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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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Дихателни продукти за вентилационна помощ в 

интензивното лечение и отделенията за силна зависимост, 

за възрастни, деца и новородени.
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Принадлежност

22F

22F

1,6m

Предпазна 

капачка

22M/15F

22M

Вентилатор

22M

Flextube™ дихателни системи за пасивно овлажняване

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  

2200000 22mm Flextube дихателна система с подвижно разклонение, 1.6m 20  

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

2004000 22mm Flextube дихателна система с Y-трипътник с порт и 0.8m разклонение, 1.6m 10

2006000 22mm Flextube дихателна система, 2.0m 15

2001000 (S*) 22mm Flextube дихателна система, 2.4m 15 (10*)  

2003000 22mm Flextube дихателна система с 0,8m разклонение, 2.4m 10  

4500000 15mm Flextube дихателна система с Y-трипътник с порт, 1.6m 12

6202000 10mm Flextube дихателна система за транспорт, с 22mm конектори към апарат, 1.6m 10

Smoothbore дихателни системи за пасивно овлажняване

Тръбите Smoothbore имат запоени към тръбата гъвкави крайни конектори към апарата за предотвратяване на течове.

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5. 

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

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

5001000 (S*) 22mm Smoothbore дихателна система, 2m 12 (15*)  

5200000 22mm Eco Smoothbore дихателна система, 1.6m 20

5016000 15mm Smoothbore дихателна система, с 22mm конектори към апарат, 1.6m 12

5024000 15mm Smoothbore дихателна система, с 22mm конектори към апарат, 2.4m 10

22F Flexible

22F Flexible

1,6m

22M/15F

Вентилатор

Продукт с намалено въздействие върху околната среда    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).

 илюстрация на системата

 илюстрация на системата
22M22M

Принадлежност
Предпазна капачка

Дихателни системи за реанимация  •  Дихателни системи за пасивно овлажняване

Асортимент от 22mm, 15mm и 10mm Дихателни системи Flextube за пасивно овлажняване с уникален клипс, гарантиращ 

херметично съединяване, когато се използва с конектори Intersurgical и осигуряващ липса на течове и разкачане. 

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.
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Принадлежности

22M/15F

7.6mm портове

Предпазна 

капачка 

22F
1,6m

0,8m

22F

Вентилатор

22M

22M

22M

22M

Овлажнител

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2009000 (S*) 22mm Flextube дихателна система с водоуловители, Y-трипътник с порт и 0.8m разклонение, 

1.6m

15 (15*)

2009100 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube дихателна система с водоуловители, Y-трипътник с 

порт и 0.8m разклонение, 1.6m

15

2209000 22mm Flextube дихателна система с водоуловители, Y-трипътник с порт и 0.8m подвижно 

разклонение, 1.6m

15
 

2034000 22mm Flextube дихателна система за овлажнител Dräger® Aquapor™ с водоуловители и 0.8m 

разклонение, 1.6m

15
 

2034100 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube дихателна система за овлажнител Dräger®

Aquapor™ с водоуловители и 0.8m разклонение, 1.6m

15

2033000 22mm Flextube дихателна система с водоуловители, Y-трипътник с порт и гъвкави конектори за 

уреди 0.8m разклонение, 1.6m

15

4503000 15mm Flextube дихателна система с водоуловители, Y-трипътник с порт и 0.5m разклонение, 

1.6m

10

4510000 10mm Flextube дихателна система с водоуловители за новородени, линия за монитор, 

еластомерни накрайници за уреди и 0.5m разклонение, 1.6m

15
 

Flextube™ дихателни системи за активно овлажняване със 
самозапечатващи се водоуловители

Тези дихателни системи Flextube са налични за множество приложения, включително активно овлажняване, когато не 

се изисква нагревател. Представяме ви нашия самозапечатващ се водуловител, използван за събиране на кондензат. 

Самозапечатването позволява изпразване на водоуловителя без прекъсване на потока и без загуба на налягане с 

поддържане на херметичността.

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.

 илюстрация на системата

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).

Dräger е регистрирана търговка марка на Drägerwerk AG & Co. KGaA. Aquapor е търговска марка Dräger Medical GmbH. 

Водоуловител

Водоуловител

22F22F

Дихателни системи за реанимация  •  Дихателни системи за активно овлажняване

Овлажнител
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Flextube™ дихателни системи за активно овлажняване със 
самозапечатващи се водоуловители

Дихателните системи Smoothbore с водоуловител предлагат повече съвместимост на тръбите, по-ефективно управление 

на водата и намален обем на системата за по-ефективна вентилация.

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

5007000 (S*) 22mm Smoothbore дихателна система с водоуловител и Y-трипътник с порт, 1.6m 10 (18*)  

5008000 22mm Smoothbore дихателна система с водоуловители и Y-трипътник с порт, 1.6m 10  

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

разклонение, 1.6m

10 (15*)

5209000 22mm Eco Smoothbore дихателна система с водоуловители, Y-трипътник с порт и 0,5m 

разклонение, 1.6m 

16

5207000 22mm Eco Smoothbore дихателна система с водоуловител и Y-трипътник с порт, 1.6m 18

5513000 (S*) 15mm Smoothbore дихателна система с водоуловители, Y-трипътник с порт и 0.5m 

разклонение, 1.6m

12 (10*)

5503000 10mm Smoothbore дихателна система с водоуловители, 22mm конектори към уреди и 0,5m 

разклонение, 1.6m

15

 Продукт с намалено въздействие върху околната среда 

 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).

1,6m

22M/15F

7.6mm портове

Предпазна 

капачка 

0,5m

22F

Гъвкавост

22F

Гъвкавост

Вентилатор

22F

Гъвкавост
22F

Принадлежности

22M22M

22M22M

Водоуловител

Водоуловител

Овлажнител

 илюстрация на системата

Дихателни системи за реанимация  •  Дихателни системи за активно овлажняване

Овлажнител
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Дихателни системи за реанимация  •  Дихателни системи за активно овлажняване

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2025000 22mm Flextube дихателна система с единичен нагревател и водоуловител, с 0,5m разклонение, 1.6m 10  

2025310 (S*) 22mm Flextube дихателна система с единичен нагревател и водоуловител, автоматично пълнеща се камера и 

0,5m разклонение, 1.6m

  7 (5*)

2025100 22mm Silver Knight антимикробна Flextube дихателна система с единичен нагревател и водоуловител, с 0,5m 

разклонение, 1.6m 

10

2025131 22mm Silver Knight антимикробна Flextube дихателна система с единичен нагревател и автоматично пълнеща 

се камера, с 0,5m разклонение, 1.6m 

  7

4504810 15mm Flextube дихателна система с единичен нагревател и водоуловител, Y-трипътник с порт, автоматично 

пълнеща се камера и 0,5m разклонение, 1.6m

  7

6091810 10mm Flextube дихателна система с единичен нагревател и водоуловител за новородени, шарнирен Y-трипътник, 

автоматично пълнеща се камера, опционални конектори към уреди 22mm и 0,5m разклонение, 1.6m

20

Flextube™ дихателни системи за активно овлажняване    
с нагревател

Налични с единичен или двоен нагревател и при необходимост с автоматично пълнеща се камера за овлажняване. Всички 

системи с активно овлажняване на Intersurgical са подходящи да употреба с повечето базови блокове за овлажняване.

Дихателните системи Silver Knight™ включват антимикробна защита, която забавя размножаването на микроорганизми и 

намалява кръстосаните инфекции в средата на интензивното лечение. В дихателните системи с нагревател Silver Knight и 

зеленото разклонение за вдишване, и във виолетовото за издишване има антимикробна добавка за допълнителна защита

срещу вътреболнични инфекции.

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.

22M/15F

MDI порт

Предпазна 

капачка 

22F

1,6m

0,5m

22F

Вентилатор

22F 22F

22F

22F

22F

22M

22M

22M

 Налична е стерилна опция     Silver Knight - моля вижте информацията на стр. 56

(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).

 илюстрация на системата
Двоен 

нагревател

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2026000 (S*) 22mm Flextube дихателна система с двоен нагревател, с 0,5m разклонение, 1.6m 10 (12*)

2026310 (S*) 22mm Flextube дихателна система с двоен нагревател, с камера с автоматично пълнене и 0,5m разклонение, 1.6m   7 (6*)

2026100 22mm Silver Knight antiантимикробна Flextube дихателна система с двоен нагревател, с 0,5m разклонение, 1.6m 10

2026131 22mm Silver Knight антимикробна Flextube дихателна система с двоен нагревател и автоматично пълнеща се 

камера, с 0,5m разклонение, 1.6m 

  7

4525850 15mm Flextube дихателна система с двоен нагревател, Y-трипътник с порт и 0,5m разклонение, 1.6m 15

6392810 10mm Flextube дихателна система с двоен нагревател, шарнирен Y-трипътник, камера с автоматично пълнене 

и 0,5m разклонение, 1.6m

  7
 

Двоен нагревател

Принадлежности

0,4m

Овлажнител

Порт за темпе-

ратурна сонда

Порт за темпе-

ратурна сонда
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Принадлежности

22M

22M

22F

22M

Дихателни системи за реанимация  •  Дихателни системи за активно овлажняване

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

5026000 22mm Smoothbore дихателна система с двоен нагревател, с 0,5m разклонение, 1.6m 10  

5026310 (S*) 22mm Smoothbore дихателна система с двоен нагревател, с камера с автоматично пълнене и 

0,5m разклонение, 1.6m

  8 (7*)
 

5507850 15mm Smoothbore дихателна система с двоен нагревател и Y-трипътник с порт, 22mm 

конектори към уреди и 0,5m разклонение, 1.6m

15

5518850 10mm Smoothbore дихателна система с двоен нагревател с шарнирен Y-трипътник, 22mm 

конектори към уреди и 0,5m разклонение, 1.6m

15

Smoothbore дихателни системи за активно овлажняване    
с нагревател

Асортимент от дихателни системи Smoothbore за активно овлажняване, налични с единичен или двоен нагревател и при 

необходимост с автоматично пълнеща се камера за овлажняване. 

