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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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4 Въведение  •  Ръководство към каталога

Ръководство за използваните в този каталог символи

В целия каталог използваме символи за идентификация на специфични характеристики на нашите продукти. Моля, 
запознайте се с тях по-долу.

Асортиментът Eco е разработен като 
част от постоянния ни фокус върху 
устойчивото развитие. Когато видите 
логото ,това означава, че ние сме 
намалили влиянието върху околната 
среда на тези продукти в сравнение 
с традиционните PVC опции.

Множество наши продукти се 
доставят само стерилни. Те са 
обозначени със символа . Когато 
са налични и нестерилни, и стерилни 
опции, след номера на кода има 
(S*). Просто добавете S в края на 
7-цифровия код, за да поръчате 
стерилния вариант.

Наличен е пълен асортимент от 
дихателни системи за анестезия и 
интензивно лечение Silver Knight с 
антимикробна добавка, предлагащи 
опция за намаляване на риска от 
кръстосана инфекция.
Повече информация за Silver Knight 
можете да намерите на стр. 56.

Продукт с намалено въздействие 
върху околната среда Стерилен асортимент Silver Knight™

Отворен първи 
раздел:
херметичен 
режим на 
бронхоскопа

Втора капачка 
напълно 
отворена: 
режим на 
изсмукване

Ръководство за нашите портове и капачки

Множество продукти имат портове и капачки, сред които катетърни съединения, рамена, адаптори и конектори.  
За допълнителна безопасност всички капачки за портовете на lntersurgical са фиксирани към конекторите, за да не се 
загубят и за да не бъдат поставяни неправилно.

7.6mm порт и капачка 
тип flip top
За поставяне на всички 
стандартни сонди 7.6mm 
или за изсмукване

Двойна капачка с уплътнение

Портове за бронхоскопия и изсмукване в 
едно съединение към пациента

Всички продукти в този каталог са за 
еднократна употреба и не съдържат 
латекс, освен ако не е посочено 
друго. Асортиментът Alterna™ 
е за многократна употреба със 
съответното обозначение.

Налице са голям брой клипове, 
показващи работата с нашите 
продукти и техните характеристики 
и ползи. Можете да ги гледате на 
нашия сайт в страницата Video, като 
натиснете бутона за пускане.

Със символа "Мечо"  са отбелязани 
множество педиатрични продукти, 
помагащи на децата да се разсеят 
и отпуснат по време на анестезия. 
Вижте нашия сайт за колекцията Мечо, 
за да улесните престоя в болницата, 
включително: книжка за оцветяване, 
постер и свидетелство за храброст.

За еднократна употреба и 
без латекс Вижте клипа на продукта Мечо

Люерови портове

За сигурно свързване на 
линии за газови проби с 
Люерови заключалки

 Видео е налично на www.intersurgical.com
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Ръководство за нашите типове 
тръби 

Ние произвеждаме разнообразни тръби, подходящи за 
различни приложения и клинични потребности:

Flextube™ – за гъвкавост

Повечето ни дихателни системи, включително нашият 
асортимент от катетърни съединения Flexible, са 
изработени от Intersurgical Flextube. Тръбата е гъвкава и 
има уникален клипс, гарантиращ херметично съединяване, 
когато се използва с нашите конектори с жлеб.

Smoothbore – за подобрени 
характеристики на потока 
флуид

Ние имаме голям асортимент от дихателни системи и 
катетърни съединения, изработени от тръби Smoothbore. 
Налични са и несъдържащи PVC Еко опции с понижено 
въздействие върху околната среда. Прозрачните нечупливи 
тръби предлагат подобрена вентилаторна помощ с:

• Подобрени характеристики на потока
• Повече съвместими тръби
• По малък обем на системата

Compact™ и Superset™ – 
удължаваща се (гофрирана) 
тръба

Компактните дихателни системи и катетърните съединения 
Superset са изработени от тази удължаваща се тръба. Това 
позволява промяна на дължината на тръбата в различни 
клинични ситуации корекция на позицията на тръбата 
с множество възможности за позициониране, идеални 
при хирургия на главата и врата. Системите Compact се 
доставят в компресирано състояние, което позволява по-
голям брой системи в кашон за икономично съхранение 
и изхвърляне. Това означава, че се пести значително 
пространство в сравнение с другите дихателни системи.

Антимикробни дихателни 
системи – намаляващи риска

В непрекъснатата борба срещу вътреболничните 
инфекции Intersurgical разработи асортимента от системи 
Silver Knight™ с антимикробна добавка за допълнителна 
безопасност на пациента. Тази антимикробна добавка 
на основата на сребърни йони присъства в множество 
дихателни системи за анестезия и реанимация. 
Изпитването по стандарта ISO 22196 показва намаляване 
на броя на жизнеспособните бактерии с 99.9% спрямо 
контролата. Повече информация за Silver Knight 
можете да намерите на стр. 56.

Въведение  •  Ръководство към каталога
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6 Въведение  •  Инициативи на Intersurgical

www.intersurgical.com
/info/homecare

www.intersurgical.com/info/ecolite

Удобни за пациента
Безопасни за околната среда

Intersurgical 
 

асортимент

Продуктов асортимент, 
фокусиран върху подпомагането 
на дишането на пациента на 
домашно лечение, независимо 
дали е на асистирана 
вентилация или на кислород

www.intersurgical.com 
/info/tissueviability

Намаляване 
на наляга-
нето

Intersurgical предлага 
два нови продукта за 
намаляване на язвите от 
налягане в ухото

www.intersurgical.com/info/oralcare

Грижа за  
устата

Пълна програма Грижа за устата 
с предназначени за Отделенията 
за Интензивно Лечение четки 
за зъби, води за изплакване, 
протоколи и инструкции.

Инициативи на Intersurgical

Intersurgical осъществява множество инициативи, с които 
предоставя повече информация за своите продукти и 
услуги. Те са налични онлайн, моля разгледайте ги.

www.intersurgical.com/about

Асортимент 
за домашно 
лечение

www.intersurgical.com/info/phthalates

Intersurgical разработи асортимент 
без фталати (DEHP – diethylhexil-
phthalate) за назални канюли 
за новородени, за да отстрани 
от звената за неонатална 
реанимация всички съдържащи 
фталати продукти

Фактите за 
фталатите 
и DEHP

www.intersurgical.com
/info/silverknight

Silver 
Knight™

Антимикробни дихателни 
системи, помагащи в борбата 
срещу вътреболничните 
инфекции

www.intersurgical.com/info/baggins

Колекция Мечо, помагаща на 
педиатричните ви пациенти, 
претърпяващи анестезия

Мечо

www.intersurgical.com
/info/emergency

Intersurgical ви предлага 
пълния асортимент от 
продукти за спешни и 
животоспасяващи ситуации

www.intersurgical.com
/info/quadralite

QuadraLite™

QuadraLite е мека и удобна 
анестезиологична маска, 
налична в четири размера за 
всички пациенти

Сърдечна и 
дихателна 
реанимация и 
спешна помощ



Въздуховодещи пособия ............................................................................8
Дихателни принадлежности ................................................................16
Свързвания към пациента ....................................................................19
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Поддържане на 
дихателните пътища
Асортимент от уреди за поддържане на дихателните пътища, 
включително иновативните i-gel® и ларингиални дихателни 
маски, принадлежности за поддържане на дихателните 
пътища, дихателни филтри и съединения към пациента.
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Въздуховодещи пособия  •  Въздуховоди Guedel

 Продукт с намалено въздействие върху околната среда 

 Налична е стерилна опция

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

Кат.№ Описание Размер ISO Кол-во/
кашон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Монолитен въздуховод Guedel

Безопасна конструкция
Използвайки най-съвременните производствени технологии 
Intersurgical произведе първите революционни въздуховоди 
Guedel през последните 30 години. 

