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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΘ 3-WAY DUFOUR SILICON

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καζεηήξαο πξνζηαηεθηνκήο Dufour 3-Way, κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο αθηηλνζθηεξόο. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνο από δηάθαλν ζεξκνπιαζηηθό πιηθό PVC ηαηξηθνύ ηύπνπ
(medical grade) εμσηεξηθά ζηιηθνλαξηζκέλν. Δίλαη κε θπηηαξνηνμηθόο, ηα ηνηρώκαηα ηνπ δελ ζπκπίπηνπλ, θαη ραξαθηεξίδεηαη εκηάθακπηνο. Έρεη επξείο απινύο επηηξέπνληαο
ηελ αλεκπόδηζηε έγρπζε θαη παξνρέηεπζε πγξώλ ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο ελώ θέξεη θαη εηδηθό πώκα. Οη πιάγηεο νπέο ηνπ είλαη κεγάιεο, ιείεο θαη ζηξνγγπινπνηεκέλεο γηα λα
κε ηξαπκαηίδνπλ.
Ο πδξνζάιακνο (κπαιόλη) είλαη εληζρπκέλνο πεξηεθηηθόηεηαο 75ml θαη θνπζθώλεη ζπκκεηξηθά. Σν κήθνο ηνπ θαζεηήξα είλαη 40cm. πεξίπνπ θαη δελ ηζαθίδεη. Η βαιβίδα ηνπ
είλαη αζθαιείαο θαη θαηάιιειε γηα άθξν ζπξηγγώλ Luer Slip θαη Luer-Lock θαη επηπιένλ είλαη έγρξσκε γηα ηελ εύθνιε νπηηθή αλαγλώξηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαζεηήξα
ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα. Σν άθξν ηνπ είλαη ζηξνγγπινπνηεκέλν, ιείν θαη κε ηξαπκαηηθό, ελώ νη δύν πιάγηεο νπέο είλαη κεγάιεο, ιείεο, ζηξνγγπινπνηεκέλεο θαη κε
ηξαπκαηηθέο.
Δίλαη θαηάιιεινο γηα δηνπξεζξηθέο πξνζηαηεθηνκέο, αηκαηνπξίεο, γηα νπξηθέο θαηαθξαηήζεηο θαη απόθηεζε νπξηθώλ δεηγκάησλ. Δίλαη απνζηεηξσκέλνο κε Ομείδην αηζπιελίνπ
(ΔΟ) θαη ζπζθεπαζκέλνο ζε αζθαιή ζπζθεπαζία Peel Pack. Νν 18,20,22,24CH
Καζεηήξεο αλαξξόθεζεο κε βαιβίδα ειέγρνπ (control valve) θαη ηάπα θιεηζίκαηνο ηεο νπήο αλαξξόθεζεο, πςειήο πνηόηεηαο.
Να είλαη .
Πξντόλ απνζηεηξσκέλν αλά ηεκάρην, κηαο ρξήζεο.
Καηαζθεπαζκέλν από ειαζηηθό PVC λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ.
Latex-free.
Να έρεη .
Κσληθό ζπλδεηηθό (ςαξάθη) κε ην ιάζηηρν αλαξξόθεζεο κε βαιβίδα ειέγρνπ αλαξξόθεζεο, κε ηάπα (θαπάθη), βαζκηαία κεηνύκελεο δηακέηξνπ 9-6mm, κε δπλαηόηεηα
ζύλδεζεο ζσιήλσλ δηαθνξεηηθώλ δηακέηξσλ 4-18CH.
Δμαηξεηηθά ιεία επηθάλεηα.
Με ρξσκαηηθά θσδηθνπνηεκέλα άθξα ζύλδεζεο αλά κέγεζνο.
Να πξνζθέξνληαη ζε κήθε 45 έσο 53εθ.
Αθηηλνζθηεξνί ή κε.
Να πξνζθέξνληαη κε αηξαπκαηηθό, απνζηξνγγπιεκέλν, αλνηρηό άθξν, κε δύν αληηδηακεηξηθέο νβάι πιεπξηθέο νπέο, ζηα 1 θαη 2 εθ από ην άθξν ηνπ θαζεηήξα.
Γηαζέζηκα κεγέζε 10 Ch.
πζθεπαζία 50/500 ηεκαρίσλ.
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ΚΑΘ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΝΟ 10
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ΚΑΘ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΝΟ 14

Καζεηήξεο αλαξξόθεζεο κε βαιβίδα ειέγρνπ (control valve) θαη ηάπα θιεηζίκαηνο ηεο νπήο αλαξξόθεζεο, πςειήο πνηόηεηαο.
Να είλαη .
Πξντόλ απνζηεηξσκέλν αλά ηεκάρην, κηαο ρξήζεο.
Καηαζθεπαζκέλν από ειαζηηθό PVC λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ.
Latex-free.
Να έρεη .
Κσληθό ζπλδεηηθό (ςαξάθη) κε ην ιάζηηρν αλαξξόθεζεο κε βαιβίδα ειέγρνπ αλαξξόθεζεο, κε ηάπα (θαπάθη), βαζκηαία κεηνύκελεο δηακέηξνπ 9-6mm, κε δπλαηόηεηα
ζύλδεζεο ζσιήλσλ δηαθνξεηηθώλ δηακέηξσλ 4-18CH.
Δμαηξεηηθά ιεία επηθάλεηα.
Με ρξσκαηηθά θσδηθνπνηεκέλα άθξα ζύλδεζεο αλά κέγεζνο.
Να πξνζθέξνληαη ζε κήθε 45 έσο 53εθ.
Αθηηλνζθηεξνί ή κε.
Να πξνζθέξνληαη κε αηξαπκαηηθό, απνζηξνγγπιεκέλν, αλνηρηό άθξν, κε δύν αληηδηακεηξηθέο νβάι πιεπξηθέο νπέο, ζηα 1 θαη 2 εθ από ην άθξν ηνπ θαζεηήξα.
Γηαζέζηκα κεγέζε 14Ch.
πζθεπαζία 50/500 ηεκαρίσλ.

Καζεηήξεο αλαξξόθεζεο κε βαιβίδα ειέγρνπ (control valve) θαη ηάπα θιεηζίκαηνο ηεο νπήο αλαξξόθεζεο, πςειήο πνηόηεηαο.
Να είλαη .
Πξντόλ απνζηεηξσκέλν αλά ηεκάρην, κηαο ρξήζεο.
Καηαζθεπαζκέλν από ειαζηηθό PVC λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ.
Latex-free.
Να έρεη .
Κσληθό ζπλδεηηθό (ςαξάθη) κε ην ιάζηηρν αλαξξόθεζεο κε βαιβίδα ειέγρνπ αλαξξόθεζεο, κε ηάπα (θαπάθη), βαζκηαία κεηνύκελεο δηακέηξνπ 9-6mm, κε δπλαηόηεηα
ζύλδεζεο ζσιήλσλ δηαθνξεηηθώλ δηακέηξσλ 4-18CH.
Δμαηξεηηθά ιεία επηθάλεηα.
Με ρξσκαηηθά θσδηθνπνηεκέλα άθξα ζύλδεζεο αλά κέγεζνο.
Να πξνζθέξνληαη ζε κήθε 45 έσο 53εθ.
Αθηηλνζθηεξνί ή κε.
Να πξνζθέξνληαη κε αηξαπκαηηθό, απνζηξνγγπιεκέλν, αλνηρηό άθξν, κε δύν αληηδηακεηξηθέο νβάι πιεπξηθέο νπέο, ζηα 1 θαη 2 εθ από ην άθξν ηνπ θαζεηήξα.
Γηαζέζηκα κεγέζε 16Ch.
πζθεπαζία 50/500 ηεκαρίσλ.
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ΚΑΘ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΝΟ 16
Καζεηήξαο αξηεξηαθόο ρσξίο BEC θαη ρσξίο θηεξά 20g ,εηδηθόο γηα έγρπζε κεηάγγηζε θαη αγγεηγξαθία κε ξπζκό ξνήο 49ml/min , κήθνο 48mm θαη εμσηεξηθή δηάκεηξν
1,1mm.

5

ΚΑΘ ΑΡΣΗΡΙΑΚΟΙ ΥΧΡΙ BEC Κ ΥΧΡΙ ΦΣΔΡΑ 1,1Υ48ΜΜ
Καζεηήξεο Κπζηενκαλνκεηξίαο Δηπινύ Απινύ 6 ή 8 Fr.
- Να είλαη θαηάιιεινη γηα Κπζηενκαλνκεηξία θαη Κπζηενκαλνκεηξία πιήξσζεο /
Κέλσζεο
- Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από ιεπθό, εκηεπιύγηζην (semi-rigid) PVC γηα
εύθνιε είζνδν ζηνλ αζζελή.
- Να δηαζέηνπλ ρξσκαηηζηά αθξνθύζηα ηύπνπ Luer lock γηα εύθνιε αλαγλώξηζε
ησλ απιώλ θαη ζύλδεζε κε ηνπο θαζεηήξεο.
- Να δηαζέηνπλ εθαηνζηνκεηξηθή θιίκαθα δηαβάζκηζεο
Να δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Τύπνο θαζεηήξα : Δηπινύ απινύ
Δηάκεηξνο : 6 ή 8 Fr.
Mήθνο : 400 mm
Aπόζηαζε κεηαμύ ησλ νπώλ (κέηξεζεο πίεζεο /έγρπζεο λεξνύ): 10 mm
Σπκβαηνί κε Οπξνδπλακηθό ησλ ΤΕΙ Επαγγειηζκνύ
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ΚΑΘ ΓΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ ΚΤΣΔΟΜΑΝΟΜΔΣΡΙΑ 9021Ρ5262
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ΚΑΘ ΔΚΥΤΗ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ ΟΤΡ/ΚΟΤ 9021Ρ1093

ΚΑΘ ΔΚΥΤΗ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ ΟΤΡ/ΚΟΤ 9021Ρ1093
Kαζεηήξαο Foley 2-Way (δύν δξόκσλ), κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο. Είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από Latex κε επίζηξσζε ζηιηθόλεο (ζηιηθνλαξηζκέλνο). Οη πιάγηεο νπέο ηνπ
είλαη ιείεο πξνθεηκέλνπ λα κε ηξαπκαηίδνπλ θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκό.O πδξνζάιακνο (κπαιόλη) είλαη εληζρπκέλνο, θνπζθώλεη ζπκκεηξηθά θαη είλαη πεξηεθηηθόηεηαο 5-15ml.
To κήθνο ηνπ θαζεηήξα είλαη 40cm πεξίπνπ θαη δελ ηζαθίδεη. Η βαιβίδα είλαη αζθαιείαο θαη θαηάιιειε γηα άθξν ζπξηγγώλ Luer Slip θαη Luer-Lock, ελώ ν ρξσκαηηζκόο ηνπο
είλαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα βάζεη ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ. Είλαη απνζηεηξσκέλνο κε Ομείδην Αηζπιελίνπ (ΕΟ) θαη ζπζθεπαζκέλνο ζε αζθαιή ζπζθεπαζία
Peel Pack. 14CH
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ΚΑΘ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 2- WAY 14[ΙΛΙΚΟΝΑΡΙΜΔΝΟ LATEX]

ΚΑΘ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 2- WAY 12

Kαζεηήξαο Foley 2-Way (δύν δξόκσλ), κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο. Είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από Latex κε επίζηξσζε ζηιηθόλεο (ζηιηθνλαξηζκέλνο). Οη πιάγηεο νπέο ηνπ
είλαη ιείεο πξνθεηκέλνπ λα κε ηξαπκαηίδνπλ θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκό.O πδξνζάιακνο (κπαιόλη) είλαη εληζρπκέλνο, θνπζθώλεη ζπκκεηξηθά θαη είλαη πεξηεθηηθόηεηαο 5-15ml.
To κήθνο ηνπ θαζεηήξα είλαη 40cm πεξίπνπ θαη δελ ηζαθίδεη. Η βαιβίδα είλαη αζθαιείαο θαη θαηάιιειε γηα άθξν ζπξηγγώλ Luer Slip θαη Luer-Lock, ελώ ν ρξσκαηηζκόο ηνπο
είλαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα βάζεη ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ. Είλαη απνζηεηξσκέλνο κε Ομείδην Αηζπιελίνπ (ΕΟ) θαη ζπζθεπαζκέλνο ζε αζθαιή ζπζθεπαζία
Peel Pack. 12CH
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ΚΑΘ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 2- WAY 16 [ΙΛΙΚΟΝΑΡΙΜΔΝΟ LATEX]

Kαζεηήξαο Foley 2-Way (δύν δξόκσλ), κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο. Είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από Latex κε επίζηξσζε ζηιηθόλεο (ζηιηθνλαξηζκέλνο). Οη πιάγηεο νπέο ηνπ
είλαη ιείεο πξνθεηκέλνπ λα κε ηξαπκαηίδνπλ θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκό.O πδξνζάιακνο (κπαιόλη) είλαη εληζρπκέλνο, θνπζθώλεη ζπκκεηξηθά θαη είλαη πεξηεθηηθόηεηαο 5-15ml.
To κήθνο ηνπ θαζεηήξα είλαη 40cm πεξίπνπ θαη δελ ηζαθίδεη. Η βαιβίδα είλαη αζθαιείαο θαη θαηάιιειε γηα άθξν ζπξηγγώλ Luer Slip θαη Luer-Lock, ελώ ν ρξσκαηηζκόο ηνπο
είλαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα βάζεη ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ. Είλαη απνζηεηξσκέλνο κε Ομείδην Αηζπιελίνπ (ΕΟ) θαη ζπζθεπαζκέλνο ζε αζθαιή ζπζθεπαζία
Peel Pack. 16CH

