
Общувайте с нас

      

www.intersurgical.comКачество, иновация и избор

info@surgimed-bg.com

Пациентски решения за

Анестезия

Intersurgical



Intersurgical е глобален проектант, производител и доставчик на широк спектър от медицински уреди за 

дихателна помощ.

Ние осигуряваме гъвкави пациентски решения за Поддържане на дихателните пътища, анестезия, реанимация и 

терапия с кислород и аерозол за употреба в спешната помощ, болничната среда и у дома.

С повече от 30 годишния си опит в тази област ние разбираме промените и предизвикателствата на 

клиничната среда, както и потребностите на нашите клиенти и техните пациенти. 

Ние вярваме, че най-добрият начин да се поддържат най-високите стандарти в проектирането, 

производството, качеството и грижата за клиента е упражняването на пълен контрол върху тези елементи от 

нашия бизнес. Тази наша присъща вътрешна философия означава, че ние можем да отговаряме на клиентите 

си бързо и ефективно и можем постоянно да отговаряме на техните изисквания. 

Иновацията е важен аспект от нашия бизнес във всички области и тя ни помага да доставяме 

висококачествени продукти и услуги с икономични решения за посрещане на ежедневните потребности.

Тези високи стандарти се спазват във всички наши дейности: за нашите служители, медици и пациенти. 

Водената от тези ключови принципи и ангажименти към грижата Intersurgical е фирма, на която можете да се 

доверите.

С големите ежеседмични обеми произведени продукти качеството трябва да присъства във всички аспекти 

на нашите продукти, от концепцията до крайното производство, включително автоматично изпитване, за да се 

гарантира качеството на продукта.

Всички наши продукти са проектирани и произведени съгласно на изискванията на съответните BS, ISO и 

EN стандарти. 

Освен това ние сме поели ангажимент за намаляване на въздействието на нашите продукти и услуги върху 

околната среда и сме внедрили система за управление на околната среда, сертифицирана по международния 

стандарт ISO 14001.

Надяваме се, че можем да осигурим решение за вашите потребности.



Анестезия

Пълен асортимент от дихателни системи и 

принадлежности за анестезия за употреба при операции, 

възстановяване и реанимация.
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Анестезиологични маски за лице  •  Анестезиологични маски – За еднократна употреба

QuadraLite™ анестезиологични маски

Наистина уникална анестезиологична маска

За разлика от традиционните маски QuadraLite не 

използва надуваем маншет. Иноватимната технология 

на отливане позволява комбиниране на два идеално 

подхождящи си материала в една маска с анатомична 

форма и меко уплътнение. Тя осигурява комфортна е 

превъзходна херметичност с прозрачна полусфера за 

увеличаване на видимостта към лицето на пациента.

Четири размера за всички пациенти

Асортиментът QuadraLite има само четири размера вместо 

традиционните седем, осигурявайки решение за всички 

пациенти благодарение на уникалната си анатомична 

форма и изискването за минимален натиск надолу за 

постигане на херметичност.

Кат.№ Описание Размер Кол-во/

кашон

7194000 QuadraLite анестезиологична маска, голяма, за възрастни, със зелен маншет и 

пръстен за фиксиране, 22F  (заменя традиционната маска с размер 5–6)

4 35

7193000 QuadraLite, анестезиологична маска, средно голяма, за възрастни, с жълт маншет 

и пръстен за фиксиране, 22F  (заменя традиционната маска с размер 3-5)

3 35

7192000 QuadraLite, анестезиологична маска, малка, за възрастни, с бял маншет и пръстен 

за фиксиране, 22F  (заменя традиционната маска с размер 2-3)

2 25

7191000 QuadraLite, за бебета, анестезиологична маска със сив маншет, 15М

(заменя традиционната маска с размер 0–1)

1 30

7089000 Пръстен за фиксиране на анестезиологичната маска за QuadraLite и EcoMask с 

порт 22mm

150  

Learn more 

about QuadraliteTM

www.intersurgical.com/info/quadralite

Продукт с намалено въздействие върху околната среда

Меко уплътнение

Комфортно херметично 

прилягане с гъвкавост за 

различни размери лица

Анатомична форма

Осигурява прецизно 

прилягане, съчетано с по-

малък мъртъв обем

По-зеленият и безопасен избор

QuadraLite се произвежда от 

полипропилен и термопластичен 

еластомер, не съдържа PVC и фталати

Прозрачна маска

За отлична видимост

22F

Видео е налично на www.intersurgical.com

Цветово обозначение

Съответстващо с други 

продукти на Intersurgical за 

лесен избор



5

info@intersurgical.com  •  www.intersurgical.com

Анестезиологични маски за лице  •  Анестезиологични маски – За еднократна употреба

EcoMask™ анестезиологични маски

По-зелената и безопасна анестезиологична маска

EcoMask е асортимент от анатомични анестезиологични 

маски за еднократна употреба, произведени от 

полипропилен и термопластичен еластомер, не съдържащи 

PVC и фталати. EcoMask е олекотена и по-прозрачна версия 

на традиционната гумена маска за многократна употреба и 

е налична в седем размера с отчетливо цветно обозначение 

за лесен избор.

Кат.№ Описание Размер Кол-во/

кашон

7096000 EcoMask, анестезиологична маска, свръхголяма, за възрастни, с червен маншет 

и пръстен за фиксиране, 22F

6 20

7095000 EcoMask анестезиологична маска, голяма, за възрастни, с оранжев маншет и 

пръстен за фиксиране, 22F

5 25

7094000 EcoMask анестезиологична маска, средно голяма, за възрастни,  със зелен 

маншет и пръстен за фиксиране, 22F

4 35

7093000 EcoMask анестезиологична маска, малка, за възрастни, с жълт маншет и 

пръстен за фиксиране, 22F

3 35

7092000 EcoMask анестезиологична маска, за деца, с бял маншет и пръстен за 

фиксиране, 22F

2 25

7091000 EcoMask анестезиологична маска, за бебета, със сив маншет, 15М 1 35

7090000 EcoMask анестезиологична маска, за новородени, със светлосин маншет, 15М 0 40

7089000 Пръстен за фиксиране на анестезиологичната маска за QuadraLite и EcoMask с 

порт 22mm

150  

Неплъзгащ се пръстен

За по-добро захващане и по-

голяма херметичност
Прозрачна маска

За отлична видимост

Отчетливо цветово 

обозначение

За лесен избор и интеграция 

с други дихателни продукти на 

Intersurgical

Анатомична форма

За идеално прилягане

Меко уплътнение

За комфортно прилягане

Продукт с намалено въздействие върху околната среда 

22F

По-зеленият и безопасен избор

EcoMask се произвежда от полипропилен 

и термопластичен еластомер, не съдържа 

PVC и фталати.
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Анестезиологични маски за лице  •  Анестезиологични маски – За еднократна употреба

Ароматизирани анестезиологични маски

Асортимент от размери и аромати

Кат.№ Описание Размер Кол-во/

кашон

1126000 Ароматизирана анестезиологична маска, за свръхедри възрастни, с червен 

пръстен за фиксиране и аромат ванилия, 22F

6 24

1125000 Ароматизирана анестезиологична маска, голяма, за възрастни, с оранжев 

пръстен за фиксиране и аромат ванилия, 22F

5 30

1124000 Ароматизирана анестезиологична маска, средно голяма, за възрастни, със зелен 

пръстен за фиксиране и аромат ванилия, 22F

4 40

1123000 Ароматизирана анестезиологична маска, малка, за възрастни, с жълт пръстен за 

фиксиране и аромат ванилия, 22F

3 50

1122000 Ароматизирана анестезиологична маска, за деца, с бял пръстен за фиксиране и 

аромат вишна, 22F

2 35

1129000 Ароматизирана анестезиологична маска, за деца, с бял пръстен за фиксиране и 

аромат ягода, 22F

2 35

1121000 Ароматизирана анестезиологична маска, за бебета, със сив пръстен за 

фиксиране и аромат вишна, 15М

1 32

1128000 Ароматизирана анестезиологична маска, за бебета, със сив пръстен за 

фиксиране и аромат ягода, 15М

1 32

1120000 Ароматизирана анестезиологична маска, за новородени, със син пръстен за 

фиксиране и аромат вишна, 15М

0 40

1127000 Ароматизирана анестезиологична маска, за новородени, със син пръстен за 

фиксиране и аромат ягода, 15М

0 40

Клапа на маншета в горната 

част (носа) на маската

За комфорт на пациента

Прозрачен гъвкав корпус

За добра видимост към лицето 

на пациента

Ароматизирана

За отпускане на пациента

Мек, регулируем маншет

За комфорт на пациента и 

анатомично прилягане

22F

Асортимент от ароматизирани анестезиологични 

маски от PVC за еднократна употреба с регулируем 

маншет, налични в седем размера и три аромата: 

вишна, ягода или ванилия, с хладен ментов цвят за 

отпускане на пациента.
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15M

15M

15M

22F

Прозрачна, 
силиконова кръгла 
анестезиологична маска

Асортимент от плоски, кръгли тороидни маски 

за деца, бебета, новородени и преждевременно 

родени.

Кат.№ Описание Размер Кол-во/

кашон

8112000 Прозрачна, силиконова, педиатрична, кръгла маска, 22F 2 30

8111000 Прозрачна, силиконова, за бебета, кръгла маска, 15М 1 40

8110000 Прозрачна, силиконова, за новородени, кръгла маска, 15М 0 40

8100000 Прозрачна, силиконова, за преждевременно родени, кръгла маска, 15М 00 40

Мек маншет

За комфорт на пациента и 

херметично прилягане

Всяка маска има цветен 

плъстен за окачване
Прозрачен гъвкав 

корпус и маншет

За добра видимост към 

пациента

Седем размера

От новородени до 

свръхголяма, за възрастни

Анестезиологични маски за лице  •  Анестезиологични маски – За еднократна употреба

Кат.№ Описание Размер Кол-во/

кашон

1517000 Economy анестезиологична маска, свръхголяма, за възрастни, с червен пръстен за фиксиране, 22F 6 25

1516000 Economy анестезиологична маска, голяма, за възрастни, с оранжев пръстен за фиксиране, 22F 5 30

1515000 Economy анестезиологична маска, средно голяма, за възрастни, със зелен пръстен за фиксиране, 

22F

4 40

1514000 Economy анестезиологична маска, малка, за възрастни, с жълт пръстен за фиксиране, 22F 3 50

1513000 Economy анестезиологична маска, за деца, с бял пръстен за фиксиране, 22F 2 35

1512000 Economy анестезиологична маска, за бебета, със сив пръстен за фиксиране, 15М 1 40

1511000 Economy анестезиологична маска, за новородени, със светлосин пръстен за фиксиране, 15М 0 50

22F

Economy анестезиологични маски

С цветен пръстен за фиксиране

Асортимент от седем цветово обозначени икономични 

анестезиологични маски от РVС, с мек маншет, прозрачен 

корпус и цветен пръстен за фиксиране. Седем размера от 

новородени до свръхголяма, за възрастни.
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Маски за ендоскопски изследвания

За прилагане на обезболяващ газ при 

ендоскопски процедури

Асортимент от PVC маски за цялото лице за еднократна 

употреба, за прилагане на обезболяващ газ при 

ендоскопски процедури, предотвратяващи риска от 

кръстосана инфекция.

