w celu minimalizacji potencjalnego pylenia. Ich jednakowy 
kształt umożliwia zwarte upakowanie złoża, zapewniając 
bardziej równomierny przepływ gazów przez pochłaniacz, a 
tym samym bardzo wydajną absorpcję CO2. Sprawia to, że 
Spherasorb cechuje się bardzo skuteczną absorpcją CO2.

Niezależne badania wykazały, że unikalny skład Spherasorb 
znacznie zmniejsza ryzyko wysychania oraz reakcji z lotnymi 
środkami anestetycznymi. Spherasorb wykracza poza 
wymagania amerykańskiej farmakopei (USP).

LoFloSorb™
Zawierający wodorotlenki metali alkalicznych, unikalny 
pochłaniacz CO2 klasy medycznej LoFloSorb posiada długą 
historię zastosowania w anestezjologii i jest zgodny ze wszystkimi 
wymogami brytyjskiej i amerykańskiej farmakopei.LoFloSorb 
eliminuje ryzyko związane z reakcjami z lotnymi anestetykami.

Właściwości i zalety:
• LoFloSorb nie zawiera wodorotlenku potasu i wodorotlenku 

sodu, a zatem żadnych agresywnych substancji 
chemicznych, które mogłyby reagować z lotnymi środkami 
anestetycznymi

• LoFloSorb składa się z 3-4 mm sfer przetworzonych  
w celu minimalizacji potencjalnego pylenia. Ich jednakowy 
kształt umożliwia zwarte upakowanie złoża, zapewniając 
bardziej równomierny przepływ gazów przez opakowanie 
pochłaniacza.

• LoFloSorb zapewnia trwałą zmianę koloru z zielonego 
w fioletowy. Eliminuje to potencjalne ryzyko pomylenia 
zużytego produktu ze świeżym.

Ze względu na brak wodorotlenków metali alkalicznych 
LoFloSorb nie jest tak trwały, jak standardowe wapna 
sodowane czy Spherasorb. LoFloSorb jest zgodny ze 
wszystkimi wymogami amerykańskiej farmakopei (USP). 

Związek A jest produktem rozpadu Sewofluranu w obecności 
wysuszonego pochłaniacza. Niezależne badania wykazały, że 
LoFloSorb eliminuje ryzyko reakcji z Sewofluranem i innymi lotnymi 
anestetykami, nawet w przypadku całkowitego wyschnięcia.

Intersorb™ Plus
Intersorb Plus to pochłaniacz CO2 w postaci 
konwencjonalnego wapna sodowanego, składający się 
z krótkich, porowatych wałeczków o średnicy 3 mm. Jest 
odpowiedni do stosowania z anestetycznymi układami 
oddechowymi. Dostępny w dwóch wersjach zmiany koloru 
wskaźnika: z różowego w biały i z białego w fioletowy. Zmiana 
koloru wyraźnie wskazuje na stopień zużycia Intersorb plus. 

Intersorb Plus całkowicie nadaje się do użytku medycznego  
i przekracza wymogi Farmakopei Stanów Zjednoczonych  
(USP, ang. United States Pharmacopia).

Skład naszych produktów?

Spherasorb LoFloSorb Intersorb Plus  Inne standardowe 
wapna sodowane

Wodorotlenek wapnia 93,5% 92,5% 97% 97%

Wodorotlenku sodu 1,5% Nil 3% 3%

Syntetyczny/amorficzny krzem Nil 7,5% Nil Nil

Zeolit 5% 5% Nil Nil Nil

Wskaźnik 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

Uwaga: Dane dotyczą suchej masy składników. Wszystkie pochłaniacze zawierają 13-17% wody.

Skontaktuj się z nami

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
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Wersje pochłaniacza CO2 w formie  
sypkiego wypełniacza

Kod Opis Rozmiar Ilość w opakowaniu

2179000 Intersorb™ Plus, zmiana koloru z białego w fioletowy 5 l kanister 2

2180000 Intersorb Plus, zmiana koloru z różowego w biały 5 l kanister 2

2175000 Spherasorb™, zmiana koloru z białego w fioletowy 5 l kanister 2

2173000 Spherasorb, zmiana koloru z białego w fioletowy 1 kg worek 10

2174000 Spherasorb, zmiana koloru z różowego w biały 5 l kanister 2

2172000 Spherasorb, zmiana koloru z różowego w biały 1 kg worek 10

2178000 LoFloSorb™, zmiana koloru z zielonego w fioletowy 5 l kanister 2

Kod Opis Rozmiar Ilość w opakowaniu

2186000 Drum, kaseta z pochłaniaczem CO2 Spherasorb, zmiana koloru z białego w fioletowy 1 kg 10

2187000 Drum, kaseta z pochłaniaczem CO2 Spherasorb, zmiana koloru z różowego w biały 1 kg 10

2188000 Drum, kaseta z pochłaniaczem CO2 LoFloSorb, zmiana koloru z zielonego w fioletowy 1 kg 10

Pochłaniacze CO2  •  Opcje do uzupełniania | Drum™

Drum™

Napełniona jednorazowa kaseta z 1 kg pochłaniacza
Drum to łatwa w użyciu, napełniona kaseta z 1 kg pochłaniacza 
firmy Intersurgical. Została opracowana do zastosowania 
klinicznego w anestezjologii. Drum można stosować w wielu 
aparatach do znieczulania z pojedynczymi i podwójnymi 
pochłaniaczami, które zostały zaprojektowane do przyjęcia 
konwencjonalnej napełnionej fabrycznie kasety.

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/loose-fill-options#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/the-drum-1kg-prefilled-disposable-absorbent-cartridge#enquiry


81

info@intersurgical.com  •  www.intersurgical.com

Pochłaniacze CO2  •  Pyramid™ | IS Can™

Pyramid™

Napełniony, jednorazowy zasobnik z 1 kg pochłaniacza dwutlenku węgla
Pyramid to łatwy w użyciu, jednorazowy pochłaniacz opracowany do użycia 
klinicznego w anestezjologii w celu absorbowania dwutlenku węgla w anestetycznym 
układzie oddechowym. Jest kompatybilny z następującymi aparatami do znieczulania 
firmy Dräger®, pod warunkiem zastosowania wraz z adapterem CLIC™: Apollo®, 
Fabius®, Julian®, Perseus®, Primus® i Zeus®.

Istotne jest, aby użytkownik przestrzegał instrukcji obsługi danego aparatu do 
znieczulania firmy Dräger. Powinien również zapoznać się z instrukcją obsługi 
dołączaną do każdego opakowania pochłaniaczy Pyramid firmy Intersurgical.

Kod Opis Rozmiar Ilość w opakowaniu

2191001 Pyramid, jednorazowy pochłaniacz CO2, Spherasorb™, zmiana koloru z białego w fioletowy 1 kg 6

2192001 Pyramid, jednorazowy pochłaniacz CO2, Spherasorb, zmiana koloru z różowego w biały 1 kg 6

2193001 Pyramid, jednorazowy pochłaniacz CO2, LoFloSorb™, zmiana koloru z zielonego w fioletowy 1 kg 6

IS Can™

Napełniony jednorazowy zasobnik z 1 kg 
pochłaniacza dwutlenku węgla
IS Can zapewnia prostotę wymiany przy minimum obsługi 
oraz stanowi kolejną opcję dla klientów, którzy zdecydowali 
się na wersje wstępnie napełnione. Kompatybilne z aparatami 
do znieczulenia Avance® i GE® ADU. Jest kompatybilny 
z aparatami anestezjologicznymi GE Healthcare® Aisys®, 
Aespire® i Avance®, a także z aparatem ADU GE®.

Kod Opis Rozmiar Ilość w opakowaniu

2196000 IS Can, jednorazowy pochłaniacz CO2, Spherasorb, zmiana koloru z białego w fioletowy, 1 kg 6

2197000 IS Can, jednorazowy pochłaniacz CO2, Spherasorb, zmiana koloru z różowego w biały 1 kg 6

2198000 IS Can, jednorazowy pochłaniacz CO2, LoFloSorb, zmiana koloru z zielonego w fioletowy 1 kg 6

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Dräger jest znakiem towarowym dla Drägerwerk AG & Co. KGaA. CLIC jest znakiem towarowym Dräger Medical GmbH. Apollo, Fabius, Julian, Perseus, Primus i Zeus są 

zarejestrowanymi znakami towarowymi Dräger Medical GmbH. GE Healthcare i GE są zarejestrowanymi znakami towarowymi General Electric Company. Aisys, Aespire  

i Avance są zarejestrowanymi znakami towarowymi Datex-Ohmeda, Inc. Datex-Ohmeda, Inc., jest częścią General Electric. 

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/is-can-1kg-prefilled-disposable-carbon-dioxide-absorber#videos
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/the-pyramid-1kg-prefilled-disposable-carbon-dioxide-absorber#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/is-can-1kg-prefilled-disposable-carbon-dioxide-absorber#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=nOK9nw8F100
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Przewodnik zgodności z aparatami Dräger®

Przewodnik zgodności z aparatami GE Healthcare®

Aparat Opcje do uzupełnienia Drum™ Pyramid™ IS Can™

Perseus® z adapterem CLIC™ – –  –

Perseus® z uzupełnianym pochłaniaczem  – – –

Zeus® z adapterem CLIC™ – –  –

Zeus® z uzupełnianym pochłaniaczem  – – –

Primus®/Apollo® z adapterem CLIC™ – –  –

Primus®/Apollo® z uzupełnianym pochłaniaczem  – – –

Fabius Tiro® z adapterem CLIC™ – –  –

Fabius Tiro® z uzupełnianym pochłaniaczem  – – –

Fabius® GS z adapterem CLIC™ – –  –

Fabius® GS z uzupełnianym pochłaniaczem  – – –

Fabius® CE z adapterem CLIC™ – –  –

Fabius® CE z uzupełnianym pochłaniaczem  – – –

Julian® z adapterem CLIC™ – –  –

Julian® z uzupełnianym pochłaniaczem  – – –

Cicero® z adapterem CLIC™ – –  –

Cicero™ z uzupełnianym pochłaniaczem  – – –

Cato® z adapterem CLIC™ – –  –

Cato® z uzupełnianym pochłaniaczem  – – –

Narkomed® 2B   – –

Narkomed® 4   – –

Narkomed® GS   – –

Narkomed® Mobile   – –

Inne  – – –

Aparat Opcje do uzupełnienia Drum™ Pyramid™ IS Can™

Aisys® z napełnionym fabrycznie Multiabsorber – – – 
Aisys® z uzupełnianym Multiabsorber  – – 
Avance® z napełnionym fabrycznie Multiabsorber – – – 
Avance® z uzupełnianym Multiabsorber  – – 
Aespire® z napełnionym fabrycznie Multiabsorber – – – 
Aespire® z uzupełnianym Multiabsorber  – – 
ADU z napełnionym fabrycznie pochłaniaczem Compact – – – 
ADU z uzupełnianym pochłaniaczem Compact  – – 
Aestiva®   – –

Excel®   – –

Modulus™   – –

Inne  Z.o.A. – –

Pochłaniacze CO2  •  Przewodniki zgodności

Perseus, Zeus, Primus, Apollo, Fabius Tiro, Fabius, Julian i Cato to zastrzeżone znaki towarowe firmy Dräger Medical GmbH. Narkomed to zastrzeżony znak towarowy Dräger Medical Inc. 
Cicero i CLIC to znaki towarowe firmy Dräger Medical GmbH. Aisys, Avance, Aespire, Aestiva i Excel to zastrzeżone znaki towarowe firmy Datex-Ohmeda Inc. Modulus to znak towarowy 
firmy Datex-Ohmeda Inc. Datex-Ohmeda Inc. to spółka koncernu General Electric. GE Healthcare to zastrzeżony znak towarowy spółki General Electric Company. Dräger to zastrzeżony 
znak towarowy Drägerwerk AG & Co. KGaA. *Z.o.A.: Zależnie od aparatu.

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
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Przewodnik zgodności z aparatami Maquet® (dawniej Siemens®)

Przewodnik zgodności z aparatami Spacelabs®

Przewodnik zgodności z aparatami Penlon®

Aparat Opcje do uzupełnienia Drum™ Pyramid™ IS Can™

KION®-i   – –

FLOW™-i z uzupełnianym pochłaniaczem  – – –

Inne Z.o.A. – – –

Aparat Opcje do uzupełnienia Drum™ Pyramid™ IS Can™

ARKON® D.o.M. –  –

Focus™   – –

Frontline™   – –

Sirius™   – –

Inne  Z.o.A. – –

Aparat Opcje do uzupełnienia Drum™ Pyramid™ IS Can™

A100™   – –

SP100™   – –

SP200™   – –

Inne  Z.o.A. – –

Inni producenci Z.o.A. Z.o.A. Z.o.A. Z.o.A.

Maquet to zastrzeżony znak towarowy firmy Maquet GmbH. Siemens to zastrzeżony znak towarowy firmy Siemens Aktiengesellschaft. KION to zastrzeżony znak towarowy 

firmy Maquet Critical Care AB. FLOW to znak towarowy firmy Maquet Critical Care AB. Spacelabs i ARKON to zastrzeżone znaki towarowe firmy Spacelabs Healthcare 

LLC. Focus, Frontline i Sirius to znaki towarowe firmy Spacelabs Healthcare LLC. Penlon to zastrzeżony znak towarowy firmy Penlon Limited. A100, SP100 i SP200 to 

znaki towarowe firmy Penlon Limited. Mindray to zastrzeżony znak towarowy firmy Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. *Z.o.A.: Zależnie od aparatu.

Pochłaniacze CO2  •  Przewodniki zgodności

Mindray®

Przewodnik zgodności z aparatami innych producentów

Aparat Opcje do uzupełnienia Drum™ Pyramid™ IS Can™

A5   – –

A7   – –

Aparat Opcje do uzupełnienia The Drum™ The Pyramid™ IS Can™

Aparaty innych producentów Z.o.A. Z.o.A. Z.o.A. Z.o.A.

Skontaktuj się z nami

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
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Resuscytacja i medycyna ratunkowa

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
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Resuscytacja i medycyna ratunkowa 
BVM (Bag-Valve-Maks / Worek-Zastawka-Maska) i maska resuscytacyjna

Kod Opis Rozmiar 
maski

Ilość w 
opakowaniu

7152000 Układ resuscytacyjny BVM dla osoby dorosłej, 1,5 l worek 5 6

7153000 Układ resuscytacyjny BVM dla małej osoby dorosłej/pediatryczny, 1 l worek z zaworem 
nadciśnieniowym (40 cm H2O)

4 6

7151000 Układ resuscytacyjny BVM, pediatryczny, 550 ml worek z zaworem nadciśnieniowym (40 cm H2O) 3 5

7154000 Układ resuscytacyjny BVM, pediatryczny, 550 ml worek z zaworem nadciśnieniowym (40 cm H2O) 1 5

7150000 Układ resuscytacyjny BVM, niemowlęcy, 280 ml worek z zaworem nadciśnieniowym (40 cm H2O) 1 5

Tlenowy worek 
oddechowy

Szybkie cofanie worka
Ruch zgodny z wentylacją 
pacjenta

Uchwyt
Umożliwia obsługę 
jedną ręką

Worek o teksturowej 
powierzchni
Zapewnia lepszy chwyt

Zawór 
nadciśnieniowy

40 cm H2O  
w wybranych workach

Zawór mankietu 
maski tlenowej

Na górnej części maski, 
aby zapewnić łatwy dostęp 

w celu optymalizacji 
uszczelnienia

Przezroczysta maska
Dobra widoczność  

twarzy pacjenta

Worek oddechowy
Przyklejony na miejscu, 
gotowy do użycia

Dren tlenowy 3 m

Układy resuscytacyjne BVM (Bag-Valve-Maks / Worek-Zastawka-Maska)

Podczas akcji ratunkowej, gdy kluczowe znaczenia ma czas, 
nie ma możliwości sprawdzenia historii pacjenta i drogi sprzęt 
wielokrotnego użycia może często ulec kontaminacji. 
Oferujemy pełną gamę jednorazowych układów BVM do użycia 
w resuscytacji i medycynie ratunkowej, pozwalających uniknąć 
przeniesienia zakażenia z krwi, wymiocin i wydzielin.

Miękka poduszka 
anatomiczna

Wygodne dopasowanie

22M/15F

22F

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/bvm-resuscitators#enquiry
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Resuscytacja i medycyna ratunkowa 
BVM (Bag-Valve-Maks / Worek-Zastawka-Maska) i maska resuscytacyjna

Jednokierunkowa zastawka 
ochronna umożliwia 
przepływ gazu od osoby 
prowadzącej resuscytację 
do pacjenta, bez fizycznego 
kontaktu między nimi Etykieta informująca o ingerencji

Kieszonkowa maska resuscytacyjna

Szybka i wygodna, gotowa do użycia maska resuscytacyjna
Umożliwia natychmiastowe wspomaganie oddechowe pacjenta, bez 
narażania własnej osoby. Jednokierunkowa zastawka ochronna umożliwia 
przepływ gazu od osoby prowadzącej resuscytację do pacjenta, bez 
fizycznego kontaktu między nimi, co minimalizuje ryzyko przeniesienia 
zakażenia i znacząco zwiększa higienę resuscytacji oddechowej usta-usta.  
Miękki mankiet dopasowuje się do kształtu twarzy pacjenta i zapewnia 
wygodne uszczelnienie. Krystalicznie przezroczysta maska zapewnia 
doskonałą wizualizację koloru pacjenta, co stanowi natychmiastowy 
wskaźnik skuteczności wspomagania oddechowego. Wymiociny, śluz  
i ciała obce blokujące drogi oddechowe pacjenta są wyrażnie widoczne. 
Ustnik to standardowa złączka męska 15 mm, która pasuje do naszych 
standardowych układów resuscytacyjnych i oddechowych, a złączka 
tlenowa umożliwia podaż dodatkowego tlenu.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

1158000 Maska kieszonkowa z dodatkową złączką tlenową, paskiem na głowę, filtrem i futerałem ochronnym 16

7161000 2205000 2226000 7162000

Kod Opis Ilość w opakowaniu

7161000 Adapter zastawki PEEP do użycia z układami resuscytacyjnymi BVM 10

2205000 Zastawka C-PEEP o stałej wartości ustawionej na 5 cm H2O, niebieska 5

2202000 Zastawka C-PEEP o stałej wartości ustawionej na 2,5 cm H2O, czarna 5

2226000 Zastawka PEEP regulowana na 2,5-20 cm H2O, 22M 10

7162000 Manometr ciśnienia 10

22M
30M

30F

22M
22M/15F

15M

Akcesoria układów BVM

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/bvm-resuscitation-systems#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/pocket-resuscitation-mask#enquiry
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 Wzór misia Bagginsa

 Dostępna wersja sterylna

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

Resuscytacja i medycyna ratunkowa  •  Układy oddechowe

Układy z workiem dla dorosłych  
– typ Maplesona C

Wszechstronny układ Maplesona C nadaje się idealnie do użycia w zakresie 
intensywnej terapii, salach pooperacyjnych oraz w medycynie wypadkowej  
i ratunkowej. Służy do wprowadzania do znieczulenia, resuscytacji, transportu 
pacjenta i jego wspomagania. Układ oferuje lepsze wyczucie podatności płuc 
pacjenta niż układ resuscytacyjny BVM.

Pediatryczne układy z workiem

Ta pediatryczna wersja powszechnie znanego układu z workiem dla dorosłych, dostępna w wersjach 0,5 litra 
i 1 litr, zawiera kolanko do monitorowania CO2 przy złączce pacjenta, umożliwiające bezpośrednie pobierania 
próbek. Układ ten można wykorzystać w szerokiej gamie zastosowań klinicznych, takich jak fizjoterapia, 
przenoszenie pacjenta i resuscytacja. Może być stosowany do spontanicznego oddychania i ręcznego 
wentylowania pacjentów na oddziałach operacyjnych i pooperacyjnych.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2108000 (S*) Anestetyczny układ workowy Maplesona C dla dorosłych, z 2 l workiem, ≥ 1,8 m 15 (20*)

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2124000 (S*) Pediatryczny układ workowy z 0,5 l workiem z zamkniętą końcówką, ≥ 1,8 m 15 (20*)

2126000 Pediatryczny układ workowy z 1 l workiem z zamkniętą końcówką, ≥ 1,8 m 15 

2812000 Worek oddechowy 1 l z antyokluzyjnym mocowaniem klatkowym i wzorem misia Bagginsa, kołnierz 15F 10

2806000 Worek oddechowy 0,5 l z antyokluzyjnym mocowaniem klatkowym i wzorem misia Bagginsa, kołnierz 15F 10 

15M 1,8 m

Akcesoria

30M

2 litry

22M/15F
Dla króćca 

6-9 mm 15F

22F15F

 zilustrowany układ

 zilustrowany układ

1,8 m

0,5 litry

Akcesoria
Workiem z zamkniętą końcówką

15M

Pediatryczna zastawka 
APL Mk.II

30M

22M/15F

Port luer lock

15F 22F

15F
Dla króćca 

6-9 mm

Kapturek  
zabezpieczający

Kapturek  
zabezpieczający

Wlot świeżych gazów

Wlot świeżych gazów

Zastawka APL

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/resuscitation-and-emergency-care-breathing-systems#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/resuscitation-and-emergency-care-breathing-systems#enquiry
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Układy oddechowe O2/N2O

Układy te zostały zaprojektowane do użycia z różnymi markami 
gazu do analgezji zawierającego 50% tlenu i 50% tlenku azotu, 
podawanego na trzy różne sposoby:

• Swobodny przepływ przez zmienny przepływomierz
• Przenośna butla lub wyjście ze ściany
• Ręczna zastawka podażowa

Istnieje wiele wskazań leczniczych zastosowania tego gazu, 
takich jak: opieka ratunkowa, uraz, poparzenia, drobne złamania, 
sale porodowe, stomatologia, endoskopia i transport.

Układy oddechowe O2/N2O do zastosowań ze swobodnym przepływem

Układy oddechowe O2/N2O do zastosowań ze zdalną zastawką podażową

Zaprojektowane specjalnie do użycia z gazem analgetycznym 
podawanym z butli lub wyjścia ze ściany.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2612000 Układ oddechowy O2/N2O z 2 l workiem oddechowym z PCV, cewnik tlenowy 1,8 m 25

2612001 Układ oddechowy O2/N2O z 2 l workiem oddechowym, cewnik tlenowy 1,8 m 25

2611005  Układ oddechowy O2/N2O z 2 l workiem oddechowym, cewnik tlenowy 1,8 m, filtr 4

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2620001 Układ oddechowy O2/N2O z ustnikiem, ≥ 2,8 m 20

2630001 Układ oddechowy O2/N2O z maską w rozmiarze 5, ≥ 2,8 m 20

 zilustrowany układ

22F

2,8 m Zastawka jednokierunkowa

Zastawka jednokierunkowa

22M

Łącze oddechowe O2/N2O do 
zastosowań z ręczną zastawką 
podażową

Zaprojektowane specjalnie do użycia z gazem analgetycznym 
podawanym przez ręczną zastawką podażową.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

1644137 Filtr oddechowy Clear-Guard Midi o małej objętości z ustnikiem 50

1344131 Filtr oddechowy Inter-Guard™ z ustnikiem 50

Resuscytacja i medycyna ratunkowa  •  Układy do podawania tlenu i tlenku azotu

13441311644137

2611005

2612000

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

30M 30M

22F 22F/15M

30M

2612001

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/o2n2o-breathing-systems-specifically-for-freeflow-applications#videos
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/o2n2o-breathing-systems-specifically-for-freeflow-applications#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/o2n2o-breathing-systems-for-remote-demand-valve-applications#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/o2n2o-breathing-attachment-for-handheld-demand-valve-applications#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=cCnEDYh6W00
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Intensywna terapia

Produkty oddechowe do wspomagania wentylacji na 
oddziałach intensywnej terapii i intensywnego nadzoru,  
dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków.