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.

1,6m

22F

22F

Гъвкавост

Предпазна капачка

22M/15F

MDI порт

22F 22F

0,5m

Вентилатор

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).

 илюстрация на системата

Порт за темпе-

ратурна сонда

Порт за температурна 

сонда

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

5025000 (S*) 22mm Smoothbore дихателна система с единичен нагревател и водоуловител, с 0,5m 

разклонение, 1.6m

10 (8*)

5025310 (S*) 22mm Smoothbore дихателна система с единичен нагревател и водоуловител, автоматично 

пълнеща се камера и 0,5m разклонение, 1.6m

  7 (7*)

5504850 (S*) 15mm Smoothbore дихателна система с единичен нагревател и водоуловител, Y-трипътник с порт и 

0.5m разклонение, 1.6m

15 (10*)

5508850 (S*) 10mm Smoothbore дихателна система с единичен нагревател и водоуловител за новородени, с 

0,5m разклонение, 1.6m

15 (15*)
 

5068810 10mm Smoothbore дихателна система с единичен нагревател и водоуловител за новородени, 

шарнирен Y-трипътник, автоматично пълнеща се камера, комплект за азотен окис 0,2m 

разклонение, 1.2m 

7

Двоен нагревател

Двоен нагревател

Овлажнител
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Дихателни системи за реанимация    •  Дихателни системи с две нива

Српентинен 

нагревател

За подобрен контакт с 

газа

Предпазна капачка

За предотвратяване на 

замърсяване

Flextube

30mm за възрастни и 

22mm за деца

Понижена скорост на 

газа, позволяваща по-

ефикасно затопляне

Камера за 

овлажняване 

с автоматично 

пълнене

Включена във всяка 

дихателна система с 

две нива Flextube

Монитор на 

налягането

Налични са опции 

с и без линия за 

монитор

Опционален 

комплект филтри 

в линията

Хидрофобен 

и бактериален 

филтър за монтаж 

към вентилатора

Асортиментът дихателни системи с две нива на

Intersurgical предлага пълен асортимент Flextube™ с 

две нива, съвместими с всички турбинно задвижвани 

апарати на две нива, изискващи дихателна система с едно 

разклонение. 

Нашите продукти с две нима предлагат решения за 

дихателни системи с изход за изпускане на CO2 за 

стандартни маски за НИВ (неинвазивна вентилация), както 

и системи без изход за изпускане на CO2 за употреба с 

НИВ маски с изход. За апарати, които не изискват тази 

функция, са налични и дихателни системи с проксимални 

линии за мониторинг на налягането.

Дихателните системи от този асортимент са подходящи 

за възрастни и педиатрични пациенти съгласно 

спецификацията. 

Поради силните потоци, използвани при лечението с две 

нива най-доброто решение за вентилация ан възрастни 

с активно овлажняване е дихателна система 30mm 

Flextube, а за вентилация за деца с активно овлажняване е 

дихателна система 22mm Flextube. 

Повишаването на диаметъра на тръбата над нагревателя 

на дихателната система във всеки случай значително 

намалява скоростта на газа и подобрява контакта на газа 

с нагревателя  за повишена ефективност, без да влияе на 

дебита.

Ако се изисква филтрация на линията за мониторинг, към 

всяка система може да се добави опционален комплект 

филтри, включващ линия за монитор. С използване 

на нискосъпротивителен дихателен филтър Flo-Guard 

може да добави апаратна филтрация (1790000). Повече 

информация за дихателните филтри Flo-Guard е дадена на 

стр. 30.

Пасивните дихателни системи с две нива са налични и с 

тръби Smoothbore, тъй като предлагат идеално решение за 

сух газ със силен поток.

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.

Видео е налично на www.intersurgical.com

Изход за изпускане на CO2

Изход за изпускане на CO2 с 

подобрена кръстата форма 

за намаляване на шума 

Налични са версии без 

изход за изпускане на CO2
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Дихателни системи за реанимация    •  Дихателни системи с две нива

30mm Flextube дихателни системи с две нива за активно овлажняване (за възрастни)

22mm Flextube дихателни системи с две нива за активно овлажняване (педиатрични)

22mm Smoothbore дихателни системи с две нива за пасивно овлажняване

22F

Камера за овлажня-

ване с автоматично 

пълнене

22F 22F

22mm

Линия за монитор

1,6m
Изход за изпус-

кане на CO2

22M/15F

0,5m

22F

22mm

Линия за монитор

1,6m Без изход за изпус-

кане на CO2

22M/15F

30mm

22F

22F

22F

22F

 

Температурен порт

Температурен порт

Кат.№ Описание
Кол-во/

кашон

5805000 22mm за възрастни/педиатрична Smoothbore дихателна система с две нива, с шарнирен пациентски 

конектор, изход за изпускане на CO2 и линия за монитор, 1.6m

25

5825000 22mm за възрастни/педиатрична Smoothbore дихателна система с две нива, с шарнирен пациентски конектор 

и линия за монитор, 1.6m

25

5808000 22mm за възрастни/педиатрична Smoothbore дихателна система с две нива, с шарнирен пациентски 

конектор, изход за изпускане на CO2 и разделена линия за монитор, 1.6m

25

5804000 22mm за възрастни/педиатрична Smoothbore дихателна система с две нива, с шарнирен пациентски конектор 

и изход за изпускане на CO2, 1.8m

30

5018000 22mm за възрастни/педиатрична Smoothbore тръба с меки накрайници 22F-22F, 1.8m 20

Кат.№ Описание
Кол-во/

кашон

2032000 22mm педиатрична, Flextube дихателна система с две нива и нагревател, с шарнирно пациентско съединение, 

изход за изпускане на CO2, линия за монитор, автоматично пълнеща се камера и 0,5m разклонение, 1.6m

7

2431000 22mm педиатрична, Flextube дихателна система с две нива и нагревател, с шарнирно пациентско съединение, 

линия за монитор, автоматично пълнеща се камера и 0,5m разклонение, 1.6m

7

2332000 22mm педиатрична, Flextube дихателна система с две нива и нагревател, с шарнирно пациентско съединение, 

изход за изпускане на CO2, автоматично пълнеща се камера и 0,5m разклонение, 1.6m

7

2432000 22mm педиатрична, Flextube дихателна система с две нива и нагревател, с шарнирно пациентско съединение, 

автоматично пълнеща се камера и 0,5m разклонение, 1.6m

7

5361000 Комплект вътрешен филтър за дихателни системи с две нива 60

 илюстрация на системата

 илюстрация на системата

Предпазна капачка

Предпазна капачка

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2031000 30mm педиатрична, Flextube дихателна система с две нива и нагревател, с шарнирно пациентско съединение, 

изход за изпускане на CO2, линия за монитор, автоматично пълнеща се камера и 0,5m разклонение, 1.6m

6

2331000 30mm за възрастни, Flextube дихателна система с две нива и нагревател, с шарнирно пациентско съединение, 

линия за монитор, автоматично пълнеща се камера и 0,5m разклонение, 1.6m

6

2031004 30mm за възрастни, Flextube дихателна система с две нива и нагревател, с шарнирно пациентско съединение, 

изход за изпускане на CO2, линия за монитор, автоматично пълнеща се камера, филтър за линия, НМЕ филтър 

и 0,5m разклонение, 1.6m

6

2334000 30mm педиатрична, Flextube дихателна система с две нива и нагревател, с шарнирно пациентско съединение, 

изход за изпускане на CO2, автоматично пълнеща се камера и 0,5m разклонение, 1.6m

6

2335000 30mm за възрастни, Flextube дихателна система с две нива и нагревател, с шарнирно пациентско съединение, 

автоматично пълнеща се камера и 0,5m разклонение, 1.6m

6
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Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2230000 22mm Flextube ППНВ дихателна система с M/L маска и ремъци, 5cm H2O C-PEEP клапани с 

фиксирани стойности и филтър, 2m

15
 

2231000 22mm Flextube ППНВ дихателна система с нагревател с M/L маска и ремъци, камера с 

автоматично пълнене, 5cm и 20cm H2O C-PEEP клапани с фиксирани стойности и филтър, 

1.6m

12

 

2238000 22mm Flextube ППНВ дихателна система с нагревател, с M/L маска и ремъци, 5cm и 20 cm 

H2O C-PEEP клапани с фиксирани стойности и филтър, 1,6m

15

2234000 22mm Flextube ППНВ дихателна система с Т трипътник, с 5cm и 20 cm H2O C-PEEP клапани с 

фиксирани стойности и филтър, 2m

20

2235000 22mm Flextube ППНВ дихателна система с нагревател и камера с автоматично пълнене, 5cm и 

20 cm H2O C-PEEP клапани с фиксирани стойности и филтър, 1.6m

12
 

2240000 22mm Flextube ППНВ дихателна система нагревател и Т трипътник, с 5cm и 20 cm H2O 

C-PEEP клапани с фиксирани стойности и филтър, 1,6m

15

ППНВ дихателни системи 
за употреба с принудителен 
поток с вграден предпазен 
клапан

ППНВ (Постоянно положително налягане на въздуха) 

дихателните системи предлагат опции за активно и 

пасивно овлажняване с маска или Т трипътник към 

пациента и са съвместими с най-разпространените 

вентури принудителни потоци, каквито се използват   

най-често в болниците. 

Удобни и предназначени за употреба направо от 

опаковката.

Всички системи имат 20cm H2O предпазен клапан, 5cm 

H2O PEEP клапан и филтър на входа за въздух.