Съчетаващата в едно два материала със съвсем различни 
физически свойства монолитна конструкция елиминира отделния 
блок за захапване във всички останали въздуховоди Guedel. 

Разхлабеният или разглобен блок за захапване е истинска 
заплаха за безопасността на пациента и в миналото беше обект 
на различни предупреждения за опасност. Нашата монолитна 
конструкция преодолява всички свързани рискове. 

Освен подобрената безопасност монолитната конструкция 
предлага и мек накрайник, намаляващ риска от травма за 
пациента. Предлагаме и стерилна опция за допълнителен избор.

 Видео е налично на www.intersurgical.com

Девет размера със 
съответни цветове
За посрещане на всякакви 
потребности на пациентите

Монолитна конструкция
Без отделен вътрешен блок 

за захапване – безопасна 
конструкция

Мек накрайник
Намалява риска от увреждане 
на тъканите

Твърд корпус
За поддържане на дихателния път

По-мек втори материал
Намалява потенциала от 
увреждане на зъбите

Ясно цветово 
обозначение
За лесна идентификация
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Въздуховодещи пособия  •  i-gel® надезичен въздуховод

i-gel® надезичен въздуховод

За употреба при анестезия и реанимация
За употреба при анестезия и реанимация I-gel е истински уникален, за еднократна употреба, без латекс и PVC, уред 
за Поддържане на дихателните пътища то второ поколение, олицетворяващ кулминацията на дългогодишна скъпа 
изследователска и внедрителска работа. Изработеният от термопластичен еластомер с медицинско качество I-gel 
е проектиран с цел създаване на нераздуващо се анатомично уплътняване на фарингиалните, ларингиалните и 
периларингиалните структури, предотвратявайки компресионна травма. I-gel е наличен в седем размера и се доставя в 
иновативна, цветово обозначена предпазна опаковъчна рама или клетка. 

www.i-gel.com

 Видео е налично на www.intersurgical.com

Кат.№ Описание Размер Тегло Кол-во/
кашон

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

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

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

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

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

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

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

Стомашна сонда
i-gel има стомашна сонда (освен размер 1). Тя 
осигурява ранно предупреждение за рефлукс, 

позволява минаване на носоглътъчна тръба 
за изпразване на съдържанието на стомаха и 

улеснява вентилацията

15mm конектор
Надеждно съединяване към 
всички стандартни катетърни 
съединения или конектори

Ясна информация за продукта
За бърза и лесна справка. Включва 
потвърждение за размера и инструкции 
за теглото

Обозначение на позицията 

(само за възрастни)
Лесно потвърждение на 
дълбочината на поставяне

Проксимален край на 
стомашната сонда

Дистален край на 
стомашния канал

Вграден блок за захапване
Намалява вероятността от 

запушване на дихателния път

Стабилизатор на устната кухина
Улеснява поставянето и елиминира 

възможността за завъртане

Опора над езика
Намалява вероятността от "гълтане на 
езика" и запушване на дихателния път

Ненадувен маншет
Изработен от уникален мек, 

гелообразен материал, улесняващ 
поставянето и намаляващ травмите

 Стерилно
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Въздуховодещи пособия  •  i-gel® надезичен въздуховод

i-gel® O2 Resus Pack

За употреба при анестезия и реанимация
i-gel O2 Resus Pack ви дава всичко необходимо. Пакетът 
съдържа надезичен въздуховод с i-gel O2 от второ 
поколение с лесна за сваляне вътрешна тава, съдържаща 
саше с лубрикант, ремък за опора на дихателната тръба 
и тръбата за изсмукване, всички пакетирани в специално 
проектирана прозрачна и стерилна твърда опаковка. Тази 
уникална конструкция осигурява защита на съдържанието 
при транспорт и съхранение. Наличният в три размера 
за възрастни, i-gel O2 е с цветен пръстен за фиксиране, 
позволяващ бърза и лесна идентификация на размера.

www.i-gel.com

 Видео е налично на www.intersurgical.com

Кат.№ Описание Тегло Кол-во/
кашон

8705000 i-gel O2 Resus Pack, голям, за възрастни – съдържа размер 5 i-gel O2 с 
оранжев пръстен за фиксиране, саше с лубрикант, ремък за опора на 
дихателната тръба и 12FG смукателна тръба

90+kg 6  

8704000 i-gel O2 Resus Pack, средно голям, за възрастни – съдържа размер 4 i-gel 
O2 със зелен пръстен за фиксиране, саше с лубрикант, ремък за опора на 
дихателната тръба и 12FG смукателна тръба

50–90kg 6  

8703000 i-gel O2 Resus Pack, малък, за възрастни – съдържа размер 3 i-gel O2 с жълт 
пръстен за фиксиране, саше с лубрикант, ремък за опора на дихателната 
тръба и 12FG смукателна тръба

30–60kg 6  

 Стерилно

Моля, отбележете: Смукателната тръба съдържа PVC.

Порт за допълнително кислород
За прилагане на пасивна оксигенация 
като компонент от кардиоцеребрална 
реанимация (CCR)

Цветен пръстен за 
фиксиране
За фиксиране на позицията на 
i-gel O2 с ремък за опора на 
дихателната тръба

Съдържание на 
опаковката



12

Intersurgical  •  Качество, иновация и избор

Въздуховодещи пособия •  Ларингиални дихателни маски

Ларингиални дихателни маски

Пълен асортимент от ларингиални дихателни маски за еднократна употреба, подходящи за анестезия и реанимация, 
включително Solus™ Standard, армираната Solus™ Flexible, меките Solus™ Satin и Supra™ силиконови опции. 

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

Solus™ Satin
Solus Satin е нашият асортимент от ларингиални дихателни 
маски за еднократна употреба с по-мека тръба за повече 
гъвкавост.

