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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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Терапия с кислород 
и аерозол

Асортимент от продукти за терапия с фиксирана и 

променлива концентрация на кислород, терапия с 

аерозол (овлажняване) и терапия с атомизатор.
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Назална канюла

Конвенционална назална канюла

Асортимент от продукти за възрастни, деца и бебета с 

богат избор от форми на вилката за различните пацинтски 

потребности. Произвежда се асортимент от тръби с 

"многоканална" конструкци, позволяващи протичане 

на кислорос дори при прегъване на тръбата. Опцията 

Earguard включва меки маншети от силиконова пяна, които 

се регулират лесно и прилягат сигурно, предотвартявайки 

травми на ушите на пациента.

Терапия с кислород  •  Назални канюли

Кат.№ Описание Дължина Кол-во/

кашон

1161000 За възрастни, назална канюла с прави накрайници и тръба 1,8m 50

1161004 За възрастни, назална канюла с прави накрайници и тръба 2,1m 50

1162000 За възрастни, назална канюла с прави накрайници и тръба 5m 20

1169000 За възрастни, назална канюла с прави накрайници, стойка за глава и тръба 0,5m 100

1165000 За възрастни, назална канюла с извити накрайници и тръба 1,8m 50

1161020 За възрастни, назална канюла Satin с прави накрайници и тръба 1,8m 50

1165020 За възрастни, назална канюла Satin с извити накрайници и тръба 1,8m 50

1165002 За възрастни, назална канюла с извити накрайници, предпазители за ушите и тръба 2,1m 50

1165003 За възрастни, назална канюла с извити накрайници, предпазители за ушите и тръба 5m 40

1165021 За възрастни, назална канюла Satin с извити накрайници и тръба 2,1m 50

1161021 За възрастни, назална канюла Satin с прави накрайници и тръба 2,1m 50

1166000 За възрастни, назална канюла с разширяващи се накрайници и тръба 1,8m 50

1167000 За възрастни, назална канюла с извити/разширяващи се накрайници и тръба 1,8m 50

1168000
За възрастни, назална канюла с извити/разширяващи се накрайници, стойка за глава 

и тръба
0,5m 100

1163000 Педиатрична, назална канюла с извити накрайници и тръба 2,1m 50

1164000 Педиатрична, назална канюла с извити накрайници и тръба 2,1m 50

Извити 

накрайници

Подобрена 

анатомична форма и 

прилягане

Разширяващи се 

накрайници

Забавят 

кислородния поток

Извити и 

разширяващи се 

накрайници

СКъчетават 

предимствата на двата 

вида

Извити накрайници 

с предпазители за 

ушите:

Подобрено анатомично 

прилягане и комфорт за 

пациента

Прави 

накрайници

 Видео е налично на www.intersurgical.com
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Терапия с кислород  •  Назални канюли

Кат.№ Описание Дължина Кол-во/

кашон

1144001 Sentri, за възрастни, назална канюла с извити накрайници и тръба 2,1m 50

1144002
Sentri, за възрастни, назална канюла с извити накрайници и мониторираща линия 

на СО2, филтър и тръба
2,1m 40

1144009 Sentri, за бебета, назална канюла с извити накрайници и тръба 2,1m 50

1144010
Sentri, за бебета, назална канюла с извити накрайници и мониторираща линия на 

СО2, филтър и тръба
2,1m 40

1144005 Sentri, педиатрична, назална канюла с извити накрайници и тръба 2,1m 50

1144006
Sentri, педиатрична, назална канюла с извити накрайници и мониторираща линия 

на СО2, филтър и тръба
2,1m 40

Кат.№ Описание Дължина Кол-во/

кашон

1165011 Dual lumen, за възрастни, назална канюла с извити накрайници и тръба 1,25m 50

1165012 Dual lumen, за възрастни, назална канюла с извити накрайници и тръба 1,8m 50

1165013 Dual lumen, за възрастни, назална канюла с извити накрайници и тръба 2,5m 50

Кат.№ Описание Дължина Кол-во/

кашон

1160002 За бебета, назална канюла с извити накрайници и тръба 2,1m 50

1160001 За новородени, назална канюла с извити накрайници и тръба 2,1m 50

1160000 За преждевременно родени, назална канюла с извити накрайници и тръба 2,1m 50

Sentri™ ETCO2 назална канюла

Наличната в три размера Sentri позволява вземанена проба от 

издишания въглероден двуокис при неинтубирани пациенти по 

време на прилагане на допълнителен кислород. Като доставя 

кислород през единия накрайник и взема проба от издишания газ 

през другия, канюлата предоставя стойности за подадения обем, 

сравними с получаваните при интубирани пациенти. Назалната 

канюла може да се окаже по-подходяща за педиатрични пациенти, 

когато силните потоци кислород може да разредят пробата от 

CO2 и да дадат ниска (или никаква) стойност.