22F 22F

22M/15F

20cm H2O PEEP 

предпазен 

клапан

5cm H2O PEEP 

предпазен 

клапан

Порт за температурна 

сонда

Средна/Голяма 

Маска с два 

входа

22F 22F

22F

Филтър

Средно голям/Голям Комплект ремъци

2m линия за монитор

 илюстрация на системата

Предпазна 
капачка

0,8m

1,6m

Дихателни системи за реанимация  •  C-PEEP™ клапани и ППНВ дихателни системи

Овлажнител

Опционален порт за анализатор на 

кислорода Порт за температурна 

сонда
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ППНВ дихателни системи за употреба с принудителен поток с 
вграден предпазен клапан

ППНВ дихателните системи предлагат опции за активно и пасивно овлажняване с маска или Т трипътник към пациента и 

са съвместими с драйвери на потока с вграден предпазен клапан, каквито се използват най-често в болниците. 

Удобни и предназначени за употреба направо от опаковката.

Всички системи имат 5cm H2O PEEP клапан и филтър.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2232000 22mm Flextube ППНВ дихателна система с M/L маска и ремъци, 5cm H2O C-PEEP клапан с 

фиксирана стойност и филтър, 2m

15
 

2233000 22mm Flextube ППНВ дихателна система с нагревател с M/L маска и ремъци, камера с автоматично 

пълнене, 5cm H2O C-PEEP клапан и филтър, 1.6m

12
 

2239000 22mm Flextube ППНВ дихателна система с M/L маска и ремъци, 5cm H2O C-PEEP клапан с 

фиксирана стойност и филтър, 1,6m

15

2236000 22mm Flextube ППНВ дихателна система с Т трипътник, 5cm H2O C-PEEP клапан с фиксирана 

стойност и филтър, 2m

20

2237000 22mm Flextube ППНВ дихателна система с нагревател с камера с автоматично пълнене, 5cm 

H2O C-PEEP клапан с фиксирана стойност и филтър, 1.6m

12
 

22F

22M/15F

2,0m 0,4m

5cm H
2
O PEEP 

клапан

22M/15F

6mm шарнирно 

стъбло

 илюстрация на системата

Предпазна 

капачка

Предпазна 

капачка

Дихателни системи за реанимация  •  C-PEEP™ клапани и ППНВ дихателни системи

Опционален порт за анализатор на 

кислорода

Към пациента

Кат.№ Описание Фиксирана стойност Кол-во/

кашон

2220000 C-PEEP клапан с фиксирана стойност, кафяв Настроен за 20cm H2O 5  

2215000 C-PEEP клапан с фиксирана стойност, червен Настроен за 15cm H2O 5  

2212000 C-PEEP клапан с фиксирана стойност, тъмнорозов Настроен за 12,5cm H2O 5

2210000 C-PEEP клапан с фиксирана стойност, зелен Настроен за 10cm H2O 5

2207000 C-PEEP клапан с фиксирана стойност, жълт Настроен за 7,5cm H2O 5

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

2226000 Регулируем PEEP клапан 2.5 - 20cm H2O 22m 10

C-PEEP™ клапани

Този асортимент включва седем PEEP клапана с фиксирана стойност, 

варираща от 2.5 до 20cm H2O. Всички клапани са цветово обозначени подобно 

на сходните продукти на пазара.

Клапаните Intersurgical са 100% изпитани и индивидуално идентифицирани със 

сериен номер, за да са налице данни за бъдещи справки. Прозрачният корпус 

и оцветените вътрешни компоненти позволяват лесна преценка на евентуалното 

запушване и наблюдение на честотата на дишане на пациента. В олекотения и 

здрав Г-образен корпус е включен вътрешен дисков клапан, ако пациентът се 

нуждае от пиков поток, надвишаващ зададената стойност.

30F

30M
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Oxylog е регистрирана търговска марка на Dräger Medical GmbH.

Конекторен блок 

За лесно свързване 

към вентилатор, 

винаги в правилната 

посока

Скоби за тръби 

За закрепване на 

линиите на датчика за 

потока и управлението

Еднопътен клапан 

Датчик за поток

Калибриран за 

вентилатор Oxylog®

3000, 3000+ и 2000+

Предпазна 

капачка

За предотвратяване 

на замърсяване

Цветово 

обозначени линии 

За правилна посока на 

датчика

Управляваща 

линия

Управляващ 

клапан

Двойношарнирно 

коляно с двойна 

капачка

Показаната система е за употреба с Oxylog® 3000, 3000+ и 2000+.

Пособие за 

обдишване 

по време на 

транспорт

22F

Дихателни системи за реанимация  •  Дихателни системи за обдишване по време на транспорт, за 

възрастни

Дихателни системи за обдишване по време на транспорт, за 
възрастни

Ние предлагаме асортимент от дихателни системи за 

обдишване по време на транспорт, за възрастни, за 

еднократна употреба. Те се използват с повечето за 

обдишване по време на транспорт, при транспорт или 

прехвърляне на пациента в отделението или в болницата. 

Те са готови за употреба направо от опаковката и имат 

клапани и датчици за поток, проектирани и удостоверени 

за съответните вентилатори, както е показано.

Системите Oxylog® 3000, 3000+ и 2000+ имат и излят в 

горната част блок конектори за линии за датчици за поток, 

гарантиращи сигурно съединяване и правилна посока на 

двете линии.
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Oxylog® 3000, 3000+ и 2000+

Oxylog® 1000, Pneupac® paraPAC®, ventiPAC™ и transPAC™

Pneupac® paraPAC®, ventiPAC™ и transPAC™

Пособие за 

обдишване 

по време на 

транспорт

22F

Конекторен блок
2m

22M/15F

Предпаз-

на капачка

Датчик за 

поток

Управляващ 

клапан и 

управляваща 

линия

Двойношарнирно 

коляно с двойна 

капачка
Сензорни линии за поток

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2072000 22mm Flextube транспортна дихателна система за използване с Oxylog® 3000, 3000+ и 2000+, 2m 10

2272000 22mm Flextube транспортна дихателна система за използване с Oxylog® 3000, 3000+ и 2000+, 3m 20 

 илюстрация на системата

Пособие за 

обдишване 

по време на 

транспорт

22F

Линия за монитор
Филтър за линия за 

монитор

1,2m
Невъзвратен клапан 

на издишването

Регулируем PEEP 

клапан 0–20cm H2O

22M/15F

Предпазна капачка

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2074000 22mm Flextube транспортна дихателна система с невъзвратен клапан на издишването, регулируем 

PEEP клапан и линия за монитор с филтър, за употреба с Pneupac® transPAC™, 1.2m

15

2075000 22mm Flextube транспортна дихателна система с невъзвратен клапан на издишването и линия за 

монитор с филтър, за употреба с Pneupac® transPAC™, 1.2m

15 

2073000 22mm Flextube транспортна дихателна система с невъзвратен клапан на издишването и регулируем 

РЕЕР клапан,  за употреба с Pneupac® paraPAC®, ventiPAC™ и transPAC™, 1.2m

12

 илюстрация на 

системата

Oxylog е регистрирана търговска марка на Dräger Medical GmbH. Pneupac и paraPAC са регистрирани търговски марки на Smiths Medical International Ltd. 

ventiPac и transPAC са търговски марки на Smiths Medical International Ltd. 

 илюстрация на системата

Дихателни системи за реанимация  •  Дихателни системи за обдишване по време на транспорт, 

за възрастни

22M/

15F

22M/

15F

Принадлежност

Пособие за 

обдишване 

по време на 

транспорт

22F

1,2m

Невъзвратен клапан 

на издишването

22M/15F

Предпазна 

капачка 22M

Принадлежност

22F

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2070000 22mm Flextube базова транспортна дихателна система с невъзвратен клапан на издишването, 

за употреба с Oxylog® 1000, Pneupac® paraPAC®, ventiPAC™ и transPAC™, 1,2m

12

5020002 22mm Smoothbore базова транспортна дихателна система с невъзвратен клапан на издишването, 

за употреба с Oxylog® 1000, Pneupac® paraPAC®, ventiPAC™ и transPAC™, 2m

10 
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Дихателни системи за реанимация

ДППН дихателни системи   |   Smoothbore тръбни дължини с меки накрайници

 Налична е стерилна опция         Продукт с намалено въздействие върху околната среда

(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).
Bird е регистрирана търговска марка на Bird Products Corp. Inhalog е търговска марка на of Dräger Medical GmbH. Dräger е регистрирана търговка марка на 
Drägerwerk AG & Co. KGaA.

22mm и 15mm Smoothbore тръби

Асортимент от Smoothbore тръбни дължини предимно за употреба у дома при ППНВ сънна 

апнея, с меки накрайници, с различни дължини и диаметри. Налична е и олекотена Еко 

тръба, несъдържаща PVC.