Kαζεηήξαο Foley 2-Way (δύν δξόκσλ), κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο. Είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από Latex κε επίζηξσζε ζηιηθόλεο (ζηιηθνλαξηζκέλνο). Οη πιάγηεο νπέο ηνπ
είλαη ιείεο πξνθεηκέλνπ λα κε ηξαπκαηίδνπλ θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκό.O πδξνζάιακνο (κπαιόλη) είλαη εληζρπκέλνο, θνπζθώλεη ζπκκεηξηθά θαη είλαη πεξηεθηηθόηεηαο 5-15ml.
To κήθνο ηνπ θαζεηήξα είλαη 40cm πεξίπνπ θαη δελ ηζαθίδεη. Η βαιβίδα είλαη αζθαιείαο θαη θαηάιιειε γηα άθξν ζπξηγγώλ Luer Slip θαη Luer-Lock, ελώ ν ρξσκαηηζκόο ηνπο
είλαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα βάζεη ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ. Είλαη απνζηεηξσκέλνο κε Ομείδην Αηζπιελίνπ (ΕΟ) θαη ζπζθεπαζκέλνο ζε αζθαιή ζπζθεπαζία
Peel Pack. 18CH
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ΚΑΘ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 2- WAY 18 [ΙΛΙΚΟΝΑΡΙΜΔΝΟ LATEX]
Kαζεηήξαο Foley 2-Way (δύν δξόκσλ), κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο. Είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από Latex κε επίζηξσζε ζηιηθόλεο (ζηιηθνλαξηζκέλνο). Οη πιάγηεο νπέο ηνπ
είλαη ιείεο πξνθεηκέλνπ λα κε ηξαπκαηίδνπλ θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκό.O πδξνζάιακνο (κπαιόλη) είλαη εληζρπκέλνο, θνπζθώλεη ζπκκεηξηθά θαη είλαη πεξηεθηηθόηεηαο 5-15ml.
To κήθνο ηνπ θαζεηήξα είλαη 40cm πεξίπνπ θαη δελ ηζαθίδεη. Η βαιβίδα είλαη αζθαιείαο θαη θαηάιιειε γηα άθξν ζπξηγγώλ Luer Slip θαη Luer-Lock, ελώ ν ρξσκαηηζκόο ηνπο
είλαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα βάζεη ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ. Είλαη απνζηεηξσκέλνο κε Ομείδην Αηζπιελίνπ (ΕΟ) θαη ζπζθεπαζκέλνο ζε αζθαιή ζπζθεπαζία
Peel Pack. 18CH
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ΚΑΘ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 2- WAY 18 <30-35CC>
Kαζεηήξαο Foley 2-Way (δύν δξόκσλ), κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο. Είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από Latex κε επίζηξσζε ζηιηθόλεο (ζηιηθνλαξηζκέλνο). Οη πιάγηεο νπέο ηνπ
είλαη ιείεο πξνθεηκέλνπ λα κε ηξαπκαηίδνπλ θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκό.O πδξνζάιακνο (κπαιόλη) είλαη εληζρπκέλνο, θνπζθώλεη ζπκκεηξηθά θαη είλαη πεξηεθηηθόηεηαο 5-15ml.
To κήθνο ηνπ θαζεηήξα είλαη 40cm πεξίπνπ θαη δελ ηζαθίδεη. Η βαιβίδα είλαη αζθαιείαο θαη θαηάιιειε γηα άθξν ζπξηγγώλ Luer Slip θαη Luer-Lock, ελώ ν ρξσκαηηζκόο ηνπο
είλαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα βάζεη ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ. Είλαη απνζηεηξσκέλνο κε Ομείδην Αηζπιελίνπ (ΕΟ) θαη ζπζθεπαζκέλνο ζε αζθαιή ζπζθεπαζία
Peel Pack. 20CH
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ΚΑΘ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 2- WAY 20
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ΚΑΘ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 2- WAY SILICON 18

Απνζηεηξσκέλνο θαζεηήξαο Folley 2από 100% ζηιηθόλε (all silicone) καθξάο δηάξθεηαο, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή ζε όιν ην κήθνο ηνπ θαζεηήξα, απνιύησο δηαθαλήο, κήθνο
41cm θαη πδξνζάιακν 15ml. 18CH.
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ΚΑΘ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 2- WAY SILICON 20

Απνζηεηξσκέλνο θαζεηήξαο Folley 2από 100% ζηιηθόλε (all silicone) καθξάο δηάξθεηαο, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή ζε όιν ην κήθνο ηνπ θαζεηήξα, απνιύησο δηαθαλήο, κήθνο
41cm θαη πδξνζάιακν 15ml. 20CH.
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ΚΑΘ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 3- WAY 16[ΙΛΙΚΟΝΑΡΙΜΔΝΟ LATEX]

ΚΑΘ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 3- WAY 18

Kαζεηήξαο Foley 2-Way (δύν δξόκσλ), κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο. Είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από Latex κε επίζηξσζε ζηιηθόλεο (ζηιηθνλαξηζκέλνο). Οη πιάγηεο νπέο ηνπ
είλαη ιείεο πξνθεηκέλνπ λα κε ηξαπκαηίδνπλ θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκό.O πδξνζάιακνο (κπαιόλη) είλαη εληζρπκέλνο, θνπζθώλεη ζπκκεηξηθά θαη είλαη πεξηεθηηθόηεηαο 5-15ml.
To κήθνο ηνπ θαζεηήξα είλαη 40cm πεξίπνπ θαη δελ ηζαθίδεη. Η βαιβίδα είλαη αζθαιείαο θαη θαηάιιειε γηα άθξν ζπξηγγώλ Luer Slip θαη Luer-Lock, ελώ ν ρξσκαηηζκόο ηνπο
είλαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα βάζεη ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ. Είλαη απνζηεηξσκέλνο κε Ομείδην Αηζπιελίνπ (ΕΟ) θαη ζπζθεπαζκέλνο ζε αζθαιή ζπζθεπαζία
Peel Pack. 16CH
Kαζεηήξαο Foley 3-Way (ηξεησλ δξόκσλ), κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο. Είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από Latex κε επίζηξσζε ζηιηθόλεο (ζηιηθνλαξηζκέλνο). Οη πιάγηεο νπέο
ηνπ είλαη ιείεο πξνθεηκέλνπ λα κε ηξαπκαηίδνπλ θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκό.O πδξνζάιακνο (κπαιόλη) είλαη εληζρπκέλνο, θνπζθώλεη ζπκκεηξηθά θαη είλαη πεξηεθηηθόηεηαο 515ml. To κήθνο ηνπ θαζεηήξα είλαη 40cm πεξίπνπ θαη δελ ηζαθίδεη. Η βαιβίδα είλαη αζθαιείαο θαη θαηάιιειε γηα άθξν ζπξηγγώλ Luer Slip θαη Luer-Lock, ελώ ν
ρξσκαηηζκόο ηνπο είλαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα βάζεη ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ. Είλαη απνζηεηξσκέλνο κε Ομείδην Αηζπιελίνπ (ΕΟ) θαη ζπζθεπαζκέλνο ζε
αζθαιή ζπζθεπαζία Peel Pack. 18CH

Kαζεηήξαο Foley 2-Way (δύν δξόκσλ), κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο. Είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από Latex κε επίζηξσζε ζηιηθόλεο (ζηιηθνλαξηζκέλνο). Οη πιάγηεο νπέο ηνπ
είλαη ιείεο πξνθεηκέλνπ λα κε ηξαπκαηίδνπλ θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκό.O πδξνζάιακνο (κπαιόλη) είλαη εληζρπκέλνο, θνπζθώλεη ζπκκεηξηθά θαη είλαη πεξηεθηηθόηεηαο 5-15ml.
To κήθνο ηνπ θαζεηήξα είλαη 40cm πεξίπνπ θαη δελ ηζαθίδεη. Η βαιβίδα είλαη αζθαιείαο θαη θαηάιιειε γηα άθξν ζπξηγγώλ Luer Slip θαη Luer-Lock, ελώ ν ρξσκαηηζκόο ηνπο
είλαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα βάζεη ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ. Είλαη απνζηεηξσκέλνο κε Ομείδην Αηζπιελίνπ (ΕΟ) θαη ζπζθεπαζκέλνο ζε αζθαιή ζπζθεπαζία
Peel Pack.
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ΚΑΘ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 3- WAY 20 [ΙΛΙΚΟΝΑΡΙΜΔΝΟ LATEX]
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ΚΑΘ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 3- WAY 22

Kαζεηήξαο Foley 3-Way (ηξεησλ δξόκσλ), κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο. Είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από Latex κε επίζηξσζε ζηιηθόλεο (ζηιηθνλαξηζκέλνο). Οη πιάγηεο νπέο
ηνπ είλαη ιείεο πξνθεηκέλνπ λα κε ηξαπκαηίδνπλ θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκό.O πδξνζάιακνο (κπαιόλη) είλαη εληζρπκέλνο, θνπζθώλεη ζπκκεηξηθά θαη είλαη πεξηεθηηθόηεηαο 515ml. To κήθνο ηνπ θαζεηήξα είλαη 40cm πεξίπνπ θαη δελ ηζαθίδεη. Η βαιβίδα είλαη αζθαιείαο θαη θαηάιιειε γηα άθξν ζπξηγγώλ Luer Slip θαη Luer-Lock, ελώ ν
ρξσκαηηζκόο ηνπο είλαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα βάζεη ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ. Είλαη απνζηεηξσκέλνο κε Ομείδην Αηζπιελίνπ (ΕΟ) θαη ζπζθεπαζκέλνο ζε
αζθαιή ζπζθεπαζία Peel Pack. 22CH
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ΚΑΘ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 3- WAY ΣΤΠΟΤ COUVELAIR ΜΔ PVC N18

Καζεηήξαο πξνζηαηεθηνκήο Couvelaire 3-Way, κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο αθηηλνζθηεξνο. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνο από δηάθαλν ζεξκνπιαζηηθό πιηθό PVC ηαηξηθνύ ηύπνπ
(medical grade). Σα ηνηρώκαηα δελ ζπκπίπηνπλ, είλαη κε θπηηαξνηνμηθόο, θαη εκηάθακπηνο. Έρεη επξείο απινύο επηηξέπνληαο ηελ αλεκπόδηζηε έγρπζε θαη παξνρέηεπζε
πγξώλ ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο θαη θέξεη εηδηθό πώκα. Οη πιάγηεο νπέο ηνπ είλαη κεγάιεο, ιείεο θαη ζηξνγγπινπνηεκέλεο
γηα λα κε ηξαπκαηίδνπλ. Ο πδξνζάιακνο (κπαινλάθη) είλαη εληζρπκέλνο πεξηεθηηθόηεηαο 75ml θαη θνπζθώλεη ζπκκεηξηθά. Σν κήθνο ηνπ θαζεηήξα είλαη 40cm. πεξίπνπ, κε
ηελ βαιβίδα ηνπ λα είλαη αζθαιείαο θαη θαηάιιειε γηα άθξν ζπξηγγώλ Luer Slip θαη Luer-Lock. Δπηπιένλ ε βαιβίδα είλαη έγρξσκε
γηα ηελ εύθνιε νπηηθή αλαγλώξηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαζεηήξα ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα. Σν άθξν ηνπ δελ ηζαθίδεη, είλαη πιαηύ, επξύ, ιείν θαη κε ηξαπκαηηθό.
Καηάιιεινο γηα δηνπξεζξηθέο πξνζηαηεθηνκέο, αηκαηνπξίεο, γηα νπξηθέο θαηαθξαηήζεηο θαη απόθηεζε νπξηθώλ δεηγκάησλ. Δίλαη απνζηεηξσκέλνο κε Ομείδην αηζπιελίνπ (ΔΟ)
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ΚΑΘ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 3- WAY ΣΤΠΟΤ COUVELAIR ΜΔ PVC N20

Απνζηεηξσκέλνο θαζεηήξαο Couvelaire 3 way από ζεξκνπιαζηθό PVC κε κπαιόλη από latex θαη επξύ απιό γηα αλεκπόδηζηε παξνρέηεπζε. Γηαζέηεη πδξνζάιακν 80ml θαη
έρεη κήθνο 42cm. 20CH.
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ΚΑΘ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 3- WAY ΣΤΠΟΤ COUVELAIR ΜΔ PVC N22

Απνζηεηξσκέλνο θαζεηήξαο Couvelaire3 way από ζεξκνπιαζηθό PVC κε κπαιόλη από latex θαη επξύ απιό γηα αλεκπόδηζηε παξνρέηεπζε. Γηαζέηεη πδξνζάιακν 80ml θαη έρεη
κήθνο 42cm. 22CH.
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ΚΑΘ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 3- WAY ΣΤΠΟΤ COUVELAIR ΜΔ PVC N24

Απνζηεηξσκέλνο θαζεηήξαο Couvelaire 3 way από ζεξκνπιαζηθό PVC κε κπαιόλη από latex θαη επξύ απιό γηα αλεκπόδηζηε παξνρέηεπζε. Γηαζέηεη πδξνζάιακν 80ml θαη
έρεη κήθνο 42cm. 24CH.

Καηαζθεπαζκέλνη από ειαζηηθό PVC λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ, DOP Free.
Να έρνπλ .
Εμαηξεηηθά ιεία επηθάλεηα θαη απνζηξνγγπιεκέλν, θπιηλδξηθό, αηξαπκαηηθό, καιαθό θιεηζηό άθξν.
Δύν επξείεο πιεπξηθέο αηξαπκαηηθέο νπέο.
Δηαθαλείο.
Με άθξα ζύλδεζεο ''ρσλάθη'', ρξσκαηηθά θσδηθνπνηεκέλα αλά κέγεζνο.
Πξντόλ απνζηεηξσκέλν κηαο ρξήζεο. Δηάξθεηα απνζηείξσζεο 5 έηε.
Να δηαηίζεληαη ζε δύν ηύπνπο
Απινί.
Αθηηλνζθηεξνί θαη δηαγξακκηζκέλνη-αξηζκεκέλνη.
Δηαζέζηκα κεγέζε: 10Ch
Σπζθεπαζία bt 120/720 ηεκ.
Μήθνο 40 εθ.
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ΚΑΘ ΝΔLATON ΝΟ 10

Καηαζθεπαζκέλνη από ειαζηηθό PVC λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ, DOP Free.
Να έρνπλ .
Εμαηξεηηθά ιεία επηθάλεηα θαη απνζηξνγγπιεκέλν, θπιηλδξηθό, αηξαπκαηηθό, καιαθό θιεηζηό άθξν.
Δύν επξείεο πιεπξηθέο αηξαπκαηηθέο νπέο.
Δηαθαλείο.
Με άθξα ζύλδεζεο ''ρσλάθη'', ρξσκαηηθά θσδηθνπνηεκέλα αλά κέγεζνο.
Πξντόλ απνζηεηξσκέλν κηαο ρξήζεο. Δηάξθεηα απνζηείξσζεο 5 έηε.
Να δηαηίζεληαη ζε δύν ηύπνπο
Απινί.
Αθηηλνζθηεξνί θαη δηαγξακκηζκέλνη-αξηζκεκέλνη.
Δηαζέζηκα κεγέζε: 12Ch
Σπζθεπαζία bt 120/720 ηεκ.
Μήθνο 40 εθ.
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ΚΑΘ ΝΔLATON ΝΟ 12

Καηαζθεπαζκέλνη από ειαζηηθό PVC λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ, DOP Free.
Να έρνπλ .
Εμαηξεηηθά ιεία επηθάλεηα θαη απνζηξνγγπιεκέλν, θπιηλδξηθό, αηξαπκαηηθό, καιαθό θιεηζηό άθξν.
Δύν επξείεο πιεπξηθέο αηξαπκαηηθέο νπέο.
Δηαθαλείο.
Με άθξα ζύλδεζεο ''ρσλάθη'', ρξσκαηηθά θσδηθνπνηεκέλα αλά κέγεζνο.
Πξντόλ απνζηεηξσκέλν κηαο ρξήζεο. Δηάξθεηα απνζηείξσζεο 5 έηε.
Να δηαηίζεληαη ζε δύν ηύπνπο
Απινί.
Αθηηλνζθηεξνί θαη δηαγξακκηζκέλνη-αξηζκεκέλνη.
Δηαζέζηκα κεγέζε: 14Ch
Σπζθεπαζία bt 120/720 ηεκ.
Μήθνο 40 εθ.
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ΚΑΘ ΝΔLATON ΝΟ 14