 

Кат.№ Описание Размер Тегло Кол-во/
кашон

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

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

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

 Стерилно

Висококачествен клапан
За постоянно качество на маншета

Класическа форма 
на маншета
Постоянно надеждна 
употреба

Съществена информация
Видима върху листовката за бърза справка

Материал с понижено триене
Намалено опъване при поставяне/изваждане

Вградена линия за 
надуване*

Намалява риска от 
увреждане при употреба

* Вградена линия за надуване има само при продуктите Solus

 Видео е налично на www.intersurgical.com

Кат.№ Описание Размер Тегло Кол-во/
кашон

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

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

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

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

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

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

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

Solus™ Standard
Произведената от специално подбрани материали 
Solus Standard има качеството, гъвкавостта и якостта, 
необходими за ефективна работа при най-различни 
трудни клинични приложения, включително педиатрична 
анестезия. Налична в пълен асортимент, от възрастни 
до новородени.
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Въздуховодещи пособия •  Ларингиални дихателни маски

Solus™ безопасни за Магнитно-резонансна образна 
диагностика
Асортимент от стерилни ларингиални дихателни маски за еднократна 
употреба, оборудвани със специално проектирани несъдържащи 
жеелязо клапи, гарантирано невзаимодействащи с магнита на МР 
скенера. Пластмасовият клапан гарантира абсолютна надеждност за 
срока на годност на всеки уред.

 Стерилно

Solus™ Flexible 
Solus Flexible осигурява идеалното решение за съвместни дихателни процедури, 
като например УНГ, дентална, челюстна и очна хирургия, където твърдите 
дихателни тръби могат да препречат достъпа на хирурга. Армираната с метал 
тръба позволява гъвкавост без пречупване и може да се премества във всеки 
момент от процедурата без притеснения за газовия поток.

Кат.№ Описание Размер Тегло Кол-во/
кашон

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

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

4 50-70kg 20

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

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

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

Кат.№ Описание Размер Тегло Кол-во/
кашон

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

5 70+kg
20

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

4 50-70kg
20

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

3 30-50kg
20

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

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

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

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

InTube™ ендотрахеални тръби

Предназначеният за употреба при анестезия, реанимация и спешна помощ асортимент InTube на Intersurgical предлага 
три варианта за ET тръби: с маншет, подсилена и без маншет, с изчерпателен асортимент от размери - от педиатрични до 
възрастни. Доставят се стерилни, индивидуално пакетирани, без латекс и за еднократна употреба. 

Висококачествен 
клапан
За постоянно качество 
на маншета

Гъсто навита 
армировка
(само за подсилени)
Повишава гъвкавостта 
и намалява риска 
от пречупване при 
употреба

Мек накрайник
За намаляване 
на потенциалните 
травми

Висококачествен 
конектор 15mm
Надеждно 
свързване към 
цялото стандартно 
оборудване

Прецизна 
калибрация
Надеждна 
индикация на 
дълбочината на 
поставяне

Непрозрачна за 
рентгенови лъчи линия
Позволява ясна идентификация 
на InTube на радиографските 
изображения

Отвор на Мърфи
За намаляване на риска от 
запушване и поддържане 
на газовия поток

Маншет с голям обем и 
ниско налягане
Осигурява равномерно 
разпределение на 
налягането върху 
голяма повърхност, 
намалявайки налагянето 
върху деликатните 
тъкани на трахеята. 
Маншетът позволява и 
известно движение на 
ендотрахеалната тръба 
без движение на маншета 
спрямо стените на трахеята

Маркери за 
дълбочината
Помагащи за 
правилното 
поставяне на InTube

Кат.№ Описание размер 
(вътрешен диаметър)

Кол-во/
кашон

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

8040095 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 9.5mm 10

8040090 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 9.0mm 10

8040085 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 8.5mm 10

8040080 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 8.0mm 10

8040075 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 7.5mm 10

8040070 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 7.0mm 10

8040065 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 6.5mm 10

8040060 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 6.0mm 10

8040055 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 5.5mm 10

8040050 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 5.0mm 10

8040045 InTube, ендотрахеална тръба с маншет 4.5mm 10

С маншет

 Стерилно

 илюстрация
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Въздуховодещи пособия  •  InTube™ ендотрахеални тръби

Кат.№ Описание размер 
(вътрешен диаметър)

Кол-во/
кашон

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

8060095 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 9.5mm 10

8060090 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 9.0mm 10

8060085 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 8.5mm 10

8060080 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 8.0mm 10

8060075 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 7.5mm 10

8060070 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 7.0mm 10

8060065 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 6.5mm 10

8060060 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 6.0mm 10

8060055 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 5.5mm 10

8060050 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 5.0mm 10

8060045 InTube, армирана ендотрахеална тръба с маншет 4.5mm 10

Армирана

Без маншет

Кат.№ Описание размер 
(вътрешен диаметър)

Кол-во/
кашон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Стерилно

 илюстрация

 илюстрация
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Дихателни принадлежности
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Алуминиева сърцевина
Позволява на потребителя 
лесно оформяне

Дихателни принадлежности  •  Водачи за интубационни тръби и интубационни сондии

Повърхност с ниско триене 
За лесно поставяне и работа

Повърхност с ниско триене 
За лесно поставяне и изваждане

InterGuide водач за интубационна тръба „буже“

InterGuide е гъвкав водач за интубационна тръба, известен като разширител. Той позволява позитивна локация на 
трахеята и последващо поставяне на ендотрахеалната тръба в трудни дихателни ситуации. InterGuide  е за еднократна 
употреба, не съдържа латекс и се доставя стерилен в лесна за отваряне индивидуална опаковка.

Кат.№ Описание Размер Външен диаметър 
(ВД)

Дължина Кол-во/
кашон

8080014 InterForm стилет за оформяне на  
интубационната тръба

14FR 4,7mm 340mm 10

8080010 InterForm стилет за оформяне на  
интубационната тръба

10FR 3,3mm 340mm 10

8080006 InterForm стилет за оформяне на  
интубационната тръба

6FR 2,0mm 275mm 10

InterForm стилет за оформяне на  интубационната тръба

InterForm е гъвкав стилет, позволяващ на потребителя да оформя подходящо еднотрахеалната тръба за лесно поставяне и 
повече контрол върху въздуховода. InterForm е за еднократна употреба, не съдържа латекс и се доставя стерилен в лесна 
за отваряне индивидуална опаковка. 

Кат.№ Описание Размер Външен диаметър 
(ВД)

Дължина Кол-во/
кашон

8070015 InterGuide трахеална тръба с интубиращ 
разширител

15FR 5,0mm 700mm 10

8070010 InterGuide трахеална тръба с интубиращ 
разширител

10FR 3,3mm 700mm 10

8070006 InterGuide трахеална тръба с интубиращ 
разширител

6FR 2,0mm 530mm 10

 Стерилно

Атравматичен coudé 
накрайник (със закривен връх)
За намаляване на потенциалните 
травми за пациента
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Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

5469000 OptiLube™, 5g сашета с лубрикант 150

Дихателни принадлежности  •  Ларингоскопия | Сашета с лубрикант

Монолитна човка от 
високоустойчива на удар 

ABS пластмаса
Твърдата човка икономична алтернатива 

за еднократна употреба в сравнение с 
металните човки за многократна употреба

Свръхгладка човка с 
матово покритие

Плавно минаване през 
дихателния път и лесно 

вкарване на тръбата без 
отразяване на светлината 

от човката

Механизъм за 
фиксиране към 
дръжката с два 
пластмасови щифта
Осигурява сигурно и 
положително съединяване 
на лопатката към дръжката

OptiLube е търговска марка на Optimum Medical Solutions.