Skontaktuj się z nami

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
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Układy oddechowe do  
intensywnej terapii

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
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22F

22F

1,6 m

22M/15F

22M

Respirator

22M

Układy oddechowe Flextube™ do pasywnego nawilżania

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2000000 (S*) 22 mm układ oddechowy Flextube, ≥ 1,6 m 20 (15*)

2000100 22 mm układ oddechowy Flextube z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight™, ≥ 1,6 m 20  

2200000 22 mm układ oddechowy Flextube z odłączalną gałęzią, ≥ 1,6 m 20  

2002000 22 mm układ oddechowy Flextube z 0,8 m gałęzią, ≥ 1,6 m 14

2004000 22 mm układ oddechowy Flextube z portami w łączniku Y i 0,8 m gałęzią, ≥ 1,6 m 14

2006000 22 mm układ oddechowy Flextube, ≥ 2 m 15

2001000 (S*) 22 mm układ oddechowy Flextube, ≥ 2,4 m 15 (10*)  

2003000 22 mm układ oddechowy Flextube z 0,8 m gałęzią, ≥ 2,4 m 14  

4500000 15 mm układ oddechowy Flextube z portami w łączniku Y, ≥ 1,6 m 12

6202000 10 mm Transportowy układ oddechowy Flextube ze złączkami 22 mm od strony aparatury  
i obrotowym łącznikiem Y, ≥ 1,6 m

10

Układy oddechowe Smoothbore do pasywnego nawilżania

Rury Smoothbore zawierają elastyczne złączki końcowe stopione z rurą od strony respiratora, co przeciwdziała przeciekom lub rozłączaniu.
Przewodnik po typach rur znajduje się na stronie 5. 

Kod Opis Ilość w opakowaniu

5000000 (S*) 22 mm układ oddechowy Smoothbore, ≥ 1,6 m 12 (20*)  

5001000 (S*) 22 mm układ oddechowy Smoothbore, ≥ 2 m 15 (15*)  

5200000 22 mm układ oddechowy Eco Smoothbore, ≥ 1,6 m 20

5016000 15 mm układ oddechowy Smoothbore z prostym łącznikiem Y, ≥ 1,6 m 12

5024000 15 mm układ oddechowy Smoothbore z prostym łącznikiem Y, ≥ 2,4 m 10

 Produkt o mniejszym wpływie na środowisko      Silver Knight – więcej informacji znajduje się na stronie 60     Dostępna wersja sterylna

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

 zilustrowany układ

 zilustrowany układ

Układy oddechowe do intensywnej terapii  •  Układy oddechowe do pasywnego nawilżania

Gama układów oddechowych 22 mm, 15 mm i 10 mm Flextube do pasywnego nawilżania zawiera wyjątkowy system mocowania 
niszowo-zaciskowego, zapewniający idealną szczelność w przypadku stosowania wraz ze złączkami firmy Intersurgical. Dzięki temu 
nie ma ryzyka przecieków ani rozłączeń. Przewodnik po typach rur znajduje się na str.5.

Akcesoria

Kapturek zabezpieczający

Wydech

Wdech

Akcesoria

22M22M

1,6 m

Kapturek zabezpieczający

22M/15F

Elastyczne
22F

Elastyczne
22F

Wydech

Wdech

Respirator

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/flextube-breathing-systems-for-passive-humidification#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/smoothbore-breathing-systems-for-passive-humidification-nonheated-wire#enquiry
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22M/15F

Port 7,6 mm22F
1,6 m

0,8 m

22F

22M

22M

22M

22M

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2009000 (S*) Układ oddechowy Flextube 22 mm z pułapkami wodnymi, łącznikiem Y z portami  
i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

15 (7*)

2009100 22 mm Silver Knight™ antybakteryjny układ oddechowy Flextube z pułpkami wodnymi, 
łącznikiem Y z portami i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

15

2209000 22 mm Flextube układ oddechowy z odłączalną gałęzią i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m 15
 

2034000 22 mm Flextube układ oddechowy do nawilżacza Dräger® Aquapor™ z pułapkami wodnymi  
i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

15
 

2034100 Układ oddechowy Flextube 22 mm z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight do nawilżacza 
Dräger Aquapor™ z pułapkami wodnymi i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

15

4503000 22 mm Flextube układ oddechowy z pułapkami wodnymi i łącznikiem Y z portami, ≥ 1,6 m 15

4510000 10 mm uniwersalny układ oddechowy Flextube z noworodkowymi pułapkami wodnymi  
i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

15
 

Układy oddechowe Flextube™ do aktywnego nawilżania  
z samouszczelniającymi pułapkami wodnymi

Układy oddechowe Flextube są odpowiednie do szeregu zastosowań, w tym aktywnego nawilżania bez konieczności stosowania 
spirali grzewczej. Samouszczelniająca pułapka wodna firmy Intersurgical zbiera kondensat, natomiast jej funkcja samouszczelniania 
umożliwia opróżnienie pułapki wodnej bez przerywania przepływu lub utraty ciśnienia - układ pozostaje szczelny.

Przewodnik po typach rur znajduje się na stronie 5.

 zilustrowany układ

 Silver Knight – więcej informacji znajduje się na stronie 60

 Dostępna wersja sterylna

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

Dräger to zastrzeżony znak towarowy Drägerwerk AG & Co. KGaA. Dräger Aquapor to znak towarowy Dräger Medical GmbH.

Pułapka wodna

Pułapka wodna

22F22F

Układy oddechowe do intensywnej terapii  •  Układy oddechowe do aktywnego nawilżania

Nawilżacz

Akcesoria

Kapturek zabezpieczający

Wydech

Wdech

Respirator

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/flextube-breathing-systems-for-active-humidification-with-selfsealing-water-traps#enquiry
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Układy oddechowe Smoothbore do aktywnego nawilżania  
z samouszczelniającymi pułapkami wodnymi

Układy oddechowe Smoothbore z pułapką wodną zapewniają mniejszą podatność rur, efektywniejsze zarządzanie wodą  
i zredukowaną objętość układu zapewniającą skuteczniejszą wentylację.

Przewodnik po typach rur znajduje się na stronie 5

Kod Opis Ilość w opakowaniu

5007000 (S*) Układ oddechowy Smoothbore 22 mm z pułapką wodną i portami w łączniku Y, ≥ 1,6 m 10 (15*)  

5008000 Układ oddechowy Smoothbore 22 mm z pułapkami wodnymi i portami w łączniku Y, ≥ 1,6 m 10  

5009000 (S*) Układ oddechowy Smoothbore 22 mm z pułapkami wodnymi, portami w łączniku Y i dodatkową  
gałęzią, ≥ 1,6 m

10 (12*)

5209000 Układ oddechowy Eco Smoothbore 22 mm z pułapkami wodnymi, portami w łączniku Y i dodatkową 
gałęzią, ≥ 1,6 m

16

5207000 Układ oddechowy Eco Smoothbore 22 mm z pułapką wodną i portami w łączniku Y, ≥ 1,6 m 18

5513000 (S*) Układ oddechowy Smoothbore 15 mm z pułapkami wodnymi, portami w łączniku Y i dodatkową  
gałęzią, ≥ 1,6 m

12 (15*)

5503000 Układ oddechowy Smoothbore 10 mm ze złączkami 22F od strony respiratora, pułapką wodną dla 
noworodków, dodatkową gałęzią i adapterem z elastomeru, ≥ 1,6 m

15

 Produkt o mniejszym wpływie na środowisko

 Dostępna wersja sterylna

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

1,6 m

22M/15F

0,5 m

Elastyczne
22F

Elastyczne
22F

Elastyczne
22F

22F

Akcesoria

22M22M

22M22M

Pułapka wodna

Pułapka wodna

 zilustrowany układ

Układy oddechowe do intensywnej terapii  •  Układy oddechowe do aktywnego nawilżania

Nawilżacz

Port 7,6 mm

Kapturek zabezpieczający

Wydech

Wdech

Respirator

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/smoothbore-breathing-systems-with-ported-ypiece-and-selfsealing-water-traps#enquiry
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Układy oddechowe do intensywnej terapii  •  Układy oddechowe do aktywnego nawilżania

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2025000 Układ oddechowy Flextube 22 mm z pojedynczą spiralą grzejną, pułapką wodną i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m 10  

2025310 (S*) Układ oddechowy Flextube 22 mm z pojedynczą spiralą grzejną, pułapką wodną, automatyczną  
komorą i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

7 (5*) 

2025100 Układ oddechowy Flextube 22 mm z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight z pojedynczą spiralą  
grzejną, pułapką wodną i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

10 

2025131 Układ oddechowy Flextube 22 mm z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight z pojedynczą spiralą  
grzejną, pułapką wodną, automatyczną komorą i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

7 

4504810 Układ oddechowy Flextube 15 mm z pojedynczą spiralą grzejną, pułapką wodną, automatyczną  
komorą i dodatkową gałęzią, ≥ 1,2 m

7 

6091810 Układ oddechowy Flextube 10 mm z pojedynczą spiralą grzejną, pułapką wodną dla noworodków, 
automatyczną komorą i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

20 

Układy oddechowe Flextube™ do aktywnego nawilżania ze spiralą grzejną

Układy oddechowe są dostępne z jedną lub dwiema spiralami grzejnymi i mogą być dostarczone wraz z automatyczną komorą do 
aktywnego nawilżania w komplecie. Wszystkie układy oddechowe do aktywnego nawilżania firmy Intersurgical są dostosowane do 
stosowania z większością dostępnych nawilżaczy.

Układy oddechowe Silver Knight™ zapewniają ochronę antybakteryjną poprzez spowolnienie namnażania się mikroorganizmów  
i redukcję zakażeń krzyżowych w środowisku oddziałów intensywnej terapii. W przypadku układów oddechowych Silver Knight ze 
spiralą grzejną, zarówno zielona gałąź wdechowa, jak i liliowa gałąź wydechowa posiadają dodatek antybakteryjny, który stanowi 
ochronę przed zakażeniami szpitalnymi. Przewodnik po typach rur znajduje się na stronie 5.

22M/15F

Port MDI

22F

1,6 m

0,5 m

22F

22F 22F

22F 22F

22F

22M22M

22M

 Dostępna wersja sterylna     Silver Knight – więcej informacji znajduje się na stronie 60

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

 zilustrowany układPodwójna spirala grzejna

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2026000 Układ oddechowy Flextube 22 mm z podwójną spiralą grzejną i dodatkowymi gałęziami, ≥ 1,6 m 10 

 2026310 (S*) Układ oddechowy Flextube 22 mm z podwójną spiralą grzejną, automatyczną komorą i dodatkową  
gałęzią, ≥ 1,6 m

7 (6*) 

2026100 Układ oddechowy Flextube 22 mm z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight, z podwójną spiralą  
grzejną i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

10 

2026131 Układ oddechowy Flextube 22 mm z dodatkiem antybakteryjnym Silver Knight z podwójną spiralą  
grzejną, automatyczną komorą i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

7 

4525850 Układ oddechowy Flextube 15 mm z podwójną spiralą grzejną i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m 15

6392810 Układ oddechowy Flextube 10 mm z podwójną spiralą grzejną, automatyczną komorą i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m 7  

Pojedyncza spirala grzejna

Akcesoria

0,4 m

Nawilżacz

Port czujnika 
temperatury

Port czujnika 
temperatury

Kapturek zabezpieczający

Wydech

Wdech

Respirator

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/flextube-breathing-systems-for-active-humidification#enquiry
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Akcesoria

22M

22M

22F

22M

Układy oddechowe do intensywnej terapii  •  Układy oddechowe do aktywnego nawilżania

Kod Opis Ilość w opakowaniu

5026000 Układ oddechowy Smoothbore 22 mm z podwójną spiralą grzejną i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m 10

5026310 (S*) Układ oddechowy Smoothbore 22 mm z podwójną spiralą grzejną, automatyczną komorą i dodatkową  
gałęzią, ≥ 1,6 m

8 (7*)

5507850 Układ oddechowy Smoothbore 15 mm z podwójną spiralą grzejną i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m 15

5518850 Układ oddechowy Smoothbore 10 mm z podwójną spiralą grzejną i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m 15

Układy oddechowe Smoothbore do aktywnego nawilżania ze spiralą grzejną

Gama układów oddechowych Smoothbore do aktywnego nawilżania, dostępnych z jedną lub dwiema spiralami grzejnymi, w razie potrzeby 
z automatyczną komorą do aktywnego nawilżania.

Przewodnik po typach rur znajduje się na stronie 5

1,6 m

22F

22M/15F

Port MDI

22F 22F

0,5 m

 Dostępna wersja sterylna

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

Dräger is a registered trademark of Drägerwerk AG & Co. KGaA. 

 zilustrowany układ

Port czujnika 
temperatury

Port czujnika 
temperatury

Kod Opis Ilość w opakowaniu

5025000 Układ oddechowy Smoothbore 22 mm z pojedynczą spiralą grzejną, z pułapką wodną i dodatkową  
gałęzią, ≥ 1,6 m

10

5025310 (S*) Układ oddechowy Smoothbore 22 mm z pojedynczą spiralą grzejną, z pułapką wodną, automatyczną  
komorą i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

7 (7*)

5504850 Układ oddechowy Smoothbore 22 mm z pojedynczą spiralą grzejną, pułapką wodną i dodatkową  
gałęzią, ≥ 1,6 m

15 

5508850 (S*) Układ oddechowy Smoothbore 10 mm z pojedynczą spiralą grzejną, noworodkową pułapką wodną  
i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

15 (15*)

5068810 Układ oddechowy Smoothbore 10 mm z pojedynczą spiralą grzejną do respiratora Dräger® z prostym lub 
zagiętym czujnikiem przepływu, z noworodkową pułapką wodną, zestawem łączników do tlenku azotu, 
automatyczną komorą i dodatkową gałęzią, ≥ 1,2 m

7

Podwójna spirala grzejna

Pojedyncza spirala grzejna

Nawilżacz

Kapturek zabezpieczający
Elastyczne
22F

Wydech

Wdech
Respirator

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/smoothbore-breathing-systems-for-active-humidification-with-heated-wire-humidification-chamber#enquiry
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Układy oddechowe do intensywnej terapii  •  Gama układów oddechowych Bilevel

Spirala grzejna
Zwiększony kontakt z gazem

Kapturek 
zabezpieczający 
Zapobiega kontaminacji 

Flextube
30 mm dla dorosłych 
i 22 mm dla dzieci
Mniejsza prędkość gazu 
umożliwia skuteczniejsze 
ogrzewanie

Automatyczna komora 
aktywnego nawilżania
W każdym układzie 
oddechowym Flextube 
bilevel

Monitorowanie 
ciśnienia
Dostępne opcje z linią 
do monitorowania oraz 
bez tej linii

Zestaw opcjonalny 
z wbudowanym 
filtrem - zestaw 
filtra (5361000)
Filtr hydrofobowy  
i bakteryjny 
montowany na 
respiratorze

Gama układów oddechowych bilevel

Oferujemy nową, ulepszoną gamę układów oddechowych 
Flextube™ bilevel, zgodnych ze wszystkimi turbinowymi 
aparatami do bilevel wymagającymi układu oddechowego  
z jedną gałęzią.

Gama produktów bilevel obejmuje układy oddechowe z portem 
przeciekowym CO2 do użycia ze standardowymi maskami 
nieinwazyjnymi (NIV, ang. Non-Invasive Ventilation) oraz układy 
bez portu przeciekowego CO2 do stosowania z maskami NIV 
z portem. Do aparatów, które nie wymagają proksymalnych 
linii do monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych, 
dostępne są także układy oddechowe bez tej funkcji.

Gama układów oddechowych jest odpowiednia dla pacjentów 
dorosłych i dzieci.

Ze względu na wysokie przepływy stosowane w terapii bilevel, 
najlepszym rozwiązaniem wentylacji pacjentów dorosłych,  
z aktywnym nawilżaniem, jest 30 mm układ oddechowy 
Flextube, natomiast w przypadku wentylacji pediatrycznej  
z aktywnym nawilżaniem - 22 mm układ oddechowy Flextube. 

Zwiększenie średnicy rury w sekcji spirali grzejnej układu 
oddechowego istotnie zmniejsza prędkość gazu, co poprawia 
kontakt gazu ze spiralą grzejną i zwiększa efektywność nie 
zaburzając natężenia przepływu.

Jeśli wymagane jest zabezpieczenie linii do monitorowania, można w 
każdym układzie zawierającym linię do monitorowania zastosować 
opcjonalny zestaw z wbudowanym filtrem linii. Za pomocą filtra 
oddechowego Flo-Guard o niskim oporze można prowadzić 
filtrację od strony aparatury (1690000).  Więcej informacji o filtrach 
oddechowych Flo-Guard znajduje się na stronie 33.

Pasywne układy oddechowe bilevel są dostępne także  
z rurami Smoothbore i stanowią idealne rozwiązanie do 
wysokich przepływów.

Przewodnik po typach rur znajduje się na stronie 5

Wersje interfejsów pacjenta do NIV znajdują się na  
stronach 109 i 110.

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Port przeciekowy CO2

Lepiej ukształtowany, 
półokrągły port 
przeciekowy CO2 
zmniejsza poziom hałasu

Dostępne wersje bez 
portu przeciekowego CO2

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/adult-active-heated-wire-breathing-system#videos
https://www.youtube.com/watch?v=RirsOkH1bfU
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Układy oddechowe do intensywnej terapii  •  Gama układów oddechowych Bilevel

Układy oddechowe Flextube™ bilevel 30 mm do aktywnego nawilżania (dla dorosłych)

Układy oddechowe Flextube™ bilevel 22 mm do aktywnego nawilżania (dla dzieci)

Układy oddechowe Smoothbore bilevel 22 mm do pasywnego nawilżania

22F

Automatycznie 
napełniana komora 
do nawilżania

22F 22F

22 mm

Linia do monitorowania

1,6 m Port przeciekowy CO2

22M/15F

0,5 m

22F

22 mm

Linia do monitorowania

1,6 m Bez portu przeciekowego CO2

22M/15F

30 mm

22F

22F

22F

22F

 

Port temperatury

Port temperatury

Kod Opis Ilość w opakowaniu

5805000 Układ oddechowy Smoothbore bilevel 22 mm z linią do monitorowania i obrotowym portem przeciekowym CO2, ≥ 1,6 m 35

5825000 Układ oddechowy Smoothbore bilevel 22 mm z linią do monitorowania i obrotową złączką pacjenta, ≥ 1,6 m 25

5808000 Układ oddechowy Smoothbore bilevel 22 mm z dzieloną linią do monitorowania i obrotowym portem 
przeciekowym CO2, ≥ 1,6 m

25

5804000 Układ oddechowy Smoothbore bilevel 22 mm z obrotowym portem przeciekowym CO2, ≥ 1,8 m 30

5018000 (S*) Rura Smoothbore 22 mm z miękkimi złączkami końcowymi, 22F-22F, ≥ 1,8 m 20 (25)

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2032000 Układ oddechowy Flextube bilevel 22 mm ze spiralą grzejną z obrotowym portem przeciekowym CO2, linią do 
monitorowania, automatyczną komorą i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

7

2431000 Układ oddechowy Flextube bilevel 22 mm ze spiralą grzejną z obrotową złączką pacjenta, linią do monitorowania, 
automatyczną komorą i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

7

2332000 Układ oddechowy Flextube bilevel 22 mm ze spiralą grzejną z obrotowym portem przeciekowym CO2, automatyczną 
komorą i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

7

2432000 Układ oddechowy Flextube bilevel 22 mm ze spiralą grzejną z obrotową złączką pacjenta, automatyczną komorą i dodatkową 
gałęzią, ≥ 1,6 m

7

 zilustrowany układ

 zilustrowany układ

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2031000 Układ oddechowy Flextube bilevel 30 mm ze spiralą grzejną z obrotowym portem przeciekowym CO2, linią do 
monitorowania, automatyczną komorą i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

6

2331000 Układ oddechowy Flextube bilevel 30 mm ze spiralą grzejną z obrotową złączką pacjenta, linią do monitorowania, 
automatyczną komorą i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

6

2031004 Układ oddechowy Flextube bilevel 30 mm ze spiralą grzejną z obrotowym portem przeciekowym CO2, linią do 
monitorowania, automatyczną komorą, Flo-Guard 7 i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

6

2334000 Układ oddechowy Flextube bilevel 30 mm ze spiralą grzejną z obrotowym portem przeciekowym CO2, automatyczną 
komorą i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

6

2335000 Układ oddechowy Flextube bilevel 30 mm ze spiralą grzejną z obrotową złączką pacjenta, automatyczną komorą  
i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

6

Kod Opis Ilość w opakowaniu

5361000 Zestaw z wbudowanym filtrem do układów oddechowych bilevel 60

Kapturek zabezpieczający

Kapturek zabezpieczający

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/adult-active-heated-wire-breathing-system#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/passive-bilevel-breathing-systems#enquiry
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Kod Opis Ilość w opakowaniu

2230000 Układ oddechowy CPAP Flextube 22 mm z linią do monitorowania (odłączalną), maską, lejcami,  
zastawkami PEEP 5 i 20 cm H2O i filtrem Clear-Guard™ Midi™, ≥ 2,0 m

15

2231000 Układ oddechowy CPAP Flextube 22 mm ze spiralą grzejną, maską, lejcami, linią do monitorowania, 
zastawkami PEEP 5 i 20 cm H2O, automatyczną komorą, Clear-Guard Midi i dodatkową gałęzią, ≥ 1,6 m

12

2234000 Układ oddechowy CPAP Flextube 22 mm z linią do monitorowania (odłączalną), zastawkami PEEP 5  
i 20 cm H2O i dodatkową gałęzią, ≥ 2,0 m

20

2235000 Układ oddechowy Flextube CPAP 22 mm ze spiralą grzejną, zastawkami PEEP 5 i 20 cm H2O, linią do 
monitorowania, automatyczną komorą, Clear-Guard Midi i dodatkowymi gałęziami, ≥ 1,6 m

12

2240000 Układ oddechowy Flextube CPAP 22 mm ze spiralą grzejną, zastawkami PEEP 5 i 20 cm H2O, linią do 
monitorowania, Clear-Guard Midi i dodatkowymi gałęziami, ≥ 1,6 m

15

Układy oddechowe CPAP do aparatów ze 
sterownikiem przepływu, wymagających 
zastawki bezpieczeństwa

Układy oddechowe CPAP (ze stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych, 
ang. Continuous Positive Airway Pressure) oferują opcje aktywnego i pasywnego 
nawilżania z maską lub złączką T pacjenta. Są kompatybilne z najpopularniejszymi 
sterownikami przepływu typu Venturi, stosowanymi w szpitalach.

Układy oddechowe są przeznaczone do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.

Wszystkie układy zawierają zastawkę bezpieczeństwa 20 cm H2O, zastawkę PEEP  
5 cm H2O i filtr wlotu powietrza.

22F 22F

Zastawka 
bezpieczeństwa 

PEEP 20 cm H2O

Zastawka 
bezpieczeństwa 

PEEP 5 cm H2O

Port czujnika temperatury

Maska z podwójnym 
portem średnia/dużamask

22F 22F

22F

Filtr

Lejce średnie/duże

Linia do 
monitorowania 2 m

 zilustrowany układ

22M/15F 
Kapturek 

zabezpieczający

0,8 m

1,6 m

Układy oddechowe do intensywnej terapii  •  Zastawki C-PEEP™ i układy oddechowe CPAP

Nawilżacz

Opcjonalny port  
analizatora tlenowego

Port czujnika 
temperatury

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2222000 Maska CPAP z dwoma portami, średnia/duża dla dorosłych 12

2221000 Maska CPAP z dwoma portami, mała dla dorosłych 12

2224000 Lejce do maski CPAP, średnie/duże dla dorosłych 12

2223000 Lejce do maski CPAP, małe dla dorosłych 12

Lejce i maski CPAP

Sterownik 
przepływu

Więcej informacji na str. 111.