маските за ендоскопски изследвания на Intersurgical 

позволяват лесно вкарване на ендоскопската сонда в носа 

или устата при едновременно прилагане на обезболяващ 

газ. Маската има три еднопътни клапана (маск размер 

1 има само един клапан), осигуряващи лесен достъп от 

всички страни на пациента.

Използва се основно при бронхоскопски процедури, 

обезболяващият газ се прилага през централния порт 

22mm. Тези маски могат да се използват и при пациенти, 

подложени на трансезофагиална ехокардиографска (T.O.E.) 

процедура.

Мек маншет

За комфорт на пациента и 

херметично прилягане

Самоуплътняващи се клапани

За лесен достъп

Анатомична форма

За прецизно прилягане

Четири размера

От възрастни до бебета

Кат.№ Описание Размер Кол-во/

кашон

1594000 Explorer ендоскопска маска, голяма, за възрастни, със зелен пръстен за фиксиране, 22F 4 40

1593000 Explorer ендоскопска маска, малка, за възрастни, с жълт пръстен за фиксиране, 22F 3 50

1592000 Explorer ендоскопска маска, за деца, с бял пръстен за фиксиране, 22F 2 35

1591000 Explorer ендоскопска маска, за бебета, със сив пръстен за фиксиране, 15М 1 40

Цветен пръстен за фиксиране

За лесна идентификация и 

интеграция с други въздухоносни 

пособия на Intersurgical

Анестезиологични маски за лице  •  Анестезиологични маски – За еднократна употреба

22F

Видео е налично на www.intersurgical.com
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Кат.№ Описание Размер Кол-во/

кашон

8926000 Анатомична маска, свръхголяма, за възрастни, 22F 6 1

8826000 Анатомична маска, свръхголяма, за възрастни, анатомична маска с пръстен за 

фиксиране, 22F

6 1

8925000 Анатомична маска, голяма за възрастни, 22F 5 1

8825000 Анатомична маска, голяма за възрастни, с пръстен за фиксиране, 22F 5 1

8924000 Анатомична маска, средна за възрастни, 22F 4 1

8824000 Анатомична маска, средна за възрастни, с пръстен за фиксиране, 22F 4 1

8923000 Анатомична маска, малка за възрастни, 22F 3 1

8823000 Анатомична маска, малка за възрастни, с пръстен за фиксиране, 22F 3 1

8922000 Анатомична маска, за деца, 22F 2 1

8822000 Анатомична маска, за деца, с пръстен за фиксиране, 22F 2 1

8921000 Анатомична маска, за бебета, 22F 1 1

8821000 Анатомична маска, за бебета, с пръстен за фиксиране, 22F 1 1

8920000 Анатомична маска, за новородени, 22F 0 1

8820000 Анатомична маска, за новородени, с пръстен за фиксиране, 22F 0 1

Анестезиологични маски за лице  •  Alterna™ Анестезиологични маски – За еднократна употреба

Кат.№ Описание Размер Кол-во/

кашон

8749006 ClearFlex, силиконова анестезиологична маска, свръголяма, за възрастни, 22F 6 1

8749005 ClearFlex, силиконова анестезиологична маска, голяма, за възрастни, 22F 5 1

8749004 ClearFlex, силиконова анестезиологична маска, средно голяма, за възрастни, 22F 4 1

8749003 ClearFlex, силиконова анестезиологична маска, малка, за възрастни, 22F 3 1

8749002 ClearFlex, силиконова анестезиологична маска, за деца, 22F 2 1

8749001 ClearFlex, силиконова анестезиологична маска, за бебета, 22F 1 1

8749000 ClearFlex, силиконова анестезиологична маска, за новородени, 22F 0 1

 Анатомични анестезиологични маски – за 
многократна употреба

Тези несъдържащи латекс маски са решение при необходимост от надеждни, 

висококачествени синтетични продукти от асортимента на консумативите за 

анестезия. Произведени са от хлоропрен - синтетичен материал със свойства 

подобни на естествения каучук (NRL), но без свързаната с него опасност от Тип 

1 (протеинови) алергии. Изцяло пригодени за стерилизиране в автоклав до 137 

°C, с анатомична форма и надуваем маншет. Маската има и капачка, позволяваща 

надуване и изпускане на маншета.

ClearFlex™ силиконови анестетичи 
маски – за многократна употреба

ClearFlex се произвеждат от силикон и съчетават традиционната 

анатомична форма с добрата видимост към пациента. Могат да се 

стерилизират в автоклав до 137 °C, произведени изцяло от силикон, 

без латекс, идеални за употреба при новородени, деца и възрастни.
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Анестезиологични маски за лице  •  Alterna™ Анестезиологични маски – За еднократна употреба

Кат.№ Описание Размер Кол-во/

кашон

8848005 ClearFlex economy, силиконова анестезиологична маска, голяма, за възрастни, с 

пръстен за фиксиране, 22F

5 5

8848004 ClearFlex economy, силиконова анестезиологична маска, средно голяма, за 

възрастни, с пръстен за фиксиране, 22F

4 5

8848003 ClearFlex economy, силиконова анестезиологична маска, малка, за възрастни, с 

пръстен за фиксиране, 22F

3 5

8848002 ClearFlex economy, силиконова анестезиологична маска, за деца, 22F 2 5

8848001 ClearFlex economy, силиконова анестезиологична маска, за бебета, 22F 1 5

8848000 ClearFlex economy, силиконова анестезиологична маска, за новородени, 15М 0 5

8848006 ClearFlex economy, силиконова анестезиологична маска, за преждевременно 

родени, 15М

00 5

Принадлежности за маски

Силиконови ремъци за възрастни и деца и пръстен за 

фиксиране за прилягане на нашите маски Alterna™.

Кат.№ Описание Размер Кол-во/

кашон

8748014 Rendell Baker, прозрачна силиконова маска, за деца, 22F 3 1

8748013 Rendell Baker, прозрачна силиконова маска, малка, за деца, 22F 2 1

8748012 Rendell Baker, прозрачна силиконова маска, за бебета, 22F 1 1

8748011 Rendell Baker, прозрачна силиконова маска, за новородени, 22F 0 1

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

8740007 4-точков комплект силиконови ремъци за глава, за възрастни 12

8740008 4-точков комплект силиконови ремъци за глава, за деца 12

8724013 Пръстен за фиксиране за анатомични маски за многократна употреба 1

ClearFlex™ economy силиконови анестетичи 
маски – за многократна употреба

ClearFlex Economy са по-евтина алтернатива при необходимост от силиконова 

маска без латекс.

маската има вграден стадартен конектор и доказано анатомична форма. 

Прозрачната конструкция осигурява отлична прозрачност, а отам и оптимална 

видимост през маската. По-малките размери са с цилиндрична форма за 

създаване и поддържане на херметично уплътнение при бебета и новородени.

Могат да се стерилизират в автоклав до 137 °C.

Rendell Baker силиконови 
анестезиологични маски – за 
многократна употреба

Асортимент от несъдържащи латекс силиконови анатомично оформени 

маски, конструирани съгласно спецификациите Rendell Baker, 

идеални за педиатрична употреба, защото херметичността на газа се 

постига с минимално налягане. Предимство е малкият мъртъв обем и 

възможността за стерилизация при температура до 137 °C.



11

info@intersurgical.com  •  www.intersurgical.com

Анестезиологични дихателни системи  •  Кръгови дихателни системи за възрастни

 Silver Knight – моля вижте информацията на стр. 56

 Налична е стерилна опция

(S*) Добавете S в края на 7-цифровия код, за стерилния вариант на този продукт, напр. 5000000S (количеството стерилни продукти в кашон е показано в скоби).

Flextube™ кръгови дихателни системи

Асортимент от гъвкави кръгови дихателни системи с уникална клипсова функция. Когато се използва с конекторит с жлеб на 

Intersurgical, се постига добра херметичност, без течове и разка(ване. Много системи се доставят стерилни с предоставени от 

Silver Knight™ допълнителни опции.

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2000000 (S*) 22mm Flextube дихателна система, 1.6m 20 (15*)

2000100 22mm Silver Knight антимикробна Flextube дихателна система, 1.6m 20

2001000 (S*) 22mm Flextube дихателна система, 2.4m 15 (15*)

2001100 22mm Silver Knight антимикробна Flextube дихателна система, 2.4m 15

2002000 (S*) 22mm Flextube дихателна система с 0,8m разклонение, 1.6m 14 (15*)

2003000 22mm Flextube дихателна система с 0,8m разклонение, 2.4m 14

2010000 (S*) 22mm Flextube дихателна система с балон 2L и 0,8m разклонение, 1.6m 14 (12*)

2010100 22mm Silver Knight антимикробна Flextube дихателна система с балон 2L и 0,8m разклонение, 1.6m 14

2011000 22mm Flextube дихателна система с балон 2L и 0,8m разклонение, 2.4m 14

2011100 22mm Silver Knight антимикробна Flextube дихателна система с балон 2L и 0,8m разклонение, 2.4m 14

2013000 22mm Flextube дихателна система с регулируем Y-трипътник и шарнирно гърло, 1.6m 12

2141000 22mm Flextube дихателна система с единичен водоуловител, 1.6m 10

1,6m

Предпазна капачка

22M/15F0.8m разклонение

22F22F

22F

22F

Принадлежности

22M 22M

22M 22M

2 литра22F

 илюстрация на системата

Smoothbore кръгови дихателни системи

Асортимент от кръгови дихателни системи с вградени гъвкави накрайници и олекотени твърди конектори в системата, 

предлагащи подобрена вентилационна поддръжка.

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

5000000 (S*) 22mm Smoothbore дихателна система, 1,6m 12 (20*)

5009000 (S*) 22mm Smoothbore дихателна система с Y-трипътник, водоуловители и 0,5m разклонение, 1.6m 10 (15*)

 илюстрация на системата

Принадлежност

22M22M

Гъвкавост

22F 1.6M

Предпазна 

капачка

22M/15F

Гъвкавост

22F
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Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2150000 22mm Compact, удължаваща се дихателна система с Люерово коляно, 1.5m 70

2151000 (S*) 22mm Compact, удължаваща се дихателна система с Люерово коляно, 2.0m 70 (20*)

2152000 22mm Compact, удължаваща се дихателна система с 3L балон, 1.5m разклонение, 2.0m 35

2153000 22mm Compact, удължаваща се дихателна система с 3 L балон и филтър, 1.5m разклонение, 2.0m 35

2154000 (S*) 22mm Compact, удължаваща се дихателна система с 2L балон, 1.5m разклонение, 2.0m 35 (20*)

2155000 22mm Compact, удължаваща се дихателна система с два повторно уплътняеми водоуловителя и 1.5m 

разклонение, 3.0m

12

2156000 22mm Compact, удължаваща се дихателна система с 2L балон, 2.0m разклонение, 3.0m 25

2157000 22mm Compact, удължаваща се дихателна система с 2L балон, 2.0m разклонение, 3.0m 25

2158000 22mm Compact, удължаваща се дихателна система с Люерово коляно, 3.0m 40

1526000 Compact, удължителна тръба 2.0m 100

 илюстрация на системата

22F

22M/15F

Luer lock port

22F

2m (extended)

1.5m (extended)

22F 22F

Порт за Люеров на-

крайник

22M/15F

2.0m (удължена)

22F

1.5m (удължена)

22F

22F

22F

Принадлежност

22M 22M

2 литра22F

Compact™ удължаващи се анестезиологични 

дихателни системи предлащи 

многофункционално решение
Оптимална компресия

Икономичните уникални удължаващи се анестезиологични 

дихателни системи Compact могат да се свиват до почти 

една пета от увеличената дължина. Доставят се в свит 

вид, като така се увеличава броят системите в кашона, 

спестяват се значително пространство и разходи в 

сравнение с другите дихателни системи. Стандартният 

кашон системи Compact може да осигури на болницата 

допълнителен запас за три седмици.