Dual lumen назална канюла

Назалната канюла с двоен лумен е специално предназначена 

за употреба с всички електронно или под налягане активирани 

портативни системи с течен кислород. Това е канюла с двоен 

лумен, доставяща кислород до и регистрираща потребност и 

от двете ноздри. При намаляване на потребността, намалява и 

подаването на кислород, като така се запазва наличният газов 

запас. Изработени от мекия сатенен материал на Intersurgical, 

доказано създаващи 20% по-малко триене върху лицето и ушите 

на пациента в сравнение със стандартните канюли.

Назална канюла без фталати

Асортиментът от назални канюли без фталати елиминира 

тревогите по отношение на неонаталната експозиция на 

DEHP на преждевременно родените и новородените, при 

които се налага интензивно болнично лечение.

 Несъдържащи фталати опции за деца, бебета и новородени
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позиция 

“под бра-

дичката”

Голямо 

уплътнение 

за брадич-

ката

позиция 

“върху бра-

дичката”

Малко 

уплътнение 

за брадич-

ката

По-леки

С 50% по-леки от маските от PVC, 

по-комфортни за пациента

По-зелени 

Елиминирането на PVC от 

маската драстично намалява 

въздействието й върху 

околната среда

O2

Вдлъбнато уплътнение за носа

Приляга на различните форми на 

носа и предотвратява навлизането на 

кислород в очите на пациента

Без метален клипс за носа

Съвместимост с МР диагностика

Ластикът може дасе 

позиционира под или 

над ушите

Позицията под ушите 

намалява травмата на 

горната част на ухото

Меко уплътнение към 

лицето

Повишен комфорт на 

пациента

Избор между позиции “под 

брадичката” или “върху 

брадичката” 

Осигурява по-добро прилягане към 

повече форми на лицата

Терапия с кислород  •  Маски за средна концентрация

Кат.№ Описание Дължина 

на тръбата

Кол-во/

кашон

1136015 Intersurgical EcoLite, за възрастни, кислородна маска, средна концентрация 55

1135015 Intersurgical EcoLite, за възрастни, кислородна маска с тръба, средна 

концентрация

2,1m 40

1136000 Eco, за възрастни, кислородна маска, средна концентрация 55

1135000 Eco, за възрастни, кислородна маска с тръба, средна концентрация 2,1m 40

1116000 За възрастни, кислородна маска с клипс за носа, средна концентрация 70

1104001 За възрастни, кислородна маска с примки за ушите, средна концентрация 70

1105003 За възрастни, кислородна маска с тръба 1,8m 40

1106000 Малка за възрастни, кислородна маска, средна концентрация 70

Продукт с намалено въздействие върху околната среда

Маски за възрастни

Intersurgical 
кислородна маска, средна 
концентрация

Произведената по най-съвременна технология кислородна 

маска EcoLite™ съчетава два несъдържащи PVC материала 

в едно. материалът на корпуса на маската е прозрачен и 

достатъчно твърд, за да запазва формата на маската. От 

вторият и по-мек материал е изработено контактуващото с 

лицето на пациента уплътнение.

Новият асортимент има допълнителни характеристики, 

базирани на оригиналната конструкция Eco. Освен това 

участъкът при бладичката е удължен, като вдете вградени 

уплътнения гарантират, че маската приляга на още повече 

орми на лицето.

Видео е налично на www.intersurgical.com
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Sentri™ ETCO2 маска

Sentri Mask е кислородна маска на Intersurgical EcoLite, 

за възрастни, със средна концентрация,  с Люеров порт, 

позволяващ свързване на мониторираща линия, чийто 

втори край е свързан към капнометър. Маските Sentri се 

използват за измерване на крайния CO2 в дихателния обем 

(ETCO2) в издишаните газове, като едновременно подава 

кислород към пациента.

Кат.№ Описание Дължина 

на тръбата

Кол-во/

кашон

1142015 Sentri Intersurgical EcoLite, за възрастни, маска с мониторираща линия на СО2 и 

тръба
2,1m

30

1143015 Sentri Intersurgical EcoLite, за възрастни, маска с мониторираща линия на СО2, 

филтър и тръба
2,1m

30

Кат.№ Описание Дължина на 

тръбата

Кол-во/

кашон

1190015 Intersurgical EcoLite, педиатрична, кислородна маска, средна концентрация 42

1196015 Intersurgical EcoLite, педиатрична, кислородна маска с тръба, средна 

концентрация

2,1m 40

Терапия с кислород  •  Маски за средна концентрация

Продукт с намалено въздействие върху околната среда

FiltaMask™

FiltaMask комбинира система за подаване на кислород 

с филтърна среда, покриваща изходите за издишване. 