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

1414000 22mm Flextube™ Дихателна система за ИПНВ за респиратор Dräger® с клапан на издишването и 

атомизатор Cirrus, 1.4m

20
 

1415000 22mm FlextubeДихателна система за ИПНВ за респиратор Dräger® с клапан на издишването и 

атомизатор Cirrus,1.4m

20
 

1416000 22mm Flextube ИППВ универсална дихателна система с клапан на издишването и атомизатор 

Cirrus,1.4m

20

1415002 22mm Flextube Дихателна система за ИПНВ за респиратор Bird® с клапан на издишването, 

атомизатор Cirrus и филтър,1.4m

20

22M
Клапан на издишването

Мундщук

Cirrus

атомизатор

22F
1,2m

0,15m

 илюстрация на системата

Кат.№ Описание Дължина Кол-во/

кашон

5003000 22mm Smoothbore тръба с меки накрайници 22F-22F 0,3m 50  

5004000 22mm Smoothbore тръба с меки накрайници 22F-22F 0,4m 50

5005000 22mm Smoothbore тръба с меки накрайници 22F-22F 0,5m 50

5006000 22mm Smoothbore тръба с меки накрайници 22F-22F 0,6m 40

5206000 22mm Eco Smoothbore тръба с меки накрайници 22F-22F 0,6m 40

5080000 22mm Smoothbore тръба с меки накрайници 22F-22F 0,8m 40 

5010000 (S*) 22mm Smoothbore тръба с меки накрайници 22F-22F 1,0m 40 (20*)

5012000 (S*) 22mm Smoothbore тръба с меки накрайници 22F-22F 1,2m 30 (25*)

5015000 (S*) 22mm Smoothbore тръба с меки накрайници 22F-22F 1,5m 30 (25*)

5018000 (S*) 22mm Smoothbore тръба с меки накрайници 22F-22F 1,8m 20 (25*)

5218000 22mm Eco Smoothbore тръба с меки накрайници 22F-22F 1,8m 20

5318000 22mm Smoothbore полипропиленова тръба с меки накрайници 22F-22F 1,8m 50

5020000 (S*) 22mm Smoothbore тръба с меки накрайници 22F-22F 2,0m 20 (20*)

5418000 15mm Smoothbore полипропиленова тръба с меки накрайници 22F-22F 1,8m 20

5118000 15mm Smoothbore тръба с меки накрайници 22F-22F 1,8m 20

ИППВ (интермитиращо позитивно налягане на вентилация) дихателни системи

ИППВ дихателните системи са предназначени за употреба в дихателни системи с интермитиращо позитивно налягане за 

спонтанно дишащи пациенти; за оценка на разширяването на белия дроб, терапия с подаване аерозол, или асистирана 

вентилация. Тези дихателни системи са съвместими с най-често използваните апарати в отделенията за интензивно лечение 

и физиотерапия и се доставят с клапана на издишването и атомизатор Cirrus™.



16

Intersurgical  •  Качество, иновация и избор

Овлажнителни камери

 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).

Здрав прозрачен 

поликарбонатен материал

Подобрено съответствие. 

Позволява по всяко време лесна 

визуална оценка на нивото на 

течността

Ясно видим индикатор на 

нивото на водата

Лесна видимост за незабавна и 

точна оценка на нивото на течността

Предпазна касета

Предпазва камерата от 

замърсяване и удобно съхранява 

целия комплект преди употреба

Филтър в линията

Предпазва камерата от 

замърсявания

Капак на 

нагревателната плоча

Защита от евентуално изгаряне 

при сваляне на камерата от 

основата на нагревателя

Усъвършенствана конструкция 

с двоен поплавък

Материалът на затворената клетка 

на главния поплавък осигурява 

напълно надежден, непотъващ 

твърд механизъм. Вторият поплавък 

осигурява допълнителна сигурност

Двоен клапан

За допълнителна сигурност

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2310000 (S*) Камера за овлажняване с автоматично пълнене и комплект 30 (30*)

2320000 Камера за овлажняване с автоматично пълнене и комплект и скоба 30  

2330000 Нискообемна камера за овлажняване с ръчно пълнене, комплект и скоба 30

23300002310000 2320000

Камери за овлажняване с нагряване

Ние предлагаме изчерпателен асортимент от камери за активно овлажняване за употреба с най-използваните в 

интензивното лечение, овлажнители, включително Дихателният овлажнител серия 7000 на Intersurgical.

Съвместимите с нашите продукти с нагревател три вида камери имат 22mm мъжки накрайници и прозрачен корпус от 

поликарбонат за моментална и точна визуална оценка на нивото на течността.

• Камерата за овлажняване с автоматично пълнене може да се използва при множество терапии с дихателна помощ, 

от ППНВ до пълна механична вентилация, включително високочестотна осцилация за всички размери пациенти. Тази 

камера предлага на медика постоянно ниво на водата, защото използваната течност автоматично се допълва от балон-

резервоар. Вследствие на това компресируемият обем не се променя. Затова камерата с автоматично пълнене е 

първият избор във всички области на интензивното лечение от новородени до възрастни.

• Камерата с ръчно пълнене има клипс на линията за пълнене, която изолира камерата от резервоара с течност. При 

тази камера лекарят трябва да следи нивото на водата и да отваря клипса при необходимост от повече течност. Тя е 

по-икономичната алтернатива и понякога се използва в приложения с високо налягане (напр. nFlow™).

• Нискообемната камера за овлажняване с ръчно пълнене има линия за пълнене и клипс. С много малкия си 

компресируем обем тя е идеално подходяща за приложения като усъвършенствана високочестотна вентилация за 

всички размери пациенти.
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Дихателен овлажнител серия 7000

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

7000000 Дихателен овлажнител (Великобритания) включително двойна температурна сонда 1  

7000001 Дихателен овлажнител (Япония) включително двойна температурна сонда 1

7000002 Дихателен овлажнител (EС1) Западна Европа, включително двойна температурна сонда 1

7000003 Дихателен овлажнител (EС2) Източна Европа, включително двойна температурна сонда 1

7700000 Дихателен овлажнител серия 7000, комплект с двойна температурна сонда 1

Заключващ бутон

Монтажът с едно движение 

позволява лесно поставяне и 

сваляне на овлажнителната 

камера

Избор на режим

ИПНВ, Неинвазивна 

вентилация (НИВ) и 

Ръчен, позволяващи на 

потребителя задаване на 

желаната температура

Алармен 

индикаторен панел

Показва мястото и 

приоритета на алармата

Усъвършенствана 

нагревателна плоча

Не позволява нагряване, ако 

няма овлажнителна камера

Електрически адаптори за овлажнители

Асортимент от електрически адаптори от дихателната система с нагревател към овлажнителя.

Кат.№ Описание Овлажнител Кол-во/

кашон

5600000 Електрически адаптор за дихателни системи с един нагревател MR850™, серия 7000 1

5601000 Електрически адаптор за дихателни системи с два нагревателя MR850™, серия 7000 1

5603000 Електрически адаптор за дихателни системи с един нагревател MR730™ 1

5604000 Електрически адаптор за дихателни системи с два нагревателя MR730™ 1

5605000 Електрически адаптор за дихателни системи с един нагревател MR500™, MR600™ 1

56050005604000560300056010005600000

Дихателен овлажнител серия 7000 

Базата на дихателните овлажнители серия 7000 на 

Intersurgical е напълно съвместима с нашите дихателни 

системи с активно овлажняване, овлажнителни камери 

и електрически адаптери и могат да се използват при 

възрастни педиатрични и новородени пациенти на 

интензивно лечение. Всички овлажнители включват двойна 

температурна сонда като част от пакета, който е готов 

за употреба направо от кашона. За повече подробности 

и демонстрация на продукта се свържете с нашия екип 

продажби или през нашия уебсайт www.intersurgical.com.

Конфигурируем дисплей

Избор на камера или температура на 

въздуха при пациента

MR850, MR730, MR850, MR500 и MR600 са търговски марки на Fisher & Paykel Healthcare.

Видео на комплекта овлажнитер е налично на www.intersurgical.com
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Принадлежности

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2777000 e-FlowSensor за вентилатори Dräger® Evita® (без V500) 5  

Датчици за поток

Датчиците за издишания поток се използват във 

вентилаторите в интензивното лечение за измерване на 

издишания от пациента газ в разклонението за издишване. 

Тези данни се използват за изчисляване на издишания 

дихателен и минутен обем. Датчикът e-FlowSensor™ е 

съвместим с настоящата база на вентилаторите Dräger®

Evita®. Датчиците могат да се стерилизират и почистват, 

но преди употреба трябва да преминат пълна калибрация 

върху вентилатора.

Изчисляване на потока с 

технология горещ нагревател

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

1911000 Водоуловител, самозапечатващ се, средно голям, 70ml 55

1912000 Водоуловител, самозапечатващ се, голям, 125ml 50

1916000 Водоуловител, правоъгълен, самозапечатващ се, средно голям, 70ml 55  

1915000 Водоуловител, правоъгълен, самозапечатващ се, голям, 125ml 40  

Водоуловители

Асолтимент от самозапечатващи се водоуловители, позволяващи 

изпразване по време на употреба. Водоуловителят се отваря 

в основата, а вътрешният клапан се затваря автоматично, 

осигурявайки херметичност на системата. При връщане на 

основата на мястото й, клапанът се отваря и отново позволява 

оттичане на дихателната система.

Правоъгълната версия е идеална за употреба в приложения, 

където може да се налага съединяване под 90º.

Dräger е регистрирана търговка марка на Drägerwerk AG & Co. KGaA. Evita е търговска марка Dräger Medical Gmbh.

Мъжки Люеров 

порт

10F10M

7.6mm порт

15M

/11.5F

15M

/11.5F

Комплект адаптори за азотен окис

Комплектът адаптори за азотен окис е предназначен за подаване на азотен окис в множество стандартни дихателни системи.

Колянен Люеров 

порт

O2 стъбло7.6mm капачкаМъжки Люеров 

порт

Мъжки Люеров 

порт

22M

6mm стъбло

7.6mm порт

15F15M22M22M

7.6mm порт

22F22F22F22M

7.6mm порт

22F22M

7.6mm порт

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

6216000 Комплект адаптори за азотен окис 50  

19160001912000

300mm 1,8m
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Принадлежности  •  Принадлежности за системи

Система от клипсове

Програма за контрол на тръби

Когато се използва заедно с дихателните системи на Intersurgical, нашият пълен асортимент от опции за управление 

на тръби Позволява на лекаря да позиционира нашите продукти ефикасно и удобно в зоната около пациента. така се 

осигурява безопасна и подредена среда с намален риск от разкачане и трабва на пациента.

