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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.
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Поддържане на 
дихателните пътища

Асортимент от уреди за поддържане на дихателните пътища, 

включително иновативните i-gel® и ларингиални дихателни 

маски, принадлежности за поддържане на дихателните 

пътища, дихателни филтри и съединения към пациента.
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Intersurgical  •  Качество, иновация и избор

Въздуховодещи пособия  •  Въздуховоди Guedel

Продукт с намалено въздействие върху околната среда 

 Налична е стерилна опция

(S*) Добавете S в края на 7-цифровия код, за да поръчате стерилния вариант на този продукт, напр. 5000000S

Кат.№ Описание Размер ISO Кол-во/

кашон

1115120 (S*) Монолитен въздуховод Guedel, виолетов 5 12.0 70  

1114100 (S*) Монолитен въздуховод Guedel, червен 4 10.0 80  

1113090 (S*) Монолитен въздуховод Guedel, оранжев 3 9.0 80  

1112080 (S*) Монолитен въздуховод Guedel, зелен 2 8.0 100  

1111570 (S*) Монолитен въздуховод Guedel, жълт 1.5 7.0 100  

1111065 (S*) Монолитен въздуховод Guedel, бял 1 6.5 20  

1110055 (S*) Монолитен въздуховод Guedel, сив 0 5.5 25  

1100050 (S*) Монолитен въздуховод Guedel, син 00 5.0 25  

1000035 (S*) Монолитен въздуховод Guedel, розов 000 3.5 25  

Монолитен въздуховод Guedel

Безопасна конструкция

Използвайки най-съвременните производствени технологии 

Intersurgical произведе първите революционни въздуховоди 

Guedel през последните 30 години. 

Съчетаващата в едно два материала със съвсем различни 

физически свойства монолитна конструкция елиминира отделния 

блок за захапване във всички останали въздуховоди Guedel. 

Разхлабеният или разглобен блок за захапване е истинска 

заплаха за безопасността на пациента и в миналото беше обект 

на различни предупреждения за опасност. Нашата монолитна 

конструкция преодолява всички свързани рискове. 

Освен подобрената безопасност монолитната конструкция 

предлага и мек накрайник, намаляващ риска от травма за 

пациента. Предлагаме и стерилна опция за допълнителен избор.

Видео е налично на www.intersurgical.com

Девет размера със 

съответни цветове

За посрещане на всякакви 

потребности на пациентите

Монолитна конструкция

Без отделен вътрешен блок 

за захапване – безопасна 

конструкция

Мек накрайник

Намалява риска от увреждане 

на тъканите

Твърд корпус

За поддържане на дихателния път

По-мек втори материал

Намалява потенциала от 

увреждане на зъбите

Ясно цветово 

обозначение

За лесна идентификация



5

info@intersurgical.com  •  www.intersurgical.com

Въздуховодещи пособия  •  i-gel® надезичен въздуховод

i-gel® надезичен въздуховод

За употреба при анестезия и реанимация

За употреба при анестезия и реанимация I-gel е истински уникален, за еднократна употреба, без латекс и PVC, уред 

за Поддържане на дихателните пътища то второ поколение, олицетворяващ кулминацията на дългогодишна скъпа 

изследователска и внедрителска работа. Изработеният от термопластичен еластомер с медицинско качество I-gel 

е проектиран с цел създаване на нераздуващо се анатомично уплътняване на фарингиалните, ларингиалните и 

периларингиалните структури, предотвратявайки компресионна травма. I-gel е наличен в седем размера и се доставя в 

иновативна, цветово обозначена предпазна опаковъчна рама или клетка. 

www.i-gel.com

Видео е налично на www.intersurgical.com

Кат.№ Описание Размер Тегло Кол-во/

кашон

8205000 i-gel, голям, за възрастни, надезичен въздуховод 5 90+kg 25  

8204000 i-gel, средно голям, за възрастни, надезичен въздуховод 4 50-90kg 25  

8203000 i-gel, малък, за възрастни, надезичен въздуховод 3 30–60kg 25  

8225000 i-gel, голям педиатричен, надезичен въздуховод 2,5 25-35kg 10  

8202000 i-gel, малък педиатричен, надезичен въздуховод 2 10-25kg 10  

8215000 i-gel, за бебета, надезичен въздуховод 1,5 5–12kg 10  

8201000 i-gel, за новородени, надезичен въздуховод 1 2–5kg 10   

Стомашна сонда

i-gel има стомашна сонда (освен размер 1). Тя 

осигурява ранно предупреждение за рефлукс, 

позволява минаване на носоглътъчна тръба 

за изпразване на съдържанието на стомаха и 

улеснява вентилацията

15mm конектор

Надеждно съединяване към 

всички стандартни катетърни 

съединения или конектори

Ясна информация за продукта

За бърза и лесна справка. Включва 

потвърждение за размера и инструкции 

за теглото

Обозначение на позицията

(само за възрастни)

Лесно потвърждение на 

дълбочината на поставяне

Проксимален край на 

стомашната сонда

Дистален край на 

стомашния канал

Вграден блок за захапване

Намалява вероятността от 

запушване на дихателния път

Стабилизатор на устната кухина

Улеснява поставянето и елиминира 

възможността за завъртане

Опора над езика

Намалява вероятността от "гълтане на 

езика" и запушване на дихателния път

Ненадувен маншет

Изработен от уникален мек, 

гелообразен материал, улесняващ 

поставянето и намаляващ травмите

 Стерилно
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Въздуховодещи пособия  •  i-gel® надезичен въздуховод

i-gel® O2 Resus Pack

За употреба при анестезия и реанимация

i-gel O2 Resus Pack ви дава всичко необходимо. Пакетът 

съдържа надезичен въздуховод с i-gel O2 от второ 

поколение с лесна за сваляне вътрешна тава, съдържаща 

саше с лубрикант, ремък за опора на дихателната тръба 

и тръбата за изсмукване, всички пакетирани в специално 

проектирана прозрачна и стерилна твърда опаковка. Тази 

уникална конструкция осигурява защита на съдържанието 

при транспорт и съхранение. Наличният в три размера 

за възрастни, i-gel O2 е с цветен пръстен за фиксиране, 

позволяващ бърза и лесна идентификация на размера.

www.i-gel.com

Видео е налично на www.intersurgical.com

Кат.№ Описание Тегло Кол-во/

кашон

8705000 i-gel O2 Resus Pack, голям, за възрастни – съдържа размер 5 i-gel O2 с 

оранжев пръстен за фиксиране, саше с лубрикант, ремък за опора на 

дихателната тръба и 12FG смукателна тръба

90+kg 6  

8704000 i-gel O2 Resus Pack, средно голям, за възрастни – съдържа размер 4 i-gel 

O2 със зелен пръстен за фиксиране, саше с лубрикант, ремък за опора на 

дихателната тръба и 12FG смукателна тръба

50–90kg 6  

8703000 i-gel O2 Resus Pack, малък, за възрастни – съдържа размер 3 i-gel O2 с жълт 

пръстен за фиксиране, саше с лубрикант, ремък за опора на дихателната 

тръба и 12FG смукателна тръба

30–60kg 6  

 Стерилно

Моля, отбележете: Смукателната тръба съдържа PVC.

Порт за допълнително кислород

За прилагане на пасивна оксигенация 

като компонент от кардиоцеребрална 

реанимация (CCR)

Цветен пръстен за 

фиксиране

За фиксиране на позицията на 

i-gel O2 с ремък за опора на 

дихателната тръба

Съдържание на 

опаковката
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Въздуховодещи пособия •  Ларингиални дихателни маски

Ларингиални дихателни маски

Пълен асортимент от ларингиални дихателни маски за еднократна употреба, подходящи за анестезия и реанимация, 

включително Solus™ Standard, армираната Solus™ Flexible, меките Solus™ Satin и Supra™ силиконови опции. 

Всички ларингиални дихателни маски на Intersurgical са за еднократна употреба, не съдържат латекс и се доставят стерилни.

Solus™ Satin

Solus Satin е нашият асортимент от ларингиални дихателни 

маски за еднократна употреба с по-мека тръба за повече 

гъвкавост.