FiltaMask е предназначена за употреба при пациенти, които 

може да са източник на въздушни заразни патогени и на 

които е потребен допълнително кислород.

Кат.№ Описание Дължина на 

тръбата

Кол-во/

кашон

1145000 FiltaMask, Eco, за възрастни, маска с тръба, средна концентрация 2,1m 15

Педиатрична, маска за средна 
концентрация

The Intersurgical EcoLite™ е най-леката и най-комфортна 

педиатрична маска. Обърнато е внимание на всички 

аспекти от конструкцията и е постигнато несравнимо ниво 

на комфорт и прилягане. Удобни не само за пациента, но и 

безопасни за околната среда.

Елиминирането на PVC от маската драстично намалява 

въздействието й върху околната среда

 Видео е налично на www.intersurgical.com
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Respi-Check™ маска с 
индикатор на дишането

Честотата на дишането е точен показател за тежестта на 

болестта и, ако се измерва точно, е чувствителен маркер 

за точна респираторна и метаболитна дисфункция, особено 

при реанимацията. Индикаторът на дишенето Respi-Check 

предоставя просто и евтино решение за подобряване на 

точността на измерване на честотата на дишане.

Терапия с кислород  •  Маски за висока концентрация

Продукт с намалено въздействие върху околната среда

Маска за висока концентрация

пълен асортимент от маски за висока концентрация за 

възрастни и деца, доставящи кислород с концентрации 

над 80% с дебит 10–15 L/min (стойностите са 

приблизителни и зависят от модела на дишане на 

пациента).

 илюстрация

Кат.№ Описание Дължина на 

тръбата

Кол-во/

кашон

1181015 Intersurgical EcoLite, за възрастни, кислородна маска с тръба, висока 

концентрация 

2,1m 24

1102000 За възрастни, кислородна маска с тръба, висока концентрация 2,1m 40

1102002 За възрастни, кислородна маска, висока концентрация 20

1002000 За възрастни, кислородна маска с предпазен клапан и тръба, висока 

концентрация

2,1m 15

1192000 Педиатрична, кислородна маска с тръба, висока концентрация 2,1m 40

Кат.№ Описание Дължина на 

тръбата

Кол-во/

кашон

1202000 Respi-Check, за възрастни, кислородна маска с тръба и индикатор на дишането, 

висока концентрация

2,1m 20

1216000 Respi-Check, за възрастни, кислородна маска с индикатор на дишането, средна 

концентрация

20

1292000 Respi-Check, педиатрична, кислородна маска с тръба и индикатор на дишането, 

висока концентрация

2,1m 20

 илюстрация

Видео е налично на www.intersurgical.com
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Silente™ комплект маски 
Вентури

Silente е изключително безшумна, с корпус с голям 

диаметър, осигуряващ пространство за ясна и свободна 

калибрация, включително действие "издърпване-

завъртане" за предотвратяване на нежелано 

пренастройване.

Подаваната концентрация не се влияе от модела на 

дишане на пациента, когато на дебитомера на кислорода е 

зададен оптималният дебит, отбелязан върху клапана.

MultiOx™ комплект маски 
Вентури

MultiOx е икономичната алтернатива на върховите Silente, 

но със същите нива на точност.

Подаваната концентрация не се влияе от модела на 

дишане на пациента, когато на дебитомера на кислорода е 

зададен оптималният дебит, отбелязан върху клапана.

Терапия с кислород  •  Комплекти регулируеми маски Вентури

Кат.№ Описание Дължина 

на тръбата

Кол-во/

кашон

1137000 Silente, Eco, за възрастни, комплект регулируема маска Вентури с тръба 1,8m 80

Кат.№ Описание Дължина на 

тръбата

Кол-во/

кашон

1117005 MultiOx, Eco, за възрастни, комплект регулируема маска Вентури с тръба 1,8m 80

1118005 MultiOx, Eco, педиатричен, комплект регулируема маска Вентури с тръба 1,8m 40

Продукт с намалено въздействие върху околната среда

 илюстрация
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Intersurgical EcoLite™ комплект 
маска с Вентури клапан

Тези комплекти включват маски Intersurgical EcoLite, 

осигуряващи безпрецедентно ниво на комфорт и намалено 

влияние върху околната среда.

Клапани Вентури

Изчерпателен асортимент от клапани Вентури, налични 

поединично, с конструкция съответстваща на изискванията 

на BS EN 13544-3: 2001 са оцветени различно за лесна 

идентификация.

Отбелязаният върху клапана дебит гарантира, че пациентът 

получава пълния дебит от прибл. 40 L/min. Целта е 

удовлетворяване на нормалните потребности на пациента 

от пиков поток.