Скоби за тръби Intersurgical, 22F червената предпазна капачка и капакът на комплекта за пълнене на овлажнителната 

камера са предназначени за свързване към скобата за тръби с помощта на жлеб.

Скоби за тръби са налични за нашите дихателни системи Smoothbore и Flextube™ с опции за 10mm, 15mm, 22mm и 

30mm дихателни системи с едно и две разклонения.

Скоби за тръби 10mm, 

15mm, 22mm, 30mm

Червена предпазна 

капачка за капака на 

комплекта за пълнене на 

овлажнителната камера

Опори за тръби

Нашите ергономични опори за тръби са подреден 

начин за сигурно закрепване на дихателната система 

близо до пациента. Наличните в два размера опори 

за тръби ефикасно задържат на мястото им тръби 10, 

15, 22 и 30mm и имат по-малък жлеб за захващане 

на линии за монитор и кабели. Гъвкавото гърло 

се позиционира лесно и отнема напрежението от 

дихателната система от пациента.

Скоби за тръби Захвати за тръби

ЖлебЖлеб

Система от клипсове

Видео е налично на www.intersurgical.com
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Принадлежности  •  Принадлежности за системи

Кат.№ 5904000 

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 5905000 

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 2321000 

Кол-во/кашон 50

Кат.№ 2319000 

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 2311000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 2318000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 2313000 

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 2312000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 2315000 

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 2317000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 2314000

Кол-во/кашон 25

15mm

30mm

15mm 15mm

22mm 22mm

Smoothbore скоба за тръба

10mm 10mm

22mm 22mm 22mm 22mm

Smoothbore скоба за тръба

Flextube скоба за тръба Flextube скоба за тръба

Flextube скоба за тръба

Flextube™ и Smoothbore 

скоба за тръба

Flextube и Smoothbore 

скоба за тръба

Flextube и Smoothbore 

скоба за тръба

Кат.№ 2316000

Кол-во/кашон 12

22mm 22mm 22mm

Ръководство за контрол на тръби

Опори за тръби 

30mm/22mm/

15mm

Опори за тръби 

15mm/10mm

Захвати за тръби

Скоби за тръби Скоби за тръби

Видео е налично на www.intersurgical.com
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Интерфейси към пациента  •  НИВ маски

FaceFit без порт и без клапан против задушаване за използване в конвенционални дихателни 

системи

FaceFit с порт и клапан против задушаване за използване в дихателни системи с едно разклонение 

без изпускане на СО2

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2255000 FaceFit, малка, за възрастни, НИВ маска 12

2256000 FaceFit, средно голяма, за възрастни, НИВ маска 12

2257000 FaceFit, голяма, за възрастни, НИВ маска 12

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2250000 FaceFit, малка, за възрастни, НИВ маска с клапан против задушаване и изход за изпускане на CO2 12

2251000 FaceFit, средно голяма, за възрастни, НИВ маска с клапан против задушаване и изход за изпускане на 

CO2

12

2252000 FaceFit, малка, за възрастни, НИВ маска с клапан против задушаване и изход за изпускане на CO2 12

FaceFit™ маски 

FaceFit е комфортна неинвазивна маска за еднократна употреба, произведена от олекотени материали без фталати, с 

лесни за поставяне ремъци.

Налице са две опции. Едната е за използване с конвенционални дихателни системи, а втората е за приложения с две нива 

и ППНВ, където са необходими клапан против задушаване и изпускане на CO2.

Налични в три размера за различни пациенти.

Клапан против задушаване
(само към порт на FaceFit)

Предотвратява повторното 

вдишване в случай на 

неадекватна вентилация

Изход за изпускане на CO2

(само към порт на FaceFit)

За ефективна ППНВ или 

вентилация с две нива

Малък мъртъв обем

За ефективна дихателна помощ

6mm конектор със стъбло 

с капачка  с възможност 

за застопоряване

За допълнително кислород или 

мониторинг

Изцяло регулируеми 

ремъци

Четири лесно регулируеми точки 

за комфортно прилягане към 

всички пациенти

НОВИ РЕМЪЦИ СЪВСЕМ СКОРО

Меко силиконово уплътнение

За оптимална работа

Мехавизъм за бързо 

сваляне

Позволява бързо сваляне на 

маската от пациента

Малко тегло

Повишена поносимост от 

пациента

 илюстрация
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Интерфейси към пациента  •  ППНВ маски

ППНВ маска и ремъци

ППНВ маската с два порта на Intersurgical предлага удобен 

пациентски интерфейс и е налична в два размера - малък 

и средно голям/голям, за възрастни. Меката, анатомично 

оформена част приляга удобно на широк диапазон лица на 

пациенти. Ето и някои други ключови предимства:

�������	�
�����

ППНВ маска и ремъци, 

илюстрация

Шест точки за фиксиране 

За оптимизиране на уплътняването, 

когато се използват ремъци на 

Intersurgical

Прозрачна здрава маска

Позволяваща лесна оценка на 

пациента

Мека анатомична част 

Удобно прилягане за множество 

пациентски профили

Порт за монитор

Позволява свързване на допълнителен 

кислород или на монитор

Флатерни клапани

Гарантиращи, че пациентът вдишва през 

горния порт и издишва пред долния порт

Клапан на меката част

Позволяващ регулиране на 

натиска на меката част за по-

добър комфорт и прилягане

Предпазни флатерни клапани

Позволяващи на пациента да диша, ако 

е налице оклузия или ако пациентът 

„изпревари” зададения поток

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2221000 ППНВ маска с два порта, малка, за възрастни 12  

2222000 ППНВ, маска с два порта, средно голяма/голяма, за възрастни 12  

2223000 ППНВ, ремъци за маска, малки за възрастни 12

2224000 ППНВ, ремъци за маска, средни/големи за възрастни 12

 илюстрация
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CaStar качулка за ППНВ с двупътен клапан против задушаване и порт за достъп към пациента

Кат.№ Размер Обиколка на гърлото Кол-во/

кашон

CP210XXL/2 Свръх-свръх голяма ≥50cm 5

CP210XL/2 Свръхголяма 45-52cm 5

CP210L/2 Голяма 40-47cm 5

CP210M/2 Средна 34-41cm 5

CP210S/2 Малка 27-34cm 5

CP210XS/2 Свръхмалка 17-27cm 5

CaStar качулка за ППНВ

CaStar е комфортен, многофункционален и лек интерфейс 

за ППНВ към пациента, предназначен за алтернатива на 

традиционните методи за подаване на ППНВ. CaStar се понася 

добре за дълго време и може да намали рисковете, свързани с 

ендотрахеална интубация и използване на лицева маска. Тя може 

да се използва в полулегнало и легнало положение, осигурява 

идеална опция за ППНВ терапия.

Интерфеййси към пациента  •  StarMed дихателни качулки за ППНВ терапия

CaStar Up отваряща се качулка с двупътен клапан против задушаване и порт за достъп към пациента

Кат.№ Размер Обиколка на гърлото Кол-во/

кашон

CA012XXL/2 Свръх-свръх голяма ≥50cm 5

CA012XL/2 Свръхголяма 45-52cm 5

CA012L/2 Голяма 40-47cm 5

CA012M/2 Средна 34-41cm 5

CA012S/2 Малка 27-34cm 5

CA012XS/2 Свръхмалка 17-27cm 5

CaStar Up отваряща се качулка за 
ППНВ

CaStar Up е комфортен, многофункционален и лек ППНВ интерфейс 

към пациента. Уникалната конструкция на Up позволява един 

оператор лесно да свали горната част на качулката и да има пълен 

достъп до пациента, като същевременно евентуалните сонди и 

катетри остават на мястото си в долната част на качулката. Тя може 

да се използва в полулегнало и легнало положение, осигурява 

идеална опция за ППНВ терапия.

Асортиментът от качулки StarMed за неинвазивна вентилация и ППНВ терапия са друга алтернатива на традиционните 

маски. Качулките осигуряват много клинични ползи, както за пациента, така и за медика. 

Използването на качулка може да предотврати много от проблемите, свързани с ендотрахеална интубация и използване 

на лицева маска. Качулката предоставя по-добър комфорт на пациента, а оттам и по-добър изход от НИВ и по-кратък 

болничен престой.

View the full range
www.intersurgical.com/info/starmedЗа повече опции посетете 

нашия уебсайт.

Видео е налично на www.intersurgical.com

 Видео е налично на www.intersurgical.com
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Интерфеййси към пациента  •  StarMed дихателни качулки за ППНВ терапия

Кат.№ Описание Размер Кол-во/

кашон

CV200M Ventumask ППНВ маска с вграден вентилатор Вентури и регулируем РЕЕР клапан, Малка / Средна 5

CV200L Ventumask ППНВ маска с вграден вентилатор Вентури и регулируем РЕЕР клапан, Голяма 5

CV200XL Ventumask ППНВ маска с вграден вентилатор Вентури и регулируем РЕЕР клапан, Свръхголяма 5

STS.15/30 Двоен дебитомер за кислород 15 + 30 L/min със съединение за O2 1

Ventumask с вентилатор Вентури и регулируем PEEP клапан (елиминира нуждата от вентилатор)

Кат.№ Размер Обиколка на гърлото Кол-во/

кашон

CV100XXL/2 Свръх-свръх голяма ≥50cm 5

CV100XL/2 Свръхголяма 45-52cm 5

CV100L/2 Голяма 40-47cm 5

CV100M/2 Средна 34-41cm 5

CV100S/2 Малка 27-34cm 5

CV100XS/2 Свръхмалка 17-27cm 5

Ventukit качулка за ППНВ с вентилатор Вентури, двупътен клапан против задушаване и порт за 

достъп към пациента, регулируем PEEP клапан и тапи за уши (елиминира нуждата от вентилатор)

Ventumask с вентилатор Вентури и 
регулируем РЕЕР клапан

Ventumask е уникален уред за ППНВ терапия, който се активира 

просто със свързване към подходящ източник на кислород. той 

може да се използва в болнична или доболнична среда, например 

в линейка. Ventumask е пълна и лесна за използване система, в 

която тръбите за подаване на кислород, вентилаторът Вентури и 

регулируемият PEEP клапан са вградени в ППНВ маската.