Кат.№ Описание Размер Тегло Кол-во/

кашон

8005003 Solus Satin, голяма, ларингиална дихателна маска, за възрастни 5 70+kg 20  

8004003 Solus Satin, средно голяма, ларингиална дихателна маска, за възрастни 4 50-70kg 20  

8003003 Solus Satin, малка, ларингиална дихателна маска, за възрастни 3 30-50kg 20  

 Стерилно

Висококачествен клапан

За постоянно качество на маншета

Класическа форма 

на маншета

Постоянно надеждна 

употреба

Съществена информация

Видима върху листовката за бърза справка

Материал с понижено триене

Намалено опъване при поставяне/изваждане

Вградена линия за 

надуване*

Намалява риска от 

увреждане при употреба

* Вградена линия за надуване има само при продуктите Solus

Видео е налично на www.intersurgical.com

Кат.№ Описание Размер Тегло Кол-во/

кашон

8005000 Solus Standard, ларингиална дихателна маска, голяма, за възрастни 5 70+kg 20

8004000 Solus Standard, ларингиална дихателна маска, средно голяма, за възрастни 4 50-70kg 20  

8003000 Solus Standard, ларингиална дихателна маск,амалка, за възрастни 3 30-50kg 20  

8025000 Solus Standard, ларингиална дихателна маска, голяма, за деца 2,5 20-30kg 20  

8002000 Solus Standard, ларингиална дихателна маска, малка, за деца 2 10-20kg 20  

8015000 Solus Standard, ларингиална дихателна маска, за бебета 1,5 5–10kg 20  

8001000 Solus Standard, ларингиална дихателна маска, за новородени 1 <5kg 20   

Solus™ Standard

Произведената от специално подбрани материали 

Solus Standard има качеството, гъвкавостта и якостта, 

необходими за ефективна работа при най-различни 

трудни клинични приложения, включително педиатрична 

анестезия. Налична в пълен асортимент, от възрастни 

до новородени.



8

Intersurgical  •  Качество, иновация и избор

Въздуховодещи пособия •  Ларингиални дихателни маски

Supra™ silicone

При необходимост от алтернатива на нееднократните или PVC 

ларингиални дихателни маски, ви трябва точно Supra силикон. 

Налична в седем размера, от възрастни до новородени.

Кат.№ Описание Размер Тегло Кол-во/

кашон

8105000 Supra, голяма, силиконова ларингиална дихателна маска, за възрастни 5 70+kg 20  

8104000 Supra, средно голяма, силиконова ларингиална дихателна маска, за възрастни 4 50-70kg 20  

8103000 Supra, малка, силиконова ларингиална дихателна маска, за възрастни 3 30-50kg 20  

8125000 Supra, голяма, силиконова ларингиална дихателна маска, за деца 2,5 20-30kg 20  

8102000 Supra, малка, силиконова ларингиална дихателна маска, за деца 2 10-20kg 20  

8115000 Supra, силиконова ларингиална дихателна маска, за бебета 1,5 5–10kg 20  

8101000 Supra, силиконова ларингиална дихателна маска, за новородени 1 <5kg 20  

Solus™ безопасни за Магнитно-резонансна образна 

диагностика

Асортимент от стерилни ларингиални дихателни маски за еднократна 

употреба, оборудвани със специално проектирани несъдържащи 

жеелязо клапи, гарантирано невзаимодействащи с магнита на МР 

скенера. Пластмасовият клапан гарантира абсолютна надеждност за 

срока на годност на всеки уред.

 

 Стерилно

Solus™ Flexible 

Solus Flexible осигурява идеалното решение за съвместни дихателни процедури, 

като например УНГ, дентална, челюстна и очна хирургия, където твърдите 

дихателни тръби могат да препречат достъпа на хирурга. Армираната с метал 

тръба позволява гъвкавост без пречупване и може да се премества във всеки 

момент от процедурата без притеснения за газовия поток.

Кат.№ Описание Размер Тегло Кол-во/

кашон

8005001 Solus Flexible, ларингиална дихателна маска с армирана тръба, голяма, за възрастни 5 70+kg 20  

8004001 Solus Flexible, ларингиална дихателна маска с армирана тръба, средно голяма, за 

възрастни

4 50-70kg 20
 

8003001 Solus Flexible, ларингиална дихателна маска с армирана тръба, малка, за възрастни 3 30-50kg 20  

8025001 Solus Flexible, ларингиална дихателна маска с армирана тръба, голяма, за деца 2,5 20-30kg 20  

8002001 Solus Flexible, ларингиална дихателна маска с армирана тръба, малка, за деца 2 10-20kg 20  

Кат.№ Описание Размер Тегло Кол-во/

кашон

8005002
Solus безопасна за МР диагностика, голяма, ларингиална дихателна маска, за 

възрастни

5 70+kg
20  

8004002
Solus безопасна за МР диагностика, средно голяма, ларингиална дихателна маска, за 

възрастни

4 50-70kg
20  

8003002
Solus безопасна за МР диагностика, малка, ларингиална дихателна маска, за 

възрастни

3 30-50kg
20  

8025002 Solus безопасна за МР диагностика, голяма, ларингиална дихателна маска, за деца 2,5 20-30kg 20  

8002002 Solus безопасна за МР диагностика, малка, ларингиална дихателна маска, за деца 2 10-20kg 20  

8015002 Solus безопасна за МР диагностика, ларингиална дихателна маска, за бебета 1,5 5–10kg 20  

8001002 Solus безопасна за МР диагностика, ларингиална дихателна маска за новородени 1 <5kg 20   
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Въздуховодещи пособия  •  InTube™ ендотрахеални тръби

InTube™ ендотрахеални тръби

Предназначеният за употреба при анестезия, реанимация и спешна помощ асортимент InTube на Intersurgical предлага 

три варианта за ET тръби: с маншет, подсилена и без маншет, с изчерпателен асортимент от размери - от педиатрични до 

възрастни. Доставят се стерилни, индивидуално пакетирани, без латекс и за еднократна употреба. 

Висококачествен 

клапан

За постоянно качество 

на маншета

Гъсто навита 

армировка

(само за подсилени)

Повишава гъвкавостта 

и намалява риска 

от пречупване при 

употреба

Мек накрайник

За намаляване 

на потенциалните 

травми

Висококачествен 

конектор 15mm

Надеждно 

свързване към 

цялото стандартно 

оборудване

Прецизна 

калибрация

Надеждна 

индикация на 

дълбочината на 

поставяне

Непрозрачна за 

рентгенови лъчи линия

Позволява ясна идентификация 

на InTube на радиографските 

изображения

Отвор на Мърфи

За намаляване на риска от 

запушване и поддържане 

на газовия поток

Маншет с голям обем и 

ниско налягане

Осигурява равномерно 

разпределение на 

налягането върху 

голяма повърхност, 

намалявайки налагянето 

върху деликатните 

тъкани на трахеята. 

Маншетът позволява и 

известно движение на 

ендотрахеалната тръба 

без движение на маншета 

спрямо стените на трахеята

Маркери за 

дълбочината

Помагащи за 

правилното 

поставяне на InTube

Кат.№ Описание размер 

(вътрешен диаметър)

Кол-во/

кашон

8040100 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 10,0mm 10  

8040095 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 9.5mm 10  

8040090 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 9.0mm 10  

8040085 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 8.5mm 10  

8040080 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 8.0mm 10  

8040075 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 7.5mm 10  

8040070 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 7.0mm 10   

8040065 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 6.5mm 10  

8040060 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 6.0mm 10  

8040055 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 5.5mm 10  

8040050 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 5.0mm 10  

8040045 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 4.5mm 10   

С маншет

 Стерилно

 илюстрация
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Въздуховодещи пособия  •  InTube™ ендотрахеални тръби

Кат.№ Описание размер 

(вътрешен диаметър)

Кол-во/

кашон

8060100 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 10,0mm 10  

8060095 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 9.5mm 10  

8060090 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 9.0mm 10  

8060085 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 8.5mm 10  

8060080 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 8.0mm 10  

8060075 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 7.5mm 10  

8060070 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 7.0mm 10   

8060065 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 6.5mm 10  

8060060 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 6.0mm 10  

8060055 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 5.5mm 10  

8060050 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 5.0mm 10  

8060045 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 4.5mm 10   

Армирана

Без маншет

Кат.№ Описание размер 

(вътрешен диаметър)

Кол-во/

кашон

8050070 InTube, ендотрахеална тръба без маншет 7,0mm 10  

8050065 InTube, ендотрахеална тръба без маншет 6,5mm 10  

8050060 InTube, ендотрахеална тръба без маншет 6,0mm 10  

8050055 InTube, ендотрахеална тръба без маншет 5,5mm 10  

8050050 InTube, ендотрахеална тръба без маншет 5,0mm 10  

8050045 InTube, ендотрахеална тръба без маншет 4,5mm 10  

8050040 InTube, ендотрахеална тръба без маншет 4,0mm 10   

8050035 InTube, ендотрахеална тръба без маншет 3,5mm 10  

8050030 InTube, ендотрахеална тръба без маншет 3,0mm 10  

8050025 InTube, ендотрахеална тръба без маншет 2,5mm 10  

 Стерилно

 илюстрация

 илюстрация
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Алуминиева сърцевина

Позволява на потребителя 

лесно оформяне

Дихателни принадлежности  •  Водачи за интубационни тръби и интубационни сондии

Повърхност с ниско триене

За лесно поставяне и работа

Повърхност с ниско триене 

За лесно поставяне и изваждане

InterGuide водач за интубационна тръба „буже“

InterGuide е гъвкав водач за интубационна тръба, известен като разширител. Той позволява позитивна локация на 

трахеята и последващо поставяне на ендотрахеалната тръба в трудни дихателни ситуации. InterGuide  е за еднократна 

употреба, не съдържа латекс и се доставя стерилен в лесна за отваряне индивидуална опаковка.