Кат.№ Описание Размер Кол-во/
кашон

7044000 Пластмасова човка за ларингоскоп, тип Macintosh, за еднократна 
употребаеднократна употреба

4 40

7043000 Пластмасова човка за ларингоскоп, тип Macintosh, за еднократна 
употребаеднократна употреба

3 40

7042000 Пластмасова човка за ларингоскоп, тип Macintosh, за еднократна 
употребаеднократна употреба

2 50

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

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

Пластмасови човки за 
ларингоскоп за еднократна 
употреба

Пластмасовите лопатки за ларингоскоп на Intersurgical 
осигуряват безопасна, здрава, лека и икономична 
алтернатива на металните версии за многократна употреба. 
Асортиментът човки тип Miller и Macintosh осигуряват 
ефективно осветление и визуализация на дихателния 
път за по-лесна интубация и проход на дихателния път. 
Нашите накрайници са съвместими със зелените дръжки 
по ISO7376-3, както показва зеленото лого на Intersurgical 
върху петата на лопатката.

Висока оптична светлинна 
проводимост
Осигурява на потребителя отличен пренос 
на светлината до върха на човката

OptiLube™ сашета с лубрикант

OptiLube™ сашета с лубрикант съдържат 5g 
водоразтворим гел-лубрикант за употреба при 
подготовката на въздухоносещи пособия като 
надезични въздуховоди, ендотрахеални тръби и назо-
орофарингеални въздуховоди.Той може да се използва и 
за кондициониране на стомашната сонда на въздуховоди 
от второ поколение като например i-gel®, както и за 
смазване на изсмукващи и орогастритни тръби. OptiLube™  
е наличен в кашон със 150 сашета.
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Свързвания към пациента
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Кат.№ 1899000   (S*) 

Кол-во/
кашон

35            (15*)

Компресируем обем  12ml

Кат.№ 1892000 

Кол-во/
кашон

25

Кат.№ 1995000

Кол-во/
кашон

25

Кат.№ 1990000

Кол-во/
кашон

25

Кат.№ 1992000

Кол-во/
кашон

25

Кат.№ 1991000

Кол-во/
кашон

20

Кат.№ 1893000

Кол-во/
кашон

25

Кат.№ 1891000

Кол-во/
кашон

25

Кат.№ 1997000   (S*) 

Кол-во/
кашон

30            (15*)

Компресируем обем  10ml

Кат.№ 1993000 

Кол-во/
кашон

30

Компресируем обем  10ml

Кат.№ 2714000  (S*) 

Кол-во/
кашон

25            (15*)

Компресируем обем  11ml

Кат.№ 1883000

Кол-во/
кашон

70

Кат.№ 1897000   (S*) 

Кол-во/
кашон

35            (15*)

Компресируем обем  12ml

8.5F

15M

22F

22M

22M/15F

15M

22M

22M/15F

22F

22M/15F

22M

22M

22M

22M/15F

22F

22M

22F

22F

15M

22M/15F

15M

22M/15F

Шарнир

22M/15F шарнир

15M
15M

22M/15F шарнир

Шарнир

Кат.№ 1898000   (S*) 

Кол-во/
кашон

35            (15*)

Компресируем обем  12ml

15M

22M/15F шарнир

Шарнир

Покрива прило-
жения 7.6mm и 
9.5mm

Двойношарнирни колянни съединения

Асортимент от двойношарнирни съединения, осигуряващи допълнителна мобилност при свързването към пациента, с 
различни портове за всички приложения. За допълнителна безопасност всички капачки на портовете на lntersurgical са 
фиксирани към конекторите, за да не се загубят и за да не бъдат поставяни неправилно.

За ръководство за нашите портове и капачки вижте стр. 4

Фиксирани колена

Асортимент от фиксирани колянни съединения с различни портове за множество кклинични приложения. За 
допълнителна безопасност всички капачки на портовете на lntersurgical са фиксирани към конекторите, за да не се 
загубят и за да не бъдат поставяни неправилно.

За ръководство за нашите портове и капачки вижте стр. 4

Свързвания към пациента  •  Колена

Двойна капачка с уплътнениеКапачка с порт 7.6mm

Люеров порт

Капачка с порт 7.6mm Люеров порт

6mm стъбло

6mm стъбло

7.6mm порт

7.6mm порт 7.6mm порт 7.6mm порт

 Налична е стерилна опция

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

 Видео е налично на www.intersurgical.com

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

Кат.№ 3511000 

Кол-во/кашон 50

Компресируем обем 44ml

Кат.№ 3517000

Кол-во/кашон 50

Компресируем обем 43ml

Гъвкави катетърни съединения

Наличен е асортимент от гъвкави катетърни съединения с 
различни колянни съединения и портове за всички приложения. 
За допълнителна безопасност всички капачки на портовете на 
lntersurgical са фиксирани към конекторите, за да не се загубят и 
за да не бъдат поставяни неправилно.

За ръководство за нашите портове и капачки вижте стр. 4

Кат.№ 3501000   (S*)

Кол-во/кашон 50            (85*)

Компресируем обем 45ml

Кат.№ 3508000

Кол-во/кашон 50

Компресируем обем 49ml

Кат.№ 3515000

Кол-во/кашон 40

Компресируем обем 50ml

Кат.№ 3506000 

Кол-во/кашон 50

Компресируем обем 48ml

22F

22M/15F

22F 22M/15F

22F

22M/15F

Порт за Люеров 
накрайник

22F

Шарнир
22M/15F 
шарнир

22F

15M 15F

Съединение за назален катетър

22F

22M/15F

 Капачка с порт 7.6mm

 Налична е стерилна опция

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

скоби).  

Кат.№ 3516000   (S*)

Кол-во/кашон 50            (85*)

Компресируем обем 47ml

Кат.№ 3505000   (S*)

Кол-во/кашон 50            (85*)

Компресируем обем 48ml

22F

Шарнир
22M/15F 
шарнир

 Капачка с порт 7.6mm

22F

Шарнир

Покрива приложения 7.6mm и 9.5mm

22M/15F 
шарнир

 Двойна капачка с уплътнение

170mm 170mm

170mm 170mm

170mm 170mm

170mm
170mm

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

Superset™ катетърни съединения

Superset катетърните съединения са с конструкция тип 
акордеон, позволяваща контрол на позиционирането.

Конструкцията позволява коригиране на компресируемия обем 
и корекциа на дължината от 70mm до 150mm, без конекторите.

Налични с фиксирани и двойношарнирни колянни съединения 
и различни портове за всички приложения. За допълнителна 
безопасност всички капачки на портовете на lntersurgical са 
фиксирани към конекторите, за да не се загубят и за да не бъдат 
поставяни неправилно.