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/cpap-breathing-systems-for-use-with-flow-drivers#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/cpap-masks-and-harnesses#enquiry
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Kod Opis Ilość w opakowaniu

2232000 Układ oddechowy Flextube CPAP 22 mm z maską i lejcami, zastawką C-PEEP o stałej wartości 
ustawionej na 5 cm H2O i filtrem Clear-Guard™ Midi, ≥ 2,0 m

15

2237000 Układ oddechowy Flextube CPAP 22 mm ze spiralą grzejną, zastawką C-PEEP 5 cm H2O, 
automatyczną komorą, Clear-Guard™ Midi i dodatkowymi gałęziami, ≥ 1,6 m

12

Układy oddechowe do intensywnej terapii  •  Zastawki C-PEEP™ i układy oddechowe CPAP

Kod Opis Stała wartość zastawki Kolor Ilość w opakowaniu

2220000 Zastawka C-PEEP o stałej wartości Ustawionej na 20 cm H2O Brązowa 5

2215000 Zastawka C-PEEP o stałej wartości Ustawionej na 15 cm H2O Czerwona 5

2212000 Zastawka C-PEEP o stałej wartości Ustawionej na 12,5 cm H2O Ciemnoróżowa 5

2210000 Zastawka C-PEEP o stałej wartości Ustawionej na 10 cm H2O Zielona 5

2207000 Zastawka C-PEEP o stałej wartości Ustawionej na 7,5 cm H2O Żółta 5

2205000 Zastawka C-PEEP o stałej wartości Ustawionej na 5 cm H2O Niebieska 5

2202000 Zastawka C-PEEP o stałej wartości Ustawionej na 2,5 cm H2O Czarna 5

2226000 Regulowana zastawka PEEP 2,5-20 cm H2O 22 m 10

Zastawki C-PEEP™

Gama siedmiu zastawek PEEP o stałej wartości od 2,5 do 20 cm H2O. Każda zastawka jest kodowana 
kolorystycznie zgodnie z podobnymi produktami na rynku.

Wszystkie zastawki firmy Intersurgical są testowane i są one kodowane kolorami, co umożliwia łatwą 
identyfikację. Przezroczysta obudowa, w połączeniu z kolorowymi elementami wewnętrznymi, umożliwia 
łatwą ocenę blokady i monitorowanie oddechu pacjenta. W lekkiej i wytrzymałej obudowie w kształcie 
litery L znajduje się wewnętrzna zastawka dyskowa zaspakajająca potrzeby pacjenta, gdy szczytowy 
przepływ przekracza u niego przepływ ustalony na zastawce.

30F

30M

Układy oddechowe CPAP do aparatów ze sterownikiem przepływu z 
wbudowanymi zastawkami bezpieczeństwa

Układy oddechowe CPAP (ze stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych, ang. Continuous Positive Airway Pressure) 
oferują opcje aktywnego i pasywnego nawilżania z maską lub złączką T pacjenta. Są kompatybilne z aparatami ze sterownikami 
przepływu z wbudowanymi zastawkami bezpieczeństwa, stosowanymi w szpitalach.

Układy oddechowe są przeznaczone do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Wszystkie układy zawierają zastawkę 
PEEP 5 cm H2O oraz filtr.

22F

22F22F

Humidifier

Sterownik 
przepływu

Filtr

Zastawka C-PEEP  
o stałej wartości  

5 cm H2O

0,8 m

1,6 m 0,4 m

Port czujnika
temperatury

Zwężka  
obrotowa 6 mm

Port analizatora tlenowego

Port pacjenta  zilustrowany układ

22M/15F 
Kapturek 

zabezpieczający

22M/15F 
Kapturek 

zabezpieczający

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/cpap-breathing-systems-for-use-with-flow-drivers-with-builtin-safety-valve#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/cpeep-valves#enquiry
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Oxylog to zastrzeżony znak towarowy firmy Dräger Medical GmbH.

Blok łącznikowy 
Łatwość podłączenia do 
respiratora, zawsze w 
prawidłowej pozycji

Klipsy do rur 
Utrzymujące linię 
czujnika przepływu  
i linię kontrolną

Zastawka 
jednokierunkowa

Czujnik przepływu
Kalibrowany pod kątem 

respiratora Oxylog® 3000, 
3000 plus i 2000 plus

Kapturek 
zabezpieczający

Zapobiega 
kontaminacji

Linie kodowane 
kolorystycznie 
Aby zapewnić odpowiednie 
ukierunkowanie czujnika 
przepływu

Linia 
kontrolna

Zastawka 
kontrolna

Kolanko podwójnie 
obrotowe z podwójnie 

zatrzaskowym 
kapturkiem

Widoczny układ jest przeznaczony do współpracy z aparatami Oxylog® 3000, 3000 plus i 2000 plus.

Respirator  
transportowy

22F

Układy oddechowe do intensywnej terapii 
Układy oddechowe dla dorosłych do respiratorów transportowych

Układy oddechowe dla dorosłych do respiratorów transportowych

Oferujemy gamę jednorazowych transportowych układów oddechowych dla dorosłych przeznaczonych do większości respiratorów 
transportowych stosowanych w transporcie między oddziałami i między szpitalami oraz podczas przenoszenia pacjentów. Układy 
oddechowe są skonfigurowane jako gotowe do użycia, bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Układy oddechowe korzystają  
z szeregu zastawek i czujników przepływu, które zostały zaprojektowane i sprawdzone we współdziałaniu z podanymi respiratorami.

Układy Oxylog® 3000, 3000 plus i 2000 plus są wyposażone także w blok łącznikowy do linii czujnika przepływu, co zapewnia 
bezpieczne połączenie i odpowiednie ułożenie obu linii.

Wdech

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
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Oxylog® 3000, 3000 plus i 2000 plus

Układy oddechowe do podstawowych respiratorów transportowych

Respirator  
transportowy

22F

Blok łącznikowy
2 m

22M/15F

Kapturek 
zabezpieczający

Czujnik 
przepływu

Zastawka kontrolna  
i linia kontrolna

Kolanko podwójnie  
obrotowe z podwójnie  

zatrzaskowym kapturkiem
Linia czujnika przepływu

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2072000 Transportowy układ oddechowy Flextube 22 mm współpracujący z aparatami Oxylog® 2000 plus, 
3000, 3000 plus, ≥ 2,0 m

10

2272000 Transportowy układ oddechowy Flextube 22 mm współpracujący z aparatami Oxylog® 2000 plus, 
3000, 3000 plus, ≥ 3,0 m

20 

 zilustrowany układ

22F

Linia do monitorowania Filtr linii monitorującej

1,2 m

Regulowana  
zastawka PEEP 
0–20 cm H2O

22M/15F

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2074000 Transportowy układ oddechowy Flextube 22 mm z linią do monitorowania, filtrem i regulowaną 
zastawką PEEP, ≥ 1,2 m

15

2075000 Transportowy układ oddechowy Flextube 22 mm z linią do monitorowania z filtrem, ≥ 1,2 m 15 

2073000 Transportowy układ oddechowy Flextube 22 mm z regulowaną zastawką PEEP, ≥ 1,2 m 12

 zilustrowany układ

Oxylog to zastrzeżony znak towarowy firmy Dräger Medical GmbH.

 zilustrowany układ

Układy oddechowe do intensywnej terapii 
Układy oddechowe dla dorosłych do respiratorów transportowych

22M/
15F

22M/
15F

Akcesoria

22F

1,2 m
Zastawka  

bezzwrotna

Zastawka  
bezzwrotna

22M/15F
22M

Akcesoria

22F

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2070000 Transportowy układ oddechowy Flextube 22 mm, ≥ 1,2 m 12

5020002 Transportowy układ oddechowy Smoothbore 22 mm, ≥ 1,2 m 10 

Wdech

Wdech

Wdech

Respirator  
transportowy

Respirator  
transportowy

Kapturek 
zabezpieczający

Kapturek 
zabezpieczający

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/transport-adult-22mm-breathing-systems#enquiry
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Układy oddechowe do intensywnej terapii
Układy oddechowe IPPB   |   Długości Rur Smoothbore z Miękkimi Łącznikami

 Dostępna wersja sterylna     Produkt o mniejszym wpływie na środowisko

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach). 

Bird to zastrzeżony znak towarowy Bird Products Corp. Inhalog to znak towarowy firmy Dräger Medical GmbH. Dräger to zastrzeżony znak towarowy Drägerwerk AG & Co. KGaA.

Rury Smoothbore 22 mm i 15 mm

Gama rur Smoothbore przeznaczona jest w szczególności do domowego wspomagania 
bezdechu sennego metodą CPAP, z miękkimi złączkami końcowymi, o różnych długościach  
i średnicach. Opcjonalnie dostępna jest opcja lekkich rur Eco bez PCV.

Przewodnik po typach rur znajduje się na stronie 5

Kod Opis Ilość w opakowaniu

1415000 Układ oddechowy IPPB Flextube 22 mm do respiratorów Bird® 20

1416000 Uniwersalny układ oddechowy IPPB Flextube 22 mm z zastawką wydechową i nebulizatorem Cirrus 20

1415002 Układ oddechowy IPPB Flextube 22 mm do respiratorów Bird® z nebulizatorem Cirrus i filtrem Clear-Guard™ Midi 20

22M
Zastawka wydechowa

Ustnik

Nebulizator 
Cirrus

22F 1,2 m 0,15 m

 zilustrowany układ

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

5003000 Rura Smoothbore 22 mm z miękkimi złączkami końcowymi, 22F-22F ≥ 0,3 m 50  

5004000 Rura Smoothbore 22 mm z miękkimi złączkami końcowymi, 22F-22F ≥ 0,4 m 50

5005000 Rura Smoothbore 22 mm z miękkimi złączkami końcowymi, 22F-22F ≥ 0,5 m 50

5006000 Rura Smoothbore 22 mm z miękkimi złączkami końcowymi, 22F-22F ≥ 0,6 m 40

5206000 Rura Eco Smoothbore 22 mm z miękkimi złączkami końcowymi, 22F-22F ≥ 0,6 m 40

5080000 Rura Smoothbore 22 mm z miękkimi złączkami końcowymi, 22F-22F ≥ 0,8 m 40 

5010000 (S*) Rura Smoothbore 22 mm z miękkimi złączkami końcowymi, 22F-22F ≥ 1,0 m 40 (20*)

5012000 (S*) Rura Smoothbore 22 mm z miękkimi złączkami końcowymi, 22F-22F ≥ 1,2 m 30 (12*)

5015000 (S*) Rura Smoothbore 22 mm z miękkimi złączkami końcowymi, 22F-22F ≥ 1,5 m 30 (25*)

5018000 (S*) Rura Smoothbore 22 mm z miękkimi złączkami końcowymi, 22F-22F ≥ 1,8 m 20 (25*)

5218000 Rura Eco Smoothbore 22 mm z miękkimi złączkami końcowymi, 22F-22F ≥ 1,8 m 20

5318000 Rura Smoothbore 22 mm z miękkimi złączkami końcowymi, 22F-22F ≥ 1,8 m 50

5020000 (S*) Rura Smoothbore 22 mm z miękkimi złączkami końcowymi, 22F-22F ≥ 2,0 m 20 (30*)

5418000 Rura Smoothbore 15 mm z miękkimi złączkami końcowymi, 22F-22F ≥ 1,8 m 60

5118000 Rura Smoothbore 15 mm z miękkimi złączkami końcowymi, 22F-22F ≥ 1,8 m 20

Układy oddechowe IPPB

Układy oddechowe IPPB zaprojektowano do współpracy z aparatami IPPB (oddychanie przerywanym ciśnieniem dodatnim, 
ang. Intermittent Positive Pressure Breath) dla spontanicznie oddychających pacjentów, w celu wspomagania rozszerzania płuc, 
podawania terapii aerozolowej lub wspomagania wentylacji. Te układy oddechowe są zgodne z aparatami stosowanymi na 
oddziałach intensywnej terapii i fizjoterapii i są dostarczane z zastawką wydechową i nebulizatorem Cirrus™.

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/ippb-breathing-systems#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/15mm-and-22mm-smoothbore-tubing-lengths-with-soft-end-connectors#enquiry
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Komory do nawilżania

 Dostępna wersja sterylna

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach). 

Wytrzymały przezroczysty
poliwęglan

Lepsze właściwości. Umożliwia  
łatwą kontrolę wzrokową poziomu 

płynu przez cały czas
Wyraźnie widoczny 
wskaźnik poziomu wody
Łatwość natychmiastowej 
kontroli poziomu płynu

Kaseta ochronna
Chroni komorę przed kontaminacją i wygodnie 

zabezpiecza zestaw do napełniania przed użyciem
Wbudowany filtr
Uniemożliwia przedostanie 
się zabrudzeń do komory

Kołnierzowa pokrywa  
płyty grzewczej

Chroni przed przypadkowym 
poparzeniem podczas wyjmowania 

komory z płyty nawilżacza

Podwójna zastawka
Dla większego bezpieczeństwa

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2310000 (S*) Automatycznie napełniana komora do nawilżania z zestawem do napełniania 30 (30*)

2320000 Ręcznie napełniana komora do nawilżania z zestawem do napełniania i zaciskiem 30

2330000 Ręcznie napełniana komora do nawilżania o małej objętości z zestawem do napełniania i zaciskiem 30

23300002310000 2320000

Komory do aktywnego nawilżania

Oferujemy kompleksową gamę komór do aktywnego nawilżania do stosowania z nawilżaczami najczęściej używanymi na 
oddziałach intensywnej terapii, w tym z nawilżaczem do respiratora firmy Intersurgical z serii 7000.

Wszystkie trzy wersje komory są kompatybilne ze wszystkimi naszymi produktami zawierającymi spiralę grzejną, posiadają 22 mm 
złączki męskie oraz przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający natychmiastową i dokładną ocenę widocznego poziomu płynu.

• Komorę do nawilżania z podwójnym pływakiem i automatycznym napełnianiem można stosować w różnych terapiach wspomagania 
oddechowego, od CPAP do w pełni mechanicznej wentylacji, w tym wentylacji oscylacyjnej wysokiej częstotliwości, u wszystkich 
pacjentów. Komora ta zapewnia klinicyście stały poziom wody, ponieważ dochodzi do automatycznej wymiany zużytego 
płynu przez podaż z worka. W rezultacie przestrzeń martwa układu nie zmienia się, co sprawia, że komora z automatycznym 
napełnianiem stanowi pierwszy wybór we wszystkich obszarach intensywnej terapii, od noworodków po osoby dorosłe.

• Ręcznie napełniana komora posiada zacisk wzdłuż linii napełniania, który oddziela komorę od worka na płyn. W przypadku 
tej komory konieczne jest monitorowanie poziomu wody przez personel medyczny oraz otworzenie zacisku, jeżeli wymagana 
jest większa ilość płynu. Komora ta stanowi tańszą alternatywę i stosuje się ją czasami w rozwiązaniach z wysokim ciśnieniem 
napędowym (np. nFlow™).

• Ręcznie napełniana komora o małej objętości również zawiera zacisk linii napełniania. Dzięki bardzo małej przestrzeni martwej 
idealnie nadaje się do takich zastosowań, jak zaawansowana wentylacja wysokimi częstotliwościami, u wszystkich pacjentów.

Zaawansowana konstrukcja 
podwójnego pływaka
Zamkniętokomórkowy materiał 
głównego pływaka stanowi całkowicie 
niezawodny i niezatapialny sztywny 
mechanizm. Pomocniczy pływak 
zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/humidification-chamber#enquiry
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Kod Opis Ilość w opakowaniu

1912000 Pułapka wodna, samouszczelniająca, duża, 125 ml 50

1911000 Pułapka wodna, samouszczelniająca, średnia, 70 ml 55

1915000 Pułapka wodna ze złączką kątową, samouszczelniająca, duża, 125 ml 40

1916000 Pułapka wodna ze złączką kątową, samouszczelniająca, średnia, 70 ml 55

Pułapki wodne

Gama samouszczelniających się pułapek wodnych umożliwiających opróżnianie w trakcie 
stosowania. Podczas otwierania podstawy pułapki wodnej wewnętrzny zawór zostaje 
automatycznie zamknięty, zapewniając szczelność układu oddechowego. Po wymianie podstawy 
zawór zostaje ponownie otwarty, umożliwiając wznowienie drenażu wody w układzie oddechowym.

Wersja ze złączką kątową jest odpowiednia do zastosowań, w których wymagane jest  
mocowanie pod kątem 90º.

Męski luer lock

10F10M

Port 7,6 mm

15M
/11,5F

15M
/11,5F

Zestaw adapterów tlenku azotu

Zestaw adapterów tlenku azotu umożliwia przekształcenie wielu standardowych układów oddechowych w celu podawania tlenku azotu.

Kolanko luer lockZwężka O2Kapturek 7,6 mmMęski luer lockMęski luer lock

22M

Zwężka 6 mm

15F15M22M22M22F22F22F22M

Port 7,6 mm

22F22M

Port 7,6 mm

Kod Opis Ilość w opakowaniu

6216000 Zestaw adapterów tlenku azotu 50

19160001912000

300 mm 1,8 m

Akcesoria

Elektryczne adaptery zasilające do nawilżaczy

Gama adapterów zasilających do połączenia układu oddechowego ze spiralą grzejną z podstawą nawilżacza.

Kod Opis Nawilżacz Ilość w opakowaniu

5600000 Elektryczny adapter zasilający do układów oddechowych z jedną spiralą 
grzejną (wejście koniczynkowe)

MR850™, Seria 7000 1

5601000 Elektryczny adapter zasilający do układów oddechowych z dwiema 
spiralami grzejnymi (wejście koniczynkowe)

MR850™, Seria 7000 1

5605000 Elektryczny adapter zasilający do układów oddechowych z jedną spiralą 
grzejną (wejście koniczynkowe)

MR500™, MR600™ 1

56050005604000560300056010005600000

Port 7,6 mmPort 7,6 mm

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/7000-series-humidifier-accessories#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/nitric-oxide-breathing-system-and-kit#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/water-traps#enquiry
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Akcesoria

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2777000 e-FlowSensor™ do respiratorów Dräger® Evita® (z wyjątkiem V500) 5

Obliczenie przepływu z użyciem 
technologii gorącej spirali

MR850, MR500 i MR600 to znaki towarowe Fisher & Paykel Healthcare. 

Dräger to zastrzeżony znak towarowy Drägerwerk AG & Co. KGaA. Evita to znak towarowy Dräger Medical GmbH.

Jednorazowa
Proste, ekonomiczne rozwiązanie

Mała objętość 
Minimalizuje oddech zwrotny pacjenta

Monitorowanie w strumieniu głównym 
Natychmiastowy pomiar ETCO2

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2775000 NOWOŚĆ kuweta CO2 do respiratorów Dräger® 25

Kuweta CO2 do respiratorów Dräger®

Nasza kuweta CO2 do respiratorów Dräger to kuweta jednorazowego użytku do monitorowania poziomu 
CO2 w strumieniu głównym u dorosłych pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Kuweta spełnia wszystkie obowiązujące standardy dotyczące urządzeń i jest przeznaczona do stosowania 
z respiratorem Dräger Evita Infinity® V500 ICU i respiratorem transportowym Dräger Oxylog® 3000 plus.

Powinna zostać umieszczona pomiędzy portem przyłączeniowym układu oddechowego po stronie 
pacjenta a przestrzenią martwą lub interfejsem pacjenta.

Czujniki przepływu

Wydechowy czujnik przepływu używany w respiratorach na intensywnej 
terapii, mierzący przepływ wydychanego przez pacjenta gazu w gałęzi 
wydechowej. Dane służą następnie do obliczenia wydychanej objętości 
oddechowej i minutowej. Czujnik e-FlowSensor™ jest zgodny z aktualnie 
instalowanymi respiratorami Dräger® Evita®.  Czujnik można ponownie 
zastosować po dekontaminacji, pod warunkiem przeprowadzenia pełnej 
kalibracji w respiratorze przed użyciem.

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
https://www.intersurgical.com/products/critical-care/flow-sensors#enquiry
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Mocowanie rur oddechowych
W połączeniu z układami oddechowymi firmy Intersurgical nasz szeroki wybór opcji mocowania rur pozwala klinicyście skutecznie 
i wygodnie rozmieścić nasze produkty w obszarze pacjenta. Pomaga to stworzyć bezpieczne i uporządkowane otoczenie, 
zmniejszając ryzyko rozłączenia i urazu pacjenta.

Klipsy do rur firmy Intersurgical, czerwony kapturek zabezpieczający 22F oraz nasadkę na igłę cewnika do napełniania komory do 
nawilżania zaprojektowano w sposób umożliwiający połączenie za pomocą wypustki z zaczepem do mocowania rur oddechowych.

Dysponujemy klipsami do rur dopasowanymi do naszych układów oddechowych Smoothbore i Flextube™ w wersjach dla 10 mm, 
15 mm, 22 mm i 30 mm układów oddechowych z jedną i dwiema gałęziami.

Klipsy do rur 10 mm,  
15 mm, 22 mm, 30 mm

Czerwony kapturek 
zabezpieczający lub 

nasadka na igłę cewnika 
do napełniania komory 

do nawilżania

Uchwyt do mocowania rur
Nasz ergonomiczny uchwyt do mocowania rur to 
schludny sposób bezpiecznego przytrzymywania układu 
oddechowego blisko pacjenta. Jest dostępny w dwóch 
rozmiarach i skutecznie przytrzymuje w miejscu 10, 15, 22  
i 30 mm rury. Posiada również mniejszy rowek na 
kable i linie monitorujące. Ułożenie elastycznej kształtki 
można łatwo zmienić, aby zmniejszyć naprężenia układu 
oddechowego od strony pacjenta.

Zaczepem do mocowania rur

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Wypustki współpracują z

WypustkaWypustka

Zaciskiem do mocowania 
rur oddechowych

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
https://www.intersurgical.com/products/critical-care/tube-management-programme#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=Z1EIDqbdFrA
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Kod 5904000 

Ilość w opakowaniu 1

Kod 5905000 

Ilość w opakowaniu 1

Kod 2321000 

Ilość w opakowaniu 50

Kod 2319000 

Ilość w opakowaniu 25

Kod 2311000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 2318000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 2313000 

Ilość w opakowaniu 25

Kod 2312000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 2315000 

Ilość w opakowaniu 25

Kod 2317000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 2314000

Ilość w opakowaniu 25

15 mm

30 mm

15 mm 15 mm

22 mm 22 mm

Klips do rur Smoothbore

10 mm 10 mm
22 mm 22 mm 22 mm 22 mm

Klips do rur Smoothbore

Klips do rur Flextube™ Klips do rur Flextube

Klips do rur Flextube

Klips do rur Flextube™  
i Smoothbore

Klips do rur Flextube  
i Smoothbore

Klips do rur Flextube  
i Smoothbore

Kod 2316000

Ilość w opakowaniu 12

22 mm 22 mm 22 mm

Przewodnik opisujący mocowanie rur oddechowych

Uchwyt do mocowania rur 30 
mm/22 mm/ 
15 mm

Uchwyt do mocowania rur 
15 mm/10 mm

Zacisk do mocowania  
rur oddechowych

Zaczepy do mocowania rur oddechowych Klipsy do rur

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.co.uk

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
https://uk.intersurgical.com/products/critical-care/tube-management-programme#videos
https://uk.intersurgical.com/products/critical-care/tube-management-programme#enquiry
https://www.intersurgical.com/products/critical-care/tube-management-programme#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=Z1EIDqbdFrA
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Interfejsy pacjenta

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
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Maski VariFit™ z technologią

VariFit to szpitalna maska NIV jednorazowego użytku z poduszką w technologii AIRºgel® zapewniającą pacjentowi większy komfort. 
Kodowane kolorystycznie kolanka pomagają lekarzowi dobrać maskę odpowiednią do bilevel/CPAP wykorzystujących układ oddechowy 
z jedną gałęzią lub wentylacji nieinwazyjnej przy użyciu układu oddechowego z dwiema gałęziami. Oddychające, szybko odpinane lejce 
zaprojektowano w celu łatwego dopasowywania do pacjenta i poprawy jego komfortu.