Ventukit качулка за ППНВ с 
вентилатор Вентури

StarMed Ventukit е пълна и лесна за използване система, която 

се активира просто със свързване към наличния в болничното 

отделение източник на O2. Унекалната конструкция на Ventukit се 

състои от тръби за кислород и вентилатор Вентури, вградени в 

качулка за ППНВ. Комплектът включва и регулируем PEEP клапан 

за незабавен старт на терапията.

Двоен дебитомер за кислород за 
използване с Ventukit и Ventumask

При терапии с подаване на голям процент кислород с Ventukit и 

Ventumask двойният дебитомер позволява на медика да добавя 

независимо потоци O2 към всяка линия за кислород на продукта, от 

един единствен стенен източник на кислород.

Кат.№ Описание
Кол-во/

кашон

STS.15/30 Двоен дебитомер за кислород 15 + 30 L/min със съединение за O
2

1

Make an enquiry



25

info@intersurgical.com  •  www.intersurgical.com

CaStar R качулка за НИВ с раздуваем маншет на врата, двупътен клапан против задушаване и порт

за достъп към пациента

Кат.№ Размер Обиколка на гърлото Кол-во/

кашон

CP211XXL/2R Свръх-свръх голяма ≥50cm 5

CP211XL/2R Свръхголяма 45-52cm 5

CP211L/2R Голяма 40-47cm 5

CP211M/2R Средна 34-41cm 5

CP211S/2R Малка 27-34cm 5

CP211XS/2R Свръхмалка 17-27cm 5

CaStar R качулка за НИВ

CaStar R е комфортен, многофункционален и лек 

интерфейс към пациента за неинвазивна вентилация (НИВ), 

предназначен за алтернатива на традиционните методи за 

подаване на НИВ. CaStar R се понася добре за дълго време 

и може да намали рисковете, свързани с ендотрахеална 

интубация и използване на лицева маска. Тя може да се 

използва в полулегнало и легнало положение, осигурява 

идеална опция за НИВ терапия.

Интерфеййси към пациента  •  StarMed дихателни качулки за неинвазивна механична вентилация (НИВ)

CaStar R Up отваряща се качулка за НИВ с двупътен клапан против задушаване и порт за достъп към 

пациента

Кат.№ Размер Обиколка на гърлото Кол-во/

кашон

CA022XXL/2R Свръх-свръх голяма ≥50cm 5

CA022XL/2R Свръхголяма 45-52cm 5

CA022L/2R Голяма 40-47cm 5

CA022M/2R Средна 34-41cm 5

CA022S/2R Малка 27-34cm 5

CA022XS/2R Свръхмалка 17-27cm 5

CaStar R Up отваряща се качулка 
за НИВ

CaStar R Up е комфортен, многофункционален и лек 

интерфейс към пациента за неинвазивна механична 

вентилация (НИВ). Уникалната конструкция на Up позволява 

един оператор лесно да свали горната част на качулката 

и да има пълен достъп до пациента, като същевременно 

евентуалните сонди и катетри остават на мястото си в долната 

част на качулката. Тя може да се използва в полулегнало и 

легнало положение, осигурява идеална опция за НИВ терапия.

Видео е налично на www.intersurgical.com



26

Intersurgical  •  Качество, иновация и избор

CaStar R Next качулка без подмишнични ремъци за НИВ с двупътен клапан против задушаване и

порт за достъп до пациента, надуваем вратен маншет и балон за надуване, тапи за уши и 

измервателна лента

Кат.№ Размер Обиколка на гърлото Кол-во/

кашон

CP238XXL/2R Свръх-свръх голяма 48-55cm 5

CP238XL/2R Свръхголяма 42-48cm 5

CP238L/2R Голяма 35-42cm 5

CP238M/2R Средна 28-35cm 5

CP238S/2R Малка 21-28cm 5

CP238XS/2R Свръхмалка ≤21cm 5

Интерфеййси към пациента  •  StarMed дихателни качулки за неинвазивна механична вентилация (НИВ)

CaStar R Next качулка без 
подмишнични ремъци за НИВ

CaStar R Next е комфортен, многофункционален и лек интерфейс към 

пациента за неинвазивна вентилация (НИВ). 

Той се понася добре за дълго време и може да намали рисковете, 

свързани с ендотрахеална интубация и използване на лицева маска. 

CaStar R Next е предназначен за подобряване на взаимодействието 

пациент-вентилатор, като намалява закъснението на дихателния 

стартер и повишава скоростта на компресиране на въздуха, 

елиминирайки необходимостта ан подмишнични ремъци.

CaStar Ped и CaStar Infant

Това са двата вида качулки в асортимента CaStar за деца. Те 

могат да се използват за терапия на множество респираторни 

състояния и са предназначени специално за деца и бебета 

като алтернатива на традиционните методи за подаване на 

ППНВ и НИВ. CaStar е налична за ППНВ и НИВ терапия, а 

CaStar Infant е налична само за ППНВ.

CaStar Up качулка за бебета за ППНВ терапия с двупътен клапан против задушаване и порт за 

достъп към пациента

Кат.№ Описание Тегло на пациента Кол-во/

кашон

CP200INFHI/2 CaStar Infant High for CPAP 7 -12 Kg 5

CP200INFLO/2 CaStar Infant Low за ППНВ 3 - 7 Kg 5

CaStar Ped педиатрична качулка за ППНВ и НИВ терапия

Кат.№ Описание Тегло на пациента Кол-во/

кашон

CP201PED/2R CaStar R Ped за НИВ с 22M/22M съединение >15Kgs 5

CP200PED/2 CaStar Ped за ППНВ с 22M/22M съединение >12Kgs 5

Видео е налично на www.intersurgical.com
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Грижа за устата

Намалете вентилаторно-асоциираната пневмония(ВАП) с Грижа 
за устата

Вентилаторно асоциираната пневмония (ВАП) води до продължителна интубация и продължителен престой в 

интензивното отделение и свързани с това разходи. Тя е сериозна причина за смъртност при компрометирани пациенти.

Комбинацията от грижи за устата (миене с четка и изсмукване) като част от правилния протокол за грижа за устата 

означава, че медикът може ефективно да предотврати натрупването филм от ороларингиални бактерии. Това от своя 

страна води до намаляване на ВАП и дихателни пневмонии и силно намалява свързаните разходи за лечение.1.2.3.

ВАП Факт 1: ВАП възниква при 9–25% от всички пациенти в интензивното отделение

ВАП Факт 2: Всеки случай на ВАП струва на болницата $30,000–$40,000

ВАП Факт 3: Смъртността от ВАП е около 10–40%.

Протоколи и ръководства за оценка

Тъй като пациентите има различни 

ороларингиални състояния, които 

по време на болничния им престой 

могат да се променят бързо, 

състоянието на орофаринска 

трябва да се оценява ежедневно. 

Ние създадохме ръководство за 

оценка, което можете да изтеглите, 

за помощ при старта на процеса.

Помощни клипове

За правилна настройка и 

свързване на продуктите 

за Грижа за устата 

на Intersurgical, моля 

разгледайте съответния 

клип.

Learn more 
about Oral care

www.intersurgical.com/info/oralcare

Референции

1. R. Garcia, L. Jendresky, L. Colbert, A. Bailey, M. Zaman et M. Majumder, Reducing Ventilator-Associated Pneumonia Through Advanced Oral-Dental Care: A 48-Month Study, AJCC, July 2009.

2. J. Rello, D. Ollendorf, G. Oster, M. Vera-Llonch, L. Bellm, R. Redman, M. Kollef: Epidemiology and outcomes of ventilator-associated-pneumonia in a large US database, Chest, December 2002.

3. L. Frampton: Preventig HCAI on the intensive care unit, The Clinal Services Journal, March 2014.

www.intersurgical.com/products/critical-care/oral-care#videos

Четири етапа на натрупване на плака

Зъбната плака е биофилм от бактерии и техните екскреции, който 

се образува основно при венечната линия и между зъбите.

Вдишване

Натрупаните орофарингиална слюнка, секрети и биофилм 

навлизат в маншета на ЕТ тръбата и могат да бъдат вдишани в 

белия дроб, защото уплътняването на маншета никога не е 100%. 

При вдишване в белия дроб тези бактерии могат да причинят 

ВАП и да наложат лечение с антибиотици.

ЕТ 
тръба

Трахея Въздух/
храчка/
бактерии

Ман-
шет

Биофилмът се отлага 
основно при венечната 
линия и между зъбите

Канали за 
флуид

Повърх-
ност на 
зъба

Бакте-
риални 
микроко-
лонии

Извънкле-
тъчен 
слой слуз

Етап 1 
прикреп-
ване

Етап 2 
Начална 
колониза-
ция

Етап 3 
Вторична 
колониза-
ция

Етап 4 
Зрал биофилм

Биофилм

Пресен биофилм се развива след всяка интервенция и само 

за два часа покрива цялата повърхност на зъба. Биофилмът 

предпазва патогенните бактерии като например MRSA и 

Klebsiella, които са чест проблем в множество интензивни 

отделения. Преди прилагането на антибактериални агенти 

биофилмът трябва да се разруши.
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Грижа за устата  •  Инструменти за почистване

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

3011000 OroCare Mini четка за зъби 30  

3017000 OroCare Sensitive устен накрайник за изсмукване 15  

3012000 OroCare Select четка за зъби 50

3016000 OroCare Aspire четка за зъби 25

3008000 OroCare2 четка за зъби "всичко в едно" 50

3008001 OroCare2 със самопълнещ се съд 50

Инструменти за почистване

За най-ефикасно премахване на плаката се препоръчва 

четка с меки косми. Intersurgical предлага голям асортимент 

от медицински четки за зъби с мек косъм, както и 

приспособления за почистване за възрастни и деца в 

интензивни отделения. Те са с малки, щадящи пациента 

глави, позволяващи безболезнен и ефективен достъп до 

всички части на орофаринкса.