• Повече системи Compact в един кашон

• По-малко складово пространство

• По-малки разходи за транспортиран обем

• По-лесно изхвърляне

Ниско съпротивление срещу потока

Конструкция с плитък профил, а оттам и по-ламинарен 

поток на газа и по-ниско съпротивление срещу потока. 

При 60 l/min съпротивлението срещу потока в удължената 

тръба е 1.0 cm H2O.

Олекотена система

По-лека от другите удължаващи се системи, гарантираща, 

че "дърпането" при въздуховодещото пособие на пациента 

е сведено до минимум.

Податливост

Податливостта на удължената тръба на системата Compact 

е 4.4ml/kPa за метър, което е по-малко от изискванията на 

стандарта ISO 5367:2000.

Регулируема дължина

Опакова се и се доставя с най-малката дължина и лесно се 

удължава до необходимото за клиничната употреба.

Лесно позициониране

Свойствата на тръбата на системата Compact позволяват 

нагласяне във всякаква позиция. Това дава възможност 

за много възможности за позициониране, идеални за 

хирургия на главата и врата, където системата може 

да се позиционира встрани от пациента и не изисква 

допълнителни съединения към пациента.

 Налична е стерилна опция

(S*) Добавете S в края на 7-цифровия код, за стерилния вариант на този продукт, напр. 5000000S (количеството стерилни продукти в кашон е показано в скоби).

Анестезиологични дихателни системи  •  Кръгови дихателни системи за възрастни
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Анестезиологични дихателни системи  •  Кръгови дихателни системи за възрастни

Clear-Flo™ анестезиологични дихателни системи

Clear-Flo са предназначени за употреба с апарати за анестезия без абсорбираща система и са подходящи за нисък поток 

от свеж газ, предлагайки значителни икономии от анестетик и газове. Могат да се използват при спонтанно дишащи 

пациенти или при необходимост балонът може да се отстрани и тръбите да се свържат към механична вентилация.

Clear-Flo™ анестезиологични дихателни системи с вътрешен лумен

Clear-Flo с допълнителната характеристика вътрешен лумен в респираторното отклонение заобикаля съда с натронкалк 

и доставя свеж газ преди еднопътния клапан ан вдишването при Y-трипътника близо до пациента. Тази характеристика 

значително намалява повторното вдишване и позволява бърза промяна в концентрацията на анестетика в рамките на едно 

или две вдишвания.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2130000 22mm Clear-Flo анестезиологична дихателна система, 1.6m – Spherasorb™ абсорбатор, 

промяна на цвета от розов към бял

4

2131000 22mm Clear-Flo анестезиологична дихателна система, 1.6m – Spherasorb абсорбатор, промяна 

на цвета от бял към виолетов

4

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2132000 22mm Clear-Flo анестезиологична дихателна система с вътрешен лумен, 1.6m – Spherasorb 

абсорбатор, промяна на цвета от розов към бял

4

2133000 22mm Clear-Flo анестезиологична дихателна система с вътрешен лумен, 1.6m – Spherasorb 

абсорбатор, промяна на цвета от бял към виолетов

4

22M/15F

Предпазна капачка

Порт за Люеров 

накрайник

Еднопътен 

клапан

Еднопътен 

клапан
30M

APL (Adjustable Pressure Limiting – регулируем ограничаващ 

налягането) клапан Mk.II

1,6m

22F

2 литра

550g

22M/15F

Предпазна капачка

Порт за Люеров 

накрайник

30M

APL клапан Mk.II

1,6m

22F

2 литра

550g

Вътрешен лумен Еднопътен 

клапан

Еднопътен 

клапан

 илюстрация на системата

 илюстрация на системата
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Анестезиологични дихателни системи  •  Коаксиални дихателни системи

Референция: 1. "Проверка на анестезиологично оборудване 3", (2004), E2, Асоциация по анестезия на Великобритания и Ирландия (AAGBI).

Вградена мониторираща 

линия на дихателния газ във 

външния лумен

Линията за мониторинг не може да 

бъде захваната случайно и така да 

бъде разкачена

(неприложимо за 2900000 и 

2901000)

Голям диаметър 30mm на 

ваншния лумен

Това гарантира поддържане до 

минимум на съпротивлението на 

потока на издишваните газове. 

При пасивната фаза на издишване 

при спонтанно дишане пациентът 

не изпитва допълнително 

съпротивление.

Асортиментът UniFlow универсални коаксиални 

анестезиологични дихателни системи е предназначен за 

удовлетворяване на потребностите на променящите се 

клинични практики и потребности на потребителя. 

Системите UniFlow са съвместими с всички стандартни 

абсорбатори на въглероден двуокис и са идаелно 

подходящи за употреба в анестезия със слаб поток.

Всяка система UniFlow е оборудвана с тестер за теч 

Лесна порверка на целостта на вътрешния лумен съгласно 

препоръката на AAGBI1. Безопасността е осигурена, защото и 

вътрешният, и външният лумен могат правилно и независимо 

да бъдат проверени за течове.

 Видео е налично на www.intersurgical.com

Вътрешният лумен има 

вграден шарнир 

Вътрешният лумен е назависим 

от външния, което намалява 

вероятността от пречупване и 

ограничаване на газовия поток

Вътрешният лумен е фиксиран 

към край при пациента

Вътрешният лумен не се движи във 

външния и не добавя мъртъв обем. 

Той позволява и поставяне на UniFlow 

тестер за теч за оценка на целостта на 

вътрешния лумен съгласно препоръката 

на AAGBI1.

Характеристика: двоен лумен

Пациентът получава по-топъл и влажен 

газ, отколкото при конвенционалните 

паралелни системи с две разклонения

Разклонение за 

отвеждане на 

издишаните газове с 

дължина до 

0.5 метра

Лесен за поставяне 

UniFlow към всяка 

абсорбираща система

Silver Knight™ версия

Налична е и версия със 

Silver Knight™, вижте стр. 56 

за подробности

социация по анестез

те

о

о

еч

о и 

о

UniFlow™ универсални коаксиални дихателни системи, 

идеално подходящи за анестезия със слаб поток 
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UniFlow™ коаксиални дихателни системи с тестер за течове

UniFlow е конвенционална дихателна система "тръба в тръба" предназначена за анестезия със слаб поток и предлагаща 

по-топъл и по-влажен газ за вдишване, както и опция с вградена мониторираща линия на дихателния газ.

UniFlow вече може да се използва и в педиатрията до 5kg тегло2.

Кат.№ Описание Кол-во/кашон

2900000 (S*) 30mm UniFlow коаксиална дихателна система с 0,5m разклонение, 1.6m 12 (10*)

2901000 30mm UniFlow коаксиална дихателна система с 0,5m разклонение, 2.4m 10

2902000 (S*) 30mm UniFlow коаксиална дихателна система с вградена мониторираща линия и 0,5m 

разклонение, 1.6m

12 (10*)

2903000 30mm UniFlow коаксиална дихателна система с вградена мониторираща линия и 0,5m 

разклонение, 2.4m

10

Кат.№ Описание Кол-во/кашон

2910000 30mm UniFlow deluxe коаксиална дихателна система с 2L балон, вградена мониторираща линия и 

0,5m разклонение, 1.6m

12

2911000 30mm UniFlow deluxe коаксиална дихателна система с 2L балон, вградена мониторираща линия и 

0,5m разклонение, 2.4m

10

 илюстрация на системата

 илюстрация на системата

 Налична е стерилна опция

(S*) Добавете S в края на 7-цифровия код, за стерилния вариант на този продукт, напр. 5000000S (количеството стерилни продукти в кашон е показано в скоби).

Референция: 2. Детска болница "Кралица Силвия", Готенбург, 2009.

Анестезиологични дихателни системи •  Коаксиални дихателни системи

22F

APL клапан Mk.II

30M

22F 22F

22F

0.5 разклонение

22M

2 литра

Вградена мониторираща 

линия

22F

1,6m

1,6m

Порт за Люеров накрайник

Принадлежности

Принадлежности

22M

22M

Предпазна 

капачка

Предпазна 

капачка

Шарнирен конектор

Шарнирен ко-

нектор

22M/15F

22M/15F

22M

22M

22M

22M

6mm

02 стъбло

22F

0.5m разклонение

Тестер за теч

Тестер за теч

22F

UniFlow deluxe коаксиални дихателни системи с тестер за теч

UniFlow deluxe коаксиални дихателни системи имат един APL клапан, 2L балон-резервоар и са налични с две различни 

дължини на линиите за мониторинг, което позволява системата да се използва за подаване на анестезия, анестезия със 

слаб поток и подаване на допълнителен кислород при възстановяване и транспортиране.
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H20 Ag+

Добавянето на антимикробна добавка със сребърни йони към тръбите на дихателните системи на Intersurgical значително намалява броя на 

жизнеспособните микроби с течение на времето. 

Тръбите са демонстрирали дълготрайно антимикробно въздействие срещу широк спектър от микроорганизми, предизвикващи вътреболнични инфекции.

Референции: 1. Intersurgical Ltd. Сертифицирани независими резултати от изпитвания, 2003.

Защита със Silver Knight

В непрекъснатата борба срещу вътреболничните инфекции 

Intersurgical разработи асортимента от системи Silver Knight 

с антимикробна добавка за допълнителна безопасност 

на пациента. Тази антимикробна добавка на основата на 

сребърни йони присъства в множество дихателни системи 

за анестезия и реанимация. Изпитването по стандарта ISO 

22196 показва намаляване на броя на жизнеспособните 

бактерии с 99.9% спрямо контролата.1

Как работи?

Silver Knight е антимикробна добавка, която използва 

сребърни йони за разрушаване на нормалната ензимна 

дейност на бактериите. Той функционира като безопасен, 

бърз и ефикасен катализатор за деактивиране на 

патогенните бактерии и предотвратяване на тяхното 

размножаване.

Тази технология позволява постепенно освобождаване 

на малки количества йони за потискане на растежа на 

микробите в и върху дихателните системи.

Дихателните системи Silver Knight са удостоверени за 

употреба да 7 дни и в неотворена опаковка остават 

активни до 5 години. 

Доказано1 е, че Silver Knight намалява появата на MRSA 

(Резистентен на Methicillin Staphylococcus aureus) 

инфекции и други организми, включително Staphyloccus 

epidermis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 

Acinetobacter calcoaceticus и Escherichia coli.