Терапия с кислород  •  Клапани Вентури и комплекти маски EcoLite™

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

1060085 Intersurgical EcoLite, за възрастни, кислородна маска с 60% клапан Вентури, зелена 40

1040085 Intersurgical EcoLite, за възрастни, кислородна маска с 40% клапан Вентури, червена 40

1035085 Intersurgical EcoLite, за възрастни, кислородна маска с 35% клапан Вентури, жълта 40

1031085 Intersurgical EcoLite, за възрастни, кислородна маска с 31% клапан Вентури, оранжева 40

1028085 Intersurgical EcoLite, за възрастни, кислородна маска с 28% клапан Вентури, бяла 40

1024085 Intersurgical EcoLite, за възрастни, кислородна маска с 24% клапан Вентури, синя 40

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

0060000 Клапан Вентури 60% кислород, зелен 50

0070000 Клапан Вентури 50% кислород, розов 50

0040000 Клапан Вентури 40% кислород, червен 50

0035000 Клапан Вентури 35% кислород, жълт 50

0031000 Клапан Вентури 31% кислород, оранжев 50

0028000 Клапан Вентури 28% кислород, бял 50

0024000 Клапан Вентури 24% кислород, син 50

Продукт с намалено въздействие върху околната среда

22F 22F 22F 22F 22F 22F 22F
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Intersurgical EcoLite™ комплект 
маски Вентури за възрастни

Пълен комплект, състоящ се от пет клапана, маска за 

аерозол Intersurgical EcoLite за възрастни, кислородна 

тръба и чашка за овлажняване. Отбелязаният върху 

клапана дебит гарантира, че пациентът получава пълния 

дебит от прибл. 40 L/min. Целта е удовлетворяване на 

нормалните потребности на пациента от пиков поток.

Кислороден комплект за 
възстановяване

Предназначен за употреба при спонтанно дишащи 

интубирани пациенти по време на транспорт и 

възстановяване. Кислородният комплект за възстановяне 

осигурява фиксирана концентрация на кислород 40% и се 

свързва към 15mm конектор на ендотрахеална тръба или 

ларингиална маска.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

1040013 Кислороден комплект за възстановяване, 40% кислород 40

Терапия с кислород  •  Комплекти клапани Вентури и балон HyperVent™

Балон HyperVent™

Балонът HyperVent е предназначен за улесняване на 

терапията на хипервентилация и замества понастоящем 

използвания хартиен плик. Той се състои от корпус с 

вграден мундщук, лесен за държане от пациента, свързан 

към здрав пластмасов балон. За разлика от хартиените 

пликове HyperVent еилиминира опасността от хипоксия, 

вдишване на чуждо тяло и потенциални източници на 

инфекция. Освен това не се разгражда при употреба и е 

медицински чист.

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

1130000 Балон HyperVent 5

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

1107085 Intersurgical EcoLite, комплект маски Вентури за възрастни 25
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AquaFlow™ овлажнители с за 
кислород с мехурчета

Изчерпателен асортимент от уреди за подаване на 

незатоплено овлажняване към вашите пациенти. 

Предназначен за поставяне на стерилни предварително 

напълнени или такива за многократна употреба бутилки 

с вода Baxter®. Асортиментът овлажнители с мехурчета 

AquaFlow е подходящ за пациенти, подложени на различни 

терапии с кислород.

1507000

Терапия с кислород  •  Овлажнители за кислород с мехурчета

Адаптори за дебитомери

Дебитомерите за терапия с кислород са налични  с 

множество съединения. Асортиментът от адаптори на 

Intersurgical е предназначен за присъединяване на уреди 

за овлажняване 9/16 UNF Diameter Index Safety System 

(D.I.S.S), резбовани съединения към различни типове 

дебитомери.

Моля, изтеглете обяснителния постер, озаглавен Oxygen 

Therapy Flowmeters, за да изберете най-подходящия 

адаптор за вашето приложение:

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

1508001 Sure Loc™ адаптор за дебитомер 45

1506001 BOC® адаптор за дебитомер 50

1509001 Адаптор за дебитомер M12 50

1504001 D.I.S.S нипел за дебитомер за кислород 50

1505001 Нипел за дебитомер за кислород 50

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

1506000 AquaFlow, овлажнител за кислород с мехурчета, без бутилка 30

1507000 AquaFlow, овлажнител за кислород с мехурчета, с бутилка, 500ml 20

1505000 AquaFlow, овлажнител за кислород с мехурчета, с бутилка + адаптор М12, 500ml 20

1521000 AquaFlow, овлажнител за кислород с мехурчета за домашно лечение, с бутилка, 120ml 20

1520000 AquaFlow, овлажнител за кислород с мехурчета за домашно лечение, с бутилка + адаптор 

М12, 120ml

20

www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/fl owmeter-adaptors

1506000 1505000 1521000 1520000

Baxter е регистрирана търговска марка на Baxter International Inc. BOC е регистрирана търговска марка на The BOC Group Ltd.
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Терапия с кислород  •  Тръби за кислород

Продукт с намалено въздействие върху околната среда

Конектори за тръби за кислород

Мъжки и женски прави конектори за кислород, с 6mm стъбло за кислород.