Καηαζθεπαζκέλνη από ειαζηηθό PVC λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ, DOP Free.
Να έρνπλ .
Εμαηξεηηθά ιεία επηθάλεηα θαη απνζηξνγγπιεκέλν, θπιηλδξηθό, αηξαπκαηηθό, καιαθό θιεηζηό άθξν.
Δύν επξείεο πιεπξηθέο αηξαπκαηηθέο νπέο.
Δηαθαλείο.
Με άθξα ζύλδεζεο ''ρσλάθη'', ρξσκαηηθά θσδηθνπνηεκέλα αλά κέγεζνο.
Πξντόλ απνζηεηξσκέλν κηαο ρξήζεο. Δηάξθεηα απνζηείξσζεο 5 έηε.
Να δηαηίζεληαη ζε δύν ηύπνπο
Απινί.
Αθηηλνζθηεξνί θαη δηαγξακκηζκέλνη-αξηζκεκέλνη.
Δηαζέζηκα κεγέζε: 16Ch
Σπζθεπαζία bt 120/720 ηεκ.
Μήθνο 40 εθ.
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ΚΑΘ ΝΔLATON ΝΟ 16
Καηαζθεπαζκέλνη από ειαζηηθό PVC λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ, DOP Free.
Να έρνπλ .
Εμαηξεηηθά ιεία επηθάλεηα θαη απνζηξνγγπιεκέλν, θπιηλδξηθό, αηξαπκαηηθό, καιαθό θιεηζηό άθξν.
Δύν επξείεο πιεπξηθέο αηξαπκαηηθέο νπέο.
Δηαθαλείο.
Με άθξα ζύλδεζεο ''ρσλάθη'', ρξσκαηηθά θσδηθνπνηεκέλα αλά κέγεζνο.
Πξντόλ απνζηεηξσκέλν κηαο ρξήζεο. Δηάξθεηα απνζηείξσζεο 5 έηε.
Να δηαηίζεληαη ζε δύν ηύπνπο
Απινί.
Αθηηλνζθηεξνί θαη δηαγξακκηζκέλνη-αξηζκεκέλνη.
Δηαζέζηκα κεγέζε: 18Ch
Σπζθεπαζία bt 120/720 ηεκ.
Μήθνο 40 εθ.
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ΚΑΘ ΝΔLATON ΝΟ 18

Καηαζθεπαζκέλνη από ειαζηηθό PVC λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ, DOP Free.
Να έρνπλ .
Εμαηξεηηθά ιεία επηθάλεηα θαη απνζηξνγγπιεκέλν, θπιηλδξηθό, αηξαπκαηηθό, καιαθό θιεηζηό άθξν.
Δύν επξείεο πιεπξηθέο αηξαπκαηηθέο νπέο.
Δηαθαλείο.
Με άθξα ζύλδεζεο ''ρσλάθη'', ρξσκαηηθά θσδηθνπνηεκέλα αλά κέγεζνο.
Πξντόλ απνζηεηξσκέλν κηαο ρξήζεο. Δηάξθεηα απνζηείξσζεο 5 έηε.
Να δηαηίζεληαη ζε δύν ηύπνπο
Απινί.
Αθηηλνζθηεξνί θαη δηαγξακκηζκέλνη-αξηζκεκέλνη.
Δηαζέζηκα κεγέζε: 8Ch
Σπζθεπαζία bt 120/720 ηεκ.
Μήθνο 40 εθ.
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ΚΑΘ ΝΔLATON ΝΟ 8
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ΚΑΘ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΡΙΝΙΚΟΙ

ΚΑΘ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΡΙΝΙΚΟΙ
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ΚΑΘ ΟΡΘΟΤ ΜΔ ΜΠΑΛΟΝΙ 9021Ρ4422

Καζεηήξαο νξζνύ δηπινύ απινύ 10FR, από neoplex, κε κπαιόλη ρσξεηηθόηεηαο 3ml από latex θαη κήθνπο 33,5cm. Ο θάζε απιόο λα πεξηέρεη πώκα έηζη ώζηε λα ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα απνκόλσζεο ηνπ.

Καζεηήξεο ξηλνγαζηξηθνί δηπινύ απινύ, ''salem sump'', επηηξέπνπλ ηε ζίηηζε θαη ηελ αλαξξόθεζε γαζηξηθνύ πγξνύ, αθηηλνζθηεξνί ζε όιν ην κήθνο ηνπο, πςειήο πνηόηεηαο.
Πξντόλ απνζηεηξσκέλν αλά ηεκάρην, κηαο ρξήζεο,
Καηαζθεπαζκέλνη από ειαζηηθό, κε ηνμηθό, βηνζπκβαηό PVC λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ ή από πνιπνπξεζάλε ή από ζηιηθόλε.
Πξντόλ latex-free.
Να έρνπλ .
Εμαηξεηηθά ιεία επηθάλεηα θαη απνζηξνγγπιεκέλν, αηξαπκαηηθό, καιαθό θιεηζηό άθξν.
Με 10 πιεπξηθέο νπέο.
Μαξθάξηζκα βάζνπο ζηα 45, 55, 65 θαη 75εθ. από ην άθξν ηνπ θαζεηήξα.
Φξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε αλάινγα κε ην κέγεζνο.
Να δηαζέηνπλ εηδηθά ζπλδεηηθά γηα ην θιείζηκν ησλ απιώλ.
Αληνρή ζην ηζάθηζκα.
Να πξνζθέξνληαη ζε κήθνο 125εθ., Νν18Ch.
Σπζθεπαζία 50/500 ηεκαρίσλ.
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ΚΑΘ ΣΟΜΑΥΟΤ LEVIN ΓΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 18
Πξντόλ απνζηεηξσκέλν αλά ηεκάρην, κηαο ρξήζεο,
Δηαθαλείο, θαηαζθεπαζκέλνη από ειαζηηθό, κε ηνμηθό, βηνζπκβαηό PVC λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ ή από ζηιηθόλε ή από πνιπνπξεζάλε. ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ
Πξντόλ LATEX-FREE, DEHP-FREE.
Εμαηξεηηθά ιεία επηθάλεηα θαη απνζηξνγγπιεκέλν, αηξαπκαηηθό, καιαθό θιεηζηό άθξν πνπ δελ ηζαθίδεη.
Με 4 πιεπξηθέο νπέο.
Να έρνπλ .
Μαξθάξηζκα βάζνπο θαη βαζκνλόκεζε ζηα 45, 55, 65 θαη 75εθ. από ην άθξν ηνπ θαζεηήξα.
Φξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε αλάινγα κε ην κέγεζνο.
Αληνρή ζην ηζάθηζκα
Να πξνζθέξνληαη ζε κήθνο 125εθ., Νν 14
Να δηαηίζεληαη ζε πνηθηιία ηύπσλ: (απινί, κε νδεγό, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή, αλνηθηνύ ή θιεηζηνύ άθξνπ θ.ι.π.)
Να πξνζθέξνληαη ζε δπν εθδόζεηο, PVC ή Σηιηθόλεο.
Σπζθεπαζία 50/500 ηεκαρίσλ.
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ΚΑΘ ΣΟΜΑΥΟΤ LEVIN ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ 14

Πξντόλ απνζηεηξσκέλν αλά ηεκάρην, κηαο ρξήζεο,
Δηαθαλείο, θαηαζθεπαζκέλνη από ειαζηηθό, κε ηνμηθό, βηνζπκβαηό PVC λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ ή από ζηιηθόλε ή από πνιπνπξεζάλε. ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ
Πξντόλ LATEX-FREE, DEHP-FREE.
Εμαηξεηηθά ιεία επηθάλεηα θαη απνζηξνγγπιεκέλν, αηξαπκαηηθό, καιαθό θιεηζηό άθξν πνπ δελ ηζαθίδεη.
Με 4 πιεπξηθέο νπέο.
Να έρνπλ .
Μαξθάξηζκα βάζνπο θαη βαζκνλόκεζε ζηα 45, 55, 65 θαη 75εθ. από ην άθξν ηνπ θαζεηήξα.
Φξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε αλάινγα κε ην κέγεζνο.
Αληνρή ζην ηζάθηζκα
Να πξνζθέξνληαη ζε κήθνο 125εθ., Νν 16
Να δηαηίζεληαη ζε πνηθηιία ηύπσλ: (απινί, κε νδεγό, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή, αλνηθηνύ ή θιεηζηνύ άθξνπ θ.ι.π.)
Να πξνζθέξνληαη ζε δπν εθδόζεηο, PVC ή Σηιηθόλεο.
Σπζθεπαζία 50/500 ηεκαρίσλ.
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ΚΑΘ ΣΟΜΑΥΟΤ LEVIN ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ 16
Πξντόλ απνζηεηξσκέλν αλά ηεκάρην, κηαο ρξήζεο,
Δηαθαλείο, θαηαζθεπαζκέλνη από ειαζηηθό, κε ηνμηθό, βηνζπκβαηό PVC λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ ή από ζηιηθόλε ή από πνιπνπξεζάλε. ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ
Πξντόλ LATEX-FREE, DEHP-FREE.
Εμαηξεηηθά ιεία επηθάλεηα θαη απνζηξνγγπιεκέλν, αηξαπκαηηθό, καιαθό θιεηζηό άθξν πνπ δελ ηζαθίδεη.
Με 4 πιεπξηθέο νπέο.
Να έρνπλ .
Μαξθάξηζκα βάζνπο θαη βαζκνλόκεζε ζηα 45, 55, 65 θαη 75εθ. από ην άθξν ηνπ θαζεηήξα.
Φξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε αλάινγα κε ην κέγεζνο.
Αληνρή ζην ηζάθηζκα
Να πξνζθέξνληαη ζε κήθνο 125εθ., Νν 18
Να δηαηίζεληαη ζε πνηθηιία ηύπσλ: (απινί, κε νδεγό, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή, αλνηθηνύ ή θιεηζηνύ άθξνπ θ.ι.π.)
Να πξνζθέξνληαη ζε δπν εθδόζεηο, PVC ή Σηιηθόλεο.
Σπζθεπαζία 50/500 ηεκαρίσλ.

35

ΚΑΘ ΣΟΜΑΥΟΤ LEVIN ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ 18
Καζεηήξαο Tieman κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο θαηαζθεπαζκέλνο από PVC ηαηξηθνύ ηύπνπ (medical grade). Τν άθξν ηνπ είλαη θπξηό, θιεηζηό, ζηξνγγπινπνηεκέλν, ιείν
θαη κε ηξαπκαηηθό. Οη πιάγηεο νπέο ηνπ είλαη ιείεο θαη ζηξνγγπινπνηεκέλεο γηα λα κε ηξαπκαηίδνπλ θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκό.
Τν κήθνο ηνπ θαζεηήξα είλαη 40cm θαη δελ ηζαθίδεη. Η ππνδνρή ηνπ είλαη έγρξσκε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα αθνινπζώληαο ηα δηεζλή πξόηππα. Είλαη
απνζηεηξσκέλνο κε Ομείδην Αηζπιελίνπ (ΕΟ) θαη είλαη ζπζθεπαζκέλνο ζε αζθαιή ζπζθεπαζία Peel Pack. Νν10
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ΚΑΘ ΣΙΔΜΑΝ ΝΟ 10
Καζεηήξαο Tieman κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο θαηαζθεπαζκέλνο από PVC ηαηξηθνύ ηύπνπ (medical grade). Τν άθξν ηνπ είλαη θπξηό, θιεηζηό, ζηξνγγπινπνηεκέλν, ιείν
θαη κε ηξαπκαηηθό. Οη πιάγηεο νπέο ηνπ είλαη ιείεο θαη ζηξνγγπινπνηεκέλεο γηα λα κε ηξαπκαηίδνπλ θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκό.
Τν κήθνο ηνπ θαζεηήξα είλαη 40cm θαη δελ ηζαθίδεη. Η ππνδνρή ηνπ είλαη έγρξσκε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα αθνινπζώληαο ηα δηεζλή πξόηππα. Είλαη
απνζηεηξσκέλνο κε Ομείδην Αηζπιελίνπ (ΕΟ) θαη είλαη ζπζθεπαζκέλνο ζε αζθαιή ζπζθεπαζία Peel Pack. Νν12
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ΚΑΘ ΣΙΔΜΑΝ ΝΟ 12
Καζεηήξαο Tieman κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο θαηαζθεπαζκέλνο από PVC ηαηξηθνύ ηύπνπ (medical grade). Τν άθξν ηνπ είλαη θπξηό, θιεηζηό, ζηξνγγπινπνηεκέλν, ιείν
θαη κε ηξαπκαηηθό. Οη πιάγηεο νπέο ηνπ είλαη ιείεο θαη ζηξνγγπινπνηεκέλεο γηα λα κε ηξαπκαηίδνπλ θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκό.
Τν κήθνο ηνπ θαζεηήξα είλαη 40cm θαη δελ ηζαθίδεη. Η ππνδνρή ηνπ είλαη έγρξσκε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα αθνινπζώληαο ηα δηεζλή πξόηππα. Είλαη
απνζηεηξσκέλνο κε Ομείδην Αηζπιελίνπ (ΕΟ) θαη είλαη ζπζθεπαζκέλνο ζε αζθαιή ζπζθεπαζία Peel Pack. Νν14

38

ΚΑΘ ΣΙΔΜΑΝ ΝΟ 14
Καζεηήξαο Tieman κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο θαηαζθεπαζκέλνο από PVC ηαηξηθνύ ηύπνπ (medical grade). Τν άθξν ηνπ είλαη θπξηό, θιεηζηό, ζηξνγγπινπνηεκέλν, ιείν
θαη κε ηξαπκαηηθό. Οη πιάγηεο νπέο ηνπ είλαη ιείεο θαη ζηξνγγπινπνηεκέλεο γηα λα κε ηξαπκαηίδνπλ θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκό.
Τν κήθνο ηνπ θαζεηήξα είλαη 40cm θαη δελ ηζαθίδεη. Η ππνδνρή ηνπ είλαη έγρξσκε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα αθνινπζώληαο ηα δηεζλή πξόηππα. Είλαη
απνζηεηξσκέλνο κε Ομείδην Αηζπιελίνπ (ΕΟ) θαη είλαη ζπζθεπαζκέλνο ζε αζθαιή ζπζθεπαζία Peel Pack. Νν8
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ΚΑΘ ΣΙΔΜΑΝ ΝΟ 8

ΚΑΘ ΤΠΟΚΛΔΙΓΙΟΤ ΔΧ ΦΑΓΙΣΙΓΟ ΓΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 7FR

Καζεηήξεο αληηκηθξνβηαθνί (ΚΦΠ- ππνθιεηδίνπ/ζθαγίηηδνο) δπν απιώλ . Να είλαη πνιπνπξεζάλεο θαη κνξηαθά ελνπνηεκέλα ηόλησλ αξγύξνπ (ηερλνινγία AgION), ηα νπνία
εθπέκπεη βξαδέσο, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ απινύ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ αληηκηθξνβηαθή ηνπ δξάζε γηα 30 εκέξεο πιήξσο (αληίζηαζε ζε κηθξόβηα θαη
κύθεηεο κεγαιύηεξε από 99,9%) . Να είλαη 7Fr ζε κήθε 16 θαη 20 cm, κε έλα απιό νπσζδήπνηε 14G γηα κεγάινπο όγθνπο ρνξεγήζεσλ (63-60 ml/min αληίζηνηρα). Να είλαη
αθηηλνζθηεξόο , βαζκνλνκεκέλνο αλά εθαηνζηό ζε ζεη seldinger. Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ θαζεηήξα λα κελ πεξηέρεη LATEX θαη DEHP γηα απνθπγή θηλδύλνπ αιιεξγηώλ θαη
άιισλ αξλεηηθώλ ζπκπησκάησλ ζηνλ αζζελή. Μ.ρ. απνζηεηξσκέλνη.