Сравнение

Сравнение между тръбата Silver Knight и 

стандартната тръба без антимикробна добавка 

срещу спектър от микроорганизми.

Стандартна тръба без 

антимикробна тръба Silver Knight

Escherichia coli

MRSA

Klebsiella pneumoniae

Acinetobacter calcoaceticus

Staphyloccus epidermis

Pseudomonas aeruginosa

Бактериални 

клетки

Външни и 

вътрешни 

повърхности

Сребърните йони 

обезвреждат 

бактериите

Silver Knight™ антимикробни дихателни системи 

Помагащи в борбата срещу вътреболничните инфекции
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Видео е налично на www.intersurgical.com

Анестезиологични дихателни системи  •  Коаксиални дихателни системи
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Silver Knight антимикробни UniFlow™ коаксиални дихателни 
системи

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2900100 30mm Silver Knight антимикробна UniFlow коаксиална дихателна система с 0,5m разклонение, 

1.6m 

12

2901100 30mm Silver Knight антимикробна UniFlow коаксиална дихателна система с 0,5m разклонение, 

2.4m

10

2902100 30mm Silver Knight антимикробна UniFlow коаксиална дихателна система с вградена 

мониторираща линия и 0,5m разклонение, 1.6m 

12

2903100 30mm Silver Knight антимикробна UniFlow коаксиална дихателна система с вградена 

мониторираща линия и 0,5m разклонение, 2.4m 

10

2910100 30mm Silver Knight антимикробна UniFlow deluxe коаксиална дихателна система с 2L балон, 

вградена мониторираща линия и 0,5m разклонение, 1.6m

12

2911100 30mm Silver Knight антимикробна UniFlow deluxe коаксиална дихателна система с 2L балон, 

вградена мониторираща линия и 0,5m разклонение, 2.4m

10

 илюстрация на системата

Inspiration

1,6m22F

22M Предпазна 

капачкаШарнирен конектор

22M/15F22F

0.5m разкло-

нение

22F

Принадлежности

22M 22M

Тестер за теч

Silver Knight

Анестезиологични дихателни системи •  Коаксиални дихателни системи
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Дихателни системи за GE Healthcare® Carestation®

Ние предлагаме асортимент от дихателни системи предназначени специално за анестезия Carestation® на GE Healthcare®.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2011110 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за употреба с Aisys®, Avance® 

и Aespire® Carestation® с фиксирано коляно, балон-резервоар 2L, разклонение 0.8m и 

комплект за спирометрия, 2.4m 

12

2011112 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за ADU Carestation® с 

фиксирано коляно, балон-резервоар 2L, разклонение 2 х 1.2m и комплект за спирометрия, 

2.4m

12

2011116 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за употреба с Aisys®, Avance® 

и Aespire® Carestation® с фиксирано коляно, балон-резервоар 2L, разклонение 1.6m и 

комплект за спирометрия, 2.4m

12

 илюстрация на системата

2,4m

0,8m

Предпазна капачка

22F

22F

22F 22M/15F22F

Принадлежности

22M

22M

22M

22M22F

22F

2 литра

 Silver Knight

Aisys, Avance, Aespire и Carestation са регистрирани търговски марки на Datex-Ohmeda, Inc. 

Datex-Ohmeda, Inc. е фирма на General Electric. GE Healthcare е регистрирана търговка марка на General Electric Company. 

Дихателни системи с комплект за спирометрия за GE Healthcare® 
Carestation®

Анестезиологични дихателни системи  •  Дихателни системи за GE Healthcare® Carestation®
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Анестезиологични дихателни системи  •  Дихателни системи за GE Healthcare® Carestation®

Дихателни системи за Aisys®, Avance® и Aespire® Carestation®

Aisys®, Avance® and Aespire® Carestation®, които са оборудвани с Усъвършенствана дихателна система (ABS), изискват 

дихателна система с коляно на разклонението за Амбу, което съединява рамото с балона на ABS. Ако ABS не е 

оборудвана с Carestation®, то тогава е подходяща стандартна дихателна система като например 2010000.

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2010088 22mm Flextube™ дихателна система за употреба с Aisys®, Avance® и Aespire® Carestation® с 

фиксирано коляно, балон-резервоар 2L и разклонение за балон, 1,6m

15

2010111 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за употреба с Aisys®, Avance® 

и Aespire® Carestation® с фиксирано коляно, балон-резервоар 2L и разклонение 1.6m, 1,6m

15

2011106 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за употреба с Aisys®, Avance® 

и Aespire® Carestation® с фиксирано коляно, балон-резервоар 2L и разклонение 1.6m, 2.4m 

12

2011110 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за употреба с Aisys®, Avance® 

и Aespire® Carestation® с фиксирано коляно, балон-резервоар 2L, разклонение 0.8m и 

комплект за спирометрия, 2.4m 

12

2011116 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за употреба с Aisys®, Avance® 

и Aespire® Carestation® с фиксирано коляно, балон-резервоар 2L, разклонение 1.6m и 

комплект за спирометрия, 2.4m 

12

2011012 22mm Flextube™ дихателна система за употреба с Aisys®, Avance® и Aespire® Carestation® с 

фиксирано коляно, балон-резервоар 2L и разклонение за балон, 2,4m

12

 илюстрация на системата

 Silver Knight

Aisys, Avance, Aespire и Carestation са регистрирани търговски марки на Datex-Ohmeda, Inc. 

Datex-Ohmeda, Inc. е фирма на General Electric. GE Healthcare е регистрирана търговка марка на General Electric Company. 

Предпазна капачка

1,6m

1,6m

22M

22M/15F22F

22F

22F

22F

2 литра

Принадлежност

22M22M
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Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2010085 22mm Flextube™ дихателна система за употреба с ADU Carestation® с фиксирано коляно, 

балон-резервоар 2L и разклонение за балон, 1.6m

15

2010109 22mm Silver Knight антимикробна Flextube дихателна система за употреба с ADU Carestation® с 

фиксирано коляно, балон 2L и 0,8m разклонение, 1.6m

12

2011008 22mm Flextube™ дихателна система за употреба с ADU Carestation® с фиксирано коляно, 

балон-резервоар 2L и разклонение за балон, 2.4m

12

2011102 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за ADU Carestation® с 

фиксирано коляно, балон-резервоар 2L и разклонение 2 х 1.2m, 2.4m 

12

2011112 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за ADU Carestation® с 

фиксирано коляно, балон-резервоар 2L, разклонение 2 х 1.2m и комплект за спирометрия, 

2.4m

12

 илюстрация на системата

Принадлежност

Предпазна 

капачка

1,6m

1,2m

0,8m

22F

22M

22F
22F 22F

22M/15F

22M

22F

2 литра
22M

Анестезиологични дихателни системи  •  Дихателни системи за GE Healthcare® Carestation®

 Silver Knight

Carestation е регистрирана търговска марка на Datex-Ohmeda, Inc. 

Datex-Ohmeda, Inc. е фирма на General Electric. GE Healthcare е регистрирана търговка марка на General Electric Company. 

Дихателни системи за ADU Carestation®

Ние предлагаме шест дихателни системи за ADU Carestation®. Разклонението за балон е оборудвано в единия край 

със специален прав конектор, който попада в "бързия конектор" на металния пръстен в долната част на сифонния 

вентилаторен блок.

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.
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Дихателни системи Mapleson A и C

Ние разполагаме с голя асортимент от олекотени версии на най-често използваните анестезиологични дихателни системи 

в класификациите Mapleson.

Коаксиални дихателни системи Mapleson D и Deluxe Bain

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2105000 За възрастни, Mapleson A Magill анестезиологична дихателна система с балон 2L, 1.6m 15

2106000 За възрастни, Mapleson A Parallel Lack дихателна система с балон 2L, 1.6m 10

2108000 (S*) За възрастни, Mapleson С система Амбу с балон 2L, 1.8m 15 (20*)

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2110000 Mapleson D Bain коаксиална дихателна система за употреба с адаптори Bain (без клапан или 

балон), 1.6m

20

2115000 Mapleson D deluxe Bain  коаксиална дихателна система с балон 2L, 1.6m 30

2115100 Silver Knight™ антимикробна Mapleson D deluxe Bain коаксиална дихателна система с балон 2L, 

1.6m 

30

2116000 Mapleson D deluxe Bain коаксиална дихателна система с балон 2L, 2.8m 10

2117000 Mapleson D deluxe Bain коаксиална дихателна система с балон 2L, 5.4m 5

 илюстрация на системата

 илюстрация на системата

15M

Принадлежности

За 6–9mm

кранче

15F 22F

15F

2 литра

1,8m

Предпазна 

капачка

APL клапан Mk.II

22M/15F

30M

22M/15F

22F
1,6m

APL клапан 30M

Тестер за теч

2 литра

Вътрешен лумен

Принадлежности

22F

22F

22F

22M

Предпаз-

на капачка

Анестезиологични дихателни системи  •  Дихателни системи Mapleson

 Silver Knight

 Налична е стерилна опция

(S*) Добавете S в края на 7-цифровия код, за стерилния вариант на този продукт, напр. 5000000S (количеството стерилни продукти в кашон е показано в скоби).
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Анестезиологична дихателна система с Т трипътник за бебета

Анестезиологична дихателна система с Т трипътник за бебета с педиатричен APL (регулируемо ограничение на 

налягането) клапан, разположен далеч от пациента и позволяващ спонтанна и ръчна вентилация, запазвайки клиничното 

поле около пациента. Тази система се базира на модификацията Jackson Rees със затворен краен балон.

Системи Амбу

Педиатричните системи Амбу имат коляно за следене на CO2 в края към пациента за директно вземане на проби. Тази 

система може да се използва в широк спектър от клинични приложения, включително физиотерапия, преместване на 

пациента и реанимация и може да се използва както за спонтанно дишащи, така и за ръчн вентилирани пациенти в 

операционните отделения.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2124000 Педиатрична, система Амбу със затворен краен балон 0.5L, 1.8m 15

2126000 Педиатрична, система Амбу със затворен краен балон 1L, 1.8m 15

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2122000 За бебета, система с балони със затворен краен балон 0.5L, 1.8m 15

2123000 (S*) За бебета, дихателна система с трипътник, със затворен краен балон 1.0L за директно 

подаване на газ за педиатрията, 1.8m

15 (12*)

 илюстрация на системата

 илюстрация на системата

15M 1,8m

Порт за Люеров 

накрайник

0.5 литра

22M/15F

Предпаз-

на капачка

0,4m

30M

Педиатричен 

APL клапан Mk.II

Затворен край

Принадлежности

За 6–9mm
кранче 15F

22F15F

1,8m

0.5 литра

Принадлежности Предпазна 

капачкаЗатворен край

15M

Педиатричен APL клапан Mk.II

30M

22M/15F

Порт за Люе-

ров накрайник

15F 22F

15F

За кранче 

6–9mm

Дихателна система Mapleson F, за бебета, с Т трипътник

 илюстрация на системата

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2120000 Дихателна система Mapleson F с трипътник, за бебета, с отворен краен балон 0.5L, 1.8m 15

2121000 (S*) Дихателна система Mapleson F, модификация Jackson Rees, с трипътник с отворен краен балон 

0.5L, 1.8m

15 (12*)

15M 1,8m

0.5 литра

22M/15F

Предпаз-

на капачка0,4m

Отворен край

Принадлежности

За 6–9mm
кранче 15F

22F15F

 Дизайн "Мечо"

 Налична е стерилна опция

(S*) Добавете S в края на 7-цифровия код, за стерилния вариант на този продукт, напр. 5000000S (количеството стерилни продукти в кашон е показано в скоби).