Кат.№ Описание Размер Външен диаметър 

(ВД)

Дължина Кол-во/

кашон

8080014 InterForm стилет за оформяне на  

интубационната тръба

14FR 4,7mm 340mm 10  

8080010 InterForm стилет за оформяне на  

интубационната тръба

10FR 3,3mm 340mm 10  

8080006 InterForm стилет за оформяне на  

интубационната тръба

6FR 2,0mm 275mm 10  

InterForm стилет за оформяне на  интубационната тръба

InterForm е гъвкав стилет, позволяващ на потребителя да оформя подходящо еднотрахеалната тръба за лесно поставяне и 

повече контрол върху въздуховода. InterForm е за еднократна употреба, не съдържа латекс и се доставя стерилен в лесна 

за отваряне индивидуална опаковка. 

Кат.№ Описание Размер Външен диаметър 

(ВД)

Дължина Кол-во/

кашон

8070015 InterGuide трахеална тръба с интубиращ 

разширител

15FR 5,0mm 700mm 10  

8070010 InterGuide трахеална тръба с интубиращ 

разширител

10FR 3,3mm 700mm 10  

8070006 InterGuide трахеална тръба с интубиращ 

разширител

6FR 2,0mm 530mm 10  

 Стерилно

Атравматичен coudé 

накрайник (със закривен връх)

За намаляване на потенциалните 

травми за пациента



12

Intersurgical  •  Качество, иновация и избор

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

5469000 OptiLube™, 5g сашета с лубрикант 150  

Дихателни принадлежности  •  Ларингоскопия | Сашета с лубрикант

Монолитна човка от 

високоустойчива на удар 

ABS пластмаса

Твърдата човка икономична алтернатива 

за еднократна употреба в сравнение с 

металните човки за многократна употреба

Свръхгладка човка с 

матово покритие

Плавно минаване през 

дихателния път и лесно 

вкарване на тръбата без 

отразяване на светлината 

от човката

Механизъм за 

фиксиране към 

дръжката с два 

пластмасови щифта

Осигурява сигурно и 

положително съединяване 

на лопатката към дръжката

OptiLube е търговска марка на Optimum Medical Solutions.

Кат.№ Описание Размер Кол-во/

кашон

7044000 Пластмасова човка за ларингоскоп, тип Macintosh, за еднократна 

употребаеднократна употреба

4 40
 

7043000 Пластмасова човка за ларингоскоп, тип Macintosh, за еднократна 

употребаеднократна употреба

3 40
 

7042000 Пластмасова човка за ларингоскоп, тип Macintosh, за еднократна 

употребаеднократна употреба

2 50
 

7041000 Пластмасова лопатка за ларингоскоп, тип Miller, за еднократна употреба 1 70

7040000 Пластмасова лопатка за ларингоскоп, тип Miller, за еднократна употреба 0 70  

Пластмасови човки за 
ларингоскоп за еднократна 
употреба

Пластмасовите лопатки за ларингоскоп на Intersurgical 

осигуряват безопасна, здрава, лека и икономична 

алтернатива на металните версии за многократна употреба. 

Асортиментът човки тип Miller и Macintosh осигуряват 

ефективно осветление и визуализация на дихателния 

път за по-лесна интубация и проход на дихателния път. 

Нашите накрайници са съвместими със зелените дръжки 

по ISO7376-3, както показва зеленото лого на Intersurgical 

върху петата на лопатката.

Висока оптична светлинна 

проводимост

Осигурява на потребителя отличен пренос 

на светлината до върха на човката

OptiLube™ сашета с лубрикант

OptiLube™ сашета с лубрикант съдържат 5g 

водоразтворим гел-лубрикант за употреба при 

подготовката на въздухоносещи пособия като 

надезични въздуховоди, ендотрахеални тръби и назо-

орофарингеални въздуховоди.Той може да се използва и 

за кондициониране на стомашната сонда на въздуховоди 

от второ поколение като например i-gel®, както и за 

смазване на изсмукващи и орогастритни тръби. OptiLube™  

е наличен в кашон със 150 сашета.
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Кат.№ 1899000   (S*) 

Кол-во/

кашон

35            (15*)

Компресируем обем  12ml

Кат.№ 1892000 

Кол-во/

кашон

25

Кат.№ 1995000

Кол-во/

кашон

25

Кат.№ 1990000

Кол-во/

кашон

25

Кат.№ 1992000

Кол-во/

кашон

25

Кат.№ 1991000

Кол-во/

кашон

20

Кат.№ 1893000

Кол-во/

кашон

25

Кат.№ 1891000

Кол-во/

кашон

25

Кат.№ 1997000   (S*) 

Кол-во/

кашон

30            (15*)

Компресируем обем  10ml

Кат.№ 1993000 

Кол-во/

кашон

30

Компресируем обем  10ml

Кат.№ 2714000  (S*) 

Кол-во/

кашон

25            (15*)

Компресируем обем  11ml

Кат.№ 1883000

Кол-во/

кашон

70

Кат.№ 1897000   (S*) 

Кол-во/

кашон

35            (15*)

Компресируем обем  12ml

8.5F

15M

22F

22M

22M/15F

15M

22M

22M/15F

22F

22M/15F

22M

22M

22M

22M/15F

22F

22M

22F

22F

15M

22M/15F

15M

22M/15F

Шарнир

22M/15F шарнир

15M
15M

22M/15F шарнир

Шарнир

Кат.№ 1898000   (S*) 

Кол-во/

кашон

35            (15*)

Компресируем обем  12ml

15M

22M/15F шарнир

Шарнир

Покрива прило-

жения 7.6mm и 

9.5mm

Двойношарнирни колянни съединения

Асортимент от двойношарнирни съединения, осигуряващи допълнителна мобилност при свързването към пациента, с 

различни портове за всички приложения. За допълнителна безопасност всички капачки на портовете на lntersurgical са 

фиксирани към конекторите, за да не се загубят и за да не бъдат поставяни неправилно.

За ръководство за нашите портове и капачки вижте стр. 4

Фиксирани колена

Асортимент от фиксирани колянни съединения с различни портове за множество кклинични приложения. За 

допълнителна безопасност всички капачки на портовете на lntersurgical са фиксирани към конекторите, за да не се 

загубят и за да не бъдат поставяни неправилно.

За ръководство за нашите портове и капачки вижте стр. 4

Свързвания към пациента  •  Колена

Двойна капачка с уплътнениеКапачка с порт 7.6mm

Люеров порт

Капачка с порт 7.6mm
Люеров порт

6mm стъбло

6mm стъбло

7.6mm порт

7.6mm порт 7.6mm порт 7.6mm порт

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).

Видео е налично на www.intersurgical.com

Видео е налично на www.intersurgical.com
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Свързвания към пациента  •  Катетърни съединения

Кат.№ 3511000 

Кол-во/кашон 50

Компресируем обем 44ml

Кат.№ 3517000

Кол-во/кашон 50

Компресируем обем 43ml

Гъвкави катетърни съединения

Наличен е асортимент от гъвкави катетърни съединения с 

различни колянни съединения и портове за всички приложения. 

За допълнителна безопасност всички капачки на портовете на 

lntersurgical са фиксирани към конекторите, за да не се загубят и 

за да не бъдат поставяни неправилно.

За ръководство за нашите портове и капачки вижте стр. 4

Кат.№ 3501000   (S*)

Кол-во/кашон 50            (85*)

Компресируем обем 45ml

Кат.№ 3508000

Кол-во/кашон 50

Компресируем обем 49ml

Кат.№ 3515000

Кол-во/кашон 40

Компресируем обем 50ml

Кат.№ 3506000 

Кол-во/кашон 50

Компресируем обем 48ml

22F

22M/15F

22F 22M/15F

22F

22M/15F

Порт за Люеров 

накрайник
22F

Шарнир
22M/15F 

шарнир

22F

15M 15F

Съединение за назален катетър

22F

22M/15F

 Капачка с порт 7.6mm

ия. 