®

Kod Opis Kolanka kodowane 
kolorystycznie

Ilość w 
opakowaniu

Do stosowania z układem oddechowym z jedną gałęzią, bez portu przeciekowego CO2

2277000 Maska z portem przeciekowym VariFit NIV z zastawką przeciwuduszeniową, bardzo duża dla dorosłych 8

2262000 Maska z portem przeciekowym VariFit NIV z zastawką przeciwuduszeniową, duża dla dorosłych 8

2261000 Maska z portem przeciekowym VariFit NIV z zastawką przeciwuduszeniową, średnia dla dorosłych 8

2260000 Maska z portem przeciekowym VariFit NIV z zastawką przeciwuduszeniową, mała dla dorosłych 8

Do stosowania z układem oddechowym z jedną gałęzią, z portem przeciekowym CO2

2278000 Maska bez portu przeciekowego VariFit NIV z zastawką przeciwuduszeniową, bardzo duża dla dorosłych 8

2269000 Maska bez portu przeciekowego VariFit NIV z zastawką przeciwuduszeniową, duża dla dorosłych 8

2264000 Maska bez portu przeciekowego VariFit NIV z zastawką przeciwuduszeniową, średnia dla dorosłych 8

2263000 Maska bez portu przeciekowego VariFit NIV z zastawką przeciwuduszeniową, mała dla dorosłych 8

Do stosowania z układami oddechowymi z podwójną gałęzią

2279000 Maska bez portu przeciekowego VariFit NIV, bardzo duża dla dorosłych 8

2267000 Maska bez portu przeciekowego VariFit NIV, duża dla dorosłych 8

2266000 Maska bez portu przeciekowego VariFit NIV, średnia dla dorosłych 8

2265000 Maska bez portu przeciekowego VariFit NIV, mała dla dorosłych 8

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.co.uk

AIRgel to zastrzeżony znak towarowy Sleepnet Corporation. Flexible Spacebar, Advanced Cushion Technology i Active Headgear  

Connector to znaki towarowe Sleepnet Corporation.

Kolanka kodowane kolorystycznie  
Pomagają lekarzowi w wyborze odpowiedniej opcji

Elastyczny Spacebar™
Unikalna, zginana konstrukcja zapewnia 

doskonałą stabilność z zachowaniem 
szczelności bez kontaktu ze skórą

Port tlenowy
Łatwa podaż dodatkowego tlenu

Łącznik lejców na głowę Active 
Headgear Connector™
Porusza się wraz z pacjentem zapewniając 
niezawodne uszczelnienie

Zastawka przeciwuduszeniowa
(2265000, 2266000, 2267000 i 2279000)  

Uniemożliwia oddech zwrotny w przypadku 
nieodpowiedniej wentylacji

Maksymalny komfort, minimalna waga. 
AIRºgel® minimalizuje uciski punktowe i podrażnienia skóry

Kolano obrotowe 360°
Optymalne ułożenie rury i ułatwienie mobilności

Technologia Advanced Cushion Technology™
Dzięki technologii ergonomicznej poduszki  
powstaje skuteczne uszczelnienie zapewniające  
wygodne dopasowanie

®
Maska z portem przeciekowym  

(2260000, 2261000, 2262000 i 2277000)
Wersja maski z portem przeciekowym  
i z zastawką przeciwuduszeniową do 

stosowania z aparatami CPAP lub bilevel

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
https://uk.intersurgical.com/products/critical-care/varifit-niv-mask-vented-with-anti-asphyxiation-valve#videos
https://uk.intersurgical.com/products/critical-care/varifit-niv-mask-vented-with-anti-asphyxiation-valve#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=nnC0VZcS9j0
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Zastawka przeciwuduszeniowa
(tylko w FaceFit z portem)

Uniemożliwia oddech zwrotny w 
przypadku nieodpowiedniej wentylacji

Port przeciekowy CO2
(tylko w FaceFit z portem)
Dla efektywnej wentylacji 

bilevel lub CPAP

Niewielka przestrzeń martwa
Do efektywnego wspomagania 

oddechowego

Zwężka 6 mm ze 
zintegrowanym kapturkiem 

Do suplementacji tlenowej lub 
monitorowania

Miękkie silikonowe uszczelnienie
Optymalna wentylacja

Łatwa regulacja lejców  
i mechanizm szybkiego odpinania
Umożliwia natychmiastowe usunięcie 
maski z twarzy oraz optymalne 
dopasowanie

Lekka
Lepsza tolerancja przez pacjentów

Maski NIV FaceFit™ 

FaceFit to komfortowa, jednorazowa maska szpitalna dla dorosłych do wentylacji nieinwazyjnej.

Dostępne są dwie opcje w trzech rozmiarach, pasujące do szerokiego zakresu pacjentów. Pierwsza opcja jest dedykowana 
do konwencjonalnego układu oddechowego z podwójną gałęzią, a druga do zastosowań bilevel i CPAP, CPAP, tam gdzie jest 
wymagana zastawka przeciwuduszeniowa i port przeciekowy CO2. Maski FaceFit są dostępne w rozmiarze małym, średnim 
i dużym, tak aby pokryć potrzeby wszystkich pacjentów. Przewodnik dotyczący rozmiarów pomaga w dokonaniu właściwego 
wyboru przed otwarciem opakowania. 

Maska NIV FaceFit – bez zastawki przeciwuduszeniowej i bez portu przeciekowego CO2

Do stosowania z układami oddechowymi z podwójną gałęzią

Maska NIV FaceFit – z zastawką przeciwuduszeniową i portem przeciekowym CO2 
Do stosowania z układem oddechowym z jedną gałęzią, bez portu przeciekowego CO2

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2257000 FaceFit, maska NIV, duża dla dorosłych 12

2256000 FaceFit, maska NIV, średnia dla dorosłych 12

2255000 FaceFit, maska NIV, mała dla dorosłych 12

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2252000 Maska NIV FaceFit – z zastawką przeciwuduszeniową i portem przeciekowym CO2, duża dla dorosłych 12

2251000 Maska NIV FaceFit – z zastawką przeciwuduszeniową i portem przeciekowym CO2, średnia dla dorosłych 12

2250000 Maska NIV FaceFit – z zastawką przeciwuduszeniową i portem przeciekowym CO2, mała dla dorosłych 12

 zilustrowany

Regulowana nakładka na głowę
Optymalne dopasowanie  
u wszystkich pacjentów

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.co.uk

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/facefit-niv-mask#enquiry
https://uk.intersurgical.com/products/critical-care/facefit-niv-mask#videos
https://www.youtube.com/watch?v=6jyxUq7XQf8


111

info@intersurgical.com  •  www.intersurgical.com

Interfejsy pacjenta  •  Maski CPAP

Lejce i maski CPAP

Maska CPAP z dwoma portami firmy Intersurgical umożliwia 
wygodne połączenie z pacjentem. Jest dostępna w dwóch 
rozmiarach: małym i średnim/dużym dla pacjentów dorosłych. 
Miękka poduszka o anatomicznym kształcie wygodnie 
dopasowuje się do różnych twarzy pacjentów. Poniżej 
przedstawiono inne ważne korzyści:

����������������

Maska CPAP i lejce w użyciu

Sześć punktów mocowania 
Do optymalizacji uszczelnienia podczas 

używania lejców firmy Intersurgical

Przezroczysta, wytrzymała maska
Do łatwej oceny stanu pacjenta

Miękka poduszka anatomiczna 
Wygodne dopasowanie do wielu 
różnych profili twarzy pacjenta

Port do monitorowania
 Do podłączenia suplementacji 

tlenowej lub monitorowania

Zawory uchylne
Faza wdechowa pacjenta przez górny port  
i wydechowa przez dolny port

Świeży gaz / układ

Zawór poduszki
Do regulacji ciśnienia w poduszce 
w celu zwiększenia komfortu oraz 

lepszego przylegania

Uchylne zawory bezpieczeństwa
Zapewniają pacjentowi oddychanie  
w razie niedrożności lub przekraczania 
przez pacjenta ustawionego przepływu

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2222000 Maska CPAP z dwoma portami, średnia/duża dla dorosłych 12

2221000 Maska CPAP z dwoma portami, mała dla dorosłych 12

2224000 Lejce do maski CPAP, średnie/duże dla dorosłych 12

2223000 Lejce do maski CPAP, małe dla dorosłych 12

 zilustrowany

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/cpap-masks-and-harnesses#enquiry
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Hełm CaStar do CPAP z dwukierunkową zastawką przeciwuduszeniową i portem dostępu pacjenta*

Kod Rozmiar Obwód szyi Ilość w opakowaniu

CP210XXL/2 Bardzo, bardzo duży ≥ 50 cm 5

CP210XL/2 Bardzo duży 45-52 cm 5

CP210L/2 Duży 40-47 cm 5

CP210M/2 Średni 34-41 cm 5

CP210S/2 Mały 27-34 cm 5

CP210XS/2 Bardzo mały 17-27 cm 5

Hełm CaStar do CPAP
CaStar to wygodny, uniwersalny i lekki interfejs dla pacjenta 
poddawanego CPAP, zaprojektowany jako alternatywa dla tradycyjnych 
sposobów stosowania CPAP. CaStar jest dobrze tolerowany przez dłuższy 
czas i może zmniejszać ryzyko związane zarówno z intubacją dotchawiczą, 
jak i stosowaniem maski twarzowej. Hełm może być stosowany zarówno  
w pozycji półleżącej, jak i leżącej na plecach, co stanowi idealną opcję  
w przypadku terapii CPAP.

Interfejsy pacjenta  •  Hełmy oddechowe StarMed do CPAP

Otwierany hełm CaStar Up do CPAP z nadmuchiwaną poduszką na szyję, dwukierunkową zastawką przeciwuduszeniową 
i portem dostępu pacjenta*

Kod Rozmiar Obwód szyi Ilość w opakowaniu

CA012XXL/2 Bardzo, bardzo duży ≥ 50 cm 5

CA012XL/2 Bardzo duży 45-52 cm 5

CA012L/2 Duży 40-47 cm 5

CA012M/2 Średni 34-41 cm 5

CA012S/2 Mały 27-34 cm 5

CA012XS/2 Bardzo mały 17-27 cm 5

Otwierany hełm CaStar Up do CPAP
Otwierany hełm CaStar Up to wygodny, uniwersalny i lekki interfejs dla 
pacjenta poddawanego CPAP. Unikalna konstrukcja hełmu umożliwia 
jednemu operatorowi łatwe ściągnięcie górnej części hełmu, dając pełny 
dostęp do pacjenta, podczas gdy wszystkie sondy czy cewniki pozostają 
na swoim miejscu w dolnej części hełmu. Hełm może być stosowany 
zarówno w pozycji półleżącej, jak i leżącej na plecach, co stanowi idealną 
opcję w przypadku terapii CPAP.

Hełmy oddechowe StarMed
Gama hełmów oddechowych StarMed do wentylacji nieinwazyjnej oraz terapii CPAP stanowi kolejną alternatywę dla tradycyjnych 
masek. Hełmy zapewniają szereg korzyści klinicznych pacjentowi, jak również personelowi medycznemu.

Zastosowanie hełmu pozwala rozwiązać wiele problemów obserwowanych zazwyczaj zarówno podczas intubacji dotchawiczej, jak 
i stosowania masek twarzowych. Wiąże się to ze zwiększonym komfortem pacjenta oraz poprawą wyników NIV, co prowadzi do 
skrócenia czasu pobytu na OIT.

ofertę
Zobacz pełną www.intersurgical.com/info/starmedDodatkowe informacje znajdują się w naszej witrynie internetowej:

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Wszystkie hełmy nie zawierają obecnie ftalanów i mają nową konstrukcję

*Zastawka PEEP i rura nie wchodzą w skład zestawu i należy je zamawiać oddzielnie. Oferta akcesoriów znajduje się na stronie internetowej.

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/info/starmed
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/starmed-castar-up-openable-hood-for-cpap-therapy-with-inflatable-neck-cushion#videos
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/starmed-castar-hood-for-cpap-therapy#videos
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/starmed-castar-hood-for-cpap-therapy#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/starmed-castar-up-openable-hood-for-cpap-therapy-with-inflatable-neck-cushion#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=_Yl6ftoLglc
https://www.youtube.com/watch?v=2eCMUzYM3KI
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Kod Opis Rozmiar Ilość w 
opakowaniu

CV200XL Maska Ventumask do CPAP ze zintegrowanym sterownikiem przepływu typu Venturi i regulowaną zastawką PEEP Bardzo duży 5

CV200L Maska Ventumask do CPAP ze zintegrowanym sterownikiem przepływu typu Venturi i regulowaną zastawką PEEP Duży 5

CV200M Maska Ventumask do CPAP ze zintegrowanym sterownikiem przepływu typu Venturi i regulowaną zastawką PEEP Mały / Średni 5

Ventumask ze sterownikiem przepływu typu Venturi i regulowaną zastawką PEEP (eliminuje potrzebę stosowania 
sterownika przepływu)

Kod Rozmiar Obwód szyi Ilość w opakowaniu

CV100XXL/2 Bardzo, bardzo duży ≥ 50 cm 5

CV100XL/2 Bardzo duży 45-52 cm 5

CV100L/2 Duży 40-47 cm 5

CV100M/2 Średni 34-41 cm 5

CV100S/2 Mały 27-34 cm 5

CV100XS/2 Bardzo mały 17-27 cm 5

Hełm Ventukit do CPAP ze sterownikiem przepływu typu Venturi, dwukierunkową zastawką przeciwuduszeniową i portem 
dostępu pacjenta, regulowaną zastawką PEEP i zatyczkami do uszu (eliminuje potrzebę stosowania sterownika przepływu)

Maska Ventumask ze sterownikiem 
przepływu typu Venturi i regulowaną 
zastawką PEEP
Ventumask to maska do terapii CPAP o unikalnej konstrukcji, którą aktywuje 
się po prostu poprzez podłączenie do odpowiedniego źródła tlenu. Może 
być stosowana w środowisku szpitalnym lub przedszpitalnym, na przykład  
w karetce pogotowia. Ventumask to kompletny i łatwy w użyciu system,  
w którym dreny doprowadzające tlen, sterownik przepływu typu Venturi  
i regulowana zastawka PEEP stanowią integralną częścią maski CPAP.

Hełm Ventukit do CPAP ze 
sterownikiem przepływu typu Venturi
StarMed Ventukit to kompletny i łatwy w użyciu system, który aktywuje 
się po prostu poprzez podłączenie do źródła O2 dostępnego na 
oddziałach szpitalnych. Unikalna konstrukcja Ventukit obejmuje cewniki 
tlenowe i sterownik przepływu typu Venturi, zintegrowane z hełmem 
CPAP. Zestaw zawiera również regulowaną zastawkę PEEP do 
natychmiastowego wdrożenia terapii.

Podwójny przepływomierz tlenowy do 
stosowania z Ventukit i Ventumask
Podwójny przepływomierz można stosować w przypadku podawania terapii 
o wysokiej procentowej zawartości tlenu za pomocą Ventukit i Ventumask. 
Umożliwia on lekarzowi dodanie do każdej z linii tlenowych produktu 
niezależnych przepływów O2 z pojedynczego wyjścia tlenowego ze ściany.

Model Opis Ilość w opakowaniu

STS.15/30 Podwójny przepływomierz tlenowy 15 + 30 l/min ze złączem O2 1

Podwójny przepływomierz wyprodukowany przez FLOW METER S.p.A.

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/starmed-ventukit-hood-for-cpap-therapy#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/starmed-ventumask-for-cpap-therapy#enquiry


114

Intersurgical  •  Jakość, innowacyjność i szeroki wybór

Hełm CaStar R do NIV z nadmuchiwaną poduszką na szyję, dwukierunkową zastawką przeciwuduszeniową i portem 
dostępu pacjenta**

Kod Rozmiar Obwód szyi Ilość w opakowaniu

CP211XXL/2R Bardzo, bardzo duży ≥ 50 cm 5

CP211XL/2R Bardzo duży 45-52 cm 5

CP211L/2R Duży 40-47 cm 5

CP211M/2R Średni 34-41 cm 5

CP211S/2R Mały 27-34 cm 5

CP211XS/2R Bardzo mały 17-27 cm 5

Hełm CaStar R do NIV

CaStar R to wygodny, uniwersalny i lekki interfejs dla pacjenta 
poddawanego nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NIV), 
zaprojektowany jako alternatywa dla tradycyjnych sposobów 
prowadzenia NIV. CaStar R jest dobrze tolerowany przez dłuższy 
czas i może zmniejszać ryzyko związane zarówno z intubacją 
dotchawiczą, jak i stosowaniem maski twarzowej. Hełm może być 
stosowany zarówno w pozycji półleżącej, jak i leżącej na plecach, 
co stanowi idealną opcję w przypadku terapii NIV.

Interfejsy pacjenta  •  Hełmy oddechowe StarMed do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NIV)

Otwierany hełm CaStar R Up do NIV z nadmuchiwaną poduszką na szyję, dwukierunkową zastawką 
przeciwuduszeniową i portem dostępu pacjenta.**

Kod Rozmiar Obwód szyi Ilość w opakowaniu

CA022XXL/2R Bardzo, bardzo duży ≥ 50 cm 5

CA022XL/2R Bardzo duży 45-52 cm 5

CA022L/2R Duży 40-47 cm 5

CA022M/2R Średni 34-41 cm 5

CA022S/2R Mały 27-34 cm 5

CA022XS/2R Bardzo mały 17-27 cm 5

Otwierany hełm CaStar R Up do NIV

Otwierany hełm CaStar R Up to wygodny, uniwersalny i lekki interfejs 
dla pacjenta poddawanego nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej 
(NIV). Unikalna konstrukcja hełmu umożliwia jednemu operatorowi 
łatwe ściągnięcie górnej części hełmu, dając pełny dostęp do 
pacjenta, podczas gdy wszystkie sondy czy cewniki pozostają na 
swoim miejscu w dolnej części hełmu. Hełm może być stosowany 
zarówno w pozycji półleżącej, jak i leżącej na plecach, co stanowi 
idealną opcję w przypadku terapii NIV.

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

** Rury nie wchodzą w skład zestawu i należy je zamawiać oddzielnie. Oferta akcesoriów znajduje się na stronie internetowej.

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/starmed-castar-r-hood-for-noninvasive-mechanical-ventilation-niv#videos
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/starmed-castar-r-up-openable-hood-for-niv-with-inflatable-neck-cushion#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/starmed-castar-r-hood-for-noninvasive-mechanical-ventilation-niv#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=kwPlB92K22I
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Hełm CaStar R Next do NIV, bez pasów mocujących pod pachami, z dwukierunkową zastawką przeciwuduszeniową i portem 
dostępu pacjenta, nadmuchiwaną poduszką na szyję i gruszką do pompowania, zatyczkami do uszu i taśmą pomiarową**

Kod Size Obwód szyi Ilość w opakowaniu

CP238XXL/2R Bardzo, bardzo duży 48-55 cm 5

CP238XL/2R Bardzo duży 42-48 cm 5

CP238L/2R Duży 35-42 cm 5

CP238M/2R Średni 28-35 cm 5

CP238S/2R Mały 21-28 cm 5

CP238XS/2R Bardzo mały ≤21 cm 5

Interfejsy pacjenta  •  Hełmy oddechowe StarMed do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NIV)

Hełm CaStar R Next do NIV bez pasów 
mocujących pod pachami

Hełm CaStar R Next to wygodny, uniwersalny i lekki interfejs dla pacjenta 
poddawanego nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NIV). CaStar jest dobrze 
tolerowany przez dłuższy czas i może zmniejszać ryzyko związane zarówno  
z intubacją dotchawiczą, jak i stosowaniem maski twarzowej. Castar R Next 
został zaprojektowany w celu osiągnięcia lepszej synchronizacji pomiędzy 
pacjentem, a respiratorem poprzez skróceniem czasu zainicjowania fazy wdechu 
(trigger) i zwiększenie tempa wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych, przy 
jednoczesnym braku konieczności stosowania pasów mocujących pod pachami. 

CaStar Ped i CaStar Infant

Oferta dziecięcych hełmów CaStar obejmuje dwa rodzaje hełmów. Mogą 
być one wykorzystywane w leczeniu wielu schorzeń układu oddechowego 
i zostały zaprojektowane specjalnie dla dzieci i niemowląt, stanowiąc 
alternatywę dla tradycyjnych sposobów stosowania CPAP i NIV. CaStar 
Ped przydaje się zarówno w terapii CPAP, jak i NIV, podczas gdy CaStar 
Infant stosuje się wyłącznie w CPAP.

Hełm dla noworodków CaStar Infant do terapii CPAP z nadmuchiwanym podgłówkiem, dwukierunkową zastawką 
przeciwuduszeniową i portem dostępu pacjenta*

Kod Opis Waga Ilość w opakowaniu

CP200INFHI/2 CaStar Infant High do CPAP 7 -12 Kg 5

CP200INFLO/2 CaStar Infant Low do CPAP 3 - 7 Kg 5

Hełm pediatryczny CaStar Ped do terapii CPAP i NIV z dwukierunkową zastawką przeciwuduszeniową i portem dostępu pacjenta**

Kod Opis Waga Ilość w opakowaniu

CP201PED/2R CaStar R Ped do NIV ze złączkami 22M/22M >15 Kgs 5

CP200PED/2 CaStar Ped do CPAP ze złączkami 22M/22F >12 Kgs 5

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

*Zastawka PEEP i rura nie wchodzą w skład zestawu i należy je zamawiać oddzielnie. Oferta akcesoriów znajduje się na stronie internetowej.

** Rury nie wchodzą w skład zestawu i należy je zamawiać oddzielnie. Oferta akcesoriów znajduje się na stronie internetowej.

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/starmed-castar-r-next-hood-without-underarm-straps-for-noninvasive-ventilation-niv#videos
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/starmed-castar-r-next-hood-without-underarm-straps-for-noninvasive-ventilation-niv#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/starmed-castar-ped-paediatric-hood-for-cpap-and-niv#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/starmed-castar-infant-hood-for-cpap-therapy#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=bNclSxgE5O8
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Pielęgnacja jamy ustnej
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Pielęgnacja jamy ustnej

Ograniczenie występowania odrespiratorowego zapalenia płuc 
(VAP) dzięki pielęgnacji jamy ustnej

Odrespiratorowe zapalenie płuc (VAP) powoduje wydłużony okres intubacji i przedłużony pobyt w oddziałach intensywnej terapii 
(OIT), jak również wyższe koszty. Stanowi również poważną przyczynę śmierci pacjentów.

Włączenie zabiegów pielęgnacji jamy ustnej (szczotkowania i odsysania) do protokołu prawidłowej pielęgnacji jamy ustnej pozwala 
skutecznie zapobiegać gromadzeniu się bakteryjnego biofilmu w obszarze ustno-gardłowym. To z kolei ogranicza występowanie 
odrespiratorowego zapalenia płuc i aspiracyjnego zapalenia płuc oraz zdecydowanie obniża koszty leczenia.1.2.3.

Fakt 1 dotyczący VAP: występuje ono u 9–25% pacjentów oddziałów intensywnej terapii
Fakt 2 dotyczący VAP: każdy przypadek VAP kosztuje szpital 30 000–40 000 USD
Fakt 3 dotyczący VAP: wskaźnik śmiertelności wynosi 10–40%

Protokoły i przewodniki umożliwiające ocenę 
stanu jamy ustnej

U pacjentów występują różne 
warunki ustno-gardłowe, które mogą 
się szybko zmieniać podczas pobytu 
pacjentów w szpitalu. Stan obszaru 
ustno-gardłowego należy więc 
oceniać codziennie. Stworzyliśmy 
reguły oceny, które można pobrać, 
aby wprowadzić tę procedurę.