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

Кат.№ 3504000   (S*) 

Кол-во/кашон 75            (75*)

Компресируем обем 22-43ml

Кат.№ 3502000   (S*) 

Кол-во/кашон 75            (40*)

Компресируем обем 23-44ml

Кат.№ 3514000   (S*) 

Кол-во/кашон 75            (40*)

Компресируем обем 26-47ml

Кат.№ 3512000

Кол-во/кашон 75

Компресируем обем 27-47ml

Кат.№ 3535000

Кол-во/кашон 15

Компресируем обем 13-16ml

Кат.№ 3534000

Кол-во/кашон 25

Компресируем обем 10-13ml

Педиатрични/неонатални 7.6mm порт

15M

15F

Неонатални 7.6mm порт

15M

8.5F

22M/15F22F

Порт за Люеров накрайник

22F

Шарнир

22F

22F

22M/15F

 Налична е стерилна опция 

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

Кат.№ 3520000   (S*) 

Кол-во/кашон 75            (40*)

Компресируем обем 23-47ml

Кат.№ 3521000   (S*) 

Кол-во/кашон 75            (40*)

Компресируем обем 26-50ml

Шарнир

22F

 Капачка с порт 7.6mm

Шарнир

Покрива приложения 7.6mm и 9.5mm

22F

Двойна капачка с уплътнение
70-150mm 70-150mm

70-150mm 70-150mm

70-150mm 70-150mm

49-100mm 49-100mm

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

Кат.№ 5120000   (S*) 

Кол-во/кашон 50            (85*)

Компресируем обем 30ml

Кат.№ 5180000   (S*) 

Кол-во/кашон 50            (85*)

Компресируем обем 37ml

Smoothbore катетърни 
съединения

Асортимент от Smoothbore катетърни съединения, 
осигуряващи добри характеристики на потока, повече 
съвместими тръби и прозрачни, нечупливи тръби. Налични в 
различни дължини с двойношарнирни съединения и двойни 
капачки. За допълнителна безопасност всички капачки на 
портовете на lntersurgical са фиксирани към конекторите, за 
да не се загубят и за да не бъдат поставяни неправилно.

За ръководство за нашите портове и капачки вижте стр. 4

Кат.№ 5250000   (S*) 

Кол-во/кашон 50            (50*)

Компресируем обем 51ml

Покрива приложения 7.6mm и 9.5mm

Двойна капачка с уплътнение

22M/15F шарнирШарнир

22F

Покрива приложения 7.6mm и 9.5mm

Двойна капачка с уплътнение

22M/15F шарнирШарнир

22F

Двойна капачка с уплътнение

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

Шарнир

22F

180mm120mm

250mm

Кат.№ 9120000 

Кол-во/кашон 5

Прозрачни съединения към пациента – за 
многократна употреба

Асортимент от прозрачни съединения към пациента за многократна употреба и без 
латекс, с допълнително фиксиране освен метода "натискане и завъртане" с цел 
херметичност.

Полисулфоновите конектори за многократна употреба са предназначени за употреба със 
силиконови и Hytrel® тръби. Прозрачният материал позволява отлична видимост през 
конектора. Стабилността на размерите в широк температурен диапазон ги прави идеални 
за многократна употреба с парна стерилизация.

140mm

Кат.№ 9114000 

Кол-во/кашон 5 

Кат.№ 9115000 

Кол-во/кашон 5

22M/15F

15M

22M/15F

15M

22M/15F 22F

 Налична е стерилна опция

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

Hytrel е регистрирана търговска марка на DuPont.

Порт за Люеров 
накрайник

 Видео е налично на www.intersurgical.com
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Дихателни филтри HME и HMEF
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Употреба на дихателни филтри

Дихателните филтри осигуряват ефективна бариера, 
предотвратяваща кръстосаните инфекции между пациентите, 
дихателните системи, оборудването и клиничната среда. 
Тяхната употреба е широко призната като полезна и се 
препоръчва от редица Асоциации по анестезия1.

Заплахата за пациентите
При пациенти, на които се налага реанимация, се прескача 
естествената им физиологична защита. Това увеличава 
риска от кръстосани инфекции между пациентите и 
медицинските уреди. Докладвани и документирани са 
случаи на  опасни    кръстосани инфекции като хепатит С, 
Mycobacterium tuberculosis, кръв в храчките и вируса на 
ТОРС, преминали през през системите за анестезия.

Критично болните пациенти често са изложени на риск от 
инфекция и особено от вентилаторно асоциирана пневмония 
(V.A.P). Тази вътреболнична инфекция увеличава реалната и 
потенциална смъртност и разходите за лечение на пациента. 
Стратегическата употреба на ефикасни дихателни филтри 
осигурява ефективна бариера между пациентите, дихателните 
системи, и вентилиращото оборудване.

Доказана ефикасност
Асортиментът от дихателни филтри на Intersurgical е 
предназначен за защита на пациента, дихателната система 
и оборудването. Те са изпитани независимо и са доказано 
ефективни срещу преминаването на бактерии и вируси.  
Извършени са клинични изпитания на всички продукти 
с Bacillus subtilis (1.0µm x 0.7µm) и Ø174 бактериофаг, 
допълнителното изпитване включва Mycobacterium 
tuberculosis (0.3µm x 1.0µm), Hepatitis C (0.03µm) и MS-2 
колифаг (0.02µm). Тези изпитания дават клинично значима 
информация, позволяваща вземане на решения въз основа 
на фактите за най-подходящия продукт, отговарящ на 
вашите клинични потребности.

Съществени изисквания
Асортиментът от дихателни филтри Intersurgical предлага 
избор от електростатични и нагънати механични филтри с 
набор от съединения към пациента, предоставящи избор 
от продукти за различни клинични ситуации.

• Независимо удостоверена ефективност2

• Доказана филтрация срещу Mycobacterium tuberculosis  
и хепатит C

• Доказана ефективност независимо от анестетика
• Безопасен инертен материал
•  Асортимент от пациентски съединения – удобно 

опаковани  
и готови за употреба

• Олекотени – намаляващи травмата за пациента
• Малък компресируем обем – намаляващ повторното 

вдишване на CO2

• Ниско съпротивление срещу потока – над 24 часа
• Безопасни, сигурни, отговарящи на ISO конектори
• Съответствие с всички приложими международни 

стандарти

Ефективност на филтрацията
Качеството на филтрацията е определено от независими 
микробиологични изпитания срещу клинично значими 
бактериални и вирусни атаки. Нивото на проникване на 
патогените определя ефективността. Тази ефективност се 
изчислява като процент спрямо проникването.

Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Дихателни филтри

Брой организми, 
атакуващи филтъра

Брой организми, 
преминаващи през 

филтъра

Ефикасност 
на филтъра

100 000

1 000 99%

100 99,9%

10 99,99%

1 99,999%

Референции

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

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

Лаборатории Нелсън Инк. САЩ.

Всички цитирани стойности на ефективност са усреднени. 