а

т и 

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). 

Кат.№ 3516000   (S*)

Кол-во/кашон 50            (85*)

Компресируем обем 47ml

Кат.№ 3505000   (S*)

Кол-во/кашон 50            (85*)

Компресируем обем 48ml

22F

Шарнир
22M/15F 

шарнир

 Капачка с порт 7.6mm

22F

Шарнир

Покрива приложения 7.6mm и 9.5mm

22M/15F 

шарнир

 Двойна капачка с уплътнение

170mm 170mm

170mm 170mm

170mm
170mm

170mm
170mm

 Видео е налично на www.intersurgical.com
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Свързвания към пациента  •  Катетърни съединения

Superset™ катетърни съединения

Superset катетърните съединения са с конструкция тип 

акордеон, позволяваща контрол на позиционирането.

Конструкцията позволява коригиране на компресируемия обем 

и корекциа на дължината от 70mm до 150mm, без конекторите.

Налични с фиксирани и двойношарнирни колянни съединения 

и различни портове за всички приложения. За допълнителна 

безопасност всички капачки на портовете на lntersurgical са 

фиксирани към конекторите, за да не се загубят и за да не бъдат 

поставяни неправилно.

За ръководство за нашите портове и капачки вижте стр. 4.

Кат.№ 3504000   (S*) 

Кол-во/кашон 75            (75*)

Компресируем обем 22-43ml

Кат.№ 3502000   (S*) 

Кол-во/кашон 75            (40*)

Компресируем обем 23-44ml

Кат.№ 3514000   (S*) 

Кол-во/кашон 75            (40*)

Компресируем обем 26-47ml

Кат.№ 3512000

Кол-во/кашон 75

Компресируем обем 27-47ml

Кат.№ 3535000

Кол-во/кашон 15

Компресируем обем 13-16ml

Кат.№ 3534000

Кол-во/кашон 25

Компресируем обем 10-13ml

Педиатрични/неонатални
7.6mm порт

15M

15F

Неонатални 7.6mm порт

15M

8.5F

22M/15F22F

Порт за Люеров накрайник

22F

Шарнир

22F

22F

22M/15F

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).

Кат.№ 3520000   (S*) 

Кол-во/кашон 75            (40*)

Компресируем обем 23-47ml

Кат.№ 3521000   (S*) 

Кол-во/кашон 75            (40*)

Компресируем обем 26-50ml

Шарнир

22F

 Капачка с порт 7.6mm

Шарнир

Покрива приложения 7.6mm и 9.5mm

22F

Двойна капачка с уплътнение

70-150mm 70-150mm

70-150mm 70-150mm

70-150mm 70-150mm

49-100mm 49-100mm

 Видео е налично на www.intersurgical.com
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Свързвания към пациента  •  Катетърни съединения | Прозрачни съединения към пациента -

За многократна употреба

Кат.№ 5120000   (S*) 

Кол-во/кашон 50            (85*)

Компресируем обем 30ml

Кат.№ 5180000   (S*)

Кол-во/кашон 50            (85*)

Компресируем обем 37ml

Smoothbore катетърни 
съединения

Асортимент от Smoothbore катетърни съединения, 

осигуряващи добри характеристики на потока, повече 

съвместими тръби и прозрачни, нечупливи тръби. Налични в 

различни дължини с двойношарнирни съединения и двойни 

капачки. За допълнителна безопасност всички капачки на 

портовете на lntersurgical са фиксирани към конекторите, за 

да не се загубят и за да не бъдат поставяни неправилно.

За ръководство за нашите портове и капачки вижте стр. 4

Кат.№ 5250000   (S*) 

Кол-во/кашон 50            (50*)

Компресируем обем 51ml

Покрива приложения 7.6mm и 9.5mm

Двойна капачка с уплътнение

22M/15F шарнирШарнир

22F

Покрива приложения 7.6mm и 9.5mm

Двойна капачка с уплътнение

22M/15F шарнирШарнир

22F

Двойна капачка с уплътнение

Покрива приложения 7.6mm и 9.5mm 22M/15F шарнир

Шарнир

22F

180mm120mm

250mm

Кат.№ 9120000 

Кол-во/кашон 5

Прозрачни съединения към пациента – за 
многократна употреба

Асортимент от прозрачни съединения към пациента за многократна употреба и без 

латекс, с допълнително фиксиране освен метода "натискане и завъртане" с цел 

херметичност.

Полисулфоновите конектори за многократна употреба са предназначени за употреба със 

силиконови и Hytrel® тръби. Прозрачният материал позволява отлична видимост през 

конектора. Стабилността на размерите в широк температурен диапазон ги прави идеални 

за многократна употреба с парна стерилизация.

140mm

Кат.№ 9114000 

Кол-во/кашон 5 

Кат.№ 9115000 

Кол-во/кашон 5

22M/15F

15M

22M/15F

15M

22M/15F 22F

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).

Hytrel е регистрирана търговска марка на DuPont.

Порт за Люеров 

накрайник

 Видео е налично на www.intersurgical.com
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Употреба на дихателни филтри

Дихателните филтри осигуряват ефективна бариера, 

предотвратяваща кръстосаните инфекции между пациентите, 

дихателните системи, оборудването и клиничната среда. 

Тяхната употреба е широко призната като полезна и се 

препоръчва от редица Асоциации по анестезия1.

Заплахата за пациентите

При пациенти, на които се налага реанимация, се прескача 

естествената им физиологична защита. Това увеличава 

риска от кръстосани инфекции между пациентите и 

медицинските уреди. Докладвани и документирани са 

случаи на  опасни    кръстосани инфекции като хепатит С, 

Mycobacterium tuberculosis, кръв в храчките и вируса на 

ТОРС, преминали през през системите за анестезия.

Критично болните пациенти често са изложени на риск от 

инфекция и особено от вентилаторно асоциирана пневмония 

(V.A.P). Тази вътреболнична инфекция увеличава реалната и 

потенциална смъртност и разходите за лечение на пациента. 

Стратегическата употреба на ефикасни дихателни филтри 

осигурява ефективна бариера между пациентите, дихателните 

системи, и вентилиращото оборудване.

Доказана ефикасност

Асортиментът от дихателни филтри на Intersurgical е 

предназначен за защита на пациента, дихателната система 

и оборудването. Те са изпитани независимо и са доказано 

ефективни срещу преминаването на бактерии и вируси. 

Извършени са клинични изпитания на всички продукти 

с Bacillus subtilis (1.0μm x 0.7μm) и Ø174 бактериофаг, 

допълнителното изпитване включва Mycobacterium 

tuberculosis (0.3μm x 1.0μm), Hepatitis C (0.03μm) и MS-2 

колифаг (0.02μm). Тези изпитания дават клинично значима 

информация, позволяваща вземане на решения въз основа 

на фактите за най-подходящия продукт, отговарящ на 

вашите клинични потребности.

Съществени изисквания

Асортиментът от дихателни филтри Intersurgical предлага 

избор от електростатични и нагънати механични филтри с 

набор от съединения към пациента, предоставящи избор 

от продукти за различни клинични ситуации.

• Независимо удостоверена ефективност2

• Доказана филтрация срещу Mycobacterium tuberculosis 

и хепатит C

• Доказана ефективност независимо от анестетика

• Безопасен инертен материал

•  Асортимент от пациентски съединения – удобно 

опаковани 

и готови за употреба

• Олекотени – намаляващи травмата за пациента

• Малък компресируем обем – намаляващ повторното 

вдишване на CO2

• Ниско съпротивление срещу потока – над 24 часа

• Безопасни, сигурни, отговарящи на ISO конектори

• Съответствие с всички приложими международни 

стандарти

Ефективност на филтрацията

Качеството на филтрацията е определено от независими 

микробиологични изпитания срещу клинично значими 

бактериални и вирусни атаки. Нивото на проникване на 

патогените определя ефективността. Тази ефективност се 

изчислява като процент спрямо проникването.

Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Дихателни филтри

Брой организми, 

атакуващи филтъра

Брой организми, 

преминаващи през 

филтъра

Ефикасност 

на филтъра

100 000

1 000 99%

100 99,9%

10 99,99%

1 99,999%

Референции

1.  Асоциация на анестезиолозите на Великобритания и Ирландия 1996. Асоциация на датските анестезиолози 1998. Асоциация на френските анестезиолози 1998.

2. Всички филтри са проверени независимо за ефективност на филтрацията от Агенцията по здравеопазване, Портън Даун, Солзбъри, Уилтшир, Великобритания и 

Лаборатории Нелсън Инк. САЩ.