Кат.№ 1968000

Кол-во/кашон 50

Кат.№ 1568000

Кол-во/кашон 40

22M 6mm стъбло за 

кислород

6mm стъбло за 

кислород

22F

Тръби за кислород

Устойчиви на прегъване тръби с различни дължини. 

Налична е несъдържаща PVC версия, предлагаща 

благоприятен за околната среда избор.

Кат.№ Описание Дължина Кол-во/

кашон

1180000 Дебелостенна тръба за кислород, 5mm ID–7mm OD (1 руло) 50m 1

1170000 Тръба за мехурчета кислород, 4mm–8mm ID (1 руло) 50m 1

1175000 Многоканална тръба за кислород 4m 30

1174010 Несъдържаща РVС многоканална тръба за кислород 2,1m 100

1174003 Многоканална тръба за кислород 2,1m 100

1174000 Многоканална тръба за кислород 1,8m 125

1173000 Многоканална тръба за кислород с широк конектор 1,8m 60

1178000 Sure Loc™ многоканална тръба за кислород 1,8m 125

1476000 Sure Loc™ тръба за кислород с адаптор за дебитомер 1,8m 75

 илюстрация

Видео е налично на www.intersurgical.co.uk
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Аерозолни маски за лице

Изчерпателен асортимент от макси в размери за деца, 

малки за възрастни и за възрастни, с и без клипс за носа. 

Налични са несъдържащи РVС опции EcoLite™, които са 

част от асортимента ни Eco.

Маски за трахеостомия и Т 
трипътници

Висококачествена лека маска с ластик за бързо сваляне 

за лесна употреба.

Тъй като не използваме PVC, въздействието върху 

околната среда е значително по-малко от това при 

конвенционалните маски, фактически с 82% по-малко.

Терапия с аерозол  •  Маски за аерозол

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

1188015 Intersurgical EcoLite, маска за аерозол за възрастни 50

1198015 Intersurgical EcoLite, маски за аерозол, педиатрична 42

1101000 Intersurgical EcoLite, маска за аерозол, малка, за възрастни 70

1148000 Педиатрична маска за аерозол 35

1108000 За възрастни, маска за аерозол с клипс за носа 70

Кат.№ Описание Конектори Кол-во/

кашон

1200050 Intersurgical EcoLite, за възрастни, маска за трахеостомия 22M 30

1206000 Педиатрична, маска за трахеостомия 22M 35

1980000 Т трипътник за трахеостомия 22M-22M-22M/15F 25

1984000 Т трипътник за трахеостомия с порт 7.6mm 22M-22M-22M/15F 25

Продукт с намалено въздействие върху околната среда 

 илюстрация

 илюстрация

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

кашон

1966001 Прав конектор 22M-MDI порт-22M 25

1964001 Прав конектор 22М-MDI порт встрани от пациента-22F 25

1947001 Прав конектор 15М-MDI порт встрани от пациента-15F 25

1947003 Прав конектор 15М-MDI порт към пациента-15F 25

1953000 Клапан за покоса против замърсяване с Т 

трипътник

22F-22MV-22M 25

Тръби за аерозол

Асортимент от 15mm и 22mm Flextube™ с различни дължини маншети, за употреба в терапия с аерозол

Принадлежности за терапия с аерозол

Асортимент от принадлежности за терапия с аерозол.

Налични са различни дължини на маншета (0.4m / 0.15m)

Кат.№ Описание Дължина Кол-во/

кашон

1528000 22mm Flextube 1,6m – дължини 30

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

1574900 22mm Flextube 50m на барабан, с надувни маншети през 0.4m 5

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

1576000 15mm Flextube 50m на барабан, с надувни маншети през 0.4m 1

1575000 15mm Flextube 50m на барабан, с надувни маншети през 0.15m 1

Терапия с аерозол  •  Принадлежности и тръби

1966001 1964001 1947001 19530001947003
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AquaMist™ овлажняващи 
атомизатори

Овлажняващите атомизатори Intersurgical AquaMist са 

предназначени за тихо подаване на точни концентрации 

овлажнен кислород. Овлажняващият атомизатор позволява 

на лекаря да предпише кислородна концентрация, която 

не се влияе от честотата на дишане и от модела на дишане 

на пациента.