OroCare™ Aspire изсмукваща четка 

за зъби

С вграденото директно свързване към линията за 

изсмукване тази четка за зъби елиминира нуждата 

от допълнително смукателно рамо. Дългото и тънко 

тяло на тази четка помага за достигане на всички 

части на устната кухина без да се пречи на ЕТ 

тръбите и другото оборудване. 

OroCare™ Select

Стандартни изсмукващи тръби могат да се 

свържат и управляват през ергономичния порт при 

палеца. Дръжката включва празна ампула, която 

може да се пълни с антибактериален разтвор от 

потребителя.

OroCare™2

Дръжката служи и като резервоар за ампули с 

антибактериална вода за уста (налични отделно). 

Водата за уста се изпуска с леко натискане на 

дръжката, при едновременно внимателно четкане 

на зъбите на пациента с меките атравматични 

косми. Стандартни изсмукващи тръби могат да се 

свържат към края на дръжката и да управляват през 

ергономичния порт при палеца.

OroCare™ Mini

Идеална за пациенти с тежко орофарингиално 

състояние. Дългото и тънко тяло помага за 

достигане на всички части на орофаринкса.

OroCare™ Sensitive накрайник за изсмукване

Този уникален накрайник за изсмукване се използва за почистване на 

деликатни венци и тъкани. Вградената лята мека глава е по-безопасно 

решение от обичайните тампони от пяна, а накрайникът позволява 

прилагане на антибактериални разтвори за внимателно почистване на 

зъбите и мекото небце.
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Грижа за устата  •  Комплекти за ежедневен протоко   |   Принадлежности

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

3018000 OroCath ороларингиален смукателен катетър 80

3010000 OroFill дезинфекционна вода за уста за употреба с OroCare2 – 15ml 100

3021000 OroClean саше с гел за зъби, 2g 250

3022000 OroCare сплитер за смукателна линия 25  

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

3014000 OroCare 24 hour ежедневен комплект – q4 (комплект за интервенция на 4 часа) 10

3015000 OroCare 24 hour ежедневен комплект – q8 (комплект за интервенция на 8 часа) 15

3014100   НОВО OroCare 24 hour ежедневен комплект с вода за уста с хлорхексидин – q4 (комплект за 

интервенция на 4 часа)

10

3015100   НОВО OroCare 24 hour ежедневен комплект с вода за уста с хлорхексидин – q8 (комплект за 

интервенция на 8 часа)

15

OroCath ороларингиален 

смукателен катетър

Много гъвкав ороларингиален 

катетър за узсмукване на секрети, 

които може да са се натрупали 

между две интервенции. Може 

да се прикрепи към всички 

изсмукващи тръби с управление 

при пръстите.

OroClean гел за 

зъби

Гел за зъби в единични 

сашета. Предотвратяват 

кръстосано замърсяване 

на тръбите за гел за зъби 

и съответния потенциал за 

повторно инфектиране на 

пациента.

OroFill 

антибактериална 

вода за уста

Ампулите с вода за уста 

съдържат антибактериален 

разтвор за лесна процедура 

за орална хигиена с есна ръка. 

Ампулите просто се поставят  в 

дръжката на четката OroCare2. 

OroCare™ сплитер за 

смукателна линия

Предназначени за 

едновременна употреба с две 

изсмукващи линии на един 

смукателен съд. Необходим е, 

когато затворената смукателна 

система вече е свързана към 

източник на вакуум.

Комплекти за ежедневен протокол

За прилагане на ежедневния протокол за грижа за устата ние предлагаме два базови ежедневни комплекта за интервенции 

през четири часа (q4) или осем часа (q8). Налични са и два пълни комплекта, включващи хлорхексидинова дезинфектираща 

вода за уста за употреба на всеки четири часа (q4) или осем часа (q8), предлагащи лесно за използване решение за 

еднократна употреба направо от опаковката.

Принадлежности

Като допълнение към четките за зъби и тампоните за изсмукване Intersurgical разработи асортимент от аксесоари и 

инструменти за почистване, предназначени за помощ в ефикасната програма за грижа за устата в натоварени интензивни 

отделения.

3015000 3014100
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TrachSeal™ Затворени изсмукващи системи

При всяко отваряне на която и да е част от дихателната 

система могат да възникнат множество проблеми както за 

пациента, така и за медицинския персонал:

• Настъпва моментална загуба на позитивно налягане 

в края за издишване (PEEP) за пациента, както и 

потенциал за компрометиране на вентилацията на 

пациента

• Липсата на насищане с кислород може да повлияе 

върху цялостното състояние на пациента

• Бактерии и други патогени може да проникнат в белия 

дроб с въвеждането на отворен катетър

• Рефлексът за изкашляне на пациента може да постави 

медика в риск от кръстосана инфекция

От въвеждането на затворените изсмукващи системи през 

1987 г. на медиците се предлага решение за запазване 

на целостта на дихателната система, а оттам и PEEP, 

предотвратявайки копрометирането на вентилацията на 

пациента.

Затвореното изсмукване позволява на медика да почисти 

дробовете от секрети, запазвайки вентилацията и 

минимизирайки замърсяването при възможно най-малко 

прекъсване за пациента.

Предотвратяване на ВАП

Вентилаторно асоциираната пневмония (ВАП) е 

вътреболнична инфекция, с която можем ефикасно да се 

преборим, прилагайки определени стратегии. Тя повлиява 

значително здравето на  пациента, продължителността и 

цената на престоя.

Затвореното изсмукване значително намалява потенциала 

за замърсяване с причиняващи ВАП бактерии. 

Поддържането на затворени дихателни системи е част 

от комплексната вентилаторна грижа, предназначена за 

намаляване на случаите на ВАП в болницата.

Друг важен фактор за контрол на инфекциите е рефлексът 

за изкашляне на пациента. Когато използва затворена 

смукателна система, медикът намалява риска от 

кръстосана инфекция от патогени във въздуха.

Intersurgical TrachSeal затворени изсмукващи 

системи

TrachSeal има свръхпрозрачен, нов, по-мек ръкав, даващ 

на медика повече усет при поставянето на катетъра с 

оптимална видимост за оценка на запушването.

Нашият клапан за контрол на изсмукването реагира на и 

позволява управление с една ръка на прилаганата сила 

на изсмукване. Механизмът за позитивно заключване 

предотвратява неволното изсмукване. 

TrachSeal™
Затворени изсмукващи системи

Monday, lundi, Montag, lunes, segunda-feira, lunedì,maandag, 

月曜日, 星期一

Tuesday, mardi, Dienstag, martes, terça-feira, martedì, dinsdag, 

火曜日, 星期二

水曜日, 星期三

木曜日, 星期四

金曜日, 星期五

土曜日, 星期六

日曜日, 星期日

1

3

2

Видео е налично на www.intersurgical.com

TrachSeal затворени изсмукващи системи за 

възрастни

Trachseal затворени изсмукващи системи са налични 

за 24-часова или 72.часова употреба в зависимост от 

потребностите на пациента. Налични са две дължини, 

позволяващи свързване към еднотрахеална или 

трахеостомна тръба. Ендотрахеалните продукти имат 

катетър с дължина 54cm, а вариантите да трахеостомия са 

с дължина на катетъра 30.5cm.

Всички системи Intersurgical TrachSeal се доставят с:

1. Ежедневни стикери за лесна идентификация на 

потребността от подмяна

2. 15F–22F катетърно съединение за гъвкаво Свързвания 

към пациента

3. Клин за откачане за изваждане на затворената 

смукателна система от ендотрахеалните и 

трахеостомните тръби с минимален дискомфорт за 

пациента
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Смукателен 

катетър

Наличен в 

четири размера 

за възрастни и в 

две дължини за 

свързване към 

ендотрахеална 

или 

трахеостомна 

тръба

Изолиращ клапан

Изолира катетъра за 

промиване в 72-часови 

системи

Когато е затворен, 

предотвратява 

нежеланото допълнително 

вкарване на катетъра

Мек накрайник 

на катетъра с 

отвори на Мърфи

Позволява 

безболезнено 

изсмукване на 

секретите на 

пациента

Гъвкаво катетърно 

съединение

може да се добави за повишена 

гъвкавост и комфорт на пациента

Отметки на дължината 

на катетъра

Индикатори на дълбочината 

за лесно позициониране на 

катетъра

Цветово 

обозначение

Размерът на 

продукта се 

идентифицира 

лесно по 

международните 

стандарти

Подобрен ръкав

Прозрачен: позволява 

непрекъснато наблюдение на 

секретите на пациента

Здрав: с подобрено усещане 

при вкарването на катетъра

Тих: по-малко шум за 

спокойствие на пациента

Самозадържаща 

се капачка на 

входа за иригация

Предотвратява 

случайно изгубване на 

капачката

Двойношарнирно 

колянно 

съединение

Улеснява движенията 

на пациента и 

предотвратява 

травми

Ергономичен 

изсмукващ клапан

Позволява идеален 

контрол на прилаганата 

сила на изсмукване и 

система с позитивно 

заключване, намаляваща 

риска от случайно 

потъване

Клин за откачане

За изваждане 

на затворената 

смукателна система 

от ендотрахеалните и 

трахеостомните тръби с 

минимален дискомфорт 

за пациента

TrachSeal™ Затворени изсмукващи системи
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TrachSeal™ Затворени изсмукващи системи