Всички цитирани стойности на ефективност са усреднени. 

Колифаг T1 [0.017μ]

MS-2 колифаг [0.02μ]

Хепатит C [0.03μ]

Аденовирус [0.07μ]
Ортомиксовирус [0.1μ]

Serratia marcescens [0.45μ]

Pseudomonas aeruginosa [0.5μ]

Brevundimonas diminuta [0.3μ]

Bacillus subtilis [1.0μ x 0.7μ]

Потенциално заразни вируси [размер в μ микрони]

Потенциално заразни бактерии [размер в μ микрони]

Mycobacterium tuberculosis [0.3μ 

x 1.0μ най-малък размер]

ХИВ [0.11μ]

Цитомегаловирус (CMV) [0.1μ]

Staphylococcus aureus [1.0μ]
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Кат.№ 1944000 1944003 1944011

Кол-во/кашон 70 70 20

Порт за Люеров накрайник ü ü
Ефективност на филтрацията >99.999% >99.999% >99.999%

Съпротивление срещу потока 

при 30 l/min

1.0cm H2O 1.0cm H2O 1.2cm H2O 

Съпротивление срещу потока 

при 60 l/min

2.3cm H2O 2.3cm H2O 3.2cm H2O

Компресируем обем 69ml 70ml 68ml*

Тегло 40g 41g 54g

Конектори 22F-22M/15F 22F-22M/15F 22F-22M/15F

Минимален подаван обем >200ml >200ml >200ml

Принадлежности Superset™ катетърни 

съединения**

Кат.№ 1344007S 1344000S 1344711S

Кол-во/кашон 50 50 50

Порт за Люеров накрайник ü
Ефективност на филтрацията >99.999% >99.999% >99.999%

Съпротивление срещу потока 

при 30 l/min

0.9cm H2O 0.9cm H2O 1.1cm H2O 

Съпротивление срещу потока 

при 60 l/min

2.0cm H2O 2.0cm H2O 2.8cm H2O

Компресируем обем 41ml 42ml 42ml*

Тегло 22g 23g 36g

Конектори 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Минимален подаван обем >150ml >150ml >150ml

Принадлежности Superset™ катетърни 

съединения**

Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Дихателни филтри

Асортимент Filta-Guard™

Висока ефикасност

Специален дихателен филтър, предназначен за употреба при анестезия и реанимация. Високоефикасният Filta-Guard 

предпазва пациента, болничния персонал и оборудването срещу потенциално микробно замърсяване. Дифузерът 

на потока подобрява работата му и оптимизира съпротивлението на поток. Освен стандартните изпитания за 

микроорганизми Filta-Guard е изпитан и за преминаване на хепатит C и Mycobacterium tuberculosis.

Асортимент Inter-Guard™

Стерилно

Стерилните дихателни филтри Inter-Guard са предназначени за употреба в дихателни системи при операции и реанимация за 

защита на пациента, дихателната система и оборудването. Идеалното съчетание между размер и качество.

Стерилно

* Само филтър

** Вижте информацията за обемите на катетърните съединения в Съединения към пациента.
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Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Дихателни филтри

Асортимент Clear-Guard™

Средна ефикасност

Асортиментът от дихателни филтри Clear-Guard включва множество опции, предназначени за употреба в дихателни и 

анестезиологични системи за защита на пациента, болничния персонал и оборудването срещу микробно замърсяване. 

Проектираният със заоблен ергономичен полипропиленов корпус продукт Clear-Guard 3 е нашата най-икономична опция 

за филтри, налична с вградено коляно 90° elbow, намаляващо необходимостта от допълнително катетърно съединение 

или отделно коляно към пациента.

Нискообемният филтър Clear-Guard Midi осигурява допълнителна опция с минимален мъръв обем; идеален за употреба 

при анестезии.

* Само филтър

** Вижте информацията за обемите на катетърните съединения в Съединения към пациента.

Кат.№ 1544007 1544000 1544351 1544011

Кол-во/кашон 150 150 70 75

Порт за Люеров накрайник ü ü ü
Ефективност на филтрацията >99.99% >99.99% >99.99% >99.99%

Съпротивление срещу потока 

при 30 l/min

0.9cm H2O 0.9cm H2O 1.2cm H2O 0.9cm H2O

Съпротивление срещу потока 

при 60 l/min

1.9cm H2O 1.9cm H2O 3.6cm H2O 2.5cm H2O

Компресируем обем 59ml 60ml 60ml* 60ml*

Тегло 27g 28g 45g 42g

Конектори 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Минимален подаван обем >200ml >200ml >200ml >200ml

Принадлежности Гъвкаво катетърно 

съединение с фиксирано 

коляно**

Superset™ 

катетърно съединение**

Кат.№ 1544012 1545000

Кол-во/кашон 75 75

Порт за Люеров накрайник ü ü
Ефективност на филтрацията >99.99% >99.99%

Съпротивление срещу потока при 30 l/min 1.2cm H2O 0.9cm H2O

Съпротивление срещу потока при 60 l/min 3.3cm H2O 2.6cm H2O

Компресируем обем 60ml* 75ml

Тегло 43g 34g

Конектори 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Минимален подаван обем >200ml >225ml

Принадлежности Superset™ катетърно съединение 

с фиксирано коляно**

Clear-Guard 3
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Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Дихателни филтри

Асортимент Clear-Guard™

* Само филтър

** Вижте информацията за обемите на катетърните съединения в Съединения към пациента.

Кат.№ 1844000 1844003 1844197 1844351

Кол-во/кашон 35 35 50 40

Порт за Люеров накрайник ü ü ü
Ефективност на филтрацията >99.99% >99.99% >99.99% >99.99%

Съпротивление срещу потока 

при 30 l/min

0.9cm H2O 0.9cm H2O 1.0cm H2O 1.1cm H2O

Съпротивление срещу потока 

при 60 l/min

1.9cm H2O 1.9cm H2O 2.7cm H2O 3.2cm H2O

Компресируем обем 50ml 62ml 62ml* 62ml*

Тегло 27g 31g 36g 47g

Конектори 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Минимален подаван обем >150ml >200ml >200ml >200ml

Принадлежности Фиксирано коляно** Гъвкаво катетърно 

съединение с фиксирано 

коляно**

Clear-Guard ІІ

Кат.№ 1644000 1644137 1644012 1644011

Кол-во/кашон 100 50 75 75

Порт за Люеров накрайник ü ü ü
Ефективност на филтрацията >99.9% >99.9% >99.9% >99.9%

Съпротивление срещу потока 

при 30 l/min

0.8cm H2O 1.0cm H2O 1.0cm H2O 1.0cm H2O

Съпротивление срещу потока 

при 60 l/min

1.7cm H2O 2.9cm H2O 2.7cm H2O 2.3cm H2O

Компресируем обем 34ml 34ml* 34ml* 34ml*

Тегло 19g 25g 33g 33g

Конектори 22F-22M/15F 22F - мундщук 22F-22M/15F 22F-22M/15F

Минимален подаван обем >100ml >100ml >100ml >100ml

Принадлежности мундщук Superset™ катетърно 

съединение с фиксирано 

коляно**

Superset™ катетърно 

съединение**

Clear-Guard Midi



21

info@intersurgical.com  •  www.intersurgical.com

Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Дихателни филтри

Асортимент Hydro-Guard™

Нагънат мембранен филтър

Многофункционален нискообемен дихателен филтър с нагъната механична мембрана за употреба при анестезия като 

HMEF (върната влага: 23mg H2O/L при VT 500ml) или при интензивно лечение само като филтър. При поръчка са налични 

и стерилни.