Pomocnicze materiały wideo

W celu prawidłowej konfiguracji 
i podłączenia produktów do 
pielęgnacji jamy ustnej firmy 
Intersurgical, prosimy obejrzeć 
materiał wideo.

temat Oral Care
więcej na
Dowiedz się

www.intersurgical.com/info/oralcare

Źródła
1. R. Garcia, L. Jendresky, L. Colbert, A. Bailey, M. Zaman et M. Majumder, Reducing Ventilator-Associated Pneumonia Through Advanced Oral-Dental Care: A 48-Month Study, AJCC, July 2009.
2. J. Rello, D. Ollendorf, G. Oster, M. Vera-Llonch, L. Bellm, R. Redman, M. Kollef: Epidemiology and outcomes of ventilator-associated-pneumonia in a large US database, Chest, December 2002.
3. L. Frampton: Preventig HCAI on the intensive care unit, The Clinal Services Journal, March 2014.

www.intersurgical.com/products/critical-care/oral-care#videos

Cztery etapy powstawania płytki
Płytka nazębna to biofilm z bakterii i ich wydzielin, znajdujący się 
głównie w linii dziąseł i między zębami.

Aspiracja
Śluz i nagromadzony biofilm, przemieszczają się wraz ze śliną 
do przestrzeni gardłowej, w okolicę rurki dotchawiczej i mogą 
zostać zaaspirowane do płuc, ponieważ uszczelnienie mankietu 
nigdy nie jest 100% szczelne. Bakterie zaaspirowane do płuc 
mogą powodować odrespiratorowe zapalenie płuc (VAP), które 
wymaga leczenia antybiotykowego.

Rurka 
dotchawicza

Tchawica Powietrze/
plwocina/
bakterie

Mankiet

Biofilm znajduje się głównie na  
linii dziąseł i między zębami

Kanały 
płynu

Powier-
zchnia 
zęba

Mikro- 
kolonie 
bakteryjne

Warstwa 
osadu  
pozakomór- 
kowego

Etap 1  
Zasiedlenie

Etap 2 
Początkowa 
kolonizacja

Etap 3 
Kolonizacja 
wtórna

Etap 4 
Dojrzały biofilm

Biofilm
Pojawia się on na nowo po każdej interwencji i pokrywa całą 
powierzchnię zębów w zaledwie dwie godziny. Chroni bakterie 
patogenne, takie jak MRSA i Klebsiella, które są częstym problemem 
w oddziałach intensywnej terapii. Biofilm należy usunąć przed 
zastosowaniem środków antybakteryjnych.

Skontaktuj się z nami

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/info/oralcare
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/oral-care#videos
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Pielęgnacja jamy ustnej  •  Narzędzia do czyszczenia

Kod Opis Ilość w opakowaniu

3011000 Szczoteczka OroCare™ Mini 30

3016000 Szczoteczka odsysająca do zębów OroCare™ Aspire 25

3012100 Szczoteczka OroCare Select z ampułką z 0,12% roztworem chlorheksydyny 50

3017000   Aplikator czyszcząco-odsysający OroCare™ Sensitive 15

Narzędzia do czyszczenia
Najbardziej skuteczne usuwanie osadu możliwe jest za pomocą miękkiej szczoteczki do zębów. Firma Intersurgical oferuje  
szeroką gamę medycznych szczoteczek do zębów o miękkim włosiu, a także przyrządy do czyszczenia przeznaczone dla pacjentów 
dorosłych i dzieci na oddziałach intensywnej terapii. Głowice szczoteczek są małe i dogodne dla pacjenta, umożliwiając delikatne  
i skuteczne dotarcie do wszystkich zakątków obszaru ustno-gardłowego.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

3022000 Rozdzielacz linii odsysającej OroCare™ 25

3025000 Ampułka OroCare™ z 0,12% roztworem chlorheksydyny do płukania jamy ustnej - 14 ml do 
stosowania ze szczoteczką OroCare Select

70

3021000 Saszetka żelu do zębów OroClean, 2 g 250

Saszetka żelu do zębów OroClean
Żel do zębów jest dostępny w saszetkach 
jednorazowych. Zapobiega to przenoszeniu 
zakażeń, których źródłem są zazwyczaj tubki  
z żelem i eliminuje ryzyko ponownego 
zarażania pacjentów.

Ampułka OroCare™ z 0,12% 
roztworem chlorheksydyny do 
płukania jamy ustnej 
Ampułki zawierają przeciwbakteryjny 0,12% 
roztwór chlorheksydyny do płukania jamy 
ustnej do stosowania z OroCare Select.

Rozdzielacz linii odsysającej 
OroCare™
Do równoczesnego użycia dwóch linii 
połączonych z jednym modułem ssącym. Może to 
być konieczne, gdy do źródła podciśnienia został 
już podłączony zamknięty system odsysania.

Akcesoria
Uzupełnieniem gamy szczoteczek i produktów do odsysania jest opracowana przez firmę Intersurgical gama użytecznych akcesoriów 
i środków do czyszczenia. Są one zaprojektowane do programu pielęgnacji jamy ustnej w oddziałach intensywnej terapii.

Szczoteczka odsysająca do zębów OroCare™ Aspire
Ta szczoteczka do zębów zawiera wbudowane złącze do 
linii odsysającej, dlatego eliminuje konieczność stosowania 
dodatkowej końcówki typu yankauer. Długa smukła szyjka tej 
szczoteczki pomaga dotrzeć do wszystkich obszarów jamy ustnej 
bez zakłócenia położenia rurki dotchawiczej i innego sprzętu.

Szczoteczka OroCare Select z ampułką 
0,12% chlorheksydyny
Z ampułką zawierającą 0,12% roztwór chlorheksydyny, 
dostarczającą przeciwbakteryjny płyn bezpośrednio do 
włosia. Zintegrowany port w zasięgu kciuka pozwala na 
wygodne sterowanie odsysaniem.

Szczoteczka OroCare™ Mini
Idealna dla pacjentów z trudnym stanem 
ustno-gardłowym. Długa smukła szyjka tej 
szczoteczki umożliwia użytkownikowi dotarcie 
do wszystkich zakątków obszaru jamy ustnej.

Aplikator czyszcząco-odsysający OroCare™ Sensitive
Ta wyjątkowa końcówka służy do czyszczenia delikatnych 
dziąseł i tkanek. Zintegrowana zaspolona i miękka główka 
stanowi bezpieczniejsze rozwiązanie w porównaniu  
z powszechnie stosowanymi szpatułkami i bagietkami. 
Końcówka umożliwia stosowanie roztworów antybakteryjnych 
podczas delikatnego czyszczenia zębów i tkanek miękkich.

Wyślij zapytanie
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Pielęgnacja jamy ustnej  •  Zestawy do codziennej praktyki   |   Akcesoria

Zastawy do całodobowej pielęgnacji

Oferujemy trzy podstawowe zestawy do codziennych zabiegów przeprowadzanych co cztery 
godziny (q4) lub co osiem godzin (q8), ułatwiające wprowadzenie protokołu pielęgnacyjnego 
jamy ustnej. Posiadamy również dwa kompletne zestawy zawierające dezynfekujący płyn do 
płukania jamy ustnej na bazie chlorheksydyny, do stosowania co cztery (q4) lub co osiem godzin 
(q8). Jest to prosty w użyciu jednorazowy roztwór gotowy do stosowania wprost z opakowania.

3014100

Kod Opis Ilość w opakowaniu

3016001 Szczoteczka odsysająca do zębów OroCare Aspire z roztworem chlorheksydyny do płukania jamy ustnej, 
dozownikiem i gąbką

100

3016002 Szczoteczka odsysająca do zębów OroCare Aspire z roztworem chlorheksydyny do płukania jamy ustnej, żelem 
do zębów, dozownikiem i gąbką

100

3016003 Zestaw do pielęgnacji jamy ustnej OroCare z roztworem chlorheksydyny do płukania jamy ustnej i żelem do zębów, 
Szczoteczka odsysająca do zębów OroCare Aspire Aplikator czyszcząco-odsysający OroCare Sensitive i dozownik

100

3016100 Szczoteczka odsysająca do zębów OroCare Aspire z żelem do zębów 25

Kod Opis Ilość w opakowaniu

3014000   24-godzinny zestaw OroCare™ – q4 (zestaw do zabiegów co 4 godziny) 10

3014001 24-godzinny zestaw OroCare – q4 (zestaw do zabiegów co cztery godziny), bez gąbek 10

3014100 24-godzinny zestaw OroCare™ z roztworem chlorheksydyny do płukania jamy ustnej – q4 
(zestaw do zabiegów co 4 godziny)

10
 

3015000 24-godzinny zestaw OroCare™ – q8 (zestaw do zabiegów co 8 godzin) 15

3015100 24-godzinny zestaw OroCare™ z roztworem chlorheksydyny do płukania jamy ustnej – q8 
(zestaw do zabiegów co 8 godzin)

15

3016001 3016002

3016003 3016100

Pakiety jednorazowe

Firma Intersurgical oferuje różnorodne pakiety jednorazowego użytku – idealne w sytuacjach, w których pełne zestawy całodobowe 
nie są odpowiednie. W ich skład wchodzi szczoteczka do zębów, wybrane środki czyszczące oraz w zależności od wybranego 
pakietu dozowniki i gąbeczki do nawilżania ust.

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/oral-care#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/oral-care#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=BgQdWnnwn-g


120

Intersurgical  •  Jakość, innowacyjność i szeroki wybór

TrachSeal™ –   
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TrachSeal™ – Zamknięte Systemy Odsysania

Rozszczelnienie układu oddechowego może za każdym razem 
powodować problem zarówno dla pacjenta, jak i personelu:

• Następuje natychmiastowa utrata PEEP i potencjalne 
narażenie wentylacji pacjenta

• Spadek stężenia tlenu we krwi może mieć wpływ na ogólny 
stan pacjenta

• Bakterie i inne patogeny mogą w łatwy sposób przedostać 
się do płuc podczas wprowadzania otwartego cewnika

• Odruch kaszlowy pacjenta może narazić personel na 
zakażenie krzyżowe

Wprowadzenie w 1987 r. zamkniętych systemów odsysania 
umożliwiło personelowi medycznemu utrzymywanie 
układu oddechowego, a co za tym idzie PEEP, w stanie 
nienaruszonym, bez zaburzania wentylacji pacjenta.

Zamknięty system odsysania pozwala lekarzowi na dokładne 
usunięcie wydzielin drzewa oskrzelowego bez przerywania 
wentylacji pacjenta, przy minimalnym ryzyku kontaminacji  
i zakłóceń u pacjenta.

Profilaktyka VAP
Odrespiratorowe zapalenie płuc (VAP) jest zakażeniem 
szpitalnym, które można skutecznie zwalczać poprzez 
zastosowanie konkretnych procedur. Istotnie wpływa na stan 
pacjenta, długość i koszty hospitalizacji.

Zamknięty system odsysania w znaczącym stopniu ogranicza 
ryzyko kontaminacji bakteriami powodującymi VAP. 
Utrzymanie szczelności układu oddechowego jest częścią 
pakietu profilaktycznego, którego celem jest zredukowanie 
występowania VAP w szpitalach.

Kolejnym istotnym elementem kontroli zakażeń jest odruch kaszlowy 
pacjenta. Poprzez stosowanie zamkniętego systemu odsysania 
personel szpitalny ogranicza ryzyko zakażenia krzyżowego 
wywołanego patogenami przenoszonymi drogą kropelkową.

TrachSeal – zamknięty system odsysania firmy 
Intersurgical
TrachSeal oferuje super przezroczysty i bardzo miękki rękaw, 
zapewniający klinicyście o wiele lepsze wyczucie podczas 
wprowadzania cewnika oraz optymalną widoczność wydzieliny.

Nasza zastawka regulacji ssania jest bardzo elastyczna  
i pozwala na samodzielną kontrolę siły ssania. Mechanizm 
blokujący zapobiega ewentualnemu przypadkowemu 
uruchomieniu ssania. 

TrachSeal™
Zamknięte systemy odsysania

TrachSeal™ – zamknięte systemy odsysania  
dla dorosłych
Zamknięte systemy odsysania TrachSeal są dostępne w wersji 
do stosowania przez 24 godziny i 72 godziny, w zależności 
od potrzeb pacjenta. Występuje w dwóch długościach 
umożliwiających podłączenie do rurki dotchawiczej bądź 
tracheotomijnej. Wariant do rurki dotchawiczej zawiera cewnik 
o długości 54 cm, a wariant do rurki tracheotomijnej zawiera 
cewnik o długości 30,5 cm.

We wszystkich systemach TrachSeal firmy Intersurgical występują:

1. Dobowe naklejki, które czytelnie informują o potrzebie wymiany
2. Przestrzeń martwa 15F-22F do elastycznego połączenia  

z pacjentem
3. Widełki odłączające, które służą do odłączania zamkniętego 

systemu odsysania od rurki dotchawiczej bądź 
tracheotomijnej, z minimalnym dyskomfortem dla pacjenta.

Monday, lundi, Montag, lunes, segunda-feira, lunedì,maandag, 
mandag, maanantai, måndag, mandag, Δευτέρα, pirmadienis, 
poniedziałek, понедельник, pondělí, hétfő, esmaspäev, pirmdiena, 
ponedeljek, понедељак, ponedjeljak, понеделник, 月曜日, 星期一

Tuesday, mardi, Dienstag, martes, terça-feira, martedì, dinsdag, 
tirsdag, tiistai, tisdag, tysdag, Τρίτη, antradienis, wtorek, вторник, 
úterý, kedd, teisipäev, otrdiena, torek, utorak, вторник, 
火曜日, 星期二

Wednesday, mercredi, Mittwoch, miércoles, quarta-feira, 
mercoledì, woensdag, onsdag, keskiviikko, onsdag, onsdag, 
Τετάρτη, trečiadienis, środa, среда, středa, szerda, kolmapäev, 
trešdiena, sreda, sreda, srijeda, сряда, 水曜日, 星期三

Thursday, jeudi, Donnerstag, jueves, quinta-feira, giovedì, 
donderdag, torsdag, torstai, torsdag, torsdag, Πέμπτη, 
ketvirtadienis, czwartek, четверг, čtvrtek, csütörtök, neljapäev, 
ceturtdiena, četrtek, četvrtak, четвъртък, 木曜日, 星期四

Friday, vendredi, Freitag, viernes, sexta-feira, venerdì, vrijdag, 
fredag, perjantai, fredag, fredag, Παρασκευή, penktadienis, 
piątek, пятница, pátek, péntek, reede, piektdiena, petek, petak, 
petak, петък, 金曜日, 星期五

Saturday, samedi, Samstag, sábado, sábado, sabato, zaterdag 
lørdag, lauantai, lördag, laurdag, Σάββατο, šeštadienis, sobota, 
суббота, sobota, szombat, laupäev, sestdiena, sobota, subota, 
subota, събота, 土曜日, 星期六

Sunday, dimanche, Sonntag, domingo, domingo, domenica, 
zondag, søndag, sunnuntai, söndag, sundag, Κυριακή, 
sekmadienis, niedziela, воскресенье, neděle, vasárnap, 
pühapäev, svētdiena, nedelja, nedjelja, неделя, 日曜日, 星期日
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 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Skontaktuj się z nami

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/trachseal-closed-suction-systems#videos
https://www.youtube.com/watch?v=jOkO2lfny5A
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TrachSeal™ – Zamknięte Systemy Odsysania

Cewnik do 
odsysania
Dostępny w czterech 
rozmiarach dla 
dorosłych i dwóch 
długościach: do rurki 
dotchawiczej lub 
tracheotomijnej

Zastawka separująca
Izoluje cewnik do płukania  
w systemach 72-godzinnych

Po zamknięciu zapobiega 
przypadkowemu 
przemieszczeniu cewnika

Miękka końcówka 
cewnika z okiem 
Murphy’ego
Umożliwia delikatne 
odsysanie wydzieliny 
pacjenta

Elastyczna przestrzeń martwa
Może być dodana w celu 
zwiększenia elastyczności systemu 
oraz komfortu pacjenta

Markery na długości 
cewnika
Markery głębokości 
ułatwiają prawidłowe 
umieszczenie cewnika

Kodowanie 
kolorystyczne
Łatwy do  
zidentyfikowania i zgodny 
z Międzynarodowymi 
Standardami rozmiar 
produktu

Ulepszony rękaw
Transparentny: ułatwia stały 
monitoring wydzieliny pacjenta
Mocny: z ulepszonym wyczuciem 
wprowadzania cewnika
Cichy: mniejszy hałas 
nieprzeszkadzający pacjentowi

Zintegrowany 
kapturek portu 
irygacyjnego 
Zapobiega 
przypadkowej 
utracie kapturka 

Kolanko podwójnie 
obrotowe
Ułatwia przemieszczanie 
pacjenta i zapobiega 
urazom

Ergonomiczna zastawka 
do odsysania
Umożliwia perfekcyjną 
kontrolę przyłożonej siły ssania 
i stanowi system blokowania 
w celu zmniejszenia ryzyka 
przypadkowego jej spadku

Widełki odłączające
Do odłączania zamkniętego 
systemu odsysania od 
rurki dotchawiczej bądź 
tracheotomijnej, z minimalnym 
dyskomfortem dla pacjenta

TrachSeal na 24 godziny

TrachSeal na 72 godziny

Kod Opis Rozmiar Ilość w opakowaniu

3240002 TrachSeal dotchawiczy zamknięty system odsysania dla dorosłych, 24 godziny F16 15

3240001 TrachSeal dotchawiczy zamknięty system odsysania dla dorosłych, 24 godziny F14 15

3240000 TrachSeal dotchawiczy zamknięty system odsysania dla dorosłych, 24 godziny F12 15

3240003 TrachSeal dotchawiczy zamknięty system odsysania dla dorosłych, 24 godziny F10 15

3240007 TrachSeal tracheotomijny zamknięty system odsysania dla dorosłych, 24 godziny F16 15

3240006 TrachSeal tracheotomijny zamknięty system odsysania dla dorosłych, 24 godziny F14 15

3240005 TrachSeal tracheotomijny zamknięty system odsysania dla dorosłych, 24 godziny F12 15

3240004 TrachSeal tracheotomijny zamknięty system odsysania dla dorosłych, 24 godziny F10 15

Kod Opis Rozmiar Ilość w opakowaniu

3720002 TrachSeal dotchawiczy zamknięty system odsysania dla dorosłych, 72 godziny F16 15

3720001 TrachSeal dotchawiczy zamknięty system odsysania dla dorosłych, 72 godziny F14 15

3720000 TrachSeal dotchawiczy zamknięty system odsysania dla dorosłych, 72 godziny F12 15

3720003 TrachSeal dotchawiczy zamknięty system odsysania dla dorosłych, 72 godziny F10 15

3720007 TrachSeal tracheotomijny zamknięty system odsysania dla dorosłych, 72 godziny F16 15

3720006 TrachSeal tracheotomijny zamknięty system odsysania dla dorosłych, 72 godziny F14 15

3720005 TrachSeal tracheotomijny zamknięty system odsysania dla dorosłych, 72 godziny F12 15

3720004 TrachSeal tracheotomijny zamknięty system odsysania dla dorosłych, 72 godziny F10 15

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
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TrachSeal™ – Zamknięte Systemy Odsysania

TrachSeal na 24 godziny z ampułkami soli fizjologicznej

TrachSeal na 72 godziny z ampułkami soli fizjologicznej

Akcesoria

Kod Opis Ilość w opakowaniu

3022000 Rozdzielacz linii odsysającej do stosowania z zamkniętym systemem odsysania i linią pielęgnacji jamy ustnej 25

3700000 0,9% roztwór NaCl do zamkniętych systemów odsysania, 15 ml 70

Kod Opis Rozmiar Ilość w opakowaniu

3721002 TrachSeal dotchawiczy zamknięty system odsysania dla dorosłych z 
ampułkami soli fizjologicznej, 72 godziny

F16 15

3721001 TrachSeal dotchawiczy zamknięty system odsysania dla dorosłych z 
ampułkami soli fizjologicznej, 72 godziny

F14 15

3721000 TrachSeal dotchawiczy zamknięty system odsysania dla dorosłych z 
ampułkami soli fizjologicznej, 72 godziny

F12 15

3721003  NOWOŚĆ TrachSeal dotchawiczy zamknięty system odsysania dla dorosłych z 
ampułkami soli fizjologicznej, 72 godziny

F10 15

3721007 TrachSeal tracheotomijny zamknięty system odsysania dla dorosłych z 
ampułkami soli fizjologicznej, 72 godziny

F16 15

3721006 TrachSeal tracheotomijny zamknięty system odsysania dla dorosłych z 
ampułkami soli fizjologicznej, 72 godziny

F14 15

3721005 TrachSeal tracheotomijny zamknięty system odsysania dla dorosłych z 
ampułkami soli fizjologicznej, 72 godziny

F12 15

3721004  NOWOŚĆ TrachSeal tracheotomijny zamknięty system odsysania dla dorosłych z 
ampułkami soli fizjologicznej, 72 godziny

F10 15

Kod Opis Rozmiar Ilość w opakowaniu

3241002  NOWOŚĆ TrachSeal dotchawiczy zamknięty system odsysania dla dorosłych z 
ampułkami soli fizjologicznej, 24 godziny

F16 15

3241001  NOWOŚĆ TrachSeal dotchawiczy zamknięty system odsysania dla dorosłych z 
ampułkami soli fizjologicznej, 24 godziny

F14 15

3241000  NOWOŚĆ TrachSeal dotchawiczy zamknięty system odsysania dla dorosłych z 
ampułkami soli fizjologicznej, 24 godziny

F12 15

3241003  NOWOŚĆ TrachSeal dotchawiczy zamknięty system odsysania dla dorosłych z 
ampułkami soli fizjologicznej, 24 godziny

F10 15

3241007  NOWOŚĆ TrachSeal tracheotomijny zamknięty system odsysania dla dorosłych z 
ampułkami soli fizjologicznej, 24 godziny

F16 15

3241006  NOWOŚĆ TrachSeal tracheotomijny zamknięty system odsysania dla dorosłych z 
ampułkami soli fizjologicznej, 24 godziny

F14 15

3241005  NOWOŚĆ TrachSeal tracheotomijny zamknięty system odsysania dla dorosłych z 
ampułkami soli fizjologicznej, 24 godziny

F12 15

3241004  NOWOŚĆ TrachSeal tracheotomijny zamknięty system odsysania dla dorosłych z 
ampułkami soli fizjologicznej, 24 godziny

F10 15

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/trachseal-closed-suction-systems#enquiry
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Złączki

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
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Złączki

Kod 1968000

Ilość w opakowaniu 50

Kod 1964000 (S*)

Ilość w opakowaniu 25 (15*)

Kod 1963000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 1975000

Ilość w opakowaniu 50

Kod 1971000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 1930000

Ilość w opakowaniu 40

Kod 1970000

Ilość w opakowaniu 35

Kod 1931000

Ilość w opakowaniu 35

Kod 1938000

Ilość w opakowaniu 15

Kod 1937000

Ilość w opakowaniu 20

Kod 1510000

Ilość w opakowaniu 75

Kod 1966000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 1965000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 1960000 (S*)

Ilość w opakowaniu 40 (15*)

Złączki proste 22 mm i ustniki

Kod 1568000

Ilość w opakowaniu 40

22M 22M

Zwężka obrotowa 6 mm

22M 22M

Kod 1961000 (S*)

Ilość w opakowaniu 40 (15*)

22M 22F

22M 22M

Port 7,6 mm

22M 22F

Port 7,6 mm
Zwężka obrotowa 6 mm

22M 22F

Kod 1969000 (S*)

Ilość w opakowaniu 40 (15*)

22M 22M/15F

Kod 1977000 (S*)

Ilość w opakowaniu 35 (15*)

Kolanko obrotowe 10 mm

22M 22F

Kod 1967000 (S*)

Ilość w opakowaniu 35 (15*)

22F 22F 22M 19M

22M
Zwężka 
tlenowa 
6 mm

Zwężka 
tlenowa 
6 mm

22M 30F22M 30M

22M

Ustnik prosty

22M

22M

Ustnik T

22F

Kod 1978000

Ilość w opakowaniu 45

22F

Kapturek zabezpieczający

22F

Ustnik prosty Ustnik kątowy Ustnik kątowy

22M/15F15M

Więcej wersji złączek znajduje się na www.intersurgical.com
 Dostępna wersja sterylna

(S*) Aby uzyskać numer produktu w wersji sterylnej, należy do siedmiocyfrowego kodu dodać literę S, np. 5000000S (ilość w pudełku sterylnym podano w nawiasach).

