ZESTAWY IBP
INWAZYJNY POMIAR
CIŚNIENIA KRWI
Monitoring

tętniczy

hemodynamicznego

ciśnienia

krwi

jest

podstawą

dokładnego

monitoringu

krytycznie chorych pacjentów . Sky Medical oferuje pełne portfolio

produktów do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi do procedur prowadzonych na oddziałach OIT,
Blokach operacyjnych czy podczas zabiegów kardiologii interwencyjnej.

Kolorowo
kodowane linie
ciśnieniowe
Kolorowo kodowane
kraniki

Ergonomiczny łatwy
w użyciu konektor

Zintegrowany przetwornik ciśnienia z
łatwym w użyciu urządzeniem
płuczącym oraz kranikiem trójdrożnym
Transparentna obudowa przetwornika dla
lepszej wizualizacji
Urządzenie płuczące o ciągłym
przepływie 3 ml/h lub 30ml/h przy 300
mmHg zapewnia proste i bezpieczne
płukanie

CECHY I ZALETY ZESTAWÓW
Nasze zestawy zapewniają ciągły i dokładny pomiar ciśnienia fizjologicznego oraz oznaczanie innych parametrów
hemodynamicznych. Nasze przetworniki ciśnienia są w pełni zintegrowane z urządzeniem płuczącym i kraniem 3-drożnym.
Posiadamy w ofercie zestawy od pojedynczych aż do trójkanałowych , oznaczone różnymi kolorami linii i kraników oraz
posiadające bezigłowe porty dostępu do pobierania krwi w systemie zamkniętym . Na życzenie dostępne są również
zestawy niestandardowe zgodnie z procedurą kliniczną i wymaganiami szpitala.

02

Zintegrowana
strzykawka do
aspiracji krwi

Kolorowo
kodowane
kraniki

Ergonomiczny montaż
przetwornika do płytki

Samopłuczący
bezigłowy port do
pobierania próbek

Zestaw z systemem zamkniętym
Zestawy z zamknętym systemem pobierania krwi łączą w
sobie bezpieczeństwo i wygodę. Posiadają zintegrowaną
strzykawkę aspiracyjną oraz bezigłowy samopłuczący się
port do pobierania próbek krwi.

Precyzyjny i w czasie rzeczywistym pomiar ciśnienia krwi w
celu zarządzania krytycznie chorymi pacjentami z jednego
urządzenia.
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INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO
ml

3

2

1

BP-S00003 Pojedynczy zestaw
z przetwornikiem

25
szt

BP-T00001 Potrójny zestaw z przetwornikami

BP-S00032 Pojedynczy
przetwornik

50
szt

BP-S00028 Pojedynczy zestaw z
przetwornikiem oraz kranikiem
z portem bezigłowym

20
szt

25
szt

BP-S00031 Pojedynczy zestaw z
przetwornikiem w systemie
zamkniętym

BP-D00001 Podwójny zestaw z przetwornikami

DO-D0002 Podwójna płytka
mocująca

1
szt

Oferujemy również specjalne konfiguracje na życzenie
klienta
DANE PRODUCENTA:
Sky Medical, Vicenzy 24, 931 01 Šamorín, Slovakia
Tel. +421 312 851 700 Email : info@med-sky.com Web: www.med-sky.com

20
szt

20
szt

DO-T0003 Potrójna płytka
mocująca

1
szt

DO -H 0000 Mocowanie
do płytek

1
szt