Терапия с аерозол  •  Овлажняващи атомизатори

Адаптори за дебитомери

Дебитомерите за терапия с кислород са налични  с 

множество съединения. Асортиментът от адаптори на 

Intersurgical е предназначен за присъединяване на уреди 

за овлажняване 9/16 UNF Diameter Index Safety System 

(D.I.S.S), резбовани съединения към различни типове 

дебитомери.

Моля, изтеглете обяснителния постер, озаглавен Oxygen 

Therapy Flowmeters, за да изберете най-подходящия 

адаптор за вашето приложение:

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

1508001 Sure Loc™ адаптор за дебитомер 45

1506001 BOC® адаптор за дебитомер 50

1509001 Адаптор за дебитомер M12 50

1504001 D.I.S.S нипел за дебитомер за кислород 50

1505001 Нипел за дебитомер за кислород 50

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

1508000 AquaMist, овлажняващ атомизатор, без бутилка 24

1500000 AquaMist, овлажняващ атомизатор, с BOC® адаптор 24

1509000 AquaMist, овлажняващ атомизатор, с бутилка, 500ml 25

1502000 AquaMist, овлажняващ атомизатор, с бутилка и BOC® адаптор, 500ml 25

1500001 AquaMist, овлажняващ атомизатор и комплект маска за аерозол Intersurgical EcoLite™, без 

бутилка, BOC® адаптор, 2.0m Flextube™

15

www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/fl owmeter-adaptors

22M 22M22M 22M

22M

22F

22F

22M

1509000 15020001508000 1500000 1500001

BOC е регистрирана търговска марка на The BOC Group Ltd.
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Носна кухина

Частици с размер под 0.5 

микрона, издишани обратно в 

атмосферата

Частици с размер над 5–10 

микрона, въздействащи на горните 

дихателни пътища

Устна 

кухина

Фаринкс

Ларинкс

Трахея

Избор на атомизатор

HOT Top™2

Трахеобронхиално

отлагане (2–5μm)

високоскоростна 

атомизация за 

по-големи потребности 

на пациента

10
6

8
4

2

10
6

8
4

2

Micro Cirrus™

отлагане в 

алвеолите

(0.5–2μm)

Cirrus™2

Отлагане в трахеята 

и бронхите (2–5μm)

HOT Top™2 атомизатор

HOT Top2 е предназначен за 

високоскоростна атомизиция и 

значително намалява времето 

за терапията в сравнение с 

конвенционалните атомизатори. 

При водещ газов дебит от 8 L/min, 

80% от изходящия обем са частици 

с диаметър под 5 микрона и масов 

средно голям диаметър (MMD)  

3 микрона. 

Micro Cirrus атомизатор

Micro Cirrus е специално 

предназначен за създаване на 

малки частици аерозол с MMD 1.2 

микрона. 

При водещ газов дебит от 8 L/min, 

90% от изходящия обем са частици 

с диаметър под 2 микрона. 

Cirrus™2 атомизатор

Cirrus 2 е предназначен за 

минимизиране на остатъчния 

обем и намаляване на загубите на 

лекарства.

При водещ газов дебит от 8 L/min, 

74% от изходящия обем са частици 

с диаметър под 5 микрона и масов 

средно голям диаметър (MMD)  

3,3 микрона.

Отлагане в трахеята и бронхите Отлагане в 
алвеолите

10
6

8
4

2

10
6

8
4

2

Терапия с атомизатор  •  Атомизатори
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Кат.№ Описание Дължина 

на тръбата

Кол-во/

кашон

1402000 Cirrus 2 атомизатор 75

1453015 Cirrus2 атомизатор, за възрастни, комплект маска EcoLite и тръба 2,1m 30

1453017 Cirrus2 атомизатор, за възрастни, комплект маска EcoLite и тръба без РVС 2,1m 30

1454015 Cirrus2 атомизатор, педиатричен, комплект маска EcoLite и тръба 2,1m 36

1455000 Cirrus2 атомизатор, комплект с монолитен мундщук и тръба 2,1m 35

1464000 Cirrus2 атомизатор, универсален мундщук Т-комплект 40

1464004 Cirrus2 атомизатор, универсален мундщук Т-комплект и филтър 20

2605000 Cirrus2 дихателна система с атомизатор Т-комплект, 22mm 40

2606000 Cirrus2 дихателна система с атомизатор Т-комплект, 15mm 35

2608000 Cirrus2 дихателна система с атомизатор Т-комплект, 10mm 45

1958000 Cirrus2 атомизатор, комплект против замърсяване 20

Нисък остатъчен обем

Намалени загуби от лекарства

Фитинг за бързо 

освобождаване

Лесно поставяне и сваляне

Стандартен 22F конус

Приляга към маски, Т 

трипътници и мундщуци

Оразмерена чашка за атомизатор

Точно и бързо приготвяне

Замозапечатващ се Т трипътник

Cirrus2 вече е наличен със самозапечатващ се Т трипътник, 

позволяващ съединяване или разкачане на атомизатора към 

вентилатор без прекъсване на вентилацията на пациента и 

неволно активиране на аларма.