ΚΑΘ ΤΠΟΚΛΔΙΓΙΟΤ ΔΧ ΦΑΓΙΣΙΓΟ ΓΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 8FR

Καζεηήξεο αληηκηθξνβηαθνί (ΚΦΠ- ππνθιεηδίνπ/ζθαγίηηδνο) δπν απιώλ . Να είλαη πνιπνπξεζάλεο θαη κνξηαθά ελνπνηεκέλα ηόλησλ αξγύξνπ (ηερλνινγία AgION), ηα νπνία
εθπέκπεη βξαδέσο, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ απινύ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ αληηκηθξνβηαθή ηνπ δξάζε γηα 30 εκέξεο πιήξσο (αληίζηαζε ζε κηθξόβηα θαη
κύθεηεο κεγαιύηεξε από 99,9%) . Να είλαη 8Fr ζε κήθε 16 θαη 20 cm, κε έλα απιό νπσζδήπνηε 14G γηα κεγάινπο όγθνπο ρνξεγήζεσλ (63-60 ml/min αληίζηνηρα). Να είλαη
αθηηλνζθηεξόο , βαζκνλνκεκέλνο αλά εθαηνζηό ζε ζεη seldinger. Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ θαζεηήξα λα κελ πεξηέρεη LATEX θαη DEHP γηα απνθπγή θηλδύλνπ αιιεξγηώλ θαη
άιισλ αξλεηηθώλ ζπκπησκάησλ ζηνλ αζζελή. Μ.ρ. απνζηεηξσκέλνη.

ΚΑΘ ΤΠΟΚΛΔΙΓΙΟΤ ΔΧ ΦΑΓΙΣΙΓΟ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ 16G

Καζεηήξεο αληηκηθξνβηαθνί (ΚΦΠ- ππνθιεηδίνπ/ζθαγίηηδνο) ελόο απινύ . Να είλαη πνιπνπξεζάλεο θαη κνξηαθά ελνπνηεκέλα ηόλησλ αξγύξνπ (ηερλνινγία AgION), ηα νπνία
εθπέκπεη βξαδέσο, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ απινύ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ αληηκηθξνβηαθή ηνπ δξάζε γηα 30 εκέξεο πιήξσο (αληίζηαζε ζε κηθξόβηα θαη
κύθεηεο κεγαιύηεξε από 99,9%) . Να είλαη 16G ζε κήθε 16 θαη 20 cm, κε έλα απιό νπσζδήπνηε 14G γηα κεγάινπο όγθνπο ρνξεγήζεσλ (63-60 ml/min αληίζηνηρα). Να είλαη
αθηηλνζθηεξόο , βαζκνλνκεκέλνο αλά εθαηνζηό ζε ζεη seldinger. Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ θαζεηήξα λα κελ πεξηέρεη LATEX θαη DEHP γηα απνθπγή θηλδύλνπ αιιεξγηώλ θαη
άιισλ αξλεηηθώλ ζπκπησκάησλ ζηνλ αζζελή. Μ.ρ. απνζηεηξσκέλνη.
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ΚΑΘ ΤΠΟΚΛΔΙΓΙΟΤ ΔΧ ΦΑΓΙΣΙΓΟ ΣΡΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ

Καζεηήξεο αληηκηθξνβηαθνί (ΚΦΠ- ππνθιεηδίνπ/ζθαγίηηδνο) ηξηώλ απιώλ . Να είλαη πνιπνπξεζάλεο θαη κνξηαθά ελνπνηεκέλα ηόλησλ αξγύξνπ (ηερλνινγία AgION), ηα νπνία
εθπέκπεη βξαδέσο, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ απινύ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ αληηκηθξνβηαθή ηνπ δξάζε γηα 30 εκέξεο πιήξσο (αληίζηαζε ζε κηθξόβηα θαη
κύθεηεο κεγαιύηεξε από 99,9%) . Να είλαη 7,5Fr ζε κήθε 16 θαη 20 cm, κε έλα απιό νπσζδήπνηε 14G γηα κεγάινπο όγθνπο ρνξεγήζεσλ (63-60 ml/min αληίζηνηρα). Να
είλαη αθηηλνζθηεξόο , βαζκνλνκεκέλνο αλά εθαηνζηό ζε ζεη seldinger. Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ θαζεηήξα λα κελ πεξηέρεη LATEX θαη DEHP γηα απνθπγή θηλδύλνπ αιιεξγηώλ
θαη άιισλ αξλεηηθώλ ζπκπησκάησλ ζηνλ αζζελή. Μ.ρ. απνζηεηξσκέλνη.
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ΚΑΘΔΣΉΡΑο ΔΠΙΚΛΗΡΊΓΙΟΤ ΑΝΑΙΘΗΊΑο 18G

ΚΑΘΔΣΉΡΑο ΔΠΙΚΛΗΡΊΓΙΟΤ ΑΝΑΙΘΗΊΑο 18G

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΤΠΟΚΛΔΙΓΙΟΤ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚ/ΡΗ ΓΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 12FRX20CM

Καζεηήξεο αηκνθάζαξζεο αληηκηθξνβηαθνί δύν απιώλ κε επζέα άθξα. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη κε ηερλνινγία AgION ( βηνζπκβαηό αληηκηθξνβηαθό πιηθό ) θαηά ηελ νπνία ν
θαζεηήξαο πνιπνπξεζάλεο εκπινπηίδεηαη κνξηαθά κε ηόληα αξγύξνπ, θαη ηα εθπέκπεη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ απινύ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα δηαηεξεζεί ε
αληηκηθξνβηαθή ηνπ δξάζε γηα 30 εκέξεο (99,99%) . Να πξνζθεξζνύλ ζε ζεη seldinger, κε εύξνο θαζεηήξα 12Fr κήθνπο 20cm, κε ξνέο 410ml/min θαη 390ml/min αλά
απιό αληίζηνηρα. Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ θαζεηήξα λα κελ πεξηέρεη LATEX θαη DEHP γηα απνθπγή θηλδύλνπ αιιεξγηώλ θαη άιισλ αξλεηηθώλ ζπκπησκάησλ ζηνλ αζζελή.
Να είλαη κ.ρ. απνζηεηξσκέλνη.

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΤΠΟΚΛΔΙΓΙΟΤ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚ/ΡΗ ΓΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 12FRX15CM

Καζεηήξεο αηκνθάζαξζεο αληηκηθξνβηαθνί δύν απιώλ κε επζέα άθξα. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη κε ηερλνινγία AgION ( βηνζπκβαηό αληηκηθξνβηαθό πιηθό ) θαηά ηελ νπνία ν
θαζεηήξαο πνιπνπξεζάλεο εκπινπηίδεηαη κνξηαθά κε ηόληα αξγύξνπ, θαη ηα εθπέκπεη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ απινύ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα δηαηεξεζεί ε
αληηκηθξνβηαθή ηνπ δξάζε γηα 30 εκέξεο (99,99%) . Να πξνζθεξζνύλ ζε ζεη seldinger, κε εύξνο θαζεηήξα 12Fr κήθνπο 15cm, κε ξνέο 410ml/min θαη 390ml/min αλά
απιό αληίζηνηρα. Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ θαζεηήξα λα κελ πεξηέρεη LATEX θαη DEHP γηα απνθπγή θηλδύλνπ αιιεξγηώλ θαη άιισλ αξλεηηθώλ ζπκπησκάησλ ζηνλ αζζελή.
Να είλαη κ.ρ. απνζηεηξσκέλνη.
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ΚΑΘΔΣΉΡΑο ΤΠΟΚΛΔΙΓΙΟΤ ΔΧ ΦΑΓΙΣΙΓΟο ΣΡΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 16CM 7FR

Καζεηήξεο αληηκηθξνβηαθνί (ΚΦΠ- ππνθιεηδίνπ/ζθαγίηηδνο) ηξηώλ απιώλ . Να είλαη πνιπνπξεζάλεο θαη κνξηαθά ελνπνηεκέλα ηόλησλ αξγύξνπ (ηερλνινγία AgION), ηα νπνία
εθπέκπεη βξαδέσο, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ απινύ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ αληηκηθξνβηαθή ηνπ δξάζε γηα 30 εκέξεο πιήξσο (αληίζηαζε ζε κηθξόβηα θαη
κύθεηεο κεγαιύηεξε από 99,9%) . Να είλαη 7Fr ζε κήθε 16cm, κε έλα απιό νπσζδήπνηε 14G γηα κεγάινπο όγθνπο ρνξεγήζεσλ (63-60 ml/min αληίζηνηρα). Να είλαη
αθηηλνζθηεξόο , βαζκνλνκεκέλνο αλά εθαηνζηό ζε ζεη seldinger. Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ θαζεηήξα λα κελ πεξηέρεη LATEX θαη DEHP γηα απνθπγή θηλδύλνπ αιιεξγηώλ θαη
άιισλ αξλεηηθώλ ζπκπησκάησλ ζηνλ αζζελή. Μ.ρ. απνζηεηξσκέλνη.
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ΚΑΘΔΣΗΡΑ 2WAY FOLLEY CH20 30-50ML ΜΠΑΛΟΝΙΟΤ CH16

ΚΑΘΔΣΗΡΑ 2WAY FOLLEY CH20 30-50ML ΜΠΑΛΟΝΙΟΤ CH16
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ΚΑΘΔΣΗΡΑ 2WAY FOLLEY ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΠΑΛΟΝΙΟΤ [30-50]ML CH18

ΚΑΘΔΣΗΡΑ 2WAY FOLLEY ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΠΑΛΟΝΙΟΤ [30-50]ML CH18
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ΚΑΘΔΣΗΡΑ 2WAY CH16 TIEMAN [ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ]

Απνζηεηξσκέλνο θαζεηήξαο Folley 2 way Tiemann από 100% ζηιηθόλε (all silicone) καθξάο δηάξθεηαο, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή ζε όιν ην κήθνο ηνπ θαζεηήξα, απνιύησο
δηαθαλήο, κήθνο 40cm θαη πδξνζάιακν 10ml. 16 CH.
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ΚΑΘΔΣΗΡΑ 2WAY CH18 TIEMAN 18[ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ]

Απνζηεηξσκέλνο θαζεηήξαο Folley 2 way Tiemann από 100% ζηιηθόλε (all silicone) καθξάο δηάξθεηαο, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή ζε όιν ην κήθνο ηνπ θαζεηήξα, απνιύησο
δηαθαλήο, κήθνο 40cm θαη πδξνζάιακν 10ml. 18 FR.
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ΚΑΘΔΣΗΡΑο 3WAY DUFOUR CH 18 ΓΙΑΦΑΝΟΙ ΑΠΟ PVC

Απνζηεηξσκέλνο θαζεηήξαο Dufour 3 way από ζεξκνπιαζηθό PVC κε κπαιόλη από latex θαη επξύ απιό γηα αλεκπόδηζηε παξνρέηεπζε. Να δηαζέηεη πδξνζάιακν 80ml θαη
έρεη κήθνο 42cm. 18CH.
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ΚΑΘΔΣΗΡΑ 3WAY DYFOUR ΓΙΑΦΑΝΟΙ ΑΠΟ ΘΔΡΜΟΔΤΑΙΘΗΣΟ PVC
SIMPLASTIC CH 24
ΚΑΘΔΣΗΡΑο 3-WAY DYFOUR ΓΙΑΦΑΝΟΙ ΑΠΟ ΘΔΡΜΟΔΤΑΙΘΗΣΟ PVC
SIMPLASTIC CH20

Απνζηεηξσκέλνο
έρεη κήθνο 42cm.
Απνζηεηξσκέλνο
έρεη κήθνο 42cm.
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ΚΑΘΔΣΗΡΑο 3-WAY DYFOUR ΓΙΑΦΑΝΟΙ ΑΠΟ ΘΔΡΜΟΔΤΑΙΘΗΣΟ PVC
SIMPLASTIC CH22

Απνζηεηξσκέλνο θαζεηήξαο Dufour 3 way από ζεξκνπιαζηθό PVC κε κπαιόλη από latex θαη επξύ απιό γηα αλεκπόδηζηε παξνρέηεπζε. Να δηαζέηεη πδξνζάιακν 80ml θαη
έρεη κήθνο 42cm. 22CH.
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ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΑΠΟΚΑΛΤΦΔΧ ΦΛΔΒΟ ΜΔΣΑ ΒΔΛΟΝΗ 1,5Υ2

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΑΠΟΚΑΛΤΦΔΧ ΦΛΔΒΟ ΜΔΣΑ ΒΔΛΟΝΗ 1,5Υ2
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ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΓΙΑ ΡΙΝΙΚΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ [ΓΤΑΛΙΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ]

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΓΙΑ ΡΙΝΙΚΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ [ΓΤΑΛΙΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ]
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ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΚΤΣΔΧ FOLLEY 2-WAY SILICON ΝΟ 16 ΜΗΚΟ 40CM

Απνζηεηξσκέλνο θαζεηήξαο Folley 2από 100% ζηιηθόλε (all silicone) καθξάο δηάξθεηαο, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή ζε όιν ην κήθνο ηνπ θαζεηήξα, απνιύησο δηαθαλήο, κήθνο
41cm θαη πδξνζάιακν 15ml. 16CH.
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ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΡΙΝΙΚΟ ΠΡΟΘΟΠΙΘΙΟΤ ΠΧΜΑΣΙΜΟΤ 2 CUFF 1030CC ΠΡΑΙΝΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΡΙΝΙΚΟ ΠΡΟΘΟΠΙΘΙΟΤ ΠΧΜΑΣΙΜΟΤ 2 CUFF 1030CC ΠΡΑΙΝΟΙ
Απνζηεηξσκέλνο θαζεηήξαο Folley 2 way Tiemann από 100% ζηιηθόλε (all silicone) καθξάο δηάξθεηαο, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή ζε όιν ην κήθνο ηνπ θαζεηήξα, απνιύησο
ΚΑΘΔΣΗΡΔ 2WAY TIEMAN 10 CH [ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ]
δηαθαλήο, κήθνο 40cm θαη πδξνζάιακν 10ml. 10 CH.
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ΚΑΘΔΣΗΣΑ 2 WAY FOLLEY ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΠΑΛΟΝΙΟΤ [30-50]ML CH20

52
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θαζεηήξαο Dufour 3 way από ζεξκνπιαζηθό PVC κε κπαιόλη από latex θαη επξύ απιό γηα αλεκπόδηζηε παξνρέηεπζε. Να δηαζέηεη πδξνζάιακν 80ml θαη
24CH.
θαζεηήξαο Dufour 3 way από ζεξκνπιαζηθό PVC κε κπαιόλη από latex θαη επξύ απιό γηα αλεκπόδηζηε παξνρέηεπζε. Να δηαζέηεη πδξνζάιακν 80ml θαη
20CH.