Колифаг T1 [0.017µ]

MS-2 колифаг [0.02µ]

Хепатит C [0.03µ]

Аденовирус [0.07µ]
Ортомиксовирус [0.1µ]

Serratia marcescens [0.45µ]

Pseudomonas aeruginosa [0.5µ]

Brevundimonas diminuta [0.3µ]
Bacillus subtilis [1.0µ x 0.7µ]

Потенциално заразни вируси [размер в µ микрони]

Потенциално заразни бактерии [размер в µ микрони]

Mycobacterium tuberculosis [0.3µ 
x 1.0µ най-малък размер]

ХИВ [0.11µ]

Цитомегаловирус (CMV) [0.1µ]

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

Кол-во/кашон 70 70 20

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

Съпротивление срещу потока 
при 30 l/min

1.0cm H2O 1.0cm H2O 1.2cm H2O 

Съпротивление срещу потока 
при 60 l/min

2.3cm H2O 2.3cm H2O 3.2cm H2O

Компресируем обем 69ml 70ml 68ml*

Тегло 40g 41g 54g

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

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

Принадлежности Superset™ катетърни 
съединения**

Кат.№ 1344007S 1344000S 1344711S 

Кол-во/кашон 50 50 50

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

Съпротивление срещу потока 
при 30 l/min

0.9cm H2O 0.9cm H2O 1.1cm H2O 

Съпротивление срещу потока 
при 60 l/min

2.0cm H2O 2.0cm H2O 2.8cm H2O

Компресируем обем 41ml 42ml 42ml*

Тегло 22g 23g 36g

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

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

Принадлежности Superset™ катетърни 
съединения**

Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Дихателни филтри

Асортимент Filta-Guard™

Висока ефикасност
Специален дихателен филтър, предназначен за употреба при анестезия и реанимация. Високоефикасният Filta-Guard 
предпазва пациента, болничния персонал и оборудването срещу потенциално микробно замърсяване. Дифузерът 
на потока подобрява работата му и оптимизира съпротивлението на поток. Освен стандартните изпитания за 
микроорганизми Filta-Guard е изпитан и за преминаване на хепатит C и Mycobacterium tuberculosis.

Асортимент Inter-Guard™

Стерилно
Стерилните дихателни филтри Inter-Guard са предназначени за употреба в дихателни системи при операции и реанимация за 
защита на пациента, дихателната система и оборудването. Идеалното съчетание между размер и качество.

 Стерилно

* Само филтър

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

Асортимент Clear-Guard™

Средна ефикасност
Асортиментът от дихателни филтри Clear-Guard включва множество опции, предназначени за употреба в дихателни и 
анестезиологични системи за защита на пациента, болничния персонал и оборудването срещу микробно замърсяване. 
Проектираният със заоблен ергономичен полипропиленов корпус продукт Clear-Guard 3 е нашата най-икономична опция 
за филтри, налична с вградено коляно 90° elbow, намаляващо необходимостта от допълнително катетърно съединение 
или отделно коляно към пациента.

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

* Само филтър

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

Кат.№ 1544007 1544000 1544351 1544011

Кол-во/кашон 150 150 70 75

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

Съпротивление срещу потока 
при 30 l/min

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

Съпротивление срещу потока 
при 60 l/min

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

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

Тегло 27g 28g 45g 42g

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

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

Принадлежности Гъвкаво катетърно 
съединение с фиксирано 

коляно**

Superset™ 
катетърно съединение**

Кат.№ 1544012 1545000

Кол-во/кашон 75 75

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

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

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

Компресируем обем 60ml* 75ml

Тегло 43g 34g

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

Минимален подаван обем >200ml >225ml

Принадлежности Superset™ катетърно съединение 
с фиксирано коляно**

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

Асортимент Clear-Guard™

* Само филтър

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

Кат.№ 1844000 1844003 1844197 1844351

Кол-во/кашон 35 35 50 40

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

Съпротивление срещу потока 
при 30 l/min

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

Съпротивление срещу потока 
при 60 l/min

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

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

Тегло 27g 31g 36g 47g

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

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

Принадлежности Фиксирано коляно** Гъвкаво катетърно 
съединение с фиксирано 

коляно**

Clear-Guard ІІ

Кат.№ 1644000 1644137 1644012 1644011

Кол-во/кашон 100 50 75 75

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

Съпротивление срещу потока 
при 30 l/min

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

Съпротивление срещу потока 
при 60 l/min

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

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

Тегло 19g 25g 33g 33g

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

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

Принадлежности мундщук Superset™ катетърно 
съединение с фиксирано 

коляно**

Superset™ катетърно 
съединение**

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

Асортимент Hydro-Guard™

Нагънат мембранен филтър
Многофункционален нискообемен дихателен филтър с нагъната механична мембрана за употреба при анестезия като 
HMEF (върната влага: 23mg H2O/L при VT 500ml) или при интензивно лечение само като филтър. При поръчка са налични 
и стерилни.

Кат.№ 1745000 1745197 1745011 1745012

Кол-во/кашон 40 50 75 75

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

Съпротивление срещу потока 
при 30 l/min

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

Съпротивление срещу потока 
при 60 l/min

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

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

Тегло 30g 37g 44g 45g

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

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

Принадлежности фиксирано коляно** Superset™ 
катетърно съединение**

Superset™ катетърно 
съединение с фиксирано 

коляно**

Кат.№ 1745711 1744000S 1744011S 1744580S 

Кол-во/кашон 75 50 50 50

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

Съпротивление срещу потока 
при 30 l/min

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

Съпротивление срещу потока 
при 60 l/min

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

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

Тегло 50g 36g 50g 36g

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

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

Принадлежности Superset™ катетърно 
съединение с подвижно 

коляно**

Superset™ катетърни 
съединения**

Smoothbore катетърно 
съединение с 

двойношарнирно коляно 
и двойна капачка тип flip 

top** Стерилно

* Само филтър

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

Нискосъпротивителен дихателен филтър за ППНВ (продължително положително налягане на 
вентилация) и две нива
Flo-Guard осигурява съчетание от качество на филтриране и ниско съпротивление, идеален за употреба и в болницата, и у 
дома, където могат да се използват големи дебити, включително ППНВ, две нива и облекчаващи кашлицата приложения.

Кат.№ 1690000 

Кол-во/кашон 50

Ефективност на филтрацията >99.99%

Съпротивление при 30 l/min 0.4 cm H2O

Съпротивление при 60 l/min 0.8cm H2O

Съпротивление при 90 l/min 1.4cm H2O

Съпротивление при 120 l/min 2.0cm H2O

Съпротивление при 150 l/min 2.7cm H2O

Съпротивление при 180 l/min 3.4cm H2O

Съпротивление при 210 l/min 4.3cm H2O

Съпротивление при 240 l/min 5.1cm H2O

Компресируем обем 80ml

Тегло 28g

Конектори 22F-22M

Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Дихателни филтри

Прозрачен корпус 
За добра видимост

Конична форма 
За подобряване на въздушния 

поток

Електростатична филтрираща среда
Осигурява отлична ефективност на филтриране

Голяма повърхност 
За намалено съпротивление 

срещу потока
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 Налична е стерилна опция

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

Дихателни филтри, HME и HMEF  •  Дихателни филтри

Увлечен 

въздух

22F

Air-Guard™

За употреба в дихателни системи и кислородни концентратори
Intersurgical Air-Guard е хидрофобен нагънат механичен филтър за защита на кислородните концентратори и другото 
дихателно оборудване.