Анестезиологични дихателни системи

Дихателни системи Mapleson | Педиатрични дихателни системи с педиатричен APL клапан



23

info@intersurgical.com  •  www.intersurgical.com

Анестезиологични дихателни системи  •  Педиатрични кръгови дихателни системи

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2142000 15mm Flextube, анестезиологична дихателна система с Люерово коляно, 1.6m 10

2143000 15mm Flextube, анестезиологична дихателна система с Люерово коляно и водоуловител с 

повторно запечатване, 1.6m

10

 илюстрация на системата

22M/15F

Порт за Люеров накрайник22F

22F

1,6m

Предпазна капачка

Compact™ педиатрични кръгови дихателни системи

Икономичните удължаващи се анестезиологични дихателни системи Compact се доставят в компресирано състояние, 

което позволява по-голям брой системи в кашон за икономично съхранение и изхвърляне. Осигуряват значителна 

икономия на пространство в сравнение с другите дихателни системи, а стандартният кашон системи Compact може да 

осигури на болницата допълнителен запас за три седмици.**

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2161000 15mm Compact, педиатрична удължаваща се дихателна система с Люерово коляно, 1,5m 85

2162000 15mm Compact, педиатрична удължаваща се дихателна система с Люерово коляно, 2m 70

2163000 15mm Compact, педиатрична удължаваща се дихателна система с Люерово коляно, 3m 40

2164000 15mm Compact, педиатрична удължаваща се дихателна система с Люерово коляно, 1L балон-

резервоар и разклонение 1.5m, 2m

35

2165000 15mm Compact, педиатрична удължаваща се дихателна система с Люерово коляно, 1L балон-

резервоар и разклонение 1.5m, 3m

25

 илюстрация на системата

Порт за Люеров накрайник
1.5m (удължена)

22M/15F

22F

22F

** Сравнение между Compact 2150000 и Flextube 2000000, базирано на болница с четири операционни, които сменят системите всеки ден.

Flextube™ педиатрични кръгови дихателни системи

Педиатрични дихателни системи с 15mm Flextube за намаляване на обема на системата, което е особено важно при 

по-малките пациенти. Налична е опция с водоуловител с повторно запечатване за условия, кодето кондензатът или 

"отмиването" е проблем.

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.
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Анестезиологични дихателни системи  •  Дихателни системи и тръби Alterna™ – 

За многократна употреба

Дихателни системи и тръби от прозрачен силикон – за 
многократна употреба

Асортиментът от анестезиологични консумативи за многократна употреба надгражда нашите ключови принципи за 

качество, иновация и избор, като допълва съществуващия ни асортимент от дихателни продукти. При необходимост от 

решение с дихателни продукти за многократна употреба Alterna™ предлага изчерпателен асортимент от анестезиологични 

маски (стр. 48), балон-резервоари (стр. 67), конектори (стр. 72), принадлежности за дихателни системи (стр. 73). Всички 

продукти от асортимента Alterna са за многократна употреба.

Дихателни системи и тръби Clear Hytrel® – за многократна 
употреба

Кат.№ Описание Дължина Кол-во/

кашон

8790608 22mm  дихателна система от прозрачен силикон, за възрастни 0,8m 1

8790607 22mm  дихателна система от прозрачен силикон, за възрастни 1,5m 1

8746004 22mm  дихателна система от прозрачен силикон, за възрастни 0,45m 1

8746006 22mm  дихателна система от прозрачен силикон, за възрастни 0,6m 1

8746008 22mm  дихателна система от прозрачен силикон, за възрастни 0,8m 1

8746001 22mm  дихателна система от прозрачен силикон, за възрастни 1,1m 1

8746015 22mm  дихателна система от прозрачен силикон, за възрастни 1,5m 1

9317000 15mm дихателна система от прозрачен силикон, за деца 0,6m 1

9318000 15mm дихателна система от прозрачен силикон, за деца 0,8m 1

9319000 15mm дихателна система от прозрачен силикон, за деца 1,1m 1

9320000 15mm дихателна система от прозрачен силикон, за децан 1,5m 1

Кат.№ Описание Дължина Кол-во/

кашон

8790606 Дихателна система Clear Hytrel® 1,5m 1

8790015 Дихателна тръба Clear Hytrel® 1,5m 1

 илюстрация на системата

 илюстрация на системата

� 22M/15F

22F

22F

1,5m

22M/15F

22F

22F

1,5m

Hytrel е регистрирана търговска марка на DuPont.
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Принадлежности за дихателни системи  •  Балон-резервоари

 Балон-резервоари – за 
еднократна употреба

Ние предлагаме асортимент от балон-резервоари 

за еднократна употреба с отлични характеристики 

на съответствие за употреба в различни клинични 

приложения. Налични в различни размери 

и фитинги за гърлото на балона, изцяло без 

латекс.

Асортиментът включва и два балона с нашия символ 

"Мечо" за употреба в педиатрични системи. Моля, вижте 

нашия сайт за помощни материали за педиатрията.

Alterna™ балон-резервоари 
с бримка – за многократна 
употреба

Несъдържащо латекс решение при необходимост от 

надеждни, висококачествени синтетични продукти от 

асортимента на консумативите за анестезия. Произведени 

са от хлоропрен - синтетичен материал със свойства 

подобни на естествения каучук (NRL), но без свързаната 

с него опасност от Тип 1 (протеинови) алергии. Изцяло 

пригодени за стерилизиране в автоклав до 137 °C.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2830000 Балон-резервоар, 3L с кафезно съединение против премачкване и запушванене, гърло 22F 10

2820000 Балон-резервоар, 2L с кафезно съединение против премачкване и запушванене, гърло 22F 10

2810000 Балон-резервоар, 1L с кафезно съединение против премачкване и запушванене, гърло 22F 10

2811000 Балон-резервоар, 1L с кафезно съединение против премачкване и запушванене, гърло 15F 10

2812000 Балон-резервоар, 1L с кафезно съединение против премачкване и запушванене и дизайн 

"Мечо", гърло 15F

10

2805000 Балон-резервоар, 0.5L с кафезно съединение против премачкване и запушванене, гърло 15F 10

2806000 Балон-резервоар, 0.5L с кафезно съединение против премачкване и запушванене и дизайн 

"Мечо", гърло 15F

10 

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

8913000 Балон-резервоар за многократна употреба, 3L с бримка, гърло 22F 1

8912000 Балон-резервоари за многократна употреба, 2L с бримка, гърло 22F 1

8911000 Плик-резервоар за многократна употреба, 1L с бримка, гърло 22F 1

8910000 Балон-резервоари за многократна употреба, 0.5L с бримка, гърло 15F 1 

и

Дизайн "Мечо"
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Принадлежности за дихателни системи  •  Линии за мониторинг и спирометрия

 илюстрация на системата

Пациентски комплекти за спирометрия

Пациентски комплекти за спирометрия за употреба с апарати за 

анестезия GE® Anaesthesia Carestation® и Philips® с опция за спирометрия.

Пациентските комплекти за спирометрия се състоят от олекотен датчик за 

потока и избор от тръби ’’3 в едно" с дължина 2, 3, 4, 5 или 6 метра.

Датчици за поток 

Олекотеният датчик за потока е предназначен за едновременно 

наблюдение на анестезиологичния и дихателния газ, както и за 

белодробната механика като например обеми, потоци и налягания.

Датчикът за потока има три входа, един за анализ на страничния газов 

поток и два за белодробната механика. Разположеният в дихателната 

система възможно най-близо до дихателния път на пациента датчик 

за потока осигурява постоянна и точна информация за състоянието на 

спонтанното дишане или механичната вентилация на пациента.

тръба ’’3 в 1" 

Конструкцията на тръбата "3 в 1" обединява конвенционална 

мониторингова линия за анализ на газ и две тръби за измерване на 

белодробната механика, съединени в двата края с цветово обозначени 

колектори. Зеленият колектор е свързан към датчика за поток, а белият 

към монитора.

Комплектите пациентски датчици са съвместими със следните апарати за анестезия:

GE Healthcare – Aestiva®, Aisys®, Aespire® и Avance® (ако са оборудвани с пациентска спирометрия). Моля, отбележете, че не е препоръчително пациентските 

спирометрични датчици за потока на Intersurgical да се използват със системи с активно затопляне и овлажняване.

Philips IntelliSave® AX700, Dameca® Siesta i, Dameca® MRI 508, Dameca® Siesta i Whispa.

GE е регистрирана търговска марка на General Electric Company. Carestation е регистрирана търговска марка на Datex-Ohmeda, Inc.  Datex-Ohmeda, Inc. е 

фирма на General Electric. Philips, IntelliSave и Dameca са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

Intersurgical предлага и асортимент 

от дихателни системи за апарати за 

анестезия GE® Healthcare (стр. 58-60).  

Кат.№ Описание Дължина Диапазон на подавания 

обем

Мъртъв обем Кол-во/

кашон

2740000 За възрастни, пациентски комплект за 

спирометрия

2,0m 150ml – 2000ml 9,5ml 20

2741000 Педиатричен, пациентски комплект за 

спирометрия

2,0m 15ml – 300ml 2,5ml 20

2740003 За възрастни, пациентски комплект за 

спирометрия

3,0m 150ml – 2000ml 9,5ml 20

2741003 Педиатричен, пациентски комплект за 

спирометрия

3,0m 15ml – 300ml 2,5ml 20

2740004 За възрастни, пациентски комплект за 

спирометрия

4,0m 150ml – 2000ml 9,5ml 30

2741004 Педиатричен, пациентски комплект за 

спирометрия

4,0m 15ml – 300ml 2,5ml 30

2740005 За възрастни, пациентски комплект за 

спирометрия

5,0m 150ml – 2000ml 9,5ml 25

2741005 Педиатричен, пациентски комплект за 

спирометрия

5,0m 15ml – 300ml 2,5ml 25

2740006 За възрастни, пациентски комплект за 

спирометрия

6,0m 150ml – 2000ml 9,5ml 25

2741006 Педиатричен, пациентски комплект за 

спирометрия

6,0m 15ml – 300ml 2,5ml 25



27

info@intersurgical.com  •  www.intersurgical.com

Принадлежности за дихателни системи  •  Линии за мониторинг и спирометрия

Пациентски конектори за 
спирометрия

Резервни конектори за спирометрия за комплекти за 

спирометрия за възрастни и за деца.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2742000 Пациентски датчик за спирометрия, за възрастни 25

2743000 Пациентски датчик за спирометрия, за деца 25 

Кат.№ Описание Дължина Кол-во/

кашон

2734000 Мониторираща линия на дихателния газ, 1.2mm ID, мъжки Люеров порт/мъжки Люеров порт 3,0m 30