Кат.№ 1745000 1745197 1745011 1745012

Кол-во/кашон 40 50 75 75

Порт за Люеров накрайник ü ü ü ü
Ефективност на филтрацията >99.999% >99.999% >99.999% >99.999%

Съпротивление срещу потока 

при 30 l/min

1.3cm H2O 1.6cm H2O 1.4cm H2O 1.7cm H2O

Съпротивление срещу потока 

при 60 l/min

2.9cm H2O 3.9cm H2O 3.4cm H2O 4.4cm H2O

Компресируем обем 63ml 63ml* 63ml* 63ml*

Тегло 30g 37g 44g 45g

Конектори 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Минимален подаван обем >200ml >200ml >200ml >200ml

Принадлежности фиксирано коляно** Superset™ 

катетърно съединение**

Superset™ катетърно 

съединение с фиксирано 

коляно**

Кат.№ 1745711 1744000S 1744011S 1744580S 

Кол-во/кашон 75 50 50 50

Порт за Люеров накрайник ü ü ü ü
Ефективност на филтрацията >99.999% >99.999% >99.999% >99.999%

Съпротивление срещу потока 

при 30 l/min

1.7cm H2O 1.6cm H2O 1.6cm H2O 1.6cm H2O

Съпротивление срещу потока 

при 60 l/min

4.4cm H2O 3.9cm H2O 3.2cm H2O 3.2cm H2O

Компресируем обем 63ml* 63ml 63ml* 63ml*

Тегло 50g 36g 50g 36g

Конектори 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Минимален подаван обем >200ml >200ml >200ml >200ml

Принадлежности Superset™ катетърно 

съединение с подвижно 

коляно**

Superset™ катетърни 

съединения**

Smoothbore катетърно 

съединение с 

двойношарнирно коляно 

и двойна капачка тип fl ip 

top**
Стерилно

* Само филтър

** Вижте информацията за обемите на катетърните съединения в Съединения към пациента.
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Flo-Guard

Нискосъпротивителен дихателен филтър за ППНВ (продължително положително налягане на 

вентилация) и две нива

Flo-Guard осигурява съчетание от качество на филтриране и ниско съпротивление, идеален за употреба и в болницата, и у 

дома, където могат да се използват големи дебити, включително ППНВ, две нива и облекчаващи кашлицата приложения.

Кат.№ 1690000 

Кол-во/кашон 50

Ефективност на филтрацията >99.99%

Съпротивление при 30 l/min 0.4 cm H2O

Съпротивление при 60 l/min 0.8cm H2O

Съпротивление при 90 l/min 1.4cm H2O

Съпротивление при 120 l/min 2.0cm H2O

Съпротивление при 150 l/min 2.7cm H2O

Съпротивление при 180 l/min 3.4cm H2O

Съпротивление при 210 l/min 4.3cm H2O

Съпротивление при 240 l/min 5.1cm H2O

Компресируем обем 80ml

Тегло 28g

Конектори 22F-22M

Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Дихателни филтри

Прозрачен корпус 

За добра видимост

Конична форма 

За подобряване на въздушния 

поток

Електростатична филтрираща среда

Осигурява отлична ефективност на филтриране

Голяма повърхност 

За намалено съпротивление 

срещу потока
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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). 

Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Дихателни филтри

въздух

22F

Air-Guard™

За употреба в дихателни системи и кислородни концентратори

Intersurgical Air-Guard е хидрофобен нагънат механичен филтър за защита на кислородните концентратори и другото 

дихателно оборудване.

Осигуряващият отлично ниво ( >99.9999%) на защита срещу бактериални и вирусни атаки Air-Guard е с изпитано 

качество, проверено и удостоверено от независими микробиологични лаборатории. 

Нагънатият механичен филтър Air Guard е валидиран за 24-часова употреба, но тя може да бъде продължена, ако 

филтърът се използва при неовлажнен газов поток. Продуктът може да се използва продължитело за защита на 

кислородни концентратори по преценка на лекаря.

Моля, отбележете: Този продукт е противопоказан за употреба в края на съединението на дихателната система към 

пациента.

Air-Guard Clear

Кат.№ 1790000 (S*) 

Кол-во/кашон 50          (40*)

Ефективност на филтрацията >99.9999%

Съпротивление срещу потока при 30 l/min 0.7cm H2O

Съпротивление срещу потока при 60 l/min 1.7cm H2O

Компресируем обем 120ml

Тегло 56g

Конектори 22F-22M/15F

Минимален подаван обем >60ml

Защита на дихателната система Защита на кислородния концентратор

< 24 часа

Срок

22F
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Опции за защита на белия дробия дроб

За използване със следните тестови 

уреди

Pulmo-Protect филтър за 

белодробна функция

Филтър, мундщук и клипс 

за носа

Филтър, гъвкав мундщук и 

клипс за носа

JAEGER®, MasterScreen, SensorMedics®, 

Vmax™,  Micro Medical®, Chest и Microgard®

1691000 (кол-во 50)  1691050 (кол-во 30)  1691010 (кол-во 30)  

Medisoft, BodyBox, HypAir Compact + и 

SpiroAir

1691001 (кол-во 50)  1691051 (кол-во 30)  1691011 (кол-во 30)  

Fukuda Denshi®, SP-350 и Fudac-77 1691002 (кол-во 50)  1691052 (кол-во 30)  1691012 (кол-во 30)  

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

1691020 нов Гъвкав мундщук 10

1691040 нов Клипс за носа 35

Референции:

1. Journal of Respiratory Medicine 2005.09.015 An audit into the effi cacy of single use bacterial/viral fi lters for the prevention of equipment contamination during lung function 

assessment. 

2. European Respiratory Journal 2005; 26: 319–338 Standardisation of spirometry M.R. Miller, J. Hankinson, V. Brusasco, F. Burgos, et al. 

3. Nelson Labs TBC.

JAEGER е регистрирана търговска марка на CareFusion Germany 234 GmbH. SensorMedics е регистрирана търговска марка на SensorMedics Corporation. 

Vmax е търговска марка на SensorMedics Corporation. Micro Medical е регистрирана търговска марка на CareFusion U.K. 232 Limited. Microgard е 

регистрирана търговска марка на Becton Dickinson and Company. Fukuda Denshi е регистрирана търговска марка на Fukuda Denshi Co., Ltd. 

1691012 нов1691052 нов1691002 нов 

Intersurgical Pulmo-Protect™ 
филтър за белодробна функция

Използват се тестове с форсирани  вдишване и издишване 

с оглед оценка на белодробната функция на пациента. 

Тази оценка подпомага диагностиката на степента на 

всеки болестен процес в белите дробове на пациента, като 

например пред и следоперативна оценка, при спиране 

на тютюнопушенето и в здравни програми на работното 

място.

По време на тези тестове пациентите могат да генерират 

пикови потоци до 12 l/sec (720 l/min) и могат да изкашлят 

инфекциозни капки, които да замърсят оборудването 

за тест на белодробната функция. Затова къстосаните 

инфекции между пациенти са реален риск1.

Pulmo-Protect съчетава ниско съпротивление с висока 

бактериална и вирусна ефективност на филтриране 

и е създаден специално за защита на пациента и 

оборудването при тестове на белодробната функция.

Pulmo-Protect осигурява:

• Защита на оборудването за тест на белодробната 

функция

• Високи филтриращи свойства, намаляващи риска от 

заразяване между пациенти

• Ниското съпротивление гарантира ефикасност на 

резултатите и е в съответствие с препоръките на ATS/

ERS2

• Нисък функционален обем

• Ефективното микробиологично филтриране е 

независимо изпитано и удостоверено, че осигурява 

>99,99% ефективност срещу бактерии и вируси3

• Гъвкавият, удобен и за еднократна употреба мундщук 

спомага за комфорта на пациента и подобрява 

ефективността на теста

• Удобният клипс за нос за еднократна употреба 

предотвратява кръстосаните инфекции между 

пациентите

• Съвместимият с уредите асортимент от цветово 

обозначени филтри е наличен индивидуално или като 

пълен комплект за тест на белодробната функцияоборудването при тестове на белодробната фун

Принадлежности

Филтриран 

въздух

Електростатичен 

филтър

Замърсители

Издишан 

въздух

Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Дихателни филтри
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Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Топло- и влагообменници (HME)

Механизъм против 

задръстване

Позволява частично изваждане 

на HME елемента при пълно 

задръстване или силна 

кашлица

Прозрачен корпус 

За лесна визуална инспекция за 

евентуално натрупване на секрети

Вграден шарнирен конектор за 

кислород 

Позволява свързване на кислородна тръба, 

която може лесно да бъде сгъната настрани, 

когато не се използва. Без необходимост от 

отделен накрайник за кислород.

Малък и лек 

Намалява опъна при съединението към 

пациента

Изсмукващ порт с клипс

Позволява лесно изсмукване без 

сваляне на уреда

Асортимент Hydro-Trach™ T

Топло и влагообменник, предназначен за употреба при трахеостомирани пациенти. Hydro-Trach T е идеалният продукт за 

продължителна употреба при спонтанно дишащи пациенти.

Кат.№ 1873000 (S*) 1874000 (S*)

Кол-во/кашон 25       (100*) 40         (30*)

Върната влага 26mg H2O/L 26mg H2O/L

Съпротивление при 30 l/min 0.2cm H2O 0.2cm H2O

Съпротивление при 60 l/min 0.7cm H2O 0.7cm H2O

Компресируем обем 19ml 19ml

Тегло 8g 8g

Конектори 15F 15F

Минимален подаван обем >60ml >60ml

Принадлежности 1.8m кислородна тръба

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).