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/connectors-and-elbows
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/22mm-straight-connectors-and-mouthpieces#enquiry
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Złączki

Kod 1702000

Ilość w opakowaniu 50

Kod 1703000

Ilość w opakowaniu 50

Kod 1701000

Ilość w opakowaniu 40

Kod 1705000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 1704000

Ilość w opakowaniu 35

Kod 1706000

Ilość w opakowaniu 35

Kod 1948000

Ilość w opakowaniu 50

Kod 1949000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 1962000

Ilość w opakowaniu 30

Kod 1976000

Ilość w opakowaniu 50

Kod 1946000

Ilość w opakowaniu 30

Kod 1947000

Ilość w opakowaniu 40

Kod 1945000

Ilość w opakowaniu 30

Kod 1974000

Ilość w opakowaniu 45

Kod 1979000

Ilość w opakowaniu 50

Złączki proste 15 mm

15M 15M 15M 15F

15M 15F

Port 7,6 mm

15M 15F

Zwężka obrotowa 6 mm

15F 15F

Kod 1943000

Ilość w opakowaniu 40

15M 22M

15M 22M 22F15M 22F15F22M/15F
Zwężka 
tlenowa 
6,5 mm

Miękkie złączki elastomerowe

Złączka wargowa lub 
inna niż ISO, 22 mm

Złączka wargowa lub 
inna niż ISO, 22 mm

Złączka wargowa lub 
inna niż ISO, 22 mm

Złączka wargowa lub 
inna niż ISO, 22 mm

15F

22F

15F
Króciec 
6-9 mm

15F Króciec 
9-11 mm 22F

22F

Złączki z portami MDI

Kod 1964001

Ilość w opakowaniu 25

Port MDI

22M 22F

Kod 1947003

Ilość w opakowaniu 25

15M 15F

Port MDI

Kod 1966001

Ilość w opakowaniu 25

22M 22M

Port MDI

Kod 1947001

Ilość w opakowaniu 25

15M 15F

Port MDI

Port MDI w kierunku 
od pacjenta

Port MDI w kierunku 
do pacjenta

Port MDI w kierunku 
do pacjenta

Port MDI w kierunku 
od pacjenta

Port MDI w kierunku 
od pacjenta

Kod 1964004

Ilość w opakowaniu 25

22M 22F

Port MDI

Kod 1661000

Ilość w opakowaniu 25

15M/11,5 10M

Więcej wersji złączek znajduje się na www.intersurgical.com

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/connectors-and-elbows
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/15mm-straight-connectors-and-mouthpieces#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/elastomeric-soft-connectors#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/aerosol-therapy-accessories#enquiry
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Złączki

Kod 1984000 (S*)

Ilość w opakowaniu 25 (8*)

Zastawki kierunkowe

Kod 1921000

Ilość w opakowaniu 75

Kod 1955000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 1950000

Ilość w opakowaniu 40

Kod 1953000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 1952000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 1954000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 1981000

Ilość w opakowaniu 20

Kod 1980000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 1988000

Ilość w opakowaniu 40

Kod 1801000

Ilość w opakowaniu 40

Kod 1989000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 1802000

Ilość w opakowaniu 40

Złączki T

22M 22M

22M

15M

15M

22M 22F

22F

22M

22M 22F

22M

22M 22M

22M/15F

22M

Kod 1982000

Ilość w opakowaniu 20

Kod 1985000

Ilość w opakowaniu 20

Kod 1983000

Ilość w opakowaniu 20

Kod 1987000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 1959000

Ilość w opakowaniu 30

Kod 1986000

Ilość w opakowaniu 20

Kod 1800000

Ilość w opakowaniu 35

15M 15F

15F

15M 15F

Port temperatury Dräger®

Port temperatury Dräger®

22M 15M

22F

22M 15M

15M 22M/15F22F

22M 22M

22M 22M

22M/15F

Port 7,6 mm

22M/15F 22F

22F

22M

22M

22F 22M 22F

22M/15F

22M 22F15M 15F

22M

22M

15F

22M 22M /15F

22M

22F

anty-zalewowy

Dräger to zastrzeżony znak towarowy Drägerwerk AG & Co. KGaA

22M 22M

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/directional-valves#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/tpiece-connectors#enquiry
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Złączki

Kod 1927000 

Ilość w opakowaniu 15

Kod 1928000

Ilość w opakowaniu 15

Kod 1926000

Ilość w opakowaniu 20

Kod 1929000

Ilość w opakowaniu 15

Kod 1901000 

Ilość w opakowaniu 15

Kod 1900000

Ilość w opakowaniu 20

22M

22M

22M/15F

22M

22M

22M/15F

Port 7,6 mm

Port 7,6 mm

Kod 1902000

Ilość w opakowaniu 25

Kod 1903000

Ilość w opakowaniu 25

15M

15M

15F
15M

15M
22M/15F

Port 7,6 mm

Port 7,6 mm

22M

22M
22M/15F

22M Obrotowy

Obrotowy

22M/15FPort luer lock

22M

22M Obrotowy

Obrotowy

Obrotowy 
22M/15F

Port luer lock

22M

22M

22M
22M/15F

Port 7,6 mm

Port 7,6 mm

Złączki Y

15M 22M 30M19M

Przewodnik pomagający dopasować rzeczywisty rozmiar złączek

Więcej wersji złączek znajduje się na www.intersurgical.com

15F 22F 30F

Wepchnij i przekręć

Wszystkie nasze zwężki i złączki są wytwarzane zgodnie z odpowiednimi normami BS, ISO i EN w celu 
zapewnienia pewnego, gazoszczelnego dopasowania w przypadku prostego działania typu „wepchnij i przekręć”.

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/connectors-and-elbows
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/ypiece-connectors#enquiry
https://www.intersurgical.com/info/push-twist
http://www.youtube.com/watch?v=9NtJTGKpKHU


Terapia tlenowa ...............................................................................................130
Terapia aerozolowa ......................................................................................142
Terapia nebulizacyjna .................................................................................146

Terapia tlenowa  
i aerozolowa

Gama produktów do terapii z zastosowaniem zmiennych  
i stałych stężeń tlenu, terapii aerozolowej (nawilżania) 
oraz nebulizacji.

Skontaktuj się z nami

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
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Terapia tlenowa

 Trening wideo z tlenoterapii dostępny na www.intersurgical.com

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/conventional-nasal-cannulae#videos
https://www.youtube.com/watch?v=6uuRaBFYYDQ
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Cewnik tlenowy donosowy

Standardowy cewnik tlenowy donosowy
Oferujemy gamę produktów dla osób dorosłych, dzieci i noworodków,  
z szerokim wachlarzem kształtów zakończeń, odpowiednich do wszystkich 
wymogów. Wszystkie cewniki tlenowe są produkowane w formie 
wielokanałowej, która umożliwia przepływ tlenu nawet w przypadku 
zagięcia rurki.  Wersja Earguard (z osłonkami na uszy) zawiera poduszki 
z miękkiej pianki silikonowej, które można łatwo regulować i bezpiecznie 
mocować, zapobiegające urazom uszu pacjenta.

Terapia tlenowa  •  Cewniki tlenowe donosowe

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1161000 Dorośli, cewnik tlenowy z prostymi końcówkami i drenem 1,8 m 50

1161004 Dorośli, cewnik tlenowy z prostymi końcówkami i drenem 2,1 m 50

1162000 Dorośli, cewnik tlenowy z prostymi końcówkami i drenem 5 m 20

1169000 Dorośli, cewnik tlenowy z prostą końcówką, zestawem nagłownym i drenem 100

1165000 Dorośli, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami i drenem 1,8 m 50

1161020 Dorośli, cewnik tlenowy Satin z prostymi końcówkami i drenem 1,8 m 50

1165020 Dorośli, cewnik tlenowy Satin z zagiętymi końcówkami i drenem 1,8 m 50

1165002 Dorośli, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami i drenem 2,1 m 50

1165003 Dorośli, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami i drenem 5 m 40

1165021 Dorośli, cewnik tlenowy Satin z zagiętymi końcówkami i drenem 2,1 m 50

1161021 Dorośli, cewnik tlenowy Satin z prostymi końcówkami i drenem 2,1 m 50

1166000 Dorośli, cewnik tlenowy z rozszerzanymi końcówkami i drenem 1,8 m 50

1167000 Dorośli, cewnik tlenowy z zagiętymi/rozszerzanymi końcówkami i drenem 1,8 m 50

1168000 Dorośli, cewnik tlenowy z zagiętymi/rozszerzanymi końcówkami, zestawem 
nagłownym i drenem

100

1163000 Dzieci, cewnik tlenowy z zagiętą końcówką i drenem 2,1 m 50

1164000 Noworodki, cewnik tlenowy z zagiętą końcówką i drenem 2,1 m 50

Końcówki zagięte:
Bardziej anatomiczny 

kształt i lepsze 
dopasowanie

Końcówki 
rozszerzane:
Spowolnienie 

przepływu tlenu

Końcówki zagięte 
i rozszerzane:

Połączenie korzyści 
obu wersji

Końcówki zagięte  
z osłonami uszu:
Lepsze anatomiczne 

dopasowanie i większy 
komfort pacjenta

Końcówki proste

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/conventional-nasal-cannulae#videos
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/conventional-nasal-cannulae#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=jNOOjYw_e5I
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Terapia tlenowa  •  Cewniki tlenowe donosowe

Kod Opis Długość Ilość w 
opakowaniu

1144001 Sentri, dorośli, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami i drenem, 2,1 m 2,1 m 50

1144002 Sentri, dorośli, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami, linią do monitorowania CO2, filtrem i drenem 2,1 m 40

1144005 Sentri, dzieci, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami i drenem, 2,1 m 2,1 m 50

1144006 Sentri, dzieci, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami, linią do monitorowania CO2, filtrem i drenem 2,1 m 40

1144009 Sentri, niemowlęta, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami i drenem, 2,1 m 2,1 m 40

1144010 Sentri, niemowlęta, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami, linią do monitorowania CO2, filtrem i drenem 2,1 m 40

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1165011 Podwójne światło, dorośli, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami i drenem 1,25 m 50

1165012 Podwójne światło, dorośli, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami i drenem 1,8 m 50

1165013 Podwójne światło, dorośli, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami i drenem 2,5 m 50

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1160002 Niemowlęta, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami i drenem 2,1 m 50

1160001 Noworodki, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami i drenem 2,1 m 50

1160000 Wcześniaki, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami i drenem 2,1 m 50

Cewnik tlenowy donosowy Sentri™ ETCO2

Dostępny w trzech rozmiarach cewnik donosowy Sentri umożliwia próbkowanie 
dwutlenku węgla wydychanego przez niezaintubowanych pacjentów, podczas 
stosowania suplementacji tlenowej. Dostarczając tlen przez jedną końcówkę 
i próbkując wydychany gaz przez drugą, cewnik tlenowy może zapewnić 
końcowo-wydechowe wartości porównywalne z osiąganymi u zaintubowanych 
pacjentów.  Cewnik tlenowy może okazać się bardziej odpowiedni dla dzieci, 
gdy duże przepływy tlenu mogą rozcieńczać próbkę CO2 i dawać niską 
wartość lub jej brak.

Cewnik tlenowy donosowy  
z podwójnym światłem
Cewnik z podwójnym światłem zaprojektowany do stosowania ze wszystkimi przenośnymi 
układami z ciekłym tlenem, aktywowanymi elektronicznie lub ciśnieniowo. Dzięki 
podwójnemu światłu wykrywa zapotrzebowanie i dostarcza tlen do obu nozdrzy.  
W przypadku spadku zapotrzebowania, spada również podaż tlenu, co chroni zasoby 
dostępnego gazu. Wąsy wykonano z miękkiego satynowego materiału firmy Intersurgical, 
który, jak wykazano w badaniach, charakteryzuje się o 20% mniejszym współczynnikiem 
tarcia o twarz i uszy pacjenta w porównaniu ze standardowym cewnikiem.

Cewnik tlenowy donosowy bez ftalanów
Gamę cewników tlenowych wolnych od ftalanów  
opracowano w celu eliminacji narażenia na DEHP  
wcześniaków i noworodków wymagających intensywnej  
opieki na oddziale noworodkowym.

 Wersje bez ftalanów dla dzieci, niemowląt i noworodków

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/phthalate-free-nasal-cannulae#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/sentri-etco2-nasal-cannulae#enquiry
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Zmniejsz 
ucisk

Firma Intersurgical 
oferuje dwa nowe 
produkty zmniejszające 
powstawanie odleżyn  
na uchu

Intersurgical EcoLite™ maski tlenowe charakteryzuje:
• Elastyczne ułożenie pod uszami, które eliminuje  

urazy górnej części uszu
• Miękki kołnierz twarzowy
• Lekkość

Cewnik tlenowy z osłonkami na uszy to:
• Miękkie poduszeczki z pianki silikonowej
• Łatwa regulacja
• Pewne dopasowanie
• Brak alergii

Próbkę oraz dodatkowe informacje można uzyskać na www.intersurgical.com/info/tissueviability

Intersurgical EcoLite™ maski tlenowe Cewnik tlenowy z osłonkami na uszy

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/info/tissueviability
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/adult-medium-concentration-masks#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/conventional-nasal-cannulae#enquiry
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Terapia tlenowa  •  Maski do średnich stężeń tlenu

 Produkt o mniejszym wpływie na środowisko 

Lżejsza
O 50% lżejsza niż maski 

z PCV, dzięki temu 
wygodniejsza dla pacjenta

O2

Zagięty szczelnie mankiet  
nosowy eliminuje
konieczność stosowania metalowej blaszki 
i skutecznie zapobiega przedostawaniu się 
tlenu do oczu pacjenta

Brak metalowego klipsa
Przyjazna środowisku rezonansu 
magnetycznego (MRI)

Elastyczny pasek maski 
można ułożyć nad lub 
pod uszami pacjenta

Preferowane położenie pod 
uszami eliminuje możliwość 

urazu górnej części uszu

Miękkie uszczelnienie
Większy komfort pacjenta

Możliwość wyboru położenia „pod 
brodą” lub „na brodzie” 
Zapewnia lepsze dopasowanie do 
zróżnicowanych kształtów twarzy pacjentów

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1136015 Intersurgical EcoLite, dorośli, maska tlenowa do średnich stężeń 55

1135015 Intersurgical EcoLite, dorośli, maska tlenowa do średnich stężeń z drenem 2,1 m 40

Maski dla dorosłych

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Porty wydechowe
Minimalizacja ilości ponownie 
wdychanego dwutlenku węgla

Witamy w strefie komfortu
Unikalna konstrukcja i materiały użyte do produkcji masek 
Intersurgical EcoLite zapewniają większy komfort pacjenta  
i mniejszy wpływ na środowisko.

Wygoda dla pacjenta
Poprawa komfortu pacjenta była kluczem do opracowania masek 
Intersurgical EcoLite. Są one produkowane z użyciem najnowszych 
technologii umożliwiających połączenie w tej samej masce dwóch 
materiałów innych niż PCV. Polipropylenowy materiał stanowiący 
korpus maski jest przezroczysty, lekki i dostatecznie sztywny, aby 
utrzymać kształt maski. Drugi, bardziej miękki materiał należący do 
termoplastycznych elastomerów (ang. thermoplastic elastomer, 
TPE) wykorzystuje się do produkcji uszczelnienia, które ma kontakt 
z twarzą pacjenta.

Przyjazny dla środowiska
Maski Intersurgical EcoLite to ważna część naszej oferty Eco, 
zaprojektowana w ramach ciągłego dążenia do zrównoważonego 
rozwoju. Zastosowanie PCV w produktach medycznych zastało 
zakwestionowane, także jego wpływ na środowisko. Wykorzystanie 
alternatywnych materiałów spowodowało wyeliminowanie PCV  
z masek Intersurgical EcoLite, zmniejszając negatywny  
wpływ na środowisko. 

Intersurgical EcoLite™ maski do średnich stężeń tlenu dla dorosłych

temat gamy Eco
Więcej na www.intersurgical.com/info/eco

Pozycja  
„pod brodą”

Duże 
uszczel-

nienie

Pozycja  
„na brodzie”

Małe  
uszczel-
nienie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/adult-medium-concentration-masks#videos
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/adult-medium-concentration-masks#videos
http://www.intersurgical.com/info/eco
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/adult-medium-concentration-masks#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=TBcq_TxThqM
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Maska Sentri™ ETCO2

Maska Sentri to przeznaczona dla dorosłych maska tlenowa Intersurgical EcoLite 
do średnich stężeń, ze złączką luer lock umożliwiającą podłączenie linii do 
monitorowania, której drugi koniec podłącza się do kapnometru. Maska Sentri 
służy do mierzenia wartości końcowo-wydechowego stężenia CO2 (ETCO2)  
w wydychanych gazach, podczas dostarczania tlenu pacjentowi.

Kod Opis Długość Ilość w 
opakowaniu

1142015 Sentri Intersurgical EcoLite, dorośli, maska z linią do monitorowania CO2 i drenem 2,1 m 30

1143015 Sentri Intersurgical EcoLite, dorośli, maska z linią do monitorowania CO2, filtrem i drenem 2,1 m 30

1141015 NOWOŚĆ Sentri Intersurgical EcoLite, dorośli, maska z drenem 2,1 m 30

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1190015 Intersurgical EcoLite, dziecięca maska tlenowa do średnich stężeń 42

1196015 Intersurgical EcoLite, dziecięca maska tlenowa do średnich stężeń z drenem 2,1 m 40

Terapia tlenowa  •  Maski do średnich stężeń tlenu | Cewnik tlenowy donosowy

 Produkt o mniejszym wpływie na środowisko 

Dziecięca maska tlenowa do  
średnich stężeń

Intersurgical EcoLite™ jest najlżejszą i najwygodniejszą z dostępnuch masek 
dziecięcych. Każdy aspekt jej budowy został przmyślany, dzieki czemu osiągnięto 
nieporównany poziom komfortu i dopasowania. Maska jest nie tylko wygodna dla 
pacjenta, ale także przyjazna dla środowiska.

Wyeliminowanie PCV z masek zdecydowanie obniżyło ich wpływ na środowisko.

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Kod Opis Długość Ilość w 
opakowaniu

1144001 Sentri, dorośli, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami i drenem, 2,1 m 2,1 m 50

1144002 Sentri, dorośli, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami, linią do monitorowania CO2, filtrem i drenem 2,1 m 40

1144005 Sentri, dzieci, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami i drenem, 2,1 m 2,1 m 50

1144006 Sentri, dzieci, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami, linią do monitorowania CO2, filtrem i drenem 2,1 m 40

1144009 Sentri, niemowlęta, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami i drenem, 2,1 m 2,1 m 40

1144010 Sentri, niemowlęta, cewnik tlenowy z zagiętymi końcówkami, linią do monitorowania CO2, filtrem i drenem 2,1 m 40

Cewnik tlenowy donosowy Sentri™ ETCO2

Dostępny w trzech rozmiarach cewnik donosowy Sentri umożliwia próbkowanie 
dwutlenku węgla wydychanego przez niezaintubowanych pacjentów, podczas 
stosowania suplementacji tlenowej. Dostarczając tlen przez jedną końcówkę 
i próbkując wydychany gaz przez drugą, cewnik tlenowy może zapewnić 
końcowo-wydechowe wartości porównywalne z osiąganymi u zaintubowanych 
pacjentów.  Cewnik tlenowy może okazać się bardziej odpowiedni dla dzieci, 
gdy duże przepływy tlenu mogą rozcieńczać próbkę CO2 i dawać niską 
wartość lub jej brak.

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/paediatric-medium-concentration-masks#videos
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/paediatric-medium-concentration-masks#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/sentri-etco2-medium-concentration-masks#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/sentri-etco2-nasal-cannulae#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=iypg8ztyup8
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Maska ze wskaźnikiem  
oddechowym Respi-Check™

Częstość oddechów jest dokładnym odzwierciedleniem 
intensywności choroby, a uważny pomiar daje 
obraz niewydolności oddechowej i metabolicznej, 
szczególnie w przypadku intensywnej opieki 
medycznej. Wskaźnik oddechowy stanowi tu  
proste i niedrogie rozwiązanie sygnalizujące  
dokładny pomiar częstości oddechów.

Terapia tlenowa  •  Maski do średnich stężeń tlenu | Maski do wysokich stężeń tlenu

Maski tlenowe do wysokich stężeń

Maski do wysokich stężeń tlenu przeznaczone dla dzieci i osób 
dorosłych. Konstrukcja maski Intersurgical EcoLite™ dla dorosłych 
zapewnia pacjentowi wygodę, jak również dobrze uszczelnia twarz 
pacjenta, co sprawia, że stężenia tlenu są wyższe, gdyż do maski 
dostaje się mniej powietrza z zewnątrz.

 zilustrowany

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1181015 Intersurgical EcoLite, dorośli, maska tlenowa do wysokich stężeń z drenem 2,1 m 24

1192000 Pediatryczna maska tlenowa do wysokich stężeń z drenem 2,1 m 40

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1202000 Respi-Check, dla dorosłych, maska tlenowa do wysokich stężeń,  
ze wskaźnikiem oddechowym i drenem

2,1 m 20

1216000 Respi-Check, dla dorosłych, maska tlenowa do średnich stężeń,  
ze wskaźnikiem oddechowym

20

1292000 Respi-Check, dla dzieci, maska tlenowa do wysokich stężeń,  
ze wskaźnikiem oddechowym i drenem

2,1 m 20

 zilustrowany

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

 Produkt o mniejszym wpływie na środowisko 

FiltaMask™

Maska FiltaMask stanowi połączenie układu dostarczania tlenu 
z wkładem filtrującym obejmującym porty wydechowe. Maska 
FiltaMask jest przeznaczona dla pacjentów, którzy mogą być 
źródłem rozpylanych patogenów zakaźnych oraz wymagają 
wspomagania tlenem.

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1145000 FiltaMask, Eco, dla dorosłych, maska tlenowa do średnich stężeń z drenem 2,1 m 15

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/high-concentration-masks#videos
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/high-concentration-masks#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/respicheck-breathing-indicator-masks#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/filtamask-medium-concentration-mask#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=MENSZW5tlrs
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Zestaw maski Silente™  
z zastawką Venturiego

Zastawka Silente charakteryzuje się bardzo niskim poziomem 
hałasu. Korpus o dużej średnicy umożliwia wyraźną, szeroko 
rozmieszczoną kalibrację i jest wyposażony w funkcje 
"pociągnięcie-obrót" uniemożliwiającą przypadkową  
zmianę regulacji.

Na dostarczane stężenie nie ma wpływu wzorzec oddychania 
pacjenta pod warunkiem, że na mierniku przepływu tlenu 
zostanie ustawiony optymalny przepływ określony na zastawce. 

Zestaw maski MultiOx™  
z zastawką Venturiego

MultiOx to opcja charakteryzująca się niższym kosztem 
względem gamy Silente przy zachowaniu tego samego 
poziomu dokładności.

Wzorzec oddychania pacjenta nie wpływa na dostarczane 
stężenie pod warunkiem, że na mierniku przepływu tlenu 
zostanie ustawiony optymalny przepływ określony na zastawce.