2732000 Мониторираща линия на дихателния газ, 1.2mm ID, мъжки Люеров порт/мъжки Люеров порт 2,45m 20

2725000 Мониторираща линия на дихателния газ, 1.2mm ID, мъжки Люеров порт/мъжки Люеров порт 1,8m 20

2731000 Мониторираща линия на дихателния газ, 1.2mm ID, женски Люеров порт/мъжки Люеров порт 1,8m 20

2737000 Мониторираща линия на дихателния газ, 1.2mm ID, мъжки Люеров порт/мъжки Люеров порт 0,7m 40 

Кат.№ Описание Дължина Кол-во/

кашон

2720000 Мониторираща линия на дихателния газ, 3.6mm ID, мъжки Люеров щифт/мъжки Люеров порт 1,8m 10

2721000 Комплект за мониторираща линия на налягането, 3.6mm ID, 2 х 6 mm конектори/мъжки Люеров 

порт

1,8m 10

2722000 Комплект за мониторираща линия на налягането, 3.6mm ID, мъжки Люеров щифт и нормална 

линия/мъжки Люеров порт

1,8m 10

2723000 Комплект за мониторираща линия на налягането, 3.6mm ID, 6 mm конектор/мъжки Люеров порт 1,8m 10 

 илюстрация на системата

 илюстрация на системата

Линии за мониторинг на дихателния газ

Линии за мониторинг на дихателния газ с различни 

дължини, за свързване между пациентския край на 

дихателната система през подходящ Люеров порт и 

съединението за мониторинг на дихателния газ на апарата 

за анестезия. Изработени от PVC, вътрешна облицовка от 

LDPE (полиетилен с ниска плътност).

Комплекти за линии за 
мониторинг на налягането 
за употреба със стандартни 
портове 7.6mm

Комплекти за мониторинг на налягането за апарати за 

анестезия с отделен монитор за измерване на налягането 

в дихателния път. Налични са като като базови комплекти 

със стандартни Люерови щифтове или с 6mm конектори 

към порта. Произведени от PVC.
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Конектори за линия за монитор

Този асортимент от различни Люерови портове и накрайници е предназначен за дихателни системи без съединения за 

дихателен мониторинг. На съединението за монитора може да се постави хидрофобен филтър за защита на монитора.

Кат.№ 2711000

Кол-во/кашон 50

Кат.№ 2710000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 3514000

Кол-во/кашон 75

Кат.№ 3515000

Кол-во/кашон 40

Кат.№ 2715000

Кол-во/кашон 50

Принадлежности за дихателни системи  •  Линии за мониторинг и спирометрия | Принадлежности за 

системи

7.6mm Люерово 

коляно

отстраняемо

7.6mm Люерово 

коляно

неотстраняемо

22F

22F

22M/15F
22M/15F

Люеров 

порт
Люеров 

порт

Система от клипсове за контрол на тръби

Без препъване

Дихателните системи с клипс, които се влачат по пода, са нехигиенични и могат 

да причинят злополуки. Нашата нова система от клипсове за контрол на тръбите 

се състои от две U-образни конзоли, единичен клипс за тръба и двоен клипс 

за тръби за подсигуряване на разклоненията с балон и тръбите. U-образната 

конзола е самозалепваща се и може дасе използва с червената предпазна 

капачка на нашите системи или клипсове за тръби.

KEEP THEATRES TIDY

70-150mm
170mm

Кат.№ 2713000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 2714000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 2712000

Кол-во/кашон 25

15F

15M

15M

15M

22M/15F
22M/15F

Люеров 

портЛюеров 

порт

Люеров 

порт

Видео е налично на www.intersurgical.com

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2316000 Система от клипсове за контрол на тръби 12 
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Принадлежности за дихателни системи  •  Принадлежности за системи

Предпазни клапани за продухване

Поради потенциалната опасност от свръхналягане, причинено от запушване на 

тръбата за пренос на системата за изпускане на анестетичните газове (AGSS), 

MHRA (Регулаторна агенция на Великобритания за лекарства и здравни продукти) 

издаде предупреждение за медицински уред (MDA/2010/021), призоваващо да се 

включи предпазен клапан за освобождаване на налягането.

Впоследствие с отражението на това предупреждение беше осъвременен и 

Европейският чеждународен стандарт EN ISO 80601-2-13 Работни места за 

анестезия, раздел 201.103.3.2.1. 

Там, където в анетстетичната дихателна система има 30 mm порт, като например на 

изхода на APL клапана или на всеки изход за отработен газ на апарат за анестезия, 

вентилатор или абсорбатор, трябва да се монтира един от тези клапани като защита 

в случай на запушване на тръбата за пренос.

Конектори за продухване

Асортимент от конектори за употреба с нашите тръби за продухване 22mm и 30mm, позволяващи свързване на тръбата 

към изпускателния клапан на дихателната система или към изпускателния клапан на апарата за анестезия и уред AGSS.

Стандартът ISO е 30mm, а стандартът ANSI е 19mm. В миналото е използван и 22mm.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

1972000 Предпазен клапан за изпускане на анестетичен газ 30F/22М с 4.2m 30mm Flextube™ 5 

1972001 Предпазен клапан за изпускане на анестетичен газ 30F/22М с 4.2m 22mm Flextube™ 5 

Тръба за продухване

Оцветена в синьо за да се различава от тръбите на 

анестезиологичната дихателна система, използвани в 

операционната, тръбата за продухване 30mm съответства 

на стандартите ISO за продухване с газ.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

1574066 22mm Flextube синя тръба за продухване – 50m на барабан, с надувни маншети през 0.4m 1 

1573000 22mm Flextube – 50m на барабан, с надувни маншети през 0.15m 1 

1574000 22mm Flextube – 50m на барабан, с надувни маншети през 0.4m 1

1570000 22mm Flextube синя тръба за продухване – 30m на барабан, с надувни маншети през 1.6m 1

 илюстрация

1972001

1972000

Кат.№ 1971000

Кол-во/

кашон

25

22M

30F

Кат.№ 1970001

Кол-во/

кашон

75

30M

30M

Кат.№ 1971001

Кол-во/

кашон

75

30M

30F

Кат.№ 1975000

Кол-во/

кашон

50

22M

19M

Кат.№ 1970000

Кол-во/

кашон

35

30M

22M

Видео е налично на www.intersurgical.com

Видео е налично на www.intersurgical.com
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Принадлежности за дихателни системи  •  Alterna™ конектори – За многократна употреба

 Прозрачни прави конектори - за многократна употреба

Асортиментът Alterna™ от прави конектори за многократна употреба включва специален захват за лесно сваляне и 

множество съединения към апарата или към пациента.

Прозрачен Y-трипътник – за многократна употреба

Асортиментът Alterna от Y трипътници за многократна употреба включва опции с порт и без порт.

Прозрачни колянни конектори - за многократна употреба

Асортиментът Alterna от колянни конектори за многократна употреба включва опции с кранче и Люеров порт и множество 

съединения към апарата или към пациента.

Кат.№ 9110000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9116000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9115000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9122000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9111000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9117000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9114000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9130000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9112000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9131000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9121000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9113000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9134000

Кол-во/кашон 5

22M 22M 22M/15F

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

Порт за Люе-

ров накрайник
Кранче

22F 22F 22F

8mm странич-

но  кранче

22M

22M 22M22M 22M

15M 15M 15M

15M

22F 22F 15M 15M

15M
22M/15F

8mm кранче

22F

22M/15F 22M/15F

Кат.№ 9123000

Кол-во/кашон 5

15M 15M

22M/15F

7,6mm

порт

7,6mm

порт

Кат.№ 9124000

Кол-во/кашон 5

15M 15M

22M/15F

7,6mm

порт

7,6mm

порт



31

info@intersurgical.com  •  www.intersurgical.com

Принадлежности за дихателни системи

Конектори Alterna™ – За многократна употреба | Принадлежности за дихателни системи – 

За многократна употреба

Прозрачно катетърно 
съединение

Прозрачно катетърно съединение Alterna™ за многократна 

употреба.

Кат.№ 9120000

Кол-во/кашон 5

22F
145mm

22M/15F

Клапан на издишването

Клапанът на издишването е клапан против обратно 

вдишване за употреба в приложения без обратно вдишване 

като например въвеждане на анестетик.

Кат.№ 7562700

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 7562710

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 8713851

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 8713821

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 8713823

Кол-во/кашон 1

22M/15F 22M/15F

22M

22F

22F

30mm 30mm

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

Издишване

клапан

30mm

22F 22F22M

22M

Клапан

регулиране

Клапан

регулиране

Кат.№ 8686815

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 8686820

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 8686816

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 8708801

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 8686819

Кол-во/кашон 1

22F

22M

22M

22M/15F 22M/15F

22M/15F

Кранче Кранче

Кранче

15M

Клапан

регулиране

Клапан

регулиране

Клапан

регулиране

Клапан

регулиране

22M/15F
22M/15F

Клапан

регулиране

22F

Адаптор Bain

За употреба в базови 

коаксиални дихателни 

системи Bain, кат. 

№ 2110000.

Изпускателни клапани

Без латекс Изпускателните клапани Superlite са изработени от неръждаема стомана и 

полипропилен. Те имат 30mm изход за свързване на тръба за продухване за безопасно 

отвеждане на анестезиологичния от непосредственото обкръжение.

Клапани на издишването

За употреба в дихателни системи за многократна употреба. 
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CO2 абсорбенти

Intersurgical предлага избор от абсорбенти от медицински 

клас и стандартен натрокалк за всички ваши клинични 

потребности. LoFloSorb™, Spherasorb™ и Intersorb Plus™

са разработени по най-високите стандарти, за да получите 

продукт с постоянно качество. Intersurgical се ангажира с 

това качество, както и с иновативните решения и възможно 

най-богатия избор от продуктиЮ.

Нашият асортимент от абсорбенти се различава от 

другите марки, защото е разработен от нас. Нашето най-

модерно производствено съоръжение ни позволява да 

контролираме всички аспекти, от проекта и рецептурата 

до производството. Техническият опит е налице, за 

да ви гарантира, че винаги получавате безопасен и 

висококачествен продукт.

Spherasorb™

Уникален натронкалк от медицински клас, предназначен 

специално за клинична употреба. Spherasorb се употребява 

отдавна в анестезията и отговаря на всички изисквания на 

фармакопеите на САЩ и Великобритания. Химическата 

рецептура на Spherasorb е разработена специално за 

справяне с потенциалните проблеми в медицинската среда, 

същевременно поддържайки най-голям капацитет за CO2. 

Характеристики и предимства:

• Само 1.5% натриев хидроокис. По-малко от 

стандартния натронкалк

• Зеолит за намаляване на риска от изсъхване. Никои 

абсорбенти не съдържат зеолит

• Spherasorb представлява 3-4mm сфери, обработени за 

минимизиране на потенциалното запрашаване. Еднаквата 

форма позволява равномерно уплътняване на дъното, 

водещо до по-равномерен газов поток през абсорбатора, 

а оттам и много ефективна абсорбция на СО2.