Осигуряващият отлично ниво ( >99.9999%) на защита срещу бактериални и вирусни атаки Air-Guard е с изпитано 
качество, проверено и удостоверено от независими микробиологични лаборатории. 

Нагънатият механичен филтър Air Guard е валидиран за 24-часова употреба, но тя може да бъде продължена, ако 
филтърът се използва при неовлажнен газов поток. Продуктът може да се използва продължитело за защита на 
кислородни концентратори по преценка на лекаря.

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

Air-Guard Clear

Кат.№ 1790000 (S*) 

Кол-во/кашон 50          (40*)

Ефективност на филтрацията >99.9999%

Съпротивление срещу потока при 30 l/min 0.7cm H2O

Съпротивление срещу потока при 60 l/min 1.7cm H2O

Компресируем обем 120ml

Тегло 56g

Конектори 22F-22M/15F

Минимален подаван обем >60ml

Защита на дихателната система Защита на кислородния концентратор

< 24 часа

Срок
22F



32

Intersurgical  •  Качество, иновация и избор

Опции за защита на белия дроб

За използване със следните тестови 
уреди

Pulmo-Protect филтър за 
белодробна функция

Филтър, мундщук и клипс 
за носа

Филтър, гъвкав мундщук и 
клипс за носа

JAEGER®, MasterScreen, SensorMedics®, 
Vmax™,  Micro Medical®, Chest и Microgard®

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

Medisoft, BodyBox, HypAir Compact + и 
SpiroAir

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

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

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

1691020 нов Гъвкав мундщук 10

1691040 нов Клипс за носа 35
Референции:

1. Journal of Respiratory Medicine 2005.09.015 An audit into the efficacy of single use bacterial/viral filters for the prevention of equipment contamination during lung function 

assessment. 

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

3. Nelson Labs TBC.

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

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

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

1691012 нов1691052 нов1691002 нов 

Intersurgical Pulmo-Protect™ 
филтър за белодробна функция

Използват се тестове с форсирани  вдишване и издишване 
с оглед оценка на белодробната функция на пациента. 
Тази оценка подпомага диагностиката на степента на 
всеки болестен процес в белите дробове на пациента, като 
например пред и следоперативна оценка, при спиране 
на тютюнопушенето и в здравни програми на работното 
място.

По време на тези тестове пациентите могат да генерират 
пикови потоци до 12 l/sec (720 l/min) и могат да изкашлят 
инфекциозни капки, които да замърсят оборудването 
за тест на белодробната функция. Затова къстосаните 
инфекции между пациенти са реален риск1.

Pulmo-Protect съчетава ниско съпротивление с висока 
бактериална и вирусна ефективност на филтриране 
и е създаден специално за защита на пациента и 
оборудването при тестове на белодробната функция.

Pulmo-Protect осигурява:
• Защита на оборудването за тест на белодробната 

функция
• Високи филтриращи свойства, намаляващи риска от 

заразяване между пациенти
• Ниското съпротивление гарантира ефикасност на 

резултатите и е в съответствие с препоръките на ATS/
ERS2

• Нисък функционален обем
• Ефективното микробиологично филтриране е 

независимо изпитано и удостоверено, че осигурява 
>99,99% ефективност срещу бактерии и вируси3

• Гъвкавият, удобен и за еднократна употреба мундщук 
спомага за комфорта на пациента и подобрява 
ефективността на теста

• Удобният клипс за нос за еднократна употреба 
предотвратява кръстосаните инфекции между 
пациентите

• Съвместимият с уредите асортимент от цветово 
обозначени филтри е наличен индивидуално или като 
пълен комплект за тест на белодробната функция

Принадлежности

Филтриран 
въздух

Електростатичен 
филтър

Замърсители

Издишан 
въздух

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

Механизъм против 
задръстване
Позволява частично изваждане 
на HME елемента при пълно 
задръстване или силна 
кашлица

Прозрачен корпус 
За лесна визуална инспекция за 
евентуално натрупване на секрети

Вграден шарнирен конектор за 
кислород 

Позволява свързване на кислородна тръба, 
която може лесно да бъде сгъната настрани, 
когато не се използва. Без необходимост от 

отделен накрайник за кислород.

Малък и лек 
Намалява опъна при съединението към 

пациента

Изсмукващ порт с клипс 
Позволява лесно изсмукване без 

сваляне на уреда

Асортимент Hydro-Trach™ T

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

Кат.№ 1873000 (S*) 1874000 (S*)

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

Върната влага 26mg H2O/L 26mg H2O/L

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

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

Компресируем обем 19ml 19ml

Тегло 8g 8g

Конектори 15F 15F

Минимален подаван обем >60ml >60ml

Принадлежности 1.8m кислородна тръба

 Налична е стерилна опция 

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

Средно Fi O2 при вариращ дебит на O2

Кислород (l/min) Fi O2 при 15 
Вдишвания/мин

1 26,5%

2 32,2%

3 35,0%

4 38,2%

5 41,8%

6 44,9%

7 47,9%

8 50,6%

Топло и влагообменници (HME) 

При нормално дишане анатомията на горните дихателни 
пътища помага за затопляне и овлажняване на вдишвания 
въздух и задържа топлината и влагата в издишвания 
въздух. При вдишване дори студеният или сух въздух 
обикновено се загрява до 37°С и напълно наситен 
съдържа 44 mg H2O на литър. При механична вентилация 
или анестезия горните дихателни пътища на пациента 
може да са заобиколени с вкарване на трахеална тръба. 
Вследствие на това в белите дробове на пациента може да 
навлезе студена и суха вдишан газ. 

Продължителното излагане на сух вентилаторен 
газ може да доведе до:
• Локално възпаление на трахеята
• Влошаване на цилиарната функция
• Задържане и сгъстяване на секретите
• Понижаване на температурата на пациента
• Влошаване на сърдечно-белодробната функция
•  Повишен риск от запушване на трахеостомната тръба
• По-продължително и по-скъпо лечение

Дихателният епител се повлиява отрицателно 
при загуба на температура и влага
Цилиндрична 
клетка 
(Goblet cell)

Влошена цилиарна 
функция

Колонна 
клетка

Базова 
клетка

Междинна 
клетка

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

Кол-во/кашон 150 100

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

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

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

Компресируем обем 59ml 59ml*

Тегло 31g 45g

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

Минимален подаван обем >200ml >200ml

Принадлежности Superset™ катетърни 
съединения**

Кат.№ 1850000 1855000

Кол-во/кашон 20 20

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

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

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

Компресируем обем 20ml 21ml

Тегло 11,8g 11,8g

Конектори 15M-22M/15F 15M-22M/15F

Минимален подаван обем >50ml >50ml

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

Асортимент Hydro-Therm™ 3 HME

Специален асортимент топло и влагообменници, предназначени за възпроизвеждане на функциите на горните дихателни 
пътища, чрез запазване на издишаната топлина и влага и връщането им към пациента при вдишване. Hydro-Therm 3 е 
голямообемен HME с объл корпус за употреба при анестезия и интензивно лечение.