ΚΑΘΔΣΗΣΑ 2 WAY FOLLEY ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΠΑΛΟΝΙΟΤ [30-50]ML CH20
Flebocath IV Catheter X-ray
Πεξηθεξηθόο Φιεβηθόο Καζεηήξαο κε Βαιβίδα Υνξήγεζεο κε Πηεξύγηα θαη ηπιεό Πσκαηηζκνύ-Aθηηλνζθηεξόο
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ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΔ 16G

Δλδνθιέβηνο θαζεηήξαο Flebocath κε βαιβίδα ρνξήγεζεο γηα πεξηθεξηθό θαζεηεξηαζκό. Δπηηξέπεη ηε ρνξήγεζε αγσγήο ρσξίο έμηξα βειόλα ζηε δηάξθεηα έγρπζεο. Η backcut ινμνηόκεζε ηεο βειόλαο ε νπνία είλαη Ιαπσληθήο Καηαζθεπήο θαη ην εηδηθά ζρεδηαζκέλν άθξν ηνπ ηζηνζπκβαηνύ PTFE (Teflon) θαζεηήξα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή
θιεβνθέληεζε θαη ειαρηζηνπνηνύλ ηνλ θίλδπλν δεκηάο ηεο θιέβαο, παξακέλνληαο κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο) ζε απηή. Ο θαζεηήξαο έρεη ιεπηό
ηνίρσκα, δηαηεξώληαο ηε κεγαιύηεξε σθέιηκε εζσηεξηθή δηάκεηξν, γηα λα κελ απμνκεηώλεηαη ε ξνή θαη λα κε δεκηνπξγείηαη κεραληθόο εξεζηζκόο ή ζξνκβνθιεβίηηδα.
Ο νδεγόο έρεη πνιύ θαιή εθαξκνγή κε ηνλ θαζεηήξα ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζπξξίθλσζή ηνπ, θαζώο επίζεο λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε θιεβνθέληεζε. Η πνηόηεηα ηνπ
πιηθνύ εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηόηεηα άκεζνπ νπηηθνύ ειέγρνπ ηεο παιηλδξόκεζεο ηνπ αίκαηνο, επηβεβαηώλνληαο επηηπρή θιεβνθέληεζε.
Σν θαπάθη (πώκα) ηνπ θαζεηήξα έρεη εγθνπή Luer Lok γηα αζθαιέζηεξε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη θέξεη κηα κηθξή ζηιηθνλνύρν βαιβίδα (βαιβίδα κε παιηλδξόκεζεο) ε νπνία
απνηξέπεη ηελ νπνηαδήπνηε δηαξξνή πγξνύ .
Η ζέζε ησλ εύθακπησλ πηεξπγίσλ ζηήξημεο κεηώλεη ηνλ θίλδπλν βαθηεξηδηαθήο κόιπλζεο πξνιακβάλνληαο θάζε απεπζείαο επαθή κεηαμύ ηνπ πίζσ κέξνπο ηεο άθξεο ηνπ
θαζεηήξα θαη ηνπ δέξκαηνο. Οη θιεβνθαζεηήξεο ζπλνδεύνληαη από ηνπο αληίζηνηρνπο ζηπιενύο πσκαηηζκνύ, εκπνδίδνληαο ηελ απόθξαμε ηνπ θαζεηήξα. Οη ζηπιενί
πσκαηηζκνύ είλαη από πνιπαηζπιέλην θαη έρνπλ ηελ ίδηα ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε κε ηνπο θιεβνθαζεηήξεο. Δίλαη ζπζθεπαζκέλνη ζε επηθπξσκέλν ραξηί πνπ δε ζρίδεηαη θαη
πιαζηηθή κεκβξάλε γηα ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ηνπ πξντόληνο.
Σν πξντόλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν βάζε ησλ ISO-Standards θαη θέξεη πηζηνπνίεζε επξσπατθώλ πξνδηαγξαθώλ (CE-Mark). 16G
Flebocath IV Catheter X-ray
Πεξηθεξηθόο Φιεβηθόο Καζεηήξαο κε Βαιβίδα Υνξήγεζεο κε Πηεξύγηα θαη ηπιεό Πσκαηηζκνύ-Aθηηλνζθηεξόο
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ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΔ ΝΟ 18

Δλδνθιέβηνο θαζεηήξαο Flebocath κε βαιβίδα ρνξήγεζεο γηα πεξηθεξηθό θαζεηεξηαζκό. Δπηηξέπεη ηε ρνξήγεζε αγσγήο ρσξίο έμηξα βειόλα ζηε δηάξθεηα έγρπζεο. Η backcut ινμνηόκεζε ηεο βειόλαο ε νπνία είλαη Ιαπσληθήο Καηαζθεπήο θαη ην εηδηθά ζρεδηαζκέλν άθξν ηνπ ηζηνζπκβαηνύ PTFE (Teflon) θαζεηήξα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή
θιεβνθέληεζε θαη ειαρηζηνπνηνύλ ηνλ θίλδπλν δεκηάο ηεο θιέβαο, παξακέλνληαο κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο) ζε απηή. Ο θαζεηήξαο έρεη ιεπηό
ηνίρσκα, δηαηεξώληαο ηε κεγαιύηεξε σθέιηκε εζσηεξηθή δηάκεηξν, γηα λα κελ απμνκεηώλεηαη ε ξνή θαη λα κε δεκηνπξγείηαη κεραληθόο εξεζηζκόο ή ζξνκβνθιεβίηηδα.
Ο νδεγόο έρεη πνιύ θαιή εθαξκνγή κε ηνλ θαζεηήξα ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζπξξίθλσζή ηνπ, θαζώο επίζεο λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε θιεβνθέληεζε. Η πνηόηεηα ηνπ
πιηθνύ εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηόηεηα άκεζνπ νπηηθνύ ειέγρνπ ηεο παιηλδξόκεζεο ηνπ αίκαηνο, επηβεβαηώλνληαο επηηπρή θιεβνθέληεζε.
Σν θαπάθη (πώκα) ηνπ θαζεηήξα έρεη εγθνπή Luer Lok γηα αζθαιέζηεξε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη θέξεη κηα κηθξή ζηιηθνλνύρν βαιβίδα (βαιβίδα κε παιηλδξόκεζεο) ε νπνία
απνηξέπεη ηελ νπνηαδήπνηε δηαξξνή πγξνύ .
Η ζέζε ησλ εύθακπησλ πηεξπγίσλ ζηήξημεο κεηώλεη ηνλ θίλδπλν βαθηεξηδηαθήο κόιπλζεο πξνιακβάλνληαο θάζε απεπζείαο επαθή κεηαμύ ηνπ πίζσ κέξνπο ηεο άθξεο ηνπ
θαζεηήξα θαη ηνπ δέξκαηνο. Οη θιεβνθαζεηήξεο ζπλνδεύνληαη από ηνπο αληίζηνηρνπο ζηπιενύο πσκαηηζκνύ, εκπνδίδνληαο ηελ απόθξαμε ηνπ θαζεηήξα. Οη ζηπιενί
πσκαηηζκνύ είλαη από πνιπαηζπιέλην θαη έρνπλ ηελ ίδηα ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε κε ηνπο θιεβνθαζεηήξεο. Δίλαη ζπζθεπαζκέλνη ζε επηθπξσκέλν ραξηί πνπ δε ζρίδεηαη θαη
πιαζηηθή κεκβξάλε γηα ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ηνπ πξντόληνο.
Σν πξντόλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν βάζε ησλ ISO-Standards θαη θέξεη πηζηνπνίεζε επξσπατθώλ πξνδηαγξαθώλ (CE-Mark). 18G

Flebocath IV Catheter X-ray
Πεξηθεξηθόο Φιεβηθόο Καζεηήξαο κε Βαιβίδα Υνξήγεζεο κε Πηεξύγηα θαη ηπιεό Πσκαηηζκνύ-Aθηηλνζθηεξόο
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ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΔ ΝΟ 20