Независими изпитвания са доказали, че LoFloSorb 

елиминира риска от реакция със Sevofl urane и други 

летливи анестетици. Spherasorb надвишава изискванията 

на фармакопеята на САЩ (USP).

LoFloSorb™

Уникален абсорбент на СО2 от медицински клас, 

несъдържащ алкален хидроокис. LoFloSorb се употребява 

отдавна в анестезията и отговаря на всички изисквания 

на фармакопеите на САЩ и Великобритания. LoFloSorb 

елиминира риска от реакции с летливи анестетици.

Характеристики и предимства:

• LoFloSorb не съдържа калиев хидроокис и натриев 

хидроокис, а именно никакви агресивни химикали, които 

могат да реагират с летливи анестетици

• LoFloSorb представлява 3-4mm сфери, обработени за 

минимално запрашаване. Еднаквата форма позволява 

равномерно уплътняване на дъното, водещо до по-

равномерен газов поток през абсорбатора

• LoFloSorb предлага много стабилна промяна на цвета 

от зелен към виолетов. това елиминира възможността 

отработен продукт да бъде сбъркан с нов

Поради липсата на алкален хидроокис LoFloSorb не е 

толкова траен, колкото стандартните натронкалк или 

Spherasorb. LoFloSorb отговаря на всички изисквания на 

фармакопеята на САЩ (USP). 

Съединение A е продукт от декомпозиция на Sevofl urane 

със сухи абсорбенти. Независими изпитвания са доказали, 

че LoFloSorb елиминира риска от реакция със Sevofl urane 

и други летливи анестетици.

Intersorb™ Plus

Подходящ за употреба в анестезиологични дихателни 

системи Intersorb Plus е конвенционален натронкалк 

абсорбент на CO2, състоящ се от къси порести нишки 

с диаметър 3mm. Наличен с две индикаторни промени 

на цвета, от розов към бял и от бял към виолетов, 

изразходването на Intersorb Plus се отбелязва ясно с 

промяна на цвета. 

Intersorb Plus  надвишава изискванията на фармакопеята на 

САЩ (USP).

Какво има в нашите продукти?

Spherasorb LoFloSorb Intersorb Plus Друг стандартен 

натронкалк

Калциева хидроокис 93,5% 92,5% 97% 97%

Натриев хидроокис 1,5% Нула 3% 3%

Синтетичен кварц/аморфен Нула 7,5% Нула Нула

Зеолит 5% Нула Нула Нула

Индикатор 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

Моля, отбележете: Това са сухите съставки Всички абсорбенти съдържат 13-17% вода.
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Опции неуплътнено запълване

Кат.№ Описание Размер Кол-во/

кашон

2179000 Intersorb™ Plus варел, промяна на цвета от бял към виолетов 5L 2

2180000 Intersorb™ Plus варел, промяна на цвета от розов към бял 5L 2

2175000 Spherasorb™ варел, промяна на цвета от бял към виолетов 5L 2

2173000 Spherasorb чувал, промяна на цвета от бял към виолетов 1kg 10

2174000 Spherasorb варел, промяна на цвета от розов към бял 5L 2

2172000 Spherasorb чувал, промяна на цвета от розов към бял 1kg 10

2178000 LoFloSorb™ варел, промяна на цвета от зелен към виолетов 5L 2

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2186000 The Drum, Spherasorb патрон с абсорбент на CO2, промяна на цвета от бял към виолетов 10

2187000 The Drum, Spherasorb патрон с абсорбент на CO2, промяна на цвета от розов към бял 10

2188000 The Drum, LoFloSorb патрон с абсорбент на CO2, промяна на цвета от зелен към виолетов 10

CO2 абсорбенти  •  Опция запълване без уплътняване | The Drum™

The Drum™

1kg предварително запълнен патрон с абсорбент 

за еднократна употреба

Drum е лесният за употреба, 1kg предварително 

запълнен патрон с абсорбент на Intersurgical, специално 

предназначен за клинична употреба по време на анестезия 

за множество апарати за анестезия с единични или двойни 

абсорбатори, съвместими с предварително запълнени 

патрони с конвенционална форма.
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CO2 абсорбенти  •  The Pyramid™ | IS Pac™ | IS Can™

The Pyramid™

1kg предварително запълнен абсорбатор на въглероден двуокис за 

еднократна употреба

Pyramid е лесен за употреба абсорбатор за еднократна употреба, специално 

предназначен за клинична употреба по време на анестезия за абсорбиране на 

въглеродния двуокис в анестезиологичната дихателна система. Съвместим със 

следните анестезиологични работни места Dräger®, когато се използва заедно с 

CLIC® адаптор: Fabius®, Julian®, Primus®, Zeus®, Perseus®.

Много е важно потребителят да спазва инструкциите за употреба на съответните 

анестезиологични работни места Dräger. Вижте инструкциите за употреба върху 

всеки кашон абсорбатори Pyramid на Intersurgical.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2191001 The Pyramid, Spherasorb™ абсорбент на СО2 за еднократна употреба, промяна на цвета от бял към виолетов 6

2192001 The Pyramid, Spherasorb абсорбент на СО2 за еднократна употреба, промяна на цвета от розов към бял 6

2193001 The Pyramid, LoFloSorb™ абсорбент на СО2 за еднократна употреба, промяна на цвета от зелен към виолетов 6

IS Pac™

0,5kg предварително запълнен абсорбатор на 

въглероден двуокис за еднократна употреба

IS Pac е абсорбент на въглероден двуокис за еднократна 

употреба, който се подменя лесно и осигурява 

допълнителна опция на клиентите, предпочитащи 

предварително напълнени абсорбатори. Съвместим с 

апарати GE Healthcare® ADU.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2183003 IS Can, Spherasorb абсорбент на CO2, за еднократна употреба, промяна на цвета от бял към виолетов 10

2183004 IS Pac, Spherasorb  абсорбент на CO2, за еднократна употреба, промяна на цвета от розов към бял 10

2183005 IS Pac, LoFlosorb абсорбент на CO2, за еднократна употреба, промяна на цвета от зелен към виолетов 10

IS Can™

1kg предварително запълнен абсорбатор на въглероден 

двуокис за еднократна употреба

1kg предварително напълнен абсорбатор на въглероден двуокис 

за еднократна употреба IS Can се подменя лесно с мимимум 

манипулации и осигурява допълнителна опция на клиентите, 

предпочитащи предварително напълнени абсорбатори. Съвместим с 

анестезиологични апарати GE Healthcare®; Aisys®, Aespire® и Avance®, 

както и с апарат GE® ADU.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2196000 IS Can, Spherasorb абсорбент на CO2, за еднократна употреба, промяна на цвета от бял към виолетов 6

2197000 IS Can, Spherasorb абсорбент на CO2, за еднократна употреба, промяна на цвета от розов към бял 6

2198000 IS Can, LoFlosorb абсорбент на CO2, за еднократна употреба, промяна на цвета от зелен към виолетов 6

 Видео е налично на www.intersurgical.com

Dräger е регистрирана търговка марка на Drägerwerk AG & Co. KGaA. CLIC е регистрирана търговска марка на Dräger Medical GmbH. Fabius, Julian, Primus, 

Zeus и Perseus са регистрирани търговски марки на Dräger Medical GmbH. GE Healthcare и GE са регистрирани търговски марки на General Electric 

Company. Aisys, Aespire и Avance са регистрирани търговски марки на Datex-Ohmeda, Inc.  Datex-Ohmeda, Inc. е фирма на General Electric. 
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Dräger® ръководство за съвместимост

GE Healthcare® ръководство за съвместимост

Машина Неуплътнено 

запълване

The Drum™ The Pyramid™ IS Pac™ IS Can™

Perseus® с адаптор CLIC™ – – ü – –

Perseus® с абсорбатор за многократна употреба ü – – – –

Zeus® с адаптор CLIC™ adaptor – – ü – –

Zeus® с абсорбатор за многократна употреба ü – – – –

Primus®/Apollo® с адаптор CLIC™ – – ü – –

Primus®/Apollo® с абсорбатор за многократна употреба ü – – – –

Fabius Tiro® с адаптор CLIC™ – – ü – –

Fabius Tiro® с абсорбатор за многократна употреба ü – – – –

Fabius® GS с адаптор CLIC™ – – ü – –

Fabius® GS с абсорбатор за многократна употреба ü – – – –

Fabius® СЕ с адаптор CLIC™ – – ü – –

Fabius® СЕ с абсорбатор за многократна употреба ü – – – –

Julian® с адаптор CLIC™ – – ü – –

Julian® с абсорбатор за многократна употреба ü – – – –

Cicero™ с адаптор CLIC™ – – ü – –

Cicero™ с абсорбатор за многократна употреба ü – – – –

Cato® с адаптор CLIC™ – – ü – –

Cato® с абсорбатор за многократна употреба ü – – – –

Narkomed® 2B ü ü – – –

Narkomed® 4 ü ü – – –

Narkomed® GS ü ü – – –

Narkomed® Mobile ü ü – – –

Други ü – – – –

Машина Неуплътнено 

запълване

The Drum™ The Pyramid™ IS Pac™ IS Can™

Aisys® с предварително напълнен Multiabsorber – – – – ü
Aisys® с Multiabsorber за многократна употреба ü – – – ü
Avance® с предварително напълнен Multiabsorber – – – – ü
Avance® с Multiabsorber за многократна употреба ü – – – ü
Aespire® с предварително напълнен Multiabsorber за 

многократна употреба

– – – – ü

Aespire® с Multiabsorber за многократна употреба ü – – – ü
ADU с предварително напълнен абсорбатор Compact – – – ü ü
ADU с предварително напълнен абсорбатор Compact ü – – ü ü
Aestiva® ü ü – – –

Excel® ü ü – – –

Modulus™ ü ü – – –

Други ü ЗоА – – –

CO2 абсорбенти  •  Ръковоства за съвместимост
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Perseus, Zeus, Primus, Apollo, Fabius Tiro, Fabius, Julian и Cato са регистрирани търговски марки Dräger Medical GmbH. Narkomed е регистрирана търговска 

марка на Dräger Medical, Inc. Cicero и CLIC са търговски марки на Dräger Medical GmbH. Aisys, Avance, Aespire, Aestiva и Excel са регистрирани търговски 

марки на Datex-Ohmeda, Inc. Modulus е търговска марка на Datex-Ohmeda, Inc. Datex-Ohmeda, Inc. е фирма на General Electric. GE Healthcare е регистрирана 

търговка марка на General Electric Company. Dräger е регистрирана търговка марка на Drägerwerk AG & Co. KGaA. ЗоА: Зависи от апарата.