TrachSeal™

24 hour TrachSeal

72 hour TrachSeal

72 hour TrachSeal с ампули със соли

Принадлежности

Кат.№ Описание Размер Кол-во/

кашон

3240003 TrachSeal за възрастни еднотрахеална затворена система, 24 часа F10 15

3240000 TrachSeal за възрастни еднотрахеална затворена система, 24 часа F12 15

3240001 TrachSeal за възрастни еднотрахеална затворена система, 24 часа F14 15

3240002 TrachSeal за възрастни еднотрахеална затворена система, 24 часа F16 15

3240004 TrachSeal за възрастни трахеостомна затворена система, 24 часа F10 15

3240005 TrachSeal за възрастни трахеостомна затворена система, 24 часа F12 15

3240006 TrachSeal за възрастни трахеостомна затворена система, 24 часа F14 15

3240007 TrachSeal за възрастни трахеостомна затворена система, 24 часа F16 15

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

3022000 Сплитер на линията за изсмукване за употреба с линии за затворено изсмукване и грижа за устата 25

3700000 Стерилен разтвор 0.9% на NaCl за затворени изсмукващи системи, 15ml 70

Кат.№ Описание Размер Кол-во/

кашон

3720003 TrachSeal за възрастни еднотрахеална затворена система, 72 часа F10 15

3720000 TrachSeal за възрастни еднотрахеална затворена система, 72 часа F12 15

3720001 TrachSeal за възрастни еднотрахеална затворена система, 72 часа F14 15

3720002 TrachSeal за възрастни еднотрахеална затворена система, 72 часа F16 15

3720004 TrachSeal за възрастни трахеостомна затворена система, 72 часа F10 15

3720005 TrachSeal за възрастни трахеостомна затворена система, 72 часа F12 15

3720006 TrachSeal за възрастни трахеостомна затворена система, 72 часа F14 15

3720007 TrachSeal за възрастни трахеостомна затворена система, 72 часа F16 15

Кат.№ Описание Размер Кол-во/

кашон

3721000 TrachSeal за възрастни еднотрахеална затворена система с ампули със соли, 72 часа F12 15

3721001 TrachSeal за възрастни еднотрахеална затворена система с ампули със соли, 72 часа F14 15

3721002 TrachSeal за възрастни еднотрахеална затворена система с ампули със соли, 72 часа F16 15

3721005 TrachSeal за възрастни трахеостомна затворена система с ампули със соли, 72 часа F12 15

3721006 TrachSeal за възрастни трахеостомна затворена система с ампули със соли, 72 часа F14 15

3721007 TrachSeal за възрастни трахеостомна затворена система с ампули със соли, 72 часа F16 15
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Конектори

Кат.№ 1968000 

Кол-во/кашон 50

Кат.№ 1964000(S*)

Кол-во/кашон 25        (15*)

Кат.№ 1963000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 1975000

Кол-во/кашон 50

Кат.№ 1971000 

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 1930000

Кол-во/кашон 40

Кат.№ 1970000

Кол-во/кашон 35

Кат.№ 1931000

Кол-во/кашон 35

Кат.№ 1938000 

Кол-во/кашон 15

Кат.№ 1937000

Кол-во/кашон 20

Кат.№ 1510000

Кол-во/кашон 75

Кат.№ 1966000 

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 1965000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 1960000(S*)

Кол-во/кашон 40         (15*)

22mm прави конектори и мундщуци

Кат.№ 1568000 

Кол-во/кашон 40

22M 22M

6mm шарнирно стъбло

22M 22M

Кат.№ 1961000(S*)

Кол-во/кашон 40        (15*)

22M 22F

22M 22M

7.6mm порт

22M 22F

7.6mm порт

6mm шарнирно стъбло

22M 22F

Кат.№ 1969000(S*)

Кол-во/кашон 40         (15*)

22M 22M/15F

Кат.№ 1977000(S*)

Кол-во/кашон 35        (15*)

10mm шарнирно коляно

22M 22F

Кат.№ 1967000(S*)

Кол-во/кашон. 35         (15*)

22F 22F 22M 19M

22M

6mm кисло-

род

стъбло

22M 30F22M 30M

22M

Прав мундщук

22M

22M

T-мундщук

6mm стъбло 

за кислород22F

Кат.№ 1978000

Кол-во/кашон 45

22F

Предпазна капачка

22F

Прав мундщук Ъглов мундщук Ъглов мундщук

22M/15F15M

За други опции за конектори вижте нашия уебсайт www.intersurgical.com

 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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Конектори

Кат.№ 1702000 

Кол-во/кашон 50

Кат.№ 1703000

Кол-во/кашон 50

Кат.№ 1701000

Кол-во/кашон 40

Кат.№ 1705000 

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 1704000

Кол-во/кашон 35

Кат.№ 1706000

Кол-во/кашон 35

Кат.№ 1948000 

Кол-во/кашон 50  

Кат.№ 1949000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 1962000 

Кол-во/кашон 30

Кат.№ 1976000

Кол-во/кашон 50

Кат.№ 1946000 

Кол-во/кашон 30

Кат.№ 1947000

Кол-во/кашон 40

Кат.№ 1945000

Кол-во/кашон 30

Кат.№ 1974000 

Кол-во/кашон 45

Кат.№ 1979000

Кол-во/кашон 50

15mm прави конектори

15M 15M 15M 15F

15M 15F

7.6mm порт

15M 15F

6mm шарнирно 

стъбло

15F 15F

Кат.№ 1943000

Кол-во/кашон 40

15M 22M

15M 22M 22F15M 22F15F22M/15F

Голямо 

стъбло

за кислород 

6,5mm.

Еластомерни меки конектори

22mm с устие 

или не-ISO 

конектор
15F

22F

22mm с устие 

или не-ISO 

connector

15F
6-9mm 

кранче

15F 9-11mm 

кранче

22mm с устие 

или не-ISO 

connector
22F

22mm с устие или 

не-ISO connector

22F

Съединение за MDI (зависими от средата) портове

Кат.№ 1964001

Кол-во/

кашон

25

MDI порт

22M 22F

MDI насочен 

встрани от 

пациента

Кат.№ 1947003

Кол-во/

кашон

25

15M 15F

MDI порт

MDI насочен 

към пациента

Кат.№ 1966001

Кол-во/

кашон

25

22M 22M

MDI порт

MDI насочен 

встрани от 

пациента

Кат.№ 1947001

Кол-во/

кашон

25

15M 15F

MDI порт

MDI насочен 

встрани от 

пациента

Кат.№ 1964004

Кол-во/

кашон

25

22M 22F

MDI порт

MDI насочен 

към пациента

Кат.№ 1661000 

Кол-во/кашон 25

15M/11.5 10M

За други опции за конектори вижте нашия уебсайт www.intersurgical.com
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Конектори

Кат.№ 1984000(S*)

Кол-во/кашон 25           (8*)

Клапани за посока

Кат.№ 1921000 

Кол-во/кашон 75

Кат.№ 1955000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 1950000

Кол-во/кашон 40

Кат.№ 1953000 

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 1952000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 1954000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 1981000 

Кол-во/кашон 20

Кат.№ 1980000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 1988000

Кол-во/кашон 40

Кат.№ 1801000 

Кол-во/кашон 40

Кат.№ 1989000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 1802000

Кол-во/кашон 40

Т трипътници

22M 22M

22M

15M

15M

22M 22F

22F

22M

22M 22F

22M

22M 22M

22M/15F

22M

Кат.№ 1982000 

Кол-во/кашон 20

Кат.№ 1985000

Кол-во/кашон 20

Кат.№ 1983000

Кол-во/кашон 20

Кат.№ 1987000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 1959000 

Кол-во/кашон 30

Кат.№ 1986000

Кол-во/кашон 20

Кат.№ 1800000

Кол-во/кашон 35

15M 15F

15F

15M 15F

Dräger® температурен порт

22M 15M

22F

22M 15M

15M

22M 22M

22M/15F22F

22M 22M

22M 22M

22M/15F

7.6mm порт

22M/15F 22F

22F

22M

22M

22F 22M 22F

22M/15F

22M 22F

Dräger® температурен порт

15M 15F

22M

22M

15F

22M 22M /15F

22M

22F

Непотъващ

Dräger е регистрирана търговка марка на Drägerwerk AG & Co. KGaA.
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Конектори

Кат.№ 1927000 

Кол-во/кашон 15

Кат.№ 1928000

Кол-во/кашон 15

Кат.№ 1926000

Кол-во/кашон 20

Кат.№ 1929000

Кол-во/кашон 15

Кат.№ 1901000 

Кол-во/кашон 15

Кат.№ 1900000

Кол-во/кашон 20

22M

22M

22M/15F

22M

22M

22M/15F

7.6mm порт

7.6mm порт

Кат.№ 1902000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 1903000

Кол-во/кашон 25

15M

15M

15F

15M

15M

22M/15F

7.6mm порт

7.6mm порт

22M

22M

22M/15F

22M Шарнир

Шарнир

22M/15FПорт за Люеров 

накрайник

22M

22M Шарнир

Шарнир

22M/15F

Шарнир

Порт за Люеров 

накрайник

22M

22M

22M

22M/15F

7.6mm порт

7.6mm порт

Y трипътници

15M 22M 30M19M

Ръководство за действителните размери на конекторите

За други опции за конектори вижте нашия уебсайт www.intersurgical.com

15F 22F 30F
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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 

Терапия с кислород и аерозол

Intersurgical

Пациентски решения за 

Поддържане на дихателните пътища

Intersurgical

Общувайте с нас

      

www.intersurgical.comКачество, иновация и избор

info@surgimed-bg.com

Общувайте с нас

      

www.intersurgical.comКачество, иновация и избор

info@surgimed-bg.com

Пациентски решения за 

Анестезия

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