Δλδνθιέβηνο θαζεηήξαο Flebocath κε βαιβίδα ρνξήγεζεο γηα πεξηθεξηθό θαζεηεξηαζκό. Δπηηξέπεη ηε ρνξήγεζε αγσγήο ρσξίο έμηξα βειόλα ζηε δηάξθεηα έγρπζεο. Η backcut ινμνηόκεζε ηεο βειόλαο ε νπνία είλαη Ιαπσληθήο Καηαζθεπήο θαη ην εηδηθά ζρεδηαζκέλν άθξν ηνπ ηζηνζπκβαηνύ PTFE (Teflon) θαζεηήξα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή
θιεβνθέληεζε θαη ειαρηζηνπνηνύλ ηνλ θίλδπλν δεκηάο ηεο θιέβαο, παξακέλνληαο κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο) ζε απηή. Ο θαζεηήξαο έρεη ιεπηό
ηνίρσκα, δηαηεξώληαο ηε κεγαιύηεξε σθέιηκε εζσηεξηθή δηάκεηξν, γηα λα κελ απμνκεηώλεηαη ε ξνή θαη λα κε δεκηνπξγείηαη κεραληθόο εξεζηζκόο ή ζξνκβνθιεβίηηδα.
Ο νδεγόο έρεη πνιύ θαιή εθαξκνγή κε ηνλ θαζεηήξα ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζπξξίθλσζή ηνπ, θαζώο επίζεο λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε θιεβνθέληεζε. Η πνηόηεηα ηνπ
πιηθνύ εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηόηεηα άκεζνπ νπηηθνύ ειέγρνπ ηεο παιηλδξόκεζεο ηνπ αίκαηνο, επηβεβαηώλνληαο επηηπρή θιεβνθέληεζε.
Σν θαπάθη (πώκα) ηνπ θαζεηήξα έρεη εγθνπή Luer Lok γηα αζθαιέζηεξε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη θέξεη κηα κηθξή ζηιηθνλνύρν βαιβίδα (βαιβίδα κε παιηλδξόκεζεο) ε νπνία
απνηξέπεη ηελ νπνηαδήπνηε δηαξξνή πγξνύ .
Η ζέζε ησλ εύθακπησλ πηεξπγίσλ ζηήξημεο κεηώλεη ηνλ θίλδπλν βαθηεξηδηαθήο κόιπλζεο πξνιακβάλνληαο θάζε απεπζείαο επαθή κεηαμύ ηνπ πίζσ κέξνπο ηεο άθξεο ηνπ
θαζεηήξα θαη ηνπ δέξκαηνο. Οη θιεβνθαζεηήξεο ζπλνδεύνληαη από ηνπο αληίζηνηρνπο ζηπιενύο πσκαηηζκνύ, εκπνδίδνληαο ηελ απόθξαμε ηνπ θαζεηήξα. Οη ζηπιενί
πσκαηηζκνύ είλαη από πνιπαηζπιέλην θαη έρνπλ ηελ ίδηα ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε κε ηνπο θιεβνθαζεηήξεο. Δίλαη ζπζθεπαζκέλνη ζε επηθπξσκέλν ραξηί πνπ δε ζρίδεηαη θαη
πιαζηηθή κεκβξάλε γηα ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ηνπ πξντόληνο.
Σν πξντόλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν βάζε ησλ ISO-Standards θαη θέξεη πηζηνπνίεζε επξσπατθώλ πξνδηαγξαθώλ (CE-Mark). 20G
Flebocath IV Catheter X-ray
Πεξηθεξηθόο Φιεβηθόο Καζεηήξαο κε Βαιβίδα Υνξήγεζεο κε Πηεξύγηα θαη ηπιεό Πσκαηηζκνύ-Aθηηλνζθηεξόο
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Δλδνθιέβηνο θαζεηήξαο Flebocath κε βαιβίδα ρνξήγεζεο γηα πεξηθεξηθό θαζεηεξηαζκό. Δπηηξέπεη ηε ρνξήγεζε αγσγήο ρσξίο έμηξα βειόλα ζηε δηάξθεηα έγρπζεο. Η backcut ινμνηόκεζε ηεο βειόλαο ε νπνία είλαη Ιαπσληθήο Καηαζθεπήο θαη ην εηδηθά ζρεδηαζκέλν άθξν ηνπ ηζηνζπκβαηνύ PTFE (Teflon) θαζεηήξα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή
θιεβνθέληεζε θαη ειαρηζηνπνηνύλ ηνλ θίλδπλν δεκηάο ηεο θιέβαο, παξακέλνληαο κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο) ζε απηή. Ο θαζεηήξαο έρεη ιεπηό
ηνίρσκα, δηαηεξώληαο ηε κεγαιύηεξε σθέιηκε εζσηεξηθή δηάκεηξν, γηα λα κελ απμνκεηώλεηαη ε ξνή θαη λα κε δεκηνπξγείηαη κεραληθόο εξεζηζκόο ή ζξνκβνθιεβίηηδα.
Ο νδεγόο έρεη πνιύ θαιή εθαξκνγή κε ηνλ θαζεηήξα ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζπξξίθλσζή ηνπ, θαζώο επίζεο λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε θιεβνθέληεζε. Η πνηόηεηα ηνπ
πιηθνύ εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηόηεηα άκεζνπ νπηηθνύ ειέγρνπ ηεο παιηλδξόκεζεο ηνπ αίκαηνο, επηβεβαηώλνληαο επηηπρή θιεβνθέληεζε.
Σν θαπάθη (πώκα) ηνπ θαζεηήξα έρεη εγθνπή Luer Lok γηα αζθαιέζηεξε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη θέξεη κηα κηθξή ζηιηθνλνύρν βαιβίδα (βαιβίδα κε παιηλδξόκεζεο) ε νπνία
απνηξέπεη ηελ νπνηαδήπνηε δηαξξνή πγξνύ .
Η ζέζε ησλ εύθακπησλ πηεξπγίσλ ζηήξημεο κεηώλεη ηνλ θίλδπλν βαθηεξηδηαθήο κόιπλζεο πξνιακβάλνληαο θάζε απεπζείαο επαθή κεηαμύ ηνπ πίζσ κέξνπο ηεο άθξεο ηνπ
θαζεηήξα θαη ηνπ δέξκαηνο. Οη θιεβνθαζεηήξεο ζπλνδεύνληαη από ηνπο αληίζηνηρνπο ζηπιενύο πσκαηηζκνύ, εκπνδίδνληαο ηελ απόθξαμε ηνπ θαζεηήξα. Οη ζηπιενί
πσκαηηζκνύ είλαη από πνιπαηζπιέλην θαη έρνπλ ηελ ίδηα ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε κε ηνπο θιεβνθαζεηήξεο. Δίλαη ζπζθεπαζκέλνη ζε επηθπξσκέλν ραξηί πνπ δε ζρίδεηαη θαη
πιαζηηθή κεκβξάλε γηα ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ηνπ πξντόληνο.
Σν πξντόλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν βάζε ησλ ISO-Standards θαη θέξεη πηζηνπνίεζε επξσπατθώλ πξνδηαγξαθώλ (CE-Mark). No22
Flebocath IV Catheter X-ray
Πεξηθεξηθόο Φιεβηθόο Καζεηήξαο κε Βαιβίδα Υνξήγεζεο κε Πηεξύγηα θαη ηπιεό Πσκαηηζκνύ-Aθηηλνζθηεξόο
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ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΔ17G
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ΟΤΡΗΣΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΑΚΣΙΝΟΚΙΔΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΜΔ ΔΧΣ.ΤΡΜΑ
ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΟΙ ΜΙΑ ΥΡΗΗ ΜΔ ΥΧΡΙΣΟ LUER-LOCK ΤΠΟΓΟΥΔΑ ΜΗΚΟΤ
70CM ΠΔΡΙΠΟΤ CH4
ΟΤΡΗΣΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΑΚΣΙΝΟΚΙΔΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΜΔ ΔΧΣ.ΤΡΜΑ
ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΟΙ ΜΙΑ ΥΡΗΗ ΜΔ ΥΧΡΙΣΟ LUER-LOCK ΤΠΟΓΟΥΔΑ ΜΗΚΟΤ
70CM ΠΔΡΙΠΟΤ CH5
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Δλδνθιέβηνο θαζεηήξαο Flebocath κε βαιβίδα ρνξήγεζεο γηα πεξηθεξηθό θαζεηεξηαζκό. Δπηηξέπεη ηε ρνξήγεζε αγσγήο ρσξίο έμηξα βειόλα ζηε δηάξθεηα έγρπζεο. Η backcut ινμνηόκεζε ηεο βειόλαο ε νπνία είλαη Ιαπσληθήο Καηαζθεπήο θαη ην εηδηθά ζρεδηαζκέλν άθξν ηνπ ηζηνζπκβαηνύ PTFE (Teflon) θαζεηήξα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή
θιεβνθέληεζε θαη ειαρηζηνπνηνύλ ηνλ θίλδπλν δεκηάο ηεο θιέβαο, παξακέλνληαο κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο) ζε απηή. Ο θαζεηήξαο έρεη ιεπηό
ηνίρσκα, δηαηεξώληαο ηε κεγαιύηεξε σθέιηκε εζσηεξηθή δηάκεηξν, γηα λα κελ απμνκεηώλεηαη ε ξνή θαη λα κε δεκηνπξγείηαη κεραληθόο εξεζηζκόο ή ζξνκβνθιεβίηηδα.
Ο νδεγόο έρεη πνιύ θαιή εθαξκνγή κε ηνλ θαζεηήξα ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζπξξίθλσζή ηνπ, θαζώο επίζεο λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε θιεβνθέληεζε. Η πνηόηεηα ηνπ
πιηθνύ εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηόηεηα άκεζνπ νπηηθνύ ειέγρνπ ηεο παιηλδξόκεζεο ηνπ αίκαηνο, επηβεβαηώλνληαο επηηπρή θιεβνθέληεζε.
Σν θαπάθη (πώκα) ηνπ θαζεηήξα έρεη εγθνπή Luer Lok γηα αζθαιέζηεξε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη θέξεη κηα κηθξή ζηιηθνλνύρν βαιβίδα (βαιβίδα κε παιηλδξόκεζεο) ε νπνία
απνηξέπεη ηελ νπνηαδήπνηε δηαξξνή πγξνύ .
Η ζέζε ησλ εύθακπησλ πηεξπγίσλ ζηήξημεο κεηώλεη ηνλ θίλδπλν βαθηεξηδηαθήο κόιπλζεο πξνιακβάλνληαο θάζε απεπζείαο επαθή κεηαμύ ηνπ πίζσ κέξνπο ηεο άθξεο ηνπ
θαζεηήξα θαη ηνπ δέξκαηνο. Οη θιεβνθαζεηήξεο ζπλνδεύνληαη από ηνπο αληίζηνηρνπο ζηπιενύο πσκαηηζκνύ, εκπνδίδνληαο ηελ απόθξαμε ηνπ θαζεηήξα. Οη ζηπιενί
πσκαηηζκνύ είλαη από πνιπαηζπιέλην θαη έρνπλ ηελ ίδηα ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε κε ηνπο θιεβνθαζεηήξεο. Δίλαη ζπζθεπαζκέλνη ζε επηθπξσκέλν ραξηί πνπ δε ζρίδεηαη θαη
πιαζηηθή κεκβξάλε γηα ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ηνπ πξντόληνο.
Σν πξντόλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν βάζε ησλ ISO-Standards θαη θέξεη πηζηνπνίεζε επξσπατθώλ πξνδηαγξαθώλ (CE-Mark). 17G
Οπξεηεξηθόο επεκβαηηθόο θαζεηήξαο γηα ρξήζε κε νδεγό ζύξκα από PEBA γηα εύθνιε εηζαγσγή, κήθνπο 74cm κε επζύ άθξν, κε πιεπξηθά κάηηα, κε κεηαιιηθό ζηπιεό,
αθηηλνζθηεξόο, κε ηδηαίηεξε δηαβάζκηζε αλά 5cm θαη ζπλνδεπηηθό ζπλδεηηθό κε luer lock γηα ζύλδεζε κε ζύξηγγα. Γηακέηξνπ 4CH.
Οπξεηεξηθόο επεκβαηηθόο θαζεηήξαο γηα ρξήζε κε νδεγό ζύξκα από PEBA γηα εύθνιε εηζαγσγή, κήθνπο 74cm κε επζύ άθξν, κε πιεπξηθά κάηηα, κε κεηαιιηθό ζηπιεό,
αθηηλνζθηεξόο, κε ηδηαίηεξε δηαβάζκηζε αλά 5cm θαη ζπλνδεπηηθό ζπλδεηηθό κε luer lock γηα ζύλδεζε κε ζύξηγγα. Γηακέηξνπ 5CH.
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ΟΤΡΗΣΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΑΚΣΙΝΟΚΙΔΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΜΔ ΔΧΣ.ΤΡΜΑ
ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΟΙ ΜΙΑ ΥΡΗΗ ΜΔ ΥΧΡΙΣΟ LUER-LOCK ΤΠΟΓΟΥΔΑ ΜΗΚΟΤ
70CM ΠΔΡΙΠΟΤ CH6
ΟΤΡΗΣΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΑΚΣΙΝΟΚΙΔΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΜΔ ΔΧΣ.ΤΡΜΑ
ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΟΙ ΜΙΑ ΥΡΗΗ ΜΔ ΥΧΡΙΣΟ LUER-LOCK ΤΠΟΓΟΥΔΑ ΜΗΚΟΤ
70CM ΠΔΡΙΠΟΤ CH7
ΟΤΡΗΣΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΑΚΣΙΝΟΚΙΔΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΜΔ ΔΧΣ.ΤΡΜΑ
ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΟΙ ΜΙΑ ΥΡΗΗ ΜΔ ΥΧΡΙΣΟ LUER-LOCK ΤΠΟΓΟΥΔΑ ΜΗΚΟΤ
70CM ΠΔΡΙΠΟΤ CH8
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ΟΤΡΗΣΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΚΛΔΙΣΟΤ ΑΚΡΟΤ CH3
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ΟΤΡΗΣΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΚΛΔΙΣΟΤ ΑΚΡΟΤ CH5
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ΟΤΡΗΣΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΚΛΔΙΣΟΤ ΑΚΡΟΤ CH7
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KΑΘΔΣΗΡΑ 2WAY TIEMAN 12CH [ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ]
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KΑΘΔΣΗΡΑ 2WAY CH14 TIEMAN [ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ]
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ΚΑΘΔΣΗΡΑ 2WAY CH 20 TIEMAN [ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ]

Οπξεηεξηθόο επεκβαηηθόο θαζεηήξαο γηα ρξήζε κε νδεγό ζύξκα από PEBA γηα εύθνιε εηζαγσγή, κήθνπο 74cm κε επζύ άθξν, κε πιεπξηθά κάηηα, κε κεηαιιηθό ζηπιεό,
αθηηλνζθηεξόο, κε ηδηαίηεξε δηαβάζκηζε αλά 5cm θαη ζπλνδεπηηθό ζπλδεηηθό κε luer lock γηα ζύλδεζε κε ζύξηγγα. Γηακέηξνπ 8CH.
Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο από Neoplex κήθνπο 70cm κε επζύ θπιηλδξηθό άθξν, κεηαιιηθό ζηπιεό, δύν κάηηα γηα ζπλήζε παξνρέηεπζε, βαζκνλνκεκέλνη αλά εθαηνζηό κε έλα ή
πεξηζζόηεξα δαρηπιηδηα, αθηηλνζθηεξνί θαη ζπλνδεπηηθό ζπλδεηηθό κε luer lock γηα ζύλδεζε κε ζύξηγγα. Γηακέηξνπ 3CH.
Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο από Neoplex κήθνπο 70cm κε επζύ θπιηλδξηθό άθξν, κεηαιιηθό ζηπιεό, δύν κάηηα γηα ζπλήζε παξνρέηεπζε, βαζκνλνκεκέλνη αλά εθαηνζηό κε έλα ή
πεξηζζόηεξα δαρηπιηδηα, αθηηλνζθηεξνί θαη ζπλνδεπηηθό ζπλδεηηθό κε luer lock γηα ζύλδεζε κε ζύξηγγα. Γηακέηξνπ 5CH.
Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο από Neoplex κήθνπο 70cm κε επζύ θπιηλδξηθό άθξν, κεηαιιηθό ζηπιεό, δύν κάηηα γηα ζπλήζε παξνρέηεπζε, βαζκνλνκεκέλνη αλά εθαηνζηό κε έλα ή
πεξηζζόηεξα δαρηπιηδηα, αθηηλνζθηεξνί θαη ζπλνδεπηηθό ζπλδεηηθό κε luer lock γηα ζύλδεζε κε ζύξηγγα. Γηακέηξνπ 7CH.
Απνζηεηξσκέλνο θαζεηήξαο Folley 2 way Tiemann από 100% ζηιηθόλε (all silicone) καθξάο δηάξθεηαο, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή ζε όιν ην κήθνο ηνπ θαζεηήξα, απνιύησο
δηαθαλήο, κήθνο 40cm θαη πδξνζάιακν 10ml. 12 CH.
Απνζηεηξσκέλνο θαζεηήξαο Folley 2 way Tiemann από 100% ζηιηθόλε (all silicone) καθξάο δηάξθεηαο, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή ζε όιν ην κήθνο ηνπ θαζεηήξα, απνιύησο
δηαθαλήο, κήθνο 40cm θαη πδξνζάιακν 10ml. 14 CH.
Απνζηεηξσκέλνο θαζεηήξαο Folley 2 way Tiemann από 100% ζηιηθόλε (all silicone) καθξάο δηάξθεηαο, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή ζε όιν ην κήθνο ηνπ θαζεηήξα, απνιύησο
δηαθαλήο, κήθνο 40cm θαη πδξνζάιακν 10ml. 20 CH.

ΔΣ ΑΝΣΙΜ/ΚΟΤ ΚΑΘ. PICC MSB 4.5FR/40CM/1L

ΔΣ ΑΝΣΙΜ/ΚΟΤ ΚΑΘ. PICC MSB 4.5FR/40CM/1L

ΔΣ ΑΝΣIM/ΚΟΤ ΚΑΘ. PICC MSB 5.5FR/50CM/2L

ΔΣ ΑΝΣIM/ΚΟΤ ΚΑΘ. PICC MSB 5.5FR/50CM/2L

ΠΛΗΡΔ ΚΙΣ ΚΑΘΔΣ.2 ΑΤΛΧΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ 12FR/20CM

ΠΛΗΡΔ ΚΙΣ ΚΑΘΔΣ.2 ΑΤΛΧΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ 12FR/20CM

Τ. ΡΤΘΜΙΗ COOLGUARD 3000 CG500D ORANGE

Τ. ΡΤΘΜΙΗ COOLGUARD 3000 CG500D ORANGE

ΚΑΘ. ΡΤΘΜΙΗ ΘΔΡ. ΧΜΑΣΟ IC-3893AE ORANGE

ΚΑΘ. ΡΤΘΜΙΗ ΘΔΡ. ΧΜΑΣΟ IC-3893AE ORANGE

ΔΣ ΔΙΑΓΧΓΗ 8FR/11CM ARROW

ΔΣ ΔΙΑΓΧΓΗ 8FR/11CM ARROW

ΔΣ ΔΙΑΓΧΓΗ 9FR/11CM ARROW

ΔΣ ΔΙΑΓΧΓΗ 9FR/11CM ARROW

SWAN-GANZ ΚΑΘ.CEDV 7,5FR110CM

SWAN-GANZ ΚΑΘ.CEDV 7,5FR110CM

SWAN-GANZ ΓΙΠΟΛ.ΒΗΜΑΣΟΓ/Η 5F

SWAN-GANZ ΓΙΠΟΛ.ΒΗΜΑΣΟΓ/Η 5F
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ΠΛΗΡΔ CUSTOM KIT ANTIM.KΑΘΔΣ. 3L/7FR/20CM
PDT KIT WITH 8.0MM BLU TRACHY SINGLE STAGE DILATOR

Οπξεηεξηθόο επεκβαηηθόο θαζεηήξαο γηα ρξήζε κε νδεγό ζύξκα από PEBA γηα εύθνιε εηζαγσγή, κήθνπο 74cm κε επζύ άθξν, κε πιεπξηθά κάηηα, κε κεηαιιηθό ζηπιεό,
αθηηλνζθηεξόο, κε ηδηαίηεξε δηαβάζκηζε αλά 5cm θαη ζπλνδεπηηθό ζπλδεηηθό κε luer lock γηα ζύλδεζε κε ζύξηγγα. Γηακέηξνπ 6CH.
Οπξεηεξηθόο επεκβαηηθόο θαζεηήξαο γηα ρξήζε κε νδεγό ζύξκα από PEBA γηα εύθνιε εηζαγσγή, κήθνπο 74cm κε επζύ άθξν, κε πιεπξηθά κάηηα, κε κεηαιιηθό ζηπιεό,
αθηηλνζθηεξόο, κε ηδηαίηεξε δηαβάζκηζε αλά 5cm θαη ζπλνδεπηηθό ζπλδεηηθό κε luer lock γηα ζύλδεζε κε ζύξηγγα. Γηακέηξνπ 7CH.