Maquet® (бивш Siemens®) ръковоство за съвместимост

Spacelabs® ръководство за съвместимост

Penlon® ръководство за съвместимост

Машина Неуплътнено 

запълване

The Drum™ The Pyramid™ IS Pac™ IS Can™

KION®-i ü ü – – –

FLOW™-i с абсорбатор за многократна употреба ü – – – –

Други ЗоА – – – –

Машина Неуплътнено 

запълване

The Drum™ The Pyramid™ IS Pac™ IS Can™

ARKON® ЗоА – ü – –

Focus™ ü ü – – –

Frontline™ ü ü – – –

Sirius™ ü ü – – –

Други ü ЗоА – – –

Машина Неуплътнено 

запълване

The Drum™ The Pyramid™ IS Pac™ IS Can™

A100™ ü ü – – –

SP100™ ü ü – – –

SP200™ ü ü – – –

Други ü ЗоА – – –

Други производители ЗоА ЗоА ЗоА ЗоА ЗоА

Maquet е регистрирана търговска марка на Maquet GmbH. Siemens е регистрирана търговска марка на Siemens Aktiengesellschaft. KION е регистрирана 

търговска марка на Maquet Critical Care AB. FLOW е регистрирана търговска марка на Maquet Critical Care AB. Spacelabs и ARKON са регистрирани 

търговски марки на Spacelabs Healthcare, LLC. Focus, Frontline и Sirius са търговски марки на Spacelabs Healthcare, LLC. Penlon е регистрирана търговска 

марка на Penlon Limited. A100, SP100 и SP200 са търговски наименования на Penlon Limited. 

Mindray е регистрирана търговка марка на Shenxhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. ЗоА: Зависи от апарата.

CO2 абсорбенти  •  Ръковоства за съвместимост

Mindray®

Ръководство за съвместимост на други производители

Машина Неуплътнено 

запълване

The Drum™ The Pyramid™ IS Pac™ IS Can™

A5 ü ü – – –

A7 ü ü – – –

Машина Неуплътнено 

запълване

The Drum™ The Pyramid™ IS Pac™ IS Can™

Апарат на друг производител ЗоА ЗоА ЗоА ЗоА ЗоА
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Сърдечна и дихателна реанимация и спешна помощ  •  Система Балон-Клапан-маска (БКМ) и 

маски за реанимация

Кат.№ Описание Размер 

маска

Кол-во/

кашон

7152000 За възрастни, БКМ система за реанимация, балон 1.5L 5 6

7153000 За възрастни, БКМ система за реанимация, балон 1.L с предпазен клапан (40cm H2O) 4 6

7151000 Педиатрична, БКМ система за реанимация, балон 550ml с предпазен клапан (40cm H2O) 3 5

7154000 Педиатрична, БКМ система за реанимация, балон 550ml с предпазен клапан (40cm H2O) 1 5

7150000 За бебета, БКМ система за реанимация, балон 280ml с предпазен клапан (40cm H2O) 1 5

7155000 За бебета, БКМ система за реанимация, балон 280ml с предпазен клапан (40cm H2O) и 

подвижен балон-резервоар за O2 маска размер 1

1 5

Балон-

резервоар за 

кислород

Бързо разгъване 

на балона

След вентилацията 

на пациента

Дръжка

Позволява 

вентилация с една 

ръка

Балон с текстура

За по-добро 

хващане

Предпазен 

клапан

40cm H2O on 

някои балони

Клапан за 

надуване на 

маската

Върху горната 

страна на маската 

за лесна употреба 

при оптимално 

уплътняване

Прозрачна маска

За добра видимост 

към лицето на 

пациента

Балон-резервоар

Залепен на място, 

готов за употреба

3m тръби за 

кислород

Балон-клапан-маска (БКМ) системи за реанимация

При спешните ситуации времето е от особено значение и 

няма възможност за проверка на историяат на пациента, а 

скъпото оборудване за многократна употреба често се 

замърсява. За да се избегне кръстосана инфекция от кръв, 

повръщано и секрети ние ви предлагаме пълния 

асортимент от БКМ системи за реанимация и спешна 

помощ.

Мека 

анатомична 

част

За комфортно 

прилягане
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Сърдечна и дихателна реанимация и спешна помощ  •  БКМ и маски за реанимация

Еднопътният предпазен 

клапан позволява 

преминаване на газа от 

спасителя към пациента 

без никакъв физически 

контакт между двамата

Етикет против неразрешени 

манипулации

Джобна маска за реанимация

Бърза, удобна, готова за употреба маска за реанимация

Позволява оказване на незабавна дихателна помощ на пациента без 

опасност за вас. Значително подобряващият хигиената на дишането 

"уста в уста" еднопътен предпазен клапан позволява преминаване 

на газа от спасителя към пациента без никакъв физически контакт 

между двамата и минимален риск от заразяване. Мекият маншет се 

оформя по лицето на пациента и осигурява комфотна херметичност, 

а кристално прозрачната маска позволява идеална видимост на 

цвета на пациента и незабавна индикация на ефективността на 

изкуственото дишане. повръщаното, слузта или чуждите тела, 

които препречват дихателния път на пациента, се виждат лесно. 

Оборудваната със стандартен мъжки конектор 15mm маска е 

съвместима с нашите стандартни системи за реанимация. Конекторът 

за кислород позволява подаване на допълнително кислород.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

1158000 Джобна маска с конектор за допълнително кислород, ремък, филтър и предпазна кутия 16

БКМ Принадлежности

71600007161000 2205000 2202000

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

7161000 Адаптор за PEEP (положително налягане в края на издишването) клапан за употреба с БКМ 

системи за реанимация

10

7160000 Вграден манометър за употреба с БКМ системи за реанимация и системи Mapleson C 20 

2205000 C-PEEP клапан с фиксирана стойност, син, настроен за 5cm H2O 5

2202000 C-PEEP клапан с фиксирана стойност, черен, настроен за 2,5cm H2O 5

22M

22M

22F

30M

30F

30M

30F
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 Дизайн "Мечо"

 Налична е стерилна опция

(S*) Добавете S в края на 7-цифровия код, за стерилния вариант на този продукт, напр. 5000000S (количеството стерилни продукти в кашон е показано в скоби).

Сърдечна и дихателна реанимация и спешна помощ  •  Дихателни системи

Системи Амбу за възрастни – 
Mapleson C

Многофункционалната система Mapleson C System е идеално подходяща 

за употреба в интензивното лечение, зоните за възстановяване и 

спешните отделения. Тази използвана за анестезия, реанимация и 

транспорт и "Амбу" на пациента система предлага повече "усещане" 

за реакцията на белия дроб на пациента от това на БКМ системите за 

реанимация.

Педиатрични системи Амбу

Тези педиатрични системи Амбу във вариант 0.5 или 1 литър имат коляно за следене на CO2 в края към 

пациента за директно вземане на проби. Тази система може да се използва в широк спектър от клинични 

приложения, включително физиотерапия, преместване на пациента и реанимация и може да се използва 

както за спонтанно дишащи, така и за ръчн вентилирани пациенти в операционните отделения.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2108000 (S*) За възрастни, Mapleson С система Амбу с балон 2L, 1.8m 15 (20*)

7160000 Вграден манометър за употреба с БКМ системи за реанимация и системи Mapleson C 20 

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2124000 (S*) Педиатрична, система Амбу със затворен краен балон 0.5L, 1.8m 15 (20*)

2126000 Педиатрична, система Амбу със затворен краен балон 1L, 1.8m 15 

15M 1,8m

Предпазна 

капачка

Принадлежности

30M

2 литра

APL клапан

22M/15F
За 6–9mm

кранче 15F

22F15F

 илюстрация на системата

 илюстрация на системата

1,8m

0.5 литра

Принадлежности Предпазна 

капачкаЗатворен край

15M

Педиатричен 

APL клапан

30M

22M/15F

Порт за Люе-

ров накрайник

15F 22F

15F

За кранче 

6–9mm
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O2/N2O дихателни системи

Тези системи са предназначени за употреба с различни 

марки анестетичен газ от 50% кислород и 50% азотен 

окис, прилаган по три различни начина, както следва:

• Свободен поток през дебитомер

• Отдалечен цилиндър или монтиран на стена подаващ 

клапан

• Ръчен подаващ клапан

Терапевтичните показания за този газ са много, като 

например: спешна помощ, травми, изгаряния, редукция 

на прости фрактури, родилни зали, дентална медицина, 

ендоскопия и транспорт.

O2/N2O дихателни системи за приложения със свободен поток

O2/N2O дихателни системи за приложения с отдалечен 
подаващ клапан

Предназначени специално за прилагане на анестетичен 

газ през ръчен подаващ клапан.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2612000 O2/N2O дихателна система с 2L PVC балон за еднократна употреба 25

2612001 O2/N2O дихателна система с 2L PVC балон без РVС, за многократна употреба 25

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2620001 O2/N2O дихателна система с мундщук и еднопътни клапани, 2,8m 20

2630001 O2/N2O дихателна система с маска и еднопътни клапани, 2,8m 20

 илюстрация на системата

22F

2,8m Еднопътен клапан

Еднопътен клапан

22M

O2/N2O дихателно съединение 
за приложения с ръчен 
подаващ клапан

Предназначени специално за прилагане на анестетичен 

газ през ръчен подаващ клапан.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

1644137 Clear-Guard™ Midi нискообемен дихателен филтър с мундщук 50

1344131 Inter-Guard™ дихателен филтър с мундщук 50

Сърдечна и дихателна реанимация и спешна помощ  

системи за подаване на кислород и азотен окис

13441311644137

ожения със свободен поток

Кол-во/

2612001

2612000

 Видео е налично на www.intersurgical.com

30M 30M

22F 22F/15M
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Забележки
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Свържете се с нас  

Общувайте с нас

    

Посетете нашия сайт

Ние направихме значителни промени за по-приятни онлайн изживявания на посетителите на нашия сайт. Навигацията в 

него вече е много по-лесна и откринате това, което ви трябва. Добавихме клипове за обучение и литератураза изтегляне, 

които са полезни инструменти за преподаватели и медици. Ако имате запитване как те могат да се използват на 

производствено ниво, кажете с какво можем да ви помогнем.

Intersurgical по целия свят

Ако не намирате артикула, който търсите, или ако искате да направите поръчка, се свържете с вашия местен 

представител (вижте по-долу). За всички останали международни запитвания, се свържете с Обслужване 

на клиенти на тел. +44 (0) 118 9656 300, изпратете ни email на адрес:  info@intersurgical.com или намерете 

вашия местен дистрибутор на www.intersurgical.com/distributors

www.intersurgical.com

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

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 6809 2046

info@intersurgical.co.jp

Taiwan

+886 4 2380 5430

info@intersurgical.com.tw

Philippines

+63 2820 4124

info@intersurgical.ph

USA

+1 315 4512 900

support@intersurgicalinc.com

Colombia

+57 1 742 5161

info@intersurgical.co

Australia

+61 (0)2 8048 3300

info@intersurgical.com.au

Bulgaria

+359 2 492 13 89

info@surgimed-bg.com

Дистрибутор:

СЪРДЖИМЕД ЕООД
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Crane House, Molly Millars Lane,

Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ 

United Kingdom

Тел: +44 (0) 118 9656 300

Факс: +44 (0) 118 9656 356

info@intersurgical.com

www.intersurgical.com

СЪРДЖИМЕД ЕООД

гр. София 1510

 ул „Васил Кънчев“ 26

 вх. Г, ет. 2, офис 8

 БИЗНЕС ЦЕНТЪР

тел.:    +359 2 492 13 89

факс:   +359 884 18 82 31

моб.:    +359 887 507 957

             +359 888 609 133

info@surgimed-bg.com

www.surgimed-bg.com