 Продукт с намалено въздействие върху околната среда

Кат.№ Описание Кол-во/

кашон

2609000 Cirrus2 атомизатор със самозапечатващ се Т трипътник, 22mm 35

1814000 Замозапечатващ се Т трипътник в линия 22M-22F, 22M 40

Тарапия с атомизатор  •  Cirrus™2 атомизатор

22M 22F

Видео е налично на www.intersurgical.com

Cirrus™2 атомизатор и комплект маска за атомизатор

Базираният на утвърдения атомизатор Cirrus, атомизаторът 

Cirrus2 е с множество усъвършенствани характеристики. Те 

включват оразмерена чашка за лекарство, показваща колко 

лекарство има в атомизатора. Чашаката вече има фитинг 

за бързо сваляне, позволяващ атомизаторът а се поставя 

и сваля с четвърт завъртане. Това което ускорява процеса 

на допълване и осигурява по-надеждно уплътнение между 

чашката и корпуса на атомизатора.

Атомизаторът Cirrus2 е предназначен за подаване на 

лекарства за отлагане в трахеята и бронхите. При водещ 

газов дебит от 8 L/min, 74% от изходящия обем са частици 

с диаметър под 5 микрона и масов средно голям диаметър 

(MMD) 3,3 микрона.

Комплектът Cirrus2 за възрастни включва Intersurgical 

EcoLite™ маска за аерозол. Тази несъдържаща РVС маска 

намалява въздействието върху околната среда на този 

продукт с 28% спрямо конвенционалната маска комплект.
 Видео е налично на www.intersurgical.com
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HOT Top™2 атомизатор

Атомизаторът HOT Top2 е нов вариант на отворен 

атомизатор с два изхода за силни изходящи потоци, 

осигуряващ намаляване на времето, необходимо за терапия, 

и повишена поносимост от страна на пациентата.

Освен това атомизаторът HOT Top2 има множество 

усъвършенствани характеристики. Сред тях е по-малкият 

остатъчен обем за по-малки загуби на лекарство. 

Оразмерената чашка за лекарство показва колко 

лекарство има в атомизатора и има фитинг за бързо 

сваляне, позволяващ атомизаторът а се поставя и сваля с 

четвърт завъртане, което ускорява процеса на допълване 

и осигурява по-надеждно уплътнение между чашката и 

корпуса на атомизатора.

Атомизаторът HOT Top2 е предназначен за подаване 

на лекарства за отлагане в трахеята и бронхите. При 

оптимален дебит на носещия газ 

8 L/min, 80% от изходящия обем са частици с диаметър 

под 5 микрона и масов средно голям диаметър (MMD) 3 

микрона.

При по-слаб дебит на носещия газ от 6 L/min показателите 

са равностойни на тези на конвенционалните затворени 

атомизатори за компресор, които като цяло имат по-слаб 

изходящ поток1.

Комплектът маска HOT Top2 включва Intersurgical EcoLite™

маска за аерозол. Тази несъдържаща РVС маска намалява 

въздействието върху околната среда на този продукт с 

28% спрямо конвенционалната маска комплект.

HOT Top2 атомизатори – Sure Loc™ база

Атомизаторите HOT Top2 са налични с база Sure Loc. 

Когато се използва с тръба и адаптор Intersurgical Sure 

Loc, тази система осигурява сигурно съединяване и 

не позволява случайно разединяване на тръбите от 

атомизатора и дебитомера.