ΠΛΗΡΔ CUSTOM KIT ANTIM.KΑΘΔΣ. 3L/7FR/20CM
1/EA

PDT KIT WITH 8.0MM BLU TRACHY SINGLE STAGE DILATOR

1/EA

FLEXISEAL SYSTEM 1TEM

FLEXISEAL SYSTEM 1TEM

FLEXISEAL SIGNAL 1 TEM

FLEXISEAL SIGNAL 1 TEM
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FLEXISEAL POUCHES APS FILTER 10 TEM
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DORMIA AΠΟ NITINOL ME 4 ΤΣΡΟΦΑ ΤΡΜΑΣΑ NO TIP 3CH 90CM

FLEXISEAL POUCHES APS FILTER 10 TEM
Δμαγσγέαο ιίζσλ ηύπνπ κπάζθεη γηα εκηάθακπην νπξεηεξνζθόπην κε 4 ζύζηξoθα ζύξκαηα από Nitinol, ρσξίο αηρκεξό άθξν 3ch, κήθνπο 90 cm θαη δηάκεηξν θαιαζηνύ
14mm. Να δηαζέηεη απνζπώκελε ιαβή.
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εη λεθξνζηνκίαο (ηερληθή three steps), απνηεινύκελν από 1. θαζεηήξα pigtail κε άθξν J κήθνπο 29cm. θαηαζθεπαζκέλν από ζεξκνπιαζηηθό βηνζπκβαηό πιηθό δηπιήο
δνκήο, κεγέζνπο 8-12 Ch/Fr, δηαβαζκηζκέλν αλά εθαηνζηό θαη αθηηλνζθηεξό αλά 5 εθαηνζηά γηα λα παξαθνινπζείηαη κε αθξίβεηα ε ηνπνζέηεζε ηνπ, 2. 2 βειόλεο
παξαθέληεζεο Chiba 18G,θαη 22G κε ερνγελέο άθξν, άξηζηα νξαηό ζηνπο ππέξερνπο, 3. νδεγό ζύξκα Seldinger PTFE 0.038", κε άθξν J, 4. ζεη δηαζηνιέσλ, 5. ζεθάξη
ΔΣ ΝΔΦΡΟΟΣΜΙΑ PIG. 9F 30CM OPTIMED
εξγαζίαο, 6. ζπλδεηηθό luer lock γηα νπξνζπιιέθηε κε θιείζηξν ξνήο, πξνέθηαζε κε πεξηζηξεθόκελν luer lock από PVC.
Οπξεηεξηθά stent δηπιήο ζειηάο, θαηαζθεπαζκέλα από ζεξκνπιαζηηθό βηνζπκβαηό πιηθό δηπιήο δνκήο, εζσηεξηθά ζθιεξό γηα εύθνιε εηζαγσγή θαη εμσηεξηθά καιαθό γηα
άλεζε ζηνλ αζζελή. Να θέξνπλ αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο γηα εύθνιν εληνπηζκό κε δηαβάζκηζε αλά 5 cm. Να πξνζθέξνληαη ζε ζεη κε πξνσζεηή κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο θαη
θαηεύζπλζεο ηνπ pigtail, κήθνπο 40 cm θαη νδεγό ζύξκα από PTFE 0,035" κήθνπο 150cm κε εύθακπην άθξν 5cm. Η δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο λα είλαη 12 κήλεο
VORTEK PIG TAIL VORTEK ME ΣΑΘΔΡΟ ΟΓΗΓΟ ΚΑΙ ΑΠΛΟ ΠΡΟΧΘΗΣΗ O/C 6FR επηθπξσκέλε από ην prospectus ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Aλνηθηνύ – θιεηζηνύ άθξνπ. Γηάκεηξνο 7Ch/Fr θαη κήθνο 26 cm. Σν ζεη λα πξνζθέξεηαη κε θάζε πξνηόλ ζε
26CM
μερσξηζηή αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.
Οπξεηεξηθά stent δηπιήο ζειηάο, θαηαζθεπαζκέλα από ζεξκνπιαζηηθό βηνζπκβαηό πιηθό δηπιήο δνκήο, εζσηεξηθά ζθιεξό γηα εύθνιε εηζαγσγή θαη εμσηεξηθά καιαθό γηα
άλεζε ζηνλ αζζελή. Να θέξνπλ αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο γηα εύθνιν εληνπηζκό κε δηαβάζκηζε αλά 5 cm. Να πξνζθέξνληαη ζε ζεη κε πξνσζεηή κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο θαη
θαηεύζπλζεο ηνπ pigtail, κήθνπο 40 cm θαη νδεγό ζύξκα από PTFE 0,035" κήθνπο 150cm κε εύθακπην άθξν 5cm. Η δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο λα είλαη 12 κήλεο
VORTEK PIG TAIL VORTEK ME ΣΑΘΔΡΟ ΟΓΗΓΟ ΚΑΙ ΑΠΛΟ ΠΡΟΧΘΗΣΗ O/C 7FR επηθπξσκέλε από ην prospectus ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Aλνηθηνύ – θιεηζηνύ άθξνπ. Γηάκεηξνο 6Ch/Fr θαη κήθνο 26cm. Σν ζεη πξνζθέξεηαη κε θάζε πξνηόλ ζε
26CM
μερσξηζηή αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.
Οπξεηεξηθά stent δηπιήο ζειηάο, θαηαζθεπαζκέλα από ζεξκνπιαζηηθό βηνζπκβαηό πιηθό δηπιήο δνκήο, εζσηεξηθά ζθιεξό γηα εύθνιε εηζαγσγή θαη εμσηεξηθά καιαθό γηα
άλεζε ζηνλ αζζελή. Να θέξνπλ αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο γηα εύθνιν εληνπηζκό κε δηαβάζκηζε αλά 5 cm. Να πξνζθέξνληαη ζε ζεη κε πξνσζεηή κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο θαη
θαηεύζπλζεο ηνπ pigtail, κήθνπο 40 cm θαη νδεγό ζύξκα από PTFE 0,035" κήθνπο 150cm κε εύθακπην άθξν 5cm. Η δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο λα είλαη 12 κήλεο
VORTEK PIG TAIL VORTEK ME ΣΑΘΔΡΟ ΟΓΗΓΟ ΚΑΙ ΑΠΛΟ ΠΡΟΧΘΗΣΗ O/C 7FR επηθπξσκέλε από ην prospectus ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Aλνηθηνύ – θιεηζηνύ άθξνπ. Γηάκεηξνο 7 Ch/Fr θαη κήθνο 28 cm. Σν ζεη λα πξνζθέξεηαη κε θάζε πξνηόλ ζε
28CM
μερσξηζηή αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.
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VORTEK PIG TAIL VORTEK ME ΣΑΘΔΡΟ ΟΓΗΓΟ ΚΑΙ ΑΠΛΟ ΠΡΟΧΘΗΣΗ O/C
4,8FR 16CM
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PIG TAIL VORTEK ΤΓΡΟΦΙΛΟ Ο/Ο ΜΔ ΤΓΡΟΦΙΛΟ ΟΓΗΓΟ ΤΡΜΑ TERUMO ΚΑΙ
ΤΝΓ.ΠΡΟΧΘΗΣΗ 6FR 26CM

Οπξεηεξηθά stent δηπιήο ζειηάο, θαηαζθεπαζκέλα από ζεξκνπιαζηηθό βηνζπκβαηό πιηθό δηπιήο δνκήο, εζσηεξηθά ζθιεξό γηα εύθνιε εηζαγσγή θαη εμσηεξηθά καιαθό γηα
άλεζε ζηνλ αζζελή. Να θέξνπλ αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο γηα εύθνιν εληνπηζκό κε δηαβάζκηζε αλά 5 cm. Να πξνζθέξνληαη ζε ζεη κε πξνσζεηή κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο θαη
θαηεύζπλζεο ηνπ pigtail, κήθνπο 40 cm θαη νδεγό ζύξκα από PTFE 0,035" κήθνπο 150cm κε εύθακπην άθξν 5cm. Η δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο λα είλαη 12 κήλεο
επηθπξσκέλε από ην prospectus ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Aλνηθηνύ – θιεηζηνύ άθξνπ. Γηάκεηξνο 4.8Ch/Fr θαη κήθνο 16cm. Σν ζεη λα πξνζθέξεηαη κε θάζε πξνηόλ
ζε μερσξηζηή αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.
Οπξεηεξηθά stent δηπιήο ζειηάο από βηνζπκβαην ζεξκνπιαζηηθό πιηθό κε πδξόθηιε επηθάιπςε, καθξάο παξακνλήο 12 κήλεο πνπ λα επηθπξώλεηαη από ην prospectus ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, δηπιήο δνκήο εζσηεξηθά ζθιεξό γηα εύθνιε εηζαγσγή θαη εμσηεξηθά καιαθό γηα άλεζε ζηνλ αζζελή. Να θέξνπλ αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο γηα
εύθνιν εληνπηζκό κε δηαβάζκηζε αλά 5 εθαηνζηά. Να πξνζθέξνληαη ζε ζεη κε πξνσζεηή κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο θαη θαηεύζπλζεο ηνπ pigtail, κήθνπο 40 cm θαη
νδεγό ζύξκα terumo 0,035" κήθνπο 150cm κε εύθακπην άθξν 3cm. Αλνηθηνύ – αλνηθηνύ άθξνπ. Γηάκεηξνο 6Ch/Fr θαη κήθνο 26cm. Σν ζεη λα πξνζθέξεηαη κε θάζε
πξντόλ ζε μερσξηζηή αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.

PIG TAIL ΙΛΙΚΟΝΗ ΤΓΡΟΦΙΛΟ ΜΔ TERUMO ΟΓΗΓΟ ΤΡΜΑ ΜΔ ΤΓΡΟΦΙΛΗ
ΔΠΙΣΡΧΗ 6FR 26CM

Οπξεηεξηθά stent δηπιήο ζειηάο, θαηαζθεπαζκέλα από 100% καιαθήο ζύζηαζεο εύθακπηε ζηιηθόλε κε πδξόθηιε επίζηξσζε γηα εύθνιε εηζαγσγή, κέγηζηε βηνζπκβαηόηεηα
θαη άλεζε ζε θάζε αζζελή. Να θέξνπλ αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο γηα εύθνιν εληνπηζκό κε δηαβάζκηζε αλά 5 εθαηνζηά. Να πξνζθέξνληαη ζε ζεη κε ζπλδεόκελν πξνσζεηή κε
δπλαηόηεηα ζύλδεζεο θαη θαηεύζπλζεο ηνπ pigtail κε αθηηλνζθηεξό tip, κήθνπο 40 cm θαη νδεγό ζύξκα nitinol κε πδξόθηιε επηθάιπςε ζε όιν ην κήθνο ηνπ, κε επζύ
εύθακπην άθξν 3cm, ζθιεξόηεηαο stif, δηακέηξνπ 0,035" θαη κήθνπο 150cm. Η δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο λα είλαη 12 κήλεο επηθπξσκέλε από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία.
Αλνηθηνύ – αλνηθηνύ άθξνπ. Γηάκεηξνο 6Ch/Fr θαη κήθνο 26cm. Σν ζεη λα πξνζθέξεηαη κε θάζε πξντόλ ζε μερσξηζηή αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.

PIG TAIL ΙΛΙΚΟΝΗ ΤΓΡΟΦΙΛΟ ΜΔ TERUMO ΟΓΗΓΟ ΤΡΜΑ ΜΔ ΤΓΡΟΦΙΛΗ
ΔΠΙΣΡΧΗ 6FR 28CM

Οπξεηεξηθά stent δηπιήο ζειηάο, θαηαζθεπαζκέλα από 100% καιαθήο ζύζηαζεο εύθακπηε ζηιηθόλε κε πδξόθηιε επίζηξσζε γηα εύθνιε εηζαγσγή, κέγηζηε βηνζπκβαηόηεηα
θαη άλεζε ζε θάζε αζζελή. Να θέξνπλ αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο γηα εύθνιν εληνπηζκό κε δηαβάζκηζε αλά 5 εθαηνζηά. Να πξνζθέξνληαη ζε ζεη κε ζπλδεόκελν πξνσζεηή κε
δπλαηόηεηα ζύλδεζεο θαη θαηεύζπλζεο ηνπ pigtail κε αθηηλνζθηεξό tip, κήθνπο 40 cm θαη νδεγό ζύξκα nitinol κε πδξόθηιε επηθάιπςε ζε όιν ην κήθνο ηνπ, κε επζύ
εύθακπην άθξν 3cm, ζθιεξόηεηαο stif, δηακέηξνπ 0,035" θαη κήθνπο 150cm. Η δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο λα είλαη 12 κήλεο επηθπξσκέλε από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία.
Αλνηθηνύ – αλνηθηνύ άθξνπ. Γηάκεηξνο 6Ch/Fr θαη κήθνο 28cm. Σν ζεη λα πξνζθέξεηαη κε θάζε πξντόλ ζε μερσξηζηή αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.

PIG TAIL ΙΛΙΚΟΝΗ ΤΓΡΟΦΙΛΟ ΜΔ TERUMO ΟΓΗΓΟ ΤΡΜΑ ΜΔ ΤΓΡΟΦΙΛΗ
ΔΠΙΣΡΧΗ 7FR 26CM

Οπξεηεξηθά stent δηπιήο ζειηάο, θαηαζθεπαζκέλα από 100% καιαθήο ζύζηαζεο εύθακπηε ζηιηθόλε κε πδξόθηιε επίζηξσζε γηα εύθνιε εηζαγσγή, κέγηζηε βηνζπκβαηόηεηα
θαη άλεζε ζε θάζε αζζελή. Να θέξνπλ αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο γηα εύθνιν εληνπηζκό κε δηαβάζκηζε αλά 5 εθαηνζηά. Να πξνζθέξνληαη ζε ζεη κε ζπλδεόκελν πξνσζεηή κε
δπλαηόηεηα ζύλδεζεο θαη θαηεύζπλζεο ηνπ pigtail κε αθηηλνζθηεξό tip, κήθνπο 40 cm θαη νδεγό ζύξκα nitinol κε πδξόθηιε επηθάιπςε ζε όιν ην κήθνο ηνπ, κε επζύ
εύθακπην άθξν 3cm, ζθιεξόηεηαο stif, δηακέηξνπ 0,035" θαη κήθνπο 150cm. Η δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο λα είλαη 12 κήλεο επηθπξσκέλε από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία.
Αλνηθηνύ – αλνηθηνύ άθξνπ. Γηάκεηξνο 7 Ch/Fr θαη κήθνο 26cm. Σν ζεη λα πξνζθέξεηαη κε θάζε πξντόλ ζε μερσξηζηή αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.