Средно Fi O2 при вариращ дебит на O2

Кислород (l/min) Fi O2 при 15 

Вдишвания/мин

1 26,5%

2 32,2%

3 35,0%

4 38,2%

5 41,8%

6 44,9%

7 47,9%

8 50,6%

Топло и влагообменници (HME) 

При нормално дишане анатомията на горните дихателни 

пътища помага за затопляне и овлажняване на вдишвания 

въздух и задържа топлината и влагата в издишвания 

въздух. При вдишване дори студеният или сух въздух 

обикновено се загрява до 37°С и напълно наситен 

съдържа 44 mg H2O на литър. При механична вентилация 

или анестезия горните дихателни пътища на пациента 

може да са заобиколени с вкарване на трахеална тръба. 

Вследствие на това в белите дробове на пациента може да 

навлезе студена и суха вдишан газ. 

Продължителното излагане на сух вентилаторен 

газ може да доведе до:

• Локално възпаление на трахеята

• Влошаване на цилиарната функция

• Задържане и сгъстяване на секретите

• Понижаване на температурата на пациента

• Влошаване на сърдечно-белодробната функция

•  Повишен риск от запушване на трахеостомната тръба

• По-продължително и по-скъпо лечение

Дихателният епител се повлиява отрицателно 

при загуба на температура и влага

Цилиндрична 

клетка 

(Goblet cell)

Влошена цилиарна 

функция

Колонна 

клетка

Базова 

клетка

Междинна 

клетка

Видео е налично на www.intersurgical.com
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Кат.№ 1560000 1560011

Кол-во/кашон 150 100

Порт за Люеров накрайник ü ü
Върната влага 31,6mg H2O/L 31,6mg H2O/L

Съпротивление при 30 l/min 0.2cm H2O 0.3cm H2O

Съпротивление при 60 l/min 0.8cm H2O 1.2cm H2O

Компресируем обем 59ml 59ml*

Тегло 31g 45g

Конектори 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22F/15M

Минимален подаван обем >200ml >200ml

Принадлежности Superset™ катетърни 

съединения**

Кат.№ 1850000 1855000

Кол-во/кашон 20 20

Порт за Люеров накрайник ü
Върната влага при VT 500ml 30mg H2O/L 30mg H2O/L

Съпротивление при 30 l/min 0.5cm H2O 0.5cm H2O

Съпротивление при 60 l/min 1.6cm H2O 1.6cm H2O

Компресируем обем 20ml 21ml

Тегло 11,8g 11,8g

Конектори 15M-22M/15F 15M-22M/15F

Минимален подаван обем >50ml >50ml

Дихателни филтри, HME и HMEF (топло- и влагообменници и топло- и влагообменящи филтри)

Асортимент Hydro-Therm™ 3 HME

Специален асортимент топло и влагообменници, предназначени за възпроизвеждане на функциите на горните дихателни 

пътища, чрез запазване на издишаната топлина и влага и връщането им към пациента при вдишване. Hydro-Therm 3 е 

голямообемен HME с объл корпус за употреба при анестезия и интензивно лечение.

Асортимент Hydro-Therm™ HME

Специален асортимент топло и влагообменници, предназначени за възпроизвеждане на функциите на горните дихателни 

пътища, чрез запазване на издишаната топлина и влага и връщането им към пациента при вдишване. Hydro-Therm е лек 

уред с малък обем, клинично подходящ за пациенти с различна телесна маса.

* Само HME

** Вижте информацията за обемите на катетърните съединения в Съединения към пациента.
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Дихателни филтри, HME и HMEF (топло- и влагообменници и топло- и влагообменящи филтри)

Топло- и влагообменящи филтри (HMEFs)

Асортиментът от топло- и влагообменни филтри (HMEF) съчетава филтрационната ефективност на дихателните филтри с 

оптималното връщане на влагата,  осигурявано с добавяне на HME елемент. Предназначени за употреба в съединението 

към пациента.

Асортимент Filta-Therm™

Висока ефективност

Високоефективният HMEF се предлага с множество съединения към пациента. Filta-Therm Plus (1941001) осигурява 

оптимално решение при интензивно лечение с подобрено HME качество и висока ефективност на филтриране.

Кат.№ 1941001 1942000 1941000 1941197

Кол-во/кашон 70 70 70 50

Порт за Люеров накрайник ü ü ü
Върната влага 31,5mg H2O/L 29,1mg H2O/L 29,1mg H2O/L 29,1mg H2O/L

Ефективност на филтрацията >99.999% >99.999% >99.999% >99.999%

Съпротивление при 30 l/min 1.3cm H2O 1.2cm H2O 1.2cm H2O 1.4cm H2O

Съпротивление при 60 l/min 3.0cm H2O 3.0cm H2O 3.0cm H2O 3.4cm H2O

Компресируем обем 66ml 66ml 67ml 67ml*

Тегло 44g 42g 43g 49g

Конектори 22F-22M/15F 22F-22M/15F 22F-22M/15F 22F-22M/15F

Минимален подаван обем >200ml >200ml >200ml >200ml

Принадлежности Фиксирано коляно**

Кат.№ 1941351 1941011 1906000 2015000

Кол-во/кашон 20 20 70 20

Порт за Люеров накрайник ü ü ü ü
Върната влага 29,1mg H2O/L 29,1mg H2O/L 29,1mg H2O/L 29,1mg H2O/L

Ефективност на филтрацията >99.999% >99.999% >99.999% >99.999%

Съпротивление при 30 l/min 1.5cm H2O 1.3cm H2O 0.8cm H2O 0.8cm H2O 

(само Y-трипътник)

Съпротивление при 60 l/min 4.0cm H2O 3.0cm H2O 2.5cmH2O 2.5cm H2O

Компресируем обем 67ml* 67ml* 70ml 70ml (само Y-трипътник)

Тегло 60g 57g 45g 45g (само Y-трипътник)

Конектори 22F-22M/15F 22F-22M/15F 22M-22M-22M/15F 22F-22F-22M/15F

Минимален подаван обем >200ml >200ml >210ml >210ml

Принадлежности Гъвкаво катетърно 

съединение с фиксирано 

коляно**

Superset™ 

катетърно съединение**

Дихателна система 1.6m

* Само HMEF

** Вижте информацията за обемите на катетърните съединения в Съединения към пациента.
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Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Топло- и влагообменящи филтри

Асортимент Inter-Therm™

Стерилно

Асортиментът от стерилни HMEFе предназначен за употреба в дихателни системи при операции и реанимация.

Inter-Therm включва HME среда от спирална хартия, осигуряваща отлично овлажняване и ниско съпротивление.

Inter-Therm Mini ъглов предлага лесна за употреба опция с вградено коляно 90° за педиатрията, намаляващо 

необходимостта от допълнително катетърно съединение или отделно коляно към пациента. 

Кат.№ 1341007S 1341000S 1341197S 1341351S 

Кол-во/кашон 50 50 50 50

Порт за Люеров накрайник ü ü ü
Върната влага 32mg H2O/L 32mg H2O/L 32mg H2O/L 32mg H2O/L

Ефективност на филтрацията >99.999% >99.999% >99.999% >99.999%

Съпротивление при 30 l/min 1.6cm H2O 1.6cm H2O 1.6cm H2O 1.7cm H2O

Съпротивление при 60 l/min 2.7cm H2O 2.7cm H2O 4.0cm H2O 4.5cm H2O

Компресируем обем 56ml 57ml 57ml* 57ml*

Тегло 30g 31g 38g 47g

Конектори 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Минимален подаван обем >180ml >180ml >180ml >180ml

Принадлежности Коляно** Гъвкаво катетърно 

съединение с фиксирано 

коляно**

HME елемент от 

спирална хартия

Осигурява голямо 

връщане на влагата

Турбо мрежа

Разпределя равномерно 

въздушния поток и осигурява 

използване на цялата 

филтрираща среда

HME откъм страната 

на пациента 

Осигурява ниско 

съпротивление срещу потока

 Стерилно

* Само HMEF

** Вижте информацията за обемите на катетърните съединения в Съединения към пациента.

Самозадържаща се 

капачка на порта 

Повишена безопасност 

на пациента
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Кат.№ 1341211S 1341011S 1341012S 1341974S

Кол-во/кашон 50 50 50 50

Порт за Люеров накрайник ü ü ü ü
Върната влага 32mg H2O/L 32mg H2O/L 32mg H2O/L 32mg H2O/L