Кат.№ Описание Дължина 

на тръбата

Кол-во/

кашон

1472015 HOT Top2 атомизатор 65

1463015 HOT Top2 атомизатор, за възрастни, комплект маска EcoLite и тръба 1,8m 30

1468015 HOT Top2 атомизатор, педиатричен, комплект маска EcoLite и тръба 1,8m 36

1478015 HOT Top2 атомизатор, комплект с мундщук и тръба 1,8m 45

Кат.№ Описание Дължина 

на тръбата

Кол-во/

кашон

1473015 HOT Top2 атомизатор, комплект маска EcoLite, база Sure Loc с тръба 2,1m 30

1474015 HOT Top2 атомизатор, педиатричен комплект маска EcoLite, база Sure Loc с тръба 1,8m 36

1475015 HOT Top2 атомизатор, комплект с мундщук, база Sure Loc с тръба 1,8m 45

1471015 HOT Top2 атомизатор, база Sure Loc 65

Продукт с намалено въздействие върху околната среда

Референция: 1.  Konceviciute. J. 98881 17.07.12

Нисък остатъчен обем

Намалени загуби от лекарства

Фитинг за бързо освобождаване

Бързо пълнене

Стандартен 22F конус

Приляга към маски, Т трипътници и мундщуци

По-малко време за терапия

Повишена поносимост от пациента

Оразмерена чашка за 

атомизатор

Точно и бързо приготвяне

Тарапия с атомизатор  •  HOT Top™2 атомизатор

HOT Top2 атомизатори – стандартна база

Видео е налично на www.intersurgical.com
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Micro Cirrus™ атомизатор и 
комплект маска за атомизатор

Атомизаторът Micro Cirrus е специално предназначен за 

създаване на малки частици аерозол с масов средно голям 

диаметър (MMD) 1.2 микрона. При водещ газов дебит от 8 

L/min, 90% от изходящия обем са частици с диаметър под 

2 микрона за отлагане в алвеолите.

Кат.№ Описание Дължина Кол-во/

кашон

1503000 Micro Cirrus атомизатор 50

1417000 Micro Cirrus атомизатор, комплект против замърсяване с мундщук, филтър и тръба 1,8m 15

1418000 Micro Cirrus атомизатор, мундщук/Т-комплект и тръба 1,8m 25

 илюстрация

Терапия с атомизатор  •  Cirrus™ атомизатор и Micro Cirrus™ атомизатор 

Мундщуци

Налични да три мундщука за употреба с атомизатори Cirrus™2, HOT Top™2 и Micro Cirrus™.

Кат.№ Описание Конектори Кол-во/

кашон

1477002 НОВО Ъглов мундщук за атомизатор 22М - мундщук 75

1477003 НОВО Ъглов мундщук за атомизатор 22M - 22M - мундщук 75

1510000 T-мундщук 22M - 22M - мундщук 75

1931000 Прав мундщук 22F - мундщук 35

1930000 Прав мундщук 22М - мундщук 40

1510000 1931000 19300001477002 1477003
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T трипътници

Двата Т тройника, използвани в нашите 22mm и 15mm дихателни системи са налични поотделно за съединяване или на 

Cirrus™2, или на Micro Cirrus към дихателна система. 

Моля, отбележете: HOT Top™2 не е предназначен за употреба в дихателни системи.

Кат.№ Описание Конектори Кол-во/

кашон

1800000 T трипътник 15M-15F-22M 35

1986000 T трипътник 22M/15F-22F-22M 20

1800000 1986000

Терапия с атомизатор  •  Cirrus™ атомизатор и Micro Cirrus™ атомизатор 
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Свържете се с нас  

Общувайте с нас

    

Посетете нашия сайт

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

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

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

производствено ниво, кажете с какво можем да ви помогнем.

Intersurgical по целия свят

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

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

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

вашия местен дистрибутор на www.intersurgical.com/distributors

www.intersurgical.com

United Kingdom

+44 (0)118 9656 300

info@intersurgical.co.uk

Ireland

+353 (0)1 4688230

info@intersurgicalinc.ie

France

+33 (0)1487 67230

info@intersurgical.fr

Germany

+49 2241 311063

info@intersurgical.de

Spain

+34 916 657 315

info@intersurgical-es.com

Portugal

+351 219 108 550

info@intersurgical.pt

Italy

+39 0535 20836

info@intersurgical.it

Netherlands

+31 413 243 860

info@intersurgical.nl

Sweden

+46 8 514 30 600

info@intersurgical.se

Denmark

+45 28 69 80 00

info@intersurgical.dk

Lithuania

+370 3876 6611

info@intersurgical.lt

Russia

+7 495 7716809

info@intersurgical.ru

Czech Republic

+420 272 911 814

info@intersurgical.cz

Turkey

+90 216 468 88 28

info@intersurgical.com.tr

South Africa

+27 (0)11 444 7968

info@intersurgical.co.za

China

+86 519 69817000

lingjun@intersurgical-cn.com

Japan

+81 (0)3 6809 2046

info@intersurgical.co.jp

Taiwan

+886 4 2380 5430

info@intersurgical.com.tw

Philippines

+63 2820 4124

info@intersurgical.ph

USA

+1 315 4512 900

support@intersurgicalinc.com

Colombia

+57 1 742 5161

info@intersurgical.co

Australia

+61 (0)2 8048 3300

info@intersurgical.com.au

Bulgaria

+359 2 492 13 89

info@surgimed-bg.com

Дистрибутор:

СЪРДЖИМЕД ЕООД
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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