VORTEK TUMOR STENT 8CH 26CM ΜΔ ΤΝΓΔΟΜΔΝΟ ΠΡΟΧΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΓΡΟΦΙΛΟ ΤΡΜΑ(MAZIKH)

Οπξεηεξηθά tumor stent δηπιήο ζειηάο, θαηαζθεπαζκέλα από ζεξκνπιαζηηθό βηνζπκβαηό πιηθό δηπιήο δνκήο, εζσηεξηθά εληζρπκέλα γηα εύθνιε εηζαγσγή ζε πεξηπηώζεηο
ζηελσκάησλ, θαη εμσηεξηθή ζθιεξόηεηα πνπ λα πξνζθέξεη αληίζηαζε ζηε ζπκπίεζε. Να θέξνπλ αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο γηα εύθνιν εληνπηζκό κε δηαβάζκηζε αλά 5
εθαηνζηά. Να πξνζθέξνληαη ζε ζεη κε ζπλδεόκελν πξνσζεηή κε αθηηλνζθηεξό tip, κήθνπο 40 cm θαη νδεγό ζύξκα nitinol κε πδξόθηιε επηθάιπςε ζε όιν ην κήθνο ηνπ, κε
επζύ εύθακπην άθξν 3cm, ζθιεξόηεηαο stiff, δηακέηξνπ 0,035" θαη κήθνπο 150cm. Η δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο λα είλαη 12 κήλεο επηθπξσκέλε από ην prospectus ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Αλνηθηνύ – αλνηθηνύ άθξνπ. Γηάκεηξνο 8 Ch/Fr, θαη κήθνο 26cm. Σν ζεη λα πξνζθέξεηαη κε θάζε πξνηόλ ζε μερσξηζηή αηνκηθή απνζηεηξσκέλε
ζπζθεπαζία.

VORTEK TUMOR STENT 7CH 28CM

Οπξεηεξηθά tumor stent δηπιήο ζειηάο, θαηαζθεπαζκέλα από ζεξκνπιαζηηθό βηνζπκβαηό πιηθό δηπιήο δνκήο, εζσηεξηθά εληζρπκέλα γηα εύθνιε εηζαγσγή ζε πεξηπηώζεηο
ζηελσκάησλ, θαη εμσηεξηθή ζθιεξόηεηα πνπ λα πξνζθέξεη αληίζηαζε ζηε ζπκπίεζε. Να θέξνπλ αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο γηα εύθνιν εληνπηζκό κε δηαβάζκηζε αλά 5
εθαηνζηά. Να πξνζθέξνληαη ζε ζεη κε ζπλδεόκελν πξνσζεηή κε αθηηλνζθηεξό tip, κήθνπο 40 cm θαη νδεγό ζύξκα nitinol κε πδξόθηιε επηθάιπςε ζε όιν ην κήθνο ηνπ, κε
επζύ εύθακπην άθξν 3cm, ζθιεξόηεηαο stiff, δηακέηξνπ 0,035" θαη κήθνπο 150cm. Η δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο λα είλαη 12 κήλεο επηθπξσκέλε από ην prospectus ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Αλνηθηνύ – αλνηθηνύ άθξνπ. Γηάκεηξνο 7Ch/Fr, θαη κήθνο 28cm. Σν ζεη λα πξνζθέξεηαη κε θάζε πξνηόλ ζε μερσξηζηή αηνκηθή απνζηεηξσκέλε
ζπζθεπαζία.

VORTEK TUMOR STENT 7CH 26CM ΜΔ ΤΝΓΔΟΜΔΝΟ ΠΡΟΧΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΓΡΟΦΙΛΟ ΤΡΜΑ(MAZIKH)

Οπξεηεξηθά tumor stent δηπιήο ζειηάο, θαηαζθεπαζκέλα από ζεξκνπιαζηηθό βηνζπκβαηό πιηθό δηπιήο δνκήο, εζσηεξηθά εληζρπκέλα γηα εύθνιε εηζαγσγή ζε πεξηπηώζεηο
ζηελσκάησλ, θαη εμσηεξηθή ζθιεξόηεηα πνπ λα πξνζθέξεη αληίζηαζε ζηε ζπκπίεζε. Να θέξνπλ αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο γηα εύθνιν εληνπηζκό κε δηαβάζκηζε αλά 5
εθαηνζηά. Να πξνζθέξνληαη ζε ζεη κε ζπλδεόκελν πξνσζεηή κε αθηηλνζθηεξό tip, κήθνπο 40 cm θαη νδεγό ζύξκα nitinol κε πδξόθηιε επηθάιπςε ζε όιν ην κήθνο ηνπ, κε
επζύ εύθακπην άθξν 3cm, ζθιεξόηεηαο stiff, δηακέηξνπ 0,035" θαη κήθνπο 150cm. Η δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο λα είλαη 12 κήλεο επηθπξσκέλε από ην prospectus ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Αλνηθηνύ – αλνηθηνύ άθξνπ. Γηάκεηξνο 7Ch/Fr, θαη κήθνο 26 cm. Σν ζεη λα πξνζθέξεηαη κε θάζε πξνηόλ ζε μερσξηζηή αηνκηθή απνζηεηξσκέλε
ζπζθεπαζία.

VORTEK TUMOR STENT 7CH 26CM ΜΔ ΤΝΓΔΟΜΔΝΟ ΠΡΟΧΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΓΡΟΦΙΛΟ ΤΡΜΑ

Οπξεηεξηθά tumor stent δηπιήο ζειηάο, θαηαζθεπαζκέλα από ζεξκνπιαζηηθό βηνζπκβαηό πιηθό δηπιήο δνκήο, εζσηεξηθά εληζρπκέλα γηα εύθνιε εηζαγσγή ζε πεξηπηώζεηο
ζηελσκάησλ, θαη εμσηεξηθή ζθιεξόηεηα πνπ λα πξνζθέξεη αληίζηαζε ζηε ζπκπίεζε. Να θέξνπλ αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο γηα εύθνιν εληνπηζκό κε δηαβάζκηζε αλά 5
εθαηνζηά. Να πξνζθέξνληαη ζε ζεη κε ζπλδεόκελν πξνσζεηή κε αθηηλνζθηεξό tip, κήθνπο 40 cm θαη νδεγό ζύξκα nitinol κε πδξόθηιε επηθάιπςε ζε όιν ην κήθνο ηνπ, κε
επζύ εύθακπην άθξν 3cm, ζθιεξόηεηαο stiff, δηακέηξνπ 0,035" θαη κήθνπο 150cm. Η δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο λα είλαη 12 κήλεο επηθπξσκέλε από ην prospectus ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Αλνηθηνύ – αλνηθηνύ άθξνπ. Γηάκεηξνο 7Ch/Fr, θαη κήθνο 26 cm. Σν ζεη λα πξνζθέξεηαη κε θάζε πξνηόλ ζε μερσξηζηή αηνκηθή απνζηεηξσκέλε
ζπζθεπαζία.

ΔΣ ΟΤΡ. PIGTAIL ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΑΚΡΟΤ 7FR 28 CM ΚΑΙ ΤΓΡΟΦ. ΤΡΜΑΣ.ΟΓΗΓΟΤ
EP- 360728+UXS-SS-3515

Οπξεηεξηθά stent δηπιήο ζειηάο από βηνζπκβαην ζεξκνπιαζηηθό πιηθό κε πδξόθηιε επηθάιπςε, καθξάο παξακνλήο 12 κήλεο πνπ λα επηθπξώλεηαη από ην prospectus ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, δηπιήο δνκήο εζσηεξηθά ζθιεξό γηα εύθνιε εηζαγσγή θαη εμσηεξηθά καιαθό γηα άλεζε ζηνλ αζζελή. Να θέξνπλ αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο γηα
εύθνιν εληνπηζκό κε δηαβάζκηζε αλά 5 εθαηνζηά. Να πξνζθέξνληαη ζε ζεη κε πξνσζεηή κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο θαη θαηεύζπλζεο ηνπ pigtail, κήθνπο 40 cm θαη
νδεγό ζύξκα PTFE 0,035" κήθνπο 150cm κε εύθακπην άθξν 5cm. Αλνηθηνύ – αλνηθηνύ άθξνπ. Γηάκεηξνο 7Ch/Fr θαη κήθνο 28cm. Σν ζεη λα πξνζθέξεηαη κε θάζε πξντόλ
ζε μερσξηζηή αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.
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PIG TAIL ΙΛΙΚΟΝΗ ΤΓΡΟΦΙΛΟ ΜΔ TERUMO ΟΓΗΓΟ ΤΡΜΑ ΜΔ ΤΓΡΟΦΙΛΗ
ΔΠΙΣΡΧΗ 7FR 28CM

Οπξεηεξηθά stent δηπιήο ζειηάο, θαηαζθεπαζκέλα από 100% καιαθήο ζύζηαζεο εύθακπηε ζηιηθόλε κε πδξόθηιε επίζηξσζε γηα εύθνιε εηζαγσγή, κέγηζηε βηνζπκβαηόηεηα
θαη άλεζε ζε θάζε αζζελή. Να θέξνπλ αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο γηα εύθνιν εληνπηζκό κε δηαβάζκηζε αλά 5 εθαηνζηά. Να πξνζθέξνληαη ζε ζεη κε ζπλδεόκελν πξνσζεηή κε
δπλαηόηεηα ζύλδεζεο θαη θαηεύζπλζεο ηνπ pigtail κε αθηηλνζθηεξό tip, κήθνπο 40 cm θαη νδεγό ζύξκα nitinol κε πδξόθηιε επηθάιπςε ζε όιν ην κήθνο ηνπ, κε επζύ
εύθακπην άθξν 3cm, ζθιεξόηεηαο stif, δηακέηξνπ 0,035" θαη κήθνπο 150cm. Η δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο λα είλαη 12 κήλεο επηθπξσκέλε από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία.
Αλνηθηνύ – αλνηθηνύ άθξνπ. Γηάκεηξνο 7Ch/Fr θαη κήθνο 28cm. Σν ζεη λα πξνζθέξεηαη κε θάζε πξντόλ ζε μερσξηζηή αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.

108

ΟΤΡΗΣΗΡΙΚΟ ΚΑΘΔΣΗΡΑ PIGTAIL

Οπξεηεξηθά stent κνλήο ζειηάο από βηνζπκβαην ζεξκνπιαζηηθό πιηθό δηπιήο δνκήο εζσηεξηθά ζθιεξό γηα εύθνιε εηζαγσγή θαη εμσηεξηθά καιαθό γηα άλεζε ζηνλ αζζελή
γηα παξνρέηεπζε θαη ζπιινγή νύξσλ. Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη stent κνλήο ζειηάο κε νπέο παξνρέηεπζεο ζηελ ζειηά θαη ζην ζώκα ηνπ θαζεηήξα, δηαβαζκίζεηο θαη
αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο, κήθνπο 90 cm, Seldinger PTFE νδεγό 0,035, clamp θαη ζύλδεζκν γηα ηνλ νπξνζπιιέθηε. Άθξα αλνηθηό -αλνηθηό. Μάηηα ζηε ζειηά θαη ζην ζώκα.
Μεγέζε 6,7,8 Fr (Κπζηεθηνκή-Νενθύζηε).
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ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΝΔΦΡΟΣΟΜΙΑ ΜΔ ΜΠΑΛΟΝΙ CH18

Καζεηήξαο λεθξνζηνκίαο αληηθαηάζηαζεο από 100% ζηιηθόλε κε αθηηλνζθηεξή γξακή, ,κε 2 κάηηα πάλσ θαη 2 θάησ από ην κπαιόλη, 18CH θαη κήθνο 40cm.
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ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΝΔΦΡΟΣΟΜΙΑ ΜΔ ΜΠΑΛΟΝΙ CH16

Καζεηήξαο λεθξνζηνκίαο αληηθαηάζηαζεο από 100% ζηιηθόλε κε αθηηλνζθηεξή γξακή, ,κε 2 κάηηα πάλσ θαη 2 θάησ από ην κπαιόλη, 16CH θαη κήθνο 40cm.
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ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΝΔΦΡΟΣΟΜΙΑ ΜΔ ΜΠΑΛΟΝΙ CH20

Καζεηήξαο λεθξνζηνκίαο αληηθαηάζηαζεο από 100% ζηιηθόλε κε αθηηλνζθηεξή γξακή, ,κε 2 κάηηα πάλσ θαη 2 θάησ από ην κπαιόλη, 20CH θαη κήθνο 40cm.

112

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ ΔΜΒΟΛΔΚΣΟΜΗ ΜΗΡΙΑΙΑ ΜΗΚΟΤ ΠΔΡΙΠΟΤ 80
CM NO 3

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ ΔΜΒΟΛΔΚΣΟΜΗ ΜΗΡΙΑΙΑ ΜΗΚΟΤ ΠΔΡΙΠΟΤ 80 CM NO 3

113

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ ΔΜΒΟΛΔΚΣΟΜΗ ΜΗΡΙΑΙΑ ΜΗΚΟΤ ΠΔΡΙΠΟΤ 80
CM NO 4

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ ΔΜΒΟΛΔΚΣΟΜΗ ΜΗΡΙΑΙΑ ΜΗΚΟΤ ΠΔΡΙΠΟΤ 80 CM NO 4

114

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ ΔΜΒΟΛΔΚΣΟΜΗ ΜΗΡΙΑΙΑ ΜΗΚΟΤ ΠΔΡΙΠΟΤ 80
CM NO 5

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ ΔΜΒΟΛΔΚΣΟΜΗ ΜΗΡΙΑΙΑ ΜΗΚΟΤ ΠΔΡΙΠΟΤ 80 CM NO 5

115

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ ΔΜΒΟΛΔΚΣΟΜΗ ΜΗΡΙΑΙΑ ΜΗΚΟΤ ΠΔΡΙΠΟΤ 80
CM NO 6

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ ΔΜΒΟΛΔΚΣΟΜΗ ΜΗΡΙΑΙΑ ΜΗΚΟΤ ΠΔΡΙΠΟΤ 80 CM NO 6

116

CAROTID BUPASS SHUNT 10F 13CM

CAROTID BUPASS SHUNT 10F 13CM

117

ΔΜΦΤΣΔΤΟΜΔΝΗ ΠΤΛΗ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΦΛΔΒΙΚΟ ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ ΔΜΦΤΣΔΤΟΜΔΝΗ ΠΤΛΗ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΦΛΔΒΙΚΟ ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ

118

ΤΣΗΜΑ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ VENASEAL

107

ΤΣΗΜΑ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ VENASEAL