Terapia tlenowa  •  Zestawy maski z regulowaną zastawką Venturiego

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1137015  NOWOŚĆ Silente, Intersurgical EcoLite™, dorośli, zestaw maski z regulowaną  
zastawką Venturiego z drenem

1,8 m 30

1138015 Silente, Intersurgical EcoLite, dzieci, zestaw maski z regulowaną  
zastawką Venturiego z drenem

1,8 m 40

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1117015  NOWOŚĆ MultiOx™, Intersurgical EcoLite, dorośli, zestaw maski z regulowaną  
zastawką Venturiego z drenem

1,8 m 80

1118005 MultiOx™, Intersurgical EcoLite, dzieci, zestaw maski z regulowaną  
zastawką Venturiego z drenem

1,8 m 40

 Produkt o mniejszym wpływie na środowisko 

 zilustrowany

 zilustrowany

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/adjustable-venturi-mask-kits#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/adjustable-venturi-mask-kits#enquiry
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Zestawy zastawek venturie  
z maską Intersurgical EcoLite™

W tych zestawach umieszczono maski Intersurgical EcoLite, 
zapewniające najwyższy poziom komfortu i mniejszy wpływ  
na środowisko.

Terapia tlenowa  •  Zestawy z zastawką Venturiego i maską Intersurgical EcoLite™

Kod Opis Długość Ilość w 
opakowaniu

1060085 EcoLite Intersurgical, dorośli, maska tlenowa z zastawką Venturiego 60%, zielona 40

1060081 EcoLite Intersurgical, dorośli, maska tlenowa z zastawką Venturiego 60%, zielona i dren 1,8 m 30

1040085 EcoLite Intersurgical, dorośli, maska tlenowa z zastawką Venturiego 40%, czerwona 40

1040081 EcoLite Intersurgical, dorośli, maska tlenowa z zastawką Venturiego 40%, czerwona i dren 1,8 m 30

1035085 EcoLite Intersurgical, dorośli, maska tlenowa z zastawką Venturiego 35%, żółta 40

1035081 EcoLite Intersurgical, dorośli, maska tlenowa z zastawką Venturiego 35%, żółta i dren 1,8 m 30

1031085 EcoLite Intersurgical, dorośli, maska tlenowa z zastawką Venturiego 31%, pomarańczowa 40

1031081 EcoLite Intersurgical, dorośli, maska tlenowa z zastawką Venturiego 31%, pomarańczowa i dren 1,8 m 30

1028085 EcoLite Intersurgical, dorośli, maska tlenowa z zastawką Venturiego 28%, biała 40

1028081 EcoLite Intersurgical, dorośli, maska tlenowa z zastawką Venturiego 28%, biała i dren 1,8 m 30

1024085 EcoLite Intersurgical, dorośli, maska tlenowa z zastawką Venturiego 24%, niebieska 40

1024081 EcoLite Intersurgical, dorośli, maska tlenowa z zastawką Venturiego 24%, niebieska i dren 1,8 m 30

Kod Opis Ilość w opakowaniu

0060000 Zastawki Venturiego, 60% tlenu, zielona 50

0070000 Zastawki Venturiego, 50% tlenu, różowa 50

0040000 Zastawki Venturiego, 40% tlenu, czerwona 50

0035000 Zastawki Venturiego, 35% tlenu, żółta 50

0031000 Zastawki Venturiego, 31% tlenu, pomarańczowa 50

0028000 Zastawki Venturiego, 28% tlenu, biała 50

0024000 Zastawki Venturiego, 24% tlenu, niebieska 50

 Produkt o mniejszym wpływie na środowisko 

22F 22F 22F 22F 22F 22F 22F

Zastawki Venturiego

Wszechstronna gama pojedynczych zastawek Venturiego, spełniających wymagania normy 
BS EN 13544-3:  2001 i kodowanych kolorystycznie w celu ułatwienia identyfikacji.

Przepływ wydrukowany na zastawkach zapewnia, że pacjent otrzymuje łączny przepływ 
około 40 l/min. Jest to normalny dla pacjenta przepływ szczytowy.

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/intersurgical-ecolite-adult-venturi-masks#enquiry
http://www.intersurgical.co.uk/products/oxygen-and-aerosol-therapy/venturi-valves#enquiry
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Zestawy masek z Venturi 
Intersurgical EcoLite™

Kompletny zestaw składający się z pięciu zastawek, maski 
aerozolowej dla dorosłych lub dzieci Intersurgical EcoLite, 
drenu tlenowego i nakładki nawilżacza. Przepływ wydrukowany 
na zastawkach zapewnia całkowity przepływ około 40 l / min. 
Ma to na celu spełnienie normalnych wymagań pacjenta  
w zakresie przepływu szczytowego.

Zestaw tlenowy do rekonwalescencji

Zestaw tlenowy jest przeznaczony do stosowania u spontanicznie oddychających, 
zaintubowanych pacjentów, podczas transportu i powrotu do zdrowia. Zapewnia 
stałe stężenie 40% tlenu i łączy się ze złączką 15 mm rurki dotchawiczej lub 
maski krtaniowej.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

1040013 Zestaw tlenowy do rekonwalescencji, 40% tlen 40

Terapia tlenowa  •   Zestawy z zastawką Venturi oraz tlenowe zestawy do rekonwalescencji

Kod Opis Ilość w opakowaniu

1107085 Intersurgical EcoLite, dorośli, zastaw maski z zastawką venturi 25

1107012 Intersurgical EcoLite, dzieci, zestaw maski z zastawką venturi 30

 zilustrowany

Rurka tlenowa T do 
rekonwalescencji z workiem

Rurkę tlenową T do rekonwalescencji z workiem oddechowym 
firmy Intersurgical zaprojektowano do podawania dodatkowego 
tlenu spontanicznie oddychającym pacjentom po operacji, podczas 
transportu i powrotu do zdrowia. Lekka konstrukcja oznacza minimalne 
naciągnięcie nadkrtaniowej rurki oddechowej lub rurki intubacyjnej. 
Zastosowanie worka oddechowego zapewnia dźwiękowe i wizualne 
potwierdzenie oddychania.

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1041000 Rurka tlenowa T do rekonwalescencji z workiem oddechowym 100

1041001 Rurka tlenowa T do rekonwalescencji z workiem oddechowym i drenem 2,1 m 40

1041002  NOWOŚĆ Rurka tlenowa T do rekonwalescencji z workiem oddechowym i maska  
tlenowa Intersurgical EcoLite do średnich stężeń, dla dorosłych, z drenem

2,1 m 55

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/intersurgical-ecolite-adult-venturi-mask-kit#enquiry
http://www.intersurgical.co.uk/products/oxygen-and-aerosol-therapy/Oxygen-recovery-T-piece-with-reservoir-bag#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/oxygen-recovery-kit#enquiry
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Bąbelkowe nawilżacze  
tlenowe AquaFlow™

Wszechstronna gama urządzeń zapewniających pacjentom 
niepodgrzane nawilżanie. Oferowane z butelką, gama 
bąbelowych nawilżaczy AquaFlow jest przeznaczona dla 
pacjentóww trakcie terapii zmiennymi stężeniami tlenu.

Terapia tlenowa  •  Bąbelkowe nawilżacze tlenowe

Kod Opis Ilość w opakowaniu

1508001 Adapter przepływomierza Sure-Loc™ 45

1506001 Adapter przepływomierza BOC® 50

1509001 Adapter przepływomierza M12 50

1504001 Złączka przepływomierza tlenowego DISS 50

1505001 Złączka przepływomierza tlenowego M12 50

Kod Opis Ilość w opakowaniu

1507000 AquaFlow, bąbelkowy nawilżacz tlenowy, z butelką, 500 ml 20

1505000 AquaFlow, bąbelkowy nawilżacz tlenowy z butelką i adapterem M12, 500 ml 20

1521000 AquaFlow, bąbelkowy nawilżacz tlenowy z butelką, do opieki domowej, 120 ml 20

1520000 AquaFlow, bąbelkowy nawilżacz tlenowy z butelką i adapterem M12, do opieki domowej, 120 ml 20

www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/flowmeter-adaptors

BOC to zastrzeżony znak towarowy The BOC Group Ltd.

1507000 1505000 1521000 1520000

Adaptery przepływomierza

Przepływomierze do terapii tlenowej są wyposażone w różne złączki. 
Gama adapterów firmy Intersurgical umożliwia podłączenie urządzeń 
nawilżających ze złączkami z gwintem 9/16 UNF (DISS) z różnymi 
przepływomierzami.

Prosimy pobrać plakat wyjaśniający pt. „Oxygen Therapy Flowmeters” 
(Przepływomierze do terapii tlenowej) w celu wybrania adaptera 
najbardziej korzystnego dla danego zastosowania:

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/flowmeter-adaptors
http://www.intersurgical.com/products/home-care/aquaflow-oxygen-bubble-humidifiers#enquiry
http://www.intersurgical.co.uk/products/oxygen-and-aerosol-therapy/flowmeter-adaptors#enquiry
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Terapia tlenowa  •  Cewniki tlenowe i worek HyperVent™

 Produkt o mniejszym wpływie na środowisko 

Złączki cewników tlenowych

Męskie i żeńskie proste złączki tlenowe z 6 mm zwężkami tlenowymi.

Kod 1968000

Ilość w opakowaniu 50

Kod 1568000

Ilość w opakowaniu 40

22M Zwężka tlenowa 6 mm Zwężka tlenowa 6 mm22F

Cewniki tlenowe

Odporne na zginanie cewniki o różnych długościach. Dostępna 
jest wersja pozbawiona PCV, przyjazna dla środowiska.

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1180000 Cewnik tlenowy o grubych ściankach, śr. wew. 5 mm – śr. zew. 7 mm (1 rolka) 50 m 1

1170000 Cewnik tlenowy bąbelkowy, śr. wew. 4 mm-8 mm (1 rolka) 50 m 1

1175000 Cewnik tlenowy 4 m 30

1174010 Cewnik tlenowy bez PCV 2,1 m 100

1174003 Cewnik tlenowy 2,1 m 100

1174000 Cewnik tlenowy 1,8 m 125

1173000 Cewnik tlenowy z szeroką złączką 1,8 m 60

1178000 Cewnik tlenowy Sure Loc™ 1,8 m 125

1476000 Cewnik tlenowy Sure Loc z adapterem przepływomierza 1,8 m 75

 zilustrowany

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Worek HyperVent™

Worek HyperVent zaprojektowano do wspomagania leczenia hiperwentylacji i zastąpienia 
obecnie stosowanego papierowego worka. Składa się z obudowy ze zintegrowanym ustnikiem, 
który pacjent może łatwo utrzymać i który jest podłączony do wytrzymałego plastikowego 
worka.  W przeciwieństwie do worków papierowych stosowanie worka HyperVent nie niesie ze 
sobą ryzyka hipoksji oraz wdychania ciał obcych i nie stanowi potencjalnego źródła zakażenia. 
Nie ulega zniszczeniu podczas stosowania i jest mikrobiologicznie czysty.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

1130000 Worek HyperVent 5

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/oxygen-tubing#videos
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/oxygen-tubing#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/oxygen-tube-connectors#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/hypervent-bag#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=k9vCqbycAIo
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Terapia aerozolowa

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
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Maski twarzowe aerozolowe  
Intersurgical EcoLite™ 

Maski aerozolowe Intersurgical EcoLite są oferowane  
w wersji dla dziecie i dorosłych, są wykonane z materiału 
pozbawionego PVC i stanowią część gamy Eco.

Maski tracheotomijne i złączki T

Wysokiej jakości lekka maska z elastyczną szybkozłączką 
ułatwiającą użycie.

Ponieważ nie stosujemy PCV, wpływ na środowisko 
jest zdecydowanie mniejszy (o 82%) niż w przypadku 
konwencjonalnych masek.

Terapia aerozolowa  •  Maski aerozolowe

Kod Opis Złączki Ilość w opakowaniu

1188015 Aerozolowa maska twarzowa Intersurgical EcoLite, dla dorosłych 22F 50

1198015 Aerozolowa maska twarzowa Intersurgical EcoLite, dla dzieci 22F 42

Kod Opis Złączki Ilość w opakowaniu

1200050 Intersurgical EcoLite, dorośli, maska tracheotomijna 22M 30

1206000 Maska tracheotomijna dla dzieci 22M 35

1980000 Tracheotomijna złączka T 22M-22M-22M/15F 25

1984000 Tracheotomijna złączka T z portem 7,6 mm 22M-22M-22M/15F 25

 Produkt o mniejszym wpływie na środowisko

 zilustrowany

 zilustrowany

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/tracheostomy-mask-and-tpieces#videos
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/aerosol-face-masks#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/tracheostomy-mask-and-tpieces#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=vtfJIbPWAIs
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Kod Opis Złączki Ilość w opakowaniu

1966001 Złączka prosta 22M - port MDI - 22M 25

1964001 Złączka prosta 22M - port MDI w kierunku od pacjenta - 22F 25

1947001 Złączka prosta 15M - port MDI w kierunku od pacjenta - 15F 25

1947003 Złączka prosta 15M - port MDI w kierunku do pacjenta - 15F 25

1953000 P/skażeniowy łącznik T z zastawką kierunkową 22F-22MV-22M 25

Rury aerozolowe

Gama rur Flextube™ 15 mm i 22 mm dostępnych z mankietami 
o różnych długościach, do stosowania w terapii aerozolowej.

Akcesoria do terapii aerozolowej

Gama akcesoriów do terapii aerozolowej.

Dostępne różne długości mankietów (0,4 m / 0,15 m)

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1528000 Rura Flextube 22 mm Długość 1,6 m 30

1574000 Rura Flextube 22 mm, mankietem co 400 mm Rolka 50 m 1

1574900 Rura Flextube 22 mm, mankietem co 400 mm Rolka 50 m 5

1573000 Rura Flextube 22 mm, mankietem co 150 mm Rolka 50 m 1

1576000 Rura Flextube 15 mm, mankietem co 400 mm Rolka 50 m 1

1575000 Rura Flextube 15 mm, mankietem co 150 mm Rolka 50 m 1

Terapia aerozolowa  •  Akcesoria i rury

1966001 1964001 1947001 19530001947003

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/aerosol-therapy-accessories#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/tubing#enquiry
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Nebulizatory nawilżające AquaMist™

Nebulizator nawilżający AquaMist firmy Intersurgical zapewnia 
cichą i dokładną podaż stężenia nawilżonego tlenu. Nebulizator 
nawilżający umożliwia lekarzowi przepisanie stężenia tlenu, 
które pozostanie bez zmian niezależnie od przepływu i wzorca 
oddechowego pacjenta.

Terapia aerozolowa  •  Nebulizatory nawilżające

Kod Opis Ilość w opakowaniu

1508000 AquaMist, nebulizator nawilżający bez butelki 24

1500000 AquaMist, nebulizator nawilżający bez butelki, z adapterem BOC® 24

1509000 AquaMist, nebulizator nawilżający z butelką, 500 ml 25

1502000 AquaMist, nebulizator nawilżający z butelką i adapterem BOC®, 500 ml 25

1500001 AquaMist, zestaw nebulizatora nawilżającego i maski aerozolowej EcoLite™ firmy Intersurgical bez 
butelki, adapter BOC®, rura Flextube™ 2,0 m

15

22M 22M22M 22M

22M

22F

22F

22M

1509000 15020001508000 1500000 1500001

BOC to zastrzeżony znak towarowy The BOC Group Ltd.

Kod Opis Ilość w opakowaniu

1508001 Adapter przepływomierza Sure-Loc™ 45

1506001 Adapter przepływomierza BOC® 50

1509001 Adapter przepływomierza M12 50

1504001 Złączka przepływomierza tlenowego DISS 50

1505001 Złączka przepływomierza tlenowego M12 50

www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/flowmeter-adaptors

Adaptery przepływomierza

Przepływomierze do terapii tlenowej są wyposażone w różne złączki. 
Gama adapterów firmy Intersurgical umożliwia podłączenie urządzeń 
nawilżających ze złączkami z gwintem 9/16 UNF (DISS) z różnymi 
przepływomierzami.

Prosimy pobrać plakat wyjaśniający pt. „Oxygen Therapy Flowmeters” 
(Przepływomierze do terapii tlenowej) w celu wybrania adaptera 
najbardziej korzystnego dla danego zastosowania:

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/flowmeter-adaptors
http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/aquamist-humidifier-nebulisers#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/flowmeter-adaptors#enquiry
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Terapia nebulizacyjna

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
https://www.youtube.com/watch?v=8a7wO5bm37c
https://www.youtube.com/watch?v=zplb6BYPX7c
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Jama nosowa

Cząsteczki o średnicy mniejszej niż 0,5 mikrona 
są wydychane z powrotem do atmosfery

Cząsteczki o rozmiarze 5–10 mikronów 
docierają do górnych dróg oddechowych

Jama ustna

Gardło

Krtań

Tchawica

Wybór nebulizatora

HOT Top™2
Bardzo szybka nebulizacja 
i deponowanie w tchawicy 

i oskrzelach (2–5 µm) 
zapewnia pacjentowi 

większy komfort
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Micro Cirrus™
Deponowanie  

w pęcherzykach 
płucnych (0,5–2 µm)

Cirrus™2
Deponowanie  

w tchawicy  
i oskrzelach (2–5 µm)

Nebulizator HOT Top™2
Model HOT Top2 jest przeznaczony 
do szybkiej nebulizacji. Znacząco 
skraca czas leczenia w porównaniu  
z konwencjonalnymi nebulizatorami.

Przy przepływie gazu nośnikowego 
8 l/min mediana masowa średnicy 
(MMD, ang. Mass Median Diameter) 
wynosi 2,8 mikrona. 

Nebulizator Micro Cirrus
Model Micro Cirrus tworzy aerozol 
zawierający małe drobiny, których 
MMD wynosi 1,2 mikrona.

Przy przepływie gazu nośnikowego 
8 l/min 90% cząstek ma średnicę 
mniejszą niż 2 mikrony. 

Nebulizator Cirrus™2
Model Cirrus2 minimalizuje objętość 
zalegania i zmniejsza straty leku.

Przy przepływie gazu nośnikowego 
8 l/min mediana masowa średnicy 
(MMD, ang. Mass Median Diameter) 
wynosi 3,1 mikrona. 

Deponowanie w tchawicy i oskrzelach Deponowanie  
w pęcherzykach płucnych

10
6

8

4
2

10
6

8

4
2

Terapia nebulizacyjna  •  Nebulizatory

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Skontaktuj się z nami

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/cirrus2-nebuliser-and-nebuliser-mask-kits#videos
https://www.youtube.com/watch?v=pwIez9uAaW0
https://www.youtube.com/watch?v=7T3kSM89EFo
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Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1402000 Cirrus2 nebulizator 75

1453015 Cirrus2 nebulizator, dorośli, zestaw z maską Intersurgical EcoLite i drenem 2,1 m 30

1453017 Cirrus2 nebulizator, dorośli, zestaw z maską Intersurgical EcoLite i drenem bez PCV 2,1 m 30

1454015 Cirrus2 nebulizator, dzieci, zestaw z maską Intersurgical EcoLite i drenem 2,1 m 36

1455000 Cirrus2 nebulizator, zestaw z ustnikiem i drenem, jednopacjentowy 2,1 m 35

1464000 Cirrus2 nebulizator, zestaw uniwersalny T z ustnikem i drenemT 1,8 m 40

1464004 Cirrus2 nebulizator, zestaw uniwersalny T z ustnikiem, filtrem i drenem Sure Loc 1,8 m 20

1464021 Cirrus2 nebulizator, zestaw z ustnikem, filtrem i drenem 2,1 m 20

2605000 Cirrus2 nebulizator, zestaw T układu oddechowego, 22 mm z drenem 1,8 m 40

2606000 Cirrus2 nebulizator, zestaw T układu oddechowego, 15 mm z drenem 1,8 m 40

2608000 Cirrus2 nebulizator, zestaw T układu oddechowego, 10 mm z drenem 1,8 m 45

Mała objętość zalegania
Mniejsza strata leku

Szybkozłączka
Łatwe otwieranie i zamykanie

Standardowa zwężka 22F
Pasuje do masek, łączników T i ustników

Kalibrowany pojemnik nebulizatora
Szybsze przygotowywanie

Samouszczelniający łącznik T
Nebulizator Cirrus2 jest teraz dostępny z samouszczelniającym 
łącznikiem T, który umożliwia podłączenie (lub odłączenie) 
nebulizatora od respiratora bez wpływu na wentylację pacjenta 
lub przypadkowego włączenia alarmu. 

 Produkt o mniejszym wpływie na środowisko

Kod Opis Ilość w opakowaniu

2609000 Zastaw samouszczelniającego łącznika T z nebulizatorem Cirrus2, 22 mm 35

1814000 Samouszczelniający łącznik T, do wbudowania w układ, 22M-22F, 22M 40

Terapia nebulizacyjna  •  Nebulizator Cirrus™2

22M

22M

22F

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Zestawy nebulizatora Cirrus™2 z maską do nebulizatora

Nebulizator Cirrus2 został oparty na dobrze znanym 
nebulizatorze Cirrus, którego wiele cech ulepszono. Dotyczy 
to skalibrowanego pojemnika lekowego wskazującego 
ilość leku w nebulizatorze. Pojemnik jest teraz wyposażony 
w szybkozłączkę, umożliwiającą podłączenie i odłączenie 
pojemnika poprzez obrócenie go o ćwierć obrotu. Przyspiesza 
to uzupełnianie leku i zapewnia pewniejsze uszczelnienie 
między pojemnikiem a korpusem nebulizatora.

Nebulizator Cirrus2 zaprojektowano z myślą o deponowaniu 
leków w tchawicy i oskrzelach. Przy przepływie gazu 
nośnikowego 8 l/min mediana masowa średnicy (MMD, ang. 
Mass Median Diameter) wynosi 3,1 mikrona.

Zestaw maski Cirrus2 dla dorosłych zawiera maskę aerozolową 
EcoLite™ firmy Intersurgical. Ta pozbawiona PCV maska 
charakteryzuje się o 28% mniejszym wpływem na środowisko 
w porównaniu z konwencjonalną maską.

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/cirrus2-nebuliser-and-nebuliser-mask-kits#videos
http://www.intersurgical.co.uk/products/oxygen-and-aerosol-therapy/cirrus2-nebuliser-and-nebuliser-mask-kits#videos
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/cirrus2-nebuliser-and-nebuliser-mask-kits#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=8a7wO5bm37c
https://www.youtube.com/watch?v=zplb6BYPX7c


149

info@intersurgical.com  •  www.intersurgical.com

Nebulizator HOT Top™2

Nebulizator HOT Top2 to nowa konstrukcja otwartego nebulizatora 
z dwoma portami absorbującymi, które powodują wyższy przepływ 
wyjściowy oraz któtszy czas leczenia i większy komfort pacjenta.

Oprócz tego nebulizator HOT Top2 zawiera szereg 
ulepszonych funkcji. Obejmują one skalowany pojemnik, który 
dostarcza informacji ile leku pozostało oraz szybkozłączkę, 
która umożliwia podłączenie go lub odłączenie od nebulizatora 
poprzez przekręcenie o jedną czwartą obrotu. Przyśpiesza 
to uzupełnianie leku i zapewnia pewniejsze uszczelnienie 
pomiędzy pojemnikiem, a korpusem nebulizatora.

deponowaniu leków w tchawicy i oskrzelach.. Przy optymalnym 
przepływie gazu napędowego 8 L/min 78% objętości wyjściowej 
stanowią drobiny o rozmiarze nie przekraczającym 5 mikronów, 
przy czym mediana masowa średnicy (MMD) wynosi 2,8 mikrony.

Przy niższym przepływie gazu napędowego, na poziomie  
6 L/min , wydajność odpowiada konwencjonalnemu 
zamkniętemu nebulizatorowi, dzięki czemu jest on odpowiedni 
do zastosowania razem ze sprężarkami, które zwykle mają 
niższy przepływ wyjściowy1. 

Zestaw HOT Top2 z maską zawiera maskę Intersurgical 
EcoLite. Ta pozbawiona PCV maska charakteryzuje się 
mniejszym o 28% wpływem na środowisko, w porównaniu  
do konwencjonalnej maski.