Ефективност на филтрацията >99.999% >99.999% >99.999% >99.999%

Съпротивление при 30 l/min 1.5cm H2O 1.5cm H2O 1.6cm H2O 1.6cm H2O

Съпротивление при 60 l/min 3.5cm H2O 3.5cm H2O 4.4cm H2O 4.4cm H2O

Компресируем обем 57ml* 57ml* 57ml* 57ml*

Тегло 49g 45g 46g 51g

Конектори 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Минимален подаван обем >180ml >180ml >180ml >180ml

Принадлежности Superset™ катетърно 

съединение и предпазна 

капачка**

Superset™ катетърни 

съединения**

Superset™ катетърно 

съединение с фиксирано 

коляно**

Superset™ катетърно 

съединение с подвижно 

фиксирано коляно**

Inter-Therm™ Mini ъглов Inter-Therm™ Mini

Кат.№ 1341580S 1332000S 1331000S

Кол-во/кашон 50 50 50

Порт за Люеров накрайник ü ü ü
Върната влага 32mg H2O/L 30mg H2O/L 30mg H2O/L

Ефективност на филтрацията >99.999% >99.99% >99.99%

Съпротивление при 30 l/min 1.5cm H2O 2.2cm H2O 2.1cm H2O

Съпротивление при 60 l/min 3.9cm H2O N/A N/A

Компресируем обем 57ml* 29ml 28ml

Тегло 58g 19g 20g

Конектори 22F/15M-22M/15F 15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Минимален подаван обем >180ml >90ml >90ml

Принадлежности Smoothbore катетърно 

съединение с 

двойношарнирно коляно 

и двойна капачка тип fl ip 

top**

Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Топло- и влагообменящи филтри

Стерилно

* Само HMEF

** Вижте информацията за обемите на катетърните съединения в Съединения към пациента.
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Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Топло- и влагообменящи филтри

Кат.№ 1541000 1541197 1541011 1541351

Кол-во/кашон 150 50 75 70

Порт за Люеров накрайник ü ü ü ü
Върната влага 30,6mg H2O/L 30,6mg H2O/L 30,6mg H2O/L 30,6mg H2O/L

Ефективност на филтрацията >99.99% >99.99% >99.99% >99.99%

Съпротивление при 30 l/min 1.0cm H2O 1.3cm H2O 1.0cm H2O 1.3cm H2O

Съпротивление при 60 l/min 2.1cm H2O 3.3cm H2O 2.6cm H2O 3.7cm H2O

Компресируем обем 60ml 60ml* 60ml* 60ml*

Тегло 30g 36g 44g 47g

Конектори 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Минимален подаван обем >200ml >200ml >200ml >200ml

Принадлежности Фиксирано коляно** Superset™ 

катетърно съединение**

Гъвкаво катетърно 

съединение с фиксирано 

коляно**

Кат.№ 1541974 1541012 1542000

Кол-во/кашон 40 75 75

Порт за Люеров накрайник ü ü ü
Върната влага 30,6mg H2O/L 30,6mg H2O/L 30,6mg H2O/L

Ефективност на филтрацията >99.99% >99.99% >99.99%

Съпротивление при 30 l/min 1.2cm H2O 1.2cm H2O 1.1cm H2O

Съпротивление при 60 l/min 3.5cm H2O 3.4cm H2O 2.6cm H2O

Компресируем обем 60ml* 60ml* 75ml

Тегло 50g 45g 38g

Конектори 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Минимален подаван обем >200ml >200ml >225ml

Принадлежности Superset™ катетърно 

съединение с 

разглобяемо фиксирано 

коляно**

Superset™ катетърно 

съединение с фиксирано 

коляно**

Асортимент Clear-Therm™

Clear-Therm 3 и Clear-Therm ъглов

HMEF за употреба при анестезия и реанимация с опция с вградено коляно 90°, намаляващо необходимостта от 

допълнително катетърно съединение или отделно коляно към пациента.

* Само HMEF

** Вижте информацията за обемите на катетърните съединения в Съединения към пациента.
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* Само HMEF

** Вижте информацията за обемите на катетърните съединения в Съединения към пациента.

Асортимент Clear-Therm™

Средна ефикасност

Със заобления си ергономичен корпус от полипропилен Clear-Therm 3 е нашата оптимална комбинация от качество и 

икономичност.

Кат.№ 1841000 1841197 1841351 1841011

Кол-во/кашон 35 50 35 20

Порт за Люеров накрайник ü ü ü ü
Върната влага 32mg H2O/L 32mg H2O/L 32mg H2O/L 32mg H2O/L

Ефективност на филтрацията >99.99% >99.99% >99.99% >99.99%

Съпротивление при 30 l/min 1.0cm H2O 1.2cm H2O 1.3cm H2O 1.2cm H2O

Съпротивление при 60 l/min 2.4cm H2O 3.2cm H2O 3.8cm H2O 3.0cm H2O

Компресируем обем 61ml 61ml* 61ml* 61ml*

Тегло 32g 39g 49g 46g

Конектори 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Минимален подаван обем >200ml >200ml >200ml >200ml

Принадлежности Фиксирано коляно** Гъвкаво катетърно 

съединение с фиксирано 

коляно**

Superset™ 

катетърно съединение**

Кат.№ 1841012 1841974 1841015

Кол-во/кашон 75 75 20

Порт за Люеров накрайник ü ü ü
Върната влага 32mg H2O/L 32mg H2O/L 32mg H2O/L

Ефективност на филтрацията >99.99% >99.99% >99.99%

Съпротивление при 30 l/min 1.2cm H2O 1.4cm H2O 1.3cm H2O

Съпротивление при 60 l/min 3.5cm H2O 3.9cm H2O 3.6cm H2O

Компресируем обем 61ml* 61ml* 61ml*

Тегло 47g 53g 51g

Конектори 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F

Минимален подаван обем >200ml >200ml >200ml

Принадлежности Superset™ катетърно 

съединение с 

разглобяемо фиксирано 

коляно**

Superset™ катетърно 

съединение с подвижно

 фиксирано коляно**

Superset™ катетърно 

съединение с 

двойношарнирно коляно 

и двойна капачка**

Clear-Therm
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Clear-Therm Mini Clear-Therm Mini Clear-Therm Micro Clear-Therm Micro

Кат.№ 1831000 1831197 1441000 1441197

Кол-во/кашон 40 40 20 40

Порт за Люеров накрайник ü ü ü ü
Върната влага (VT 250ml) 32mg H2O/L 32mg H2O/L N/A N/A

Върната влага (VT 25ml) N/A N/A 27mg H2O/L 27mg H2O/L

Ефективност на филтрацията >99.99% >99.99% >99.99% >99.99%

Съпротивление при 30 l/min 1.6cm H2O 2.0cm H2O N/A N/A

Съпротивление при 11 l/min N/A N/A 1.0cm H2O 1.2cm H2O

Компресируем обем 28ml 34ml* 11ml 17ml*

Тегло 22g 29g 12g 19g

Конектори 22F/15M-22M/15F 22F/15M-22M/15F 15M-15F 15F -22m/15F

Минимален подаван обем >90ml >100ml >35ml >50ml

Принадлежности Фиксирано коляно** Фиксирано коляно**

Кат.№ 1641000 1641197 1641012

Кол-во/кашон 100 50 75

Порт за Люеров накрайник ü ü ü
Върната влага 23mg H2O/L 23mg H2O/L 23mg H2O/L

Ефективност на филтрацията >99.9% >99.9% >99.9%

Съпротивление при 30 l/min 1.0cm H2O 1.2cm H2O 1.2cm H2O

Съпротивление при 60 l/min 2.2cm H2O 3.1cm H2O 3.2cm H2O

Компресируем обем 34ml 34ml* 34ml*

Тегло 19g 26g 35g

Конектори 22F-22M/15F 22F-22M/15F 22F-22M/15F

Минимален подаван обем >100ml >100ml >100ml

Принадлежности Фиксирано коляно** Superset™ катетърно 

съединение с фиксирано 

коляно**

Clear-Therm Mini и Micro

За деца и новородени

Clear-Therm Midi

Нискообемна опция за минимизиране на мъртвия обем при анестезия.

Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Топло- и влагообменящи филтри

Асортимент Clear-Therm™

* Само HMEF

** Вижте информацията за обемите на катетърните съединения в Съединения към пациента.
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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



Общувайте с нас

      

www.intersurgical.comКачество, иновация и избор

info@surgimed-bg.com

Пациентски решения за 

Реанимация

Intersurgical

Общувайте с нас

      

www.intersurgical.comКачество, иновация и избор

info@surgimed-bg.com

Пациентски решения за 

Анестезия

Intersurgical

Общувайте с нас

      

www.intersurgical.comКачество, иновация и избор

info@surgimed-bg.com

Пациентски решения за 

Терапия с кислород и аерозол

Intersurgical



Intersurgical

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