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1472015 Nebulizator HOT Top2 65

1463015 Nebulizator HOT Top2, dorośli, zestaw maski Intersurgical EcoLite z drenem 1,8 m 30

1468015 Nebulizator HOT Top2, dzieci, zestaw maski Intersurgical EcoLite z drenem 1,8 m 36

1478015 Zestaw ustnika do nebulizatora HOT Top2, z drenem 1,8 m 45

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1471015 Nebulizator HOT Top2 z podstawą Sure Loc 65

1473015
Nebulizator HOT Top™2, dorośli, zestaw maski Intersurgical EcoLite,  
z podstawą Sure Loc™ i drenem

2,1 m 30

1474015
Nebulizator HOT Top™2, dzieci, zestaw maski Intersurgical EcoLite,  
z podstawą Sure Loc™ i drenem

1,8 m 36

1475015 Zestaw ustnika do nebulizatora HOT Top™2, z podstawą Sure Loc™ i drenem 1,8 m 45

 Produkt o mniejszym wpływie na środowisko

Źródła: 1.  Konceviciute. J. 98881 17.07.12

Mała objętość zalegania
Mniejsza strata leku

Szybkozłączka
Szybkie napełnianie

Krótszy czas leczenia
Większy komfort pacjenta

Kalibrowany pojemnik nebulizatora
Szybsze przygotowywanie

Terapia nebulizacyjna  •  HOT Top™2 Nebuliser

Nebulizatory HOT Top2 – standardowa podstawa

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Standardowa zwężka 22F
Pasuje do masek, łączniki T i ustników

Nebulizatory HOT Top2 – podstawa Sure Loc™
Nebulizatory HOT Top2 są dostępne z podstawą Sure Loc. System ten 
stosowany z adapterem i drenem Sure Loc firmy Intersurgical zapewnia 
pewne połączenia, uniemożliwiające przypadkowe odłączenie drenu od 
nebulizatora i przepływomierza.

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/hot-top2-nebuliser#videos
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/hot-top2-nebuliser#enquiry
https://www.youtube.com/watch?v=7T3kSM89EFo
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Kod Opis Złączki Ilość w opakowaniu

1800000 Łącznik T 15M-22M-15F 35

1986000 Łącznik T 22M/15F-22M-22F 20

1800000 1986000

Nebulizator i zestawy nebulizatora Micro Cirrus™

Nebulizator Micro Cirrus tworzy aerozol zawierający małe 
drobiny, których mediana masowa średnicy (MMD, ang. Mass 
Median Diameter) wynosi 1,2 mikrona. Przy przepływie gazu 
nośnikowego 8 l/min 90% cząstek ma średnicę mniejszą niż 2 
mikrony, co zapewnia depozycję w pęcherzykach płucnych.

Kod Opis Długość Ilość w opakowaniu

1503000 Nebulizator Micro Cirrus 50

1417000 Zestaw p/skażeniowy nebulizatora Micro Cirrus z ustnikiem, filtrem i drenem 1,8 m 15

1418000 Zestaw ustnika T do nebulizatora Micro Cirrus, z drenem 1,8 m 25

 zilustrowany

Terapia nebulizacyjna  •  Nebulizator Cirrus™ i nebulizator Micro Cirrus™

Ustniki

Do nebulizatorów Cirrus™2, HOT Top™2 i Micro Cirrus™ dostępne są trzy ustniki.

Kod Opis Złączki Ilość w opakowaniu

1477002 Kątowy ustnik do nebulizatora 22M - ustnik 75

1477003 Kątowy ustnik do nebulizatora 22M-22M - ustnik 75

1510000 Ustnik T 22M-22M - ustnik 75

1931000 Ustnik prosty 22F - ustnik 35

1930000 Ustnik prosty 22M - ustnik 40

1510000 1931000 19300001477002 1477003

Łączniki T

Dzięki dwóm, dostępnym oddzielnie łącznikom T stosowanym w zestawach układów oddechowych 22 mm i 15 mm można 
dostosować nebulizator Cirrus2 lub Micro Cirrus do układu oddechowego. Uwaga: HOT Top2 nie jest przeznaczony do 
stosowania w układzie oddechowym. 

Uwaga: HOT Top2 nie jest przeznaczony do stosowania w układzie oddechowym.

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/micro-cirrus-nebuliser-and-nebuliser-kits#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/mouthpieces#enquiry
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Szybki przewodnik po katalogu

Kod Strona Kod Strona Kod Strona Kod Strona

0

0024000 138

0028000 138

0031000 138

0035000 138

0040000 138

0060000 138

0070000 138

1

1000035 9

1000035S 9

1024081 138

1024085 138

1028081 138

1028085 138

1031081 138

1031085 138

1035081 138

1035085 138

1040013 139

1040081 138

1040085 138

1041000 139

1041001 139

1041002 139

1060081 138

1060085 138

1100050 9

1100050S 9

1107012 139

1107085 139

1110055 9

1110055S 9

1111065 9

1111065S 9

1111570 9

1111570S 9

1112080 9

1112080S 9

1113090 9

1113090S 9

1114100 9

1114100S 9

1115120 9

1115120S 9

1117015 137

1118005 137

1120000 49

1120111 49

1121000 49

1121111 49

1122000 49

1122111 49

1123000 49

1123111 49

1124000 49

1124111 49

1125000 49

1125111 49

1126000 49

1126111 49

1127000 49

1127111 49

1128000 49

1128111 49

1129000 49

1129111 49

1130000 141

1135015 134

1136015 134

1137015 137

1138015 137

1141015 135

1142015 135

1143015 135

1144001 132, 135

1144002 132, 135

1144005 132, 135

1144006 132, 135

1144009 132, 135

1144010 132, 135

1145000 136

1158000 86

1160000 132

1160001 132

1160002 132

1161000 131

1161004 131

1161020 131

1161021 131

1162000 131

1163000 131

1164000 131

1165000 131

1165002 131

1165003 131

1165011 132

1165012 132

1165013 132

1165020 131

1165021 131

1166000 131

1167000 131

1168000 131

1169000 131

1170000 141

1173000 141

1174000 141

1174003 141

1174010 141

1175000 141

1178000 141

1180000 141

1181015 136

1188015 143

1190015 135

1192000 136

1196015 135

1198015 143

1200050 143

1202000 136

1206000 143

1216000 136

1292000 136

1331000S 42

1331197S 42

1332000S 42

1341000S 41

1341007S 41

1341011S 42

1341012S 42

1341197S 41

1341211S 42

1341351S 41

1341580S 42

1341974S 42

1344000S 31

1344007S 31

1344131 88

1344711S 31

1402000 148

1415000 102

1415002 102

1416000 102

1417000 150

1418000 150

Skontaktuj się z nami

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
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Szybki przewodnik po katalogu

Kod Strona Kod Strona Kod Strona Kod Strona

1441000 44

1441197 44

1453015 148

1453017 148

1454015 148

1455000 148

1463015 149

1464000 148

1464004 148

1464021 148

1468015 149

1471015 149

1472015 149

1473015 149

1474015 149

1475015 149

1476000 141

1477002 150

1477003 150

1478015 149

1500000 145

1500001 145

1502000 145

1503000 150

1504001 140, 145

1505000 140

1505001 140, 145

1506001 140, 145

1507000 140

1508000 145

1508001 140, 145

1509000 145

1509001 140, 145

1510000 125, 150

1511000 50

1511111 50

1512000 50

1512111 50

1513000 50

1513111 50

1514000 50

1514111 50

1515000 50

1515111 50

1516000 50

1516111 50

1517000 50

1517111 50

1520000 140

1521000 140

1526000 57

1528000 144

1541000 43

1541011 43

1541012 43

1541197 43

1541351 43

1541974 43

1542000 43

1544000 32

1544007 32

1544011 32

1544012 32

1544197 32

1544351 32

1545000 32

1560000 39

1560011 39

1568000 125, 141

1570000 75

1573000 75, 144

1574000 75, 144

1574003 75

1574066 75

1574900 144

1575000 144

1576000 144

1591000 51

1592000 51

1593000 51

1594000 51

1641000 44

1641012 44

1641197 44

1644000 33

1644007 33

1644011 33

1644012 33

1644137 33, 88

1661000 126

1690000 35

1691000 37

1691001 37

1691002 37

1691010 37

1691011 37

1691012 37

1691020 37

1691040 37

1691050 37

1691051 37

1691052 37

1692001 37

1692002 37

1692003 37

1701000 126

1702000 126

1703000 126

1704000 126

1705000 126

1706000 126

1744000S 34

1744011S 34

1744580S 34

1745000 34

1745011 34

1745012 34

1745180 34

1745197 34

1745711 34

1790000 36

1790000S 36

1800000 127, 150

1801000 127

1802000 127

1814000 148

1831000 44

1831197 44

1850000 39

1855000 39

1873000 38

1873000S 38

1874000 38

1874000S 38

1883000 24

1891000 24

1892000 24

1893000 24

1897000 24

1897000S 24

1898000 24

1898000S 24

1899000 24

1899000S 24

1900000 128

1901000 128

1902000 128

1903000 128

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
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Szybki przewodnik po katalogu

Kod Strona Kod Strona Kod Strona Kod Strona

1960000 125

1960000S 125

1961000 125

1961000S 125

1962000 126

1963000 125

1964000 125

1964000S 125

1964001 126, 144

1964004 126

1965000 125

1966000 125

1966001 126, 144

1967000 125

1967000S 125

1968000 125, 141

1969000 125

1969000S 125

1970000 75, 125

1970001 75

1971000 75, 125

1971001 75

1972000 75

1972001 75

1974000 126

1975000 75, 125

1976000 126

1977000 125

1977000S 125

1978000 125

1979000 126

1980000 127, 143

1981000 127

1982000 127

1983000 127

1984000 127, 143

1984000S 127

1906000 40

1911000 104

1912000 104

1915000 104

1916000 104

1921000 127

1926000 128

1927000 128

1928000 128

1929000 128

1930000 125, 150

1931000 125, 150

1937000 125

1938000 125

1941000 40

1941001 40

1941011 40

1941197 40

1941351 40

1942000 40

1943000 126

1944000 31

1944003 31

1944011 31

1945000 126

1946000 126

1947000 126

1947001 126, 144

1947003 126, 144

1948000 126

1949000 126

1950000 127

1952000 127

1953000 127, 144

1954000 127

1955000 127

1959000 127

1985000 127

1986000 127, 150

1987000 127

1988000 127

1989000 127

1990000 24

1991000 24

1992000 24

1993000 24

1995000 24

1997000 24

1997000S 24

2

2000000 56, 91

2000000S 56, 91

2000100 56, 91

2001000 56, 91

2001000S 56, 91

2001100 56

2002000 56, 91

2003000 56, 91

2004000 91

2006000 91

2009000 92

2009000S 92

2009100 92

2010000 56

2010000S 56

2010085 64

2010088 63

2010100 56

2010109 64

2010111 63

2011000 56

2011008 64

2011012 63

2011100 56

2011102 64

2011106 63

2011110 62, 63

2011112 62, 64

2011116 62, 63

2013000 56

2015000 40

2025000 94

2025100 94

2025131 94

2025310 94

2025310S 94

2026000 94

2026100 94

2026131 94

2026310 94

2026310S 94

2031000 97

2031004 97

2032000 97

2034000 92

2034100 92

2070000 101

2072000 101

2073000 101

2074000 101

2075000 101

2105000 65

2106000 65

2108000 65, 87

2108000S 65, 87

2110000 65

2115000 65

2115100 65

2116000 65

2117000 65

Skontaktuj się z nami

http://www.intersurgical.com
http://www.intersurgical.com/contact
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Szybki przewodnik po katalogu

Kod Strona Kod Strona Kod Strona Kod Strona

2120000 67

2121000 67

2121000S 67

2122000 67

2123000 67

2123000S 67

2124000 67, 87

2124000S 87

2126000 67, 87

2141000 56

2142000 68

2143000 68

2150000 57

2151000 57

2151000S 57

2152000 57

2153000 57

2154000 57

2154000S 57

2155000 57

2156000 57

2157000 57

2158000 57

2161000 68

2162000 68

2163000 68

2164000 68

2165000 68

2172000 80

2173000 80

2174000 80

2175000 80

2178000 80

2179000 80

2180000 80

2186000 80

2187000 80

2188000 80

2191001 81

2192001 81

2193001 81

2196000 81

2197000 81

2198000 81

2200000 91

2202000 86, 99

2205000 86, 99

2207000 99

2209000 92

2210000 99

2212000 99

2215000 99

2220000 99

2221000 98, 111

2222000 98, 111

2223000 98, 111

2224000 98, 111

2226000 86, 99

2230000 98

2231000 98

2232000 99

2234000 98

2235000 98

2237000 99

2240000 98

2250000 110

2251000 110

2252000 110

2255000 110

2256000 110

2257000 110

2260000 109

2261000 109

2262000 109

2263000 109

2264000 109

2265000 109

2266000 109

2267000 109

2269000 109

2272000 101

2277000 109

2278000 109

2279000 109

2310000 103

2310000S 103

2311000 107

2312000 107

2313000 107

2314000 107

2315000 107

2316000 74, 107

2317000 107

2318000 107

2319000 107

2320000 103

2321000 107

2330000 103

2331000 97

2332000 97

2334000 97

2335000 97

2431000 97

2432000 97

2605000 148

2606000 148

2608000 148

2609000 148

2611005  88

2612000 88

2612001 88

2612011 75

2620001 88

2630001 88

2710000 74

2711000 74

2712000 74

2713000 74

2714000 24, 74

2714000S 24

2715000 74

2720000 73

2721000 73

2722000 73

2723000 73

2725000 73

2731000 73

2732000 73

2734000 73

2737000 73

2740000  72

2740003  72

2740004  72

2740005  72

2740006  72

2741000  72

2741003  72

2741004  72

2741005  72

2741006  72

2742000 73

2743000 73

2775000 105

2777000 105

2805000 71

2806000 66, 71, 87

2810000 71

2811000 71
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Kod Strona Kod Strona Kod Strona Kod Strona

3240002 122

3240003 122

3240004 122

3240005 122

3240006 122

3240007 122

3241000 123

3241001 123

3241002 123

3241003 123

3241004 123

3241005 123

3241006 123

3241007 123

3501000 25

3501000S 25

3502000 26

3502000S 26

3504000 26

3504000S 26

3505000 25

3505000S 25

3506000 25

3508000 25

3511000 25

3512000 26

3514000 26, 74

3514000S 26

3515000 25, 74

3516000 25

3516000S 25

3517000 25

3520000 26

3520000S 26

3521000 26

3521000S 26

3534000 26

2812000 66, 71, 87 

2820000 71

2830000 71

2900000 59

2900000S 59

2900100 61

2901000 59

2901100 61

2902000 59

2902000S 59

2902100 61

2903000 59

2903100 61

2910000 59

2910100 61

2911000 59

2911100 61

3

3011000 118

3012100 118

3014000   119

3014001 119

3014100 119

3015000 119

3015100 119

3016000 118

3016001 119

3016002 119

3016003 119

3016100 119

3017000   118

3021000 118

3022000 118, 123

3025000 118

3240000 122

3240001 122

3535000 26

3700000 123

3720000 122

3720001 122

3720002 122

3720003 122

3720004 122

3720005 122

3720006 122

3720007 122

3721000 123

3721001 123

3721002 123

3721003 123

3721004 123

3721005 123

3721006 123

3721007 123

4

4500000 91

4503000 92

4504810 94

4510000 92

4525850 94

5

5000000 56, 91

5000000S 56, 91

5001000 91

5001000S 91

5003000 102

5004000 102

5005000 102

5006000 102

5007000 93

5007000S 93

5008000 93

5009000 56, 93

5009000S 56, 93

5010000 102

5010000S 102

5012000 102

5012000S 102

5015000 102

5015000S 102

5016000 91

5018000 97, 102

5018000S 97, 102

5020000 102

5020000S 102

5020002 101

5024000 91

5025000 95

5025310 95

5025310S 95

5026000 95

5026310 95

5026310S 95

5068810 95

5080000 102

5118000 102

5120000 27

5120000S 27

5180000 27

5180000S 27

5180104 27

5180104S 27

5180114 27

5180114S 27

5180193 27

5180193S 27

5180197 27

5180197S 27

Skontaktuj się z nami
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Kod Strona Kod Strona Kod Strona Kod Strona

Szybki przewodnik po katalogu

5180199 27

5180199S 27

5200000 91

5206000 102

5207000 93

5209000 93

5218000 102

5250000 27

5250000S 27

5318000 102

5361000 97

5418000 102

5469000 22

5503000 93

5504850 95

5507850 95

5508850 95

5508850S 95

5513000 93

5513000S 93

5518850 95

5600000 104

5601000 104

5605000 104

5804000 97

5805000 97

5808000 97

5825000 97

5904000 107

5905000 107

6

6091810 94

6202000 91

6216000 104

6392810 94

7

7040000 20

7041000 20

7042000 20

7043000 20

7044000 20

7089000 48

7111000 18

7112000 18

7113000 18

7141000 19

7142000 19

7143000 19

7144000 19

7145000 19

7150000 85

7151000 85

7152000 85

7153000 85

7154000 85

7161000 86

7162000 86

7191000 48

7192000 48

7193000 48

7194000 48

7240000 19

7241000 19

7242000 19

7290000 47

7291000 47

7292000 47

7292001 47

7293000 47

7293001 47

7294000 47

7294001 47

7295000 47

7295001 47

7296000 47

7296001 47

7562700 77

7562710 77

8

8001000 12

8001002 13

8002000 12

8002001 13

8002002 13

8003000 12

8003001 13

8003002 13

8003003 12

8003050 13

8004000 12

8004001 13

8004002 13

8004003 12

8004050 13

8005000 12

8005001 13

8005002 13

8005003 12

8005050 13

8008000 17

8015000 12

8015002 13

8025000 12

8025001 13

8025002 13

8040045 14

8040050 14

8040055 14

8040060 14

8040065 14

8040070 14

8040075 14

8040080 14

8040085 14

8040090 14

8040095 14

8040100 14

8050025 15

8050030 15

8050035 15

8050040 15

8050045 15

8050050 15

8050055 15

8050060 15

8050065 15

8050070 15

8060045 15

8060050 15

8060055 15

8060060 15

8060065 15

8060070 15

8060075 15

8060080 15

8060085 15

8060090 15

8060095 15

8060100 15

8070006 21

8070010 21

8070015 21

8080006 21

8080010 21
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8749005 53

8749006 53

8790015 69

8790606 69

8790607 69

8790608 69

8820000 52

8821000 52

8822000 52

8823000 52

8824000 52

8825000 52

8826000 52

8848000 53

8848001 53

8848002 53

8848003 53

8848004 53

8848005 53

8848006 53

8910000 71

8911000 71

8912000 71

8913000 71

8920000 52

8921000 52

8922000 52

8923000 52

8924000 52

8925000 52

8926000 52

9

9110000 76

9111000 76

9112000 76

9113000 76

8080014 21

8100000 50

8110000 50

8111000 50

8112000 50

8201000 10

8202000 10

8203000 10

8204000 10

8205000 10

8215000 10

8225000 10

8686815 77

8686816 77

8686819 77

8686820 77

8703000 11

8704000 11

8705000 11

8708801 77

8724013 54

8740007 54

8740008 54

8746001 69

8746004 69

8746006 69

8746008 69

8746015 69

8748011 54

8748012 54

8748013 54

8748014 54

8749000 53

8749001 53

8749002 53

8749003 53

8749004 53

9114000 28, 76

9115000 28, 76

9116000 76

9117000 76

9120000 28, 77

9121000 76

9122000 76

9123000 76

9124000 76

9130000 76

9131000 76

9134000 76

9317000 69

9318000 69

9319000 69

9320000 69

C

CA012L/2 112

CA012M/2 112

CA012S/2 112

CA012XL/2 112

CA012XS/2 112

CA012XXL/2 112

CA022L/2R 114

CA022M/2R 114

CA022S/2R 114

CA022XL/2R 114

CA022XS/2R 114

CA022XXL/2R 114

CP200INFHI/2 115

CP200INFLO/2 115

CP200PED/2 115

CP201PED/2R 115

CP210L/2 112

CP210M/2 112

CP210S/2 112

CP210XL/2 112

CP210XS/2 112

CP210XXL/2 112

CP211L/2R 114

CP211M/2R 114

CP211S/2R 114

CP211XL/2R 114

CP211XS/2R 114

CP211XXL/2R 114

CP238L/2R 115

CP238M/2R 115

CP238S/2R 115

CP238XL/2R 115

CP238XS/2R 115

CP238XXL/2R 115

CV100L/2 113

CV100M/2 113

CV100S/2 113

CV100XL/2 113

CV100XS/2 113

CV100XXL/2 113

CV200L 113

CV200M 113

CV200XL 113

S

STS.15/30 113

Skontaktuj się z nami
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Firma Intersurgical na świecie

Jeśli nie mogą Państwo znaleźć wybranego produktu lub chcą Państwo złożyć zamówienie, prosimy o kontakt 
z lokalnym oddziałem (szczegóły poniżej). W przypadku innych pytań z zagranicy prosimy o kontakt z numerem 
obsługi klienta +44 (0) 118 9656 300, napisz do nas na info@intersurgical.com lub znajdź adres najbliższego 
dystrybutora na www.intersurgical.com/distributors

Skontaktuj się z nami

United Kingdom
+44 (0)118 9656 300

info@intersurgical.co.uk

Ireland
+353 (0)1 4688230

info@intersurgicalinc.ie

France
+33 (0)1487 67230

info@intersurgical.fr

Germany
+49 2241 311063

info@intersurgical.de

Spain
+34 916 657 315

info@intersurgical-es.com

Portugal
+351 219 108 550

info@intersurgical.pt

Italy
+39 0535 20836

info@intersurgical.it

Netherlands
+31 413 243 860

info@intersurgical.nl

Belgium
+32 5 2456991

info@intersurgical.be

Luxembourg
+32 5 2456991

info@intersurgical.be

Sweden
+46 8 514 30 600

info@intersurgical.se

Denmark
+45 28 69 80 00

info@intersurgical.dk

Lithuania
+370 3876 6611

info@intersurgical.lt

Russia 
+7 495 7716809

info@intersurgical.ru

Czech Republic
+420 272 911 814

info@intersurgical.cz

Turkey
+90 216 468 88 28

info@intersurgical.com.tr

South Africa
+27 (0)11 444 7968

info@intersurgical.co.za

China
+86 519 69817000

lingjun@intersurgical-cn.com

Japan
+81 (0)3 6863 4359

info@intersurgical.co.jp

Taiwan
+886 4 2380 5430

info@intersurgical.com.tw

Philippines
+632 8204124

info@intersurgical.ph

USA
+1 315 4512 900

support@intersurgicalinc.com

Canada
+1 905 319 6500

info@intersurgical.ca

Colombia
+57 1 742 5161

info@intersurgical.co

Australia
+61 (0)2 8048 3300

info@intersurgical.com.au

Zapraszamy na naszą stronę internetową

Dokonaliśmy istotnych zmian w celu ulepszenia sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Nawigowanie i wyszukiwanie 
jest teraz znacznie łatwiejsze. Dodaliśmy edukacyjne filmy wideo i udostępniliśmy do pobrania piśmiennictwo przydatne dla 
instruktorów i lekarzy. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące produktów, prosimy o kontakt – postaramy się pomóc.

Działaj z nami interaktywnie

        
www.intersurgical.com
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Nieustanna  
troska od  
szpitala do domu 

Prosimy o zapoznanie się  
z naszym katalogiem Home Care, 
w którym znajduje się pełna 
oferta produktów dedykowanych 
pacjentom znajdującym się  
w terapii domowej, uwzględniającej 
ich potrzeby  w trakcie tlenoterapii 
lub respiratoroterapii. 

www.intersurgical.com/products/home-care 

Zaangażowani  
w opiekę

Dla noworodków i dzieci 
wymagających wsparcia układu 

oddechowego zapewniamy 
szereg specjalistycznych opcji 

dostosowanych do Państwa           
sprzętu i potrzeb pacjenta. 

Pełen asortyment znajduje się 
w naszym katalogu produktów 

dla noworodków i dzieci. 

www.intersurgical.com/neonatal-catalogue 
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Quality, innovation and choice

http://www.intersurgical.com/neonatal-catalogue/
http://www.intersurgical.com/catalogue/homecare/
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