Асортимент Hydro-Therm™ HME

Специален асортимент топло и влагообменници, предназначени за възпроизвеждане на функциите на горните дихателни 
пътища, чрез запазване на издишаната топлина и влага и връщането им към пациента при вдишване. Hydro-Therm е лек 
уред с малък обем, клинично подходящ за пациенти с различна телесна маса.

* Само HME

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



35

info@intersurgical.com  •  www.intersurgical.com

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

Топло- и влагообменящи филтри (HMEFs)

Асортиментът от топло- и влагообменни филтри (HMEF) съчетава филтрационната ефективност на дихателните филтри с 
оптималното връщане на влагата,  осигурявано с добавяне на HME елемент. Предназначени за употреба в съединението 
към пациента.

Асортимент Filta-Therm™

Висока ефективност
Високоефективният HMEF се предлага с множество съединения към пациента. Filta-Therm Plus (1941001) осигурява 
оптимално решение при интензивно лечение с подобрено HME качество и висока ефективност на филтриране.

Кат.№ 1941001 1942000 1941000 1941197

Кол-во/кашон 70 70 70 50

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

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

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

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

Компресируем обем 66ml 66ml 67ml 67ml*

Тегло 44g 42g 43g 49g

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

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

Принадлежности Фиксирано коляно**

Кат.№ 1941351 1941011 1906000 2015000 

Кол-во/кашон 20 20 70 20

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

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

Съпротивление при 30 l/min 1.5cm H2O 1.3cm H2O 0.8cm H2O 0.8cm H2O 
(само Y-трипътник)

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

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

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

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

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

Принадлежности Гъвкаво катетърно 
съединение с фиксирано 

коляно**

Superset™ 
катетърно съединение**

Дихателна система 1.6m

* Само HMEF

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

Асортимент Inter-Therm™

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

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

Inter-Therm Mini ъглов предлага лесна за употреба опция с вградено коляно 90° за педиатрията, намаляващо 
необходимостта от допълнително катетърно съединение или отделно коляно към пациента. 

Кат.№ 1341007S 1341000S 1341197S 1341351S 

Кол-во/кашон 50 50 50 50

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

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

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

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

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

Тегло 30g 31g 38g 47g

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

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

Принадлежности Коляно** Гъвкаво катетърно 
съединение с фиксирано 

коляно**

HME елемент от 
спирална хартия
Осигурява голямо 
връщане на влагата

Турбо мрежа
Разпределя равномерно 
въздушния поток и осигурява 
използване на цялата 
филтрираща среда

HME откъм страната 
на пациента 

Осигурява ниско 
съпротивление срещу потока

 Стерилно

* Само HMEF

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

Самозадържаща се 
капачка на порта 

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

Кол-во/кашон 50 50 50 50

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

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

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

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

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

Тегло 49g 45g 46g 51g

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

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

Принадлежности Superset™ катетърно 
съединение и предпазна 

капачка**

Superset™ катетърни 
съединения**

Superset™ катетърно 
съединение с фиксирано 

коляно**

Superset™ катетърно 
съединение с подвижно 

фиксирано коляно**

Inter-Therm™ Mini ъглов Inter-Therm™ Mini

Кат.№ 1341580S 1332000S  1331000S 

Кол-во/кашон 50 50 50

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

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

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

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

Компресируем обем 57ml* 29ml 28ml

Тегло 58g 19g 20g

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

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

Принадлежности Smoothbore катетърно 
съединение с 

двойношарнирно коляно 
и двойна капачка тип flip 

top**

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

 Стерилно

* Само HMEF

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

Кат.№ 1541000 1541197 1541011 1541351

Кол-во/кашон 150 50 75 70

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

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

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

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

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

Тегло 30g 36g 44g 47g

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

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

Принадлежности Фиксирано коляно** Superset™ 
катетърно съединение**

Гъвкаво катетърно 
съединение с фиксирано 

коляно**

Кат.№ 1541974 1541012 1542000

Кол-во/кашон 40 75 75

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

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

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

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

Компресируем обем 60ml* 60ml* 75ml

Тегло 50g 45g 38g

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

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

Принадлежности Superset™ катетърно 
съединение с 

разглобяемо фиксирано 
коляно**

Superset™ катетърно 
съединение с фиксирано 

коляно**

Асортимент Clear-Therm™

Clear-Therm 3 и Clear-Therm ъглов
HMEF за употреба при анестезия и реанимация с опция с вградено коляно 90°, намаляващо необходимостта от 
допълнително катетърно съединение или отделно коляно към пациента.

* Само HMEF

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

* Само HMEF

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

Асортимент Clear-Therm™

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

Кат.№ 1841000 1841197 1841351 1841011

Кол-во/кашон 35 50 35 20

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

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

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

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

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

Тегло 32g 39g 49g 46g

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

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

Принадлежности Фиксирано коляно** Гъвкаво катетърно 
съединение с фиксирано 

коляно**

Superset™ 
катетърно съединение**

Кат.№ 1841012 1841974 1841015

Кол-во/кашон 75 75 20

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

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

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

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

Компресируем обем 61ml* 61ml* 61ml*

Тегло 47g 53g 51g

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

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

Принадлежности Superset™ катетърно 
съединение с 

разглобяемо фиксирано 
коляно**

Superset™ катетърно 
съединение с подвижно

 фиксирано коляно**

Superset™ катетърно 
съединение с 

двойношарнирно коляно 
и двойна капачка**

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

Кат.№ 1831000 1831197 1441000 1441197

Кол-во/кашон 40 40 20 40

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

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

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

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

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

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

Тегло 22g 29g 12g 19g

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

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

Принадлежности Фиксирано коляно** Фиксирано коляно**

Кат.№ 1641000 1641197 1641012

Кол-во/кашон 100 50 75

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

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

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

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

Компресируем обем 34ml 34ml* 34ml*

Тегло 19g 26g 35g

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

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

Принадлежности Фиксирано коляно** Superset™ катетърно 
съединение с фиксирано 

коляно**

Clear-Therm Mini и Micro
За деца и новородени

Clear-Therm Midi
Нискообемна опция за минимизиране на мъртвия обем при анестезия.

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

Асортимент Clear-Therm™

* Само HMEF

** Вижте информацията за обемите на катетърните съединения в Съединения към пациента.
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Анестезиологични маски за лице  •  Анестезиологични маски – За еднократна употреба

QuadraLite™ анестезиологични маски

Наистина уникална анестезиологична маска
За разлика от традиционните маски QuadraLite не 
използва надуваем маншет. Иноватимната технология 
на отливане позволява комбиниране на два идеално 
подхождящи си материала в една маска с анатомична 
форма и меко уплътнение. Тя осигурява комфортна е 
превъзходна херметичност с прозрачна полусфера за 
увеличаване на видимостта към лицето на пациента.

Четири размера за всички пациенти
Асортиментът QuadraLite има само четири размера вместо 
традиционните седем, осигурявайки решение за всички 
пациенти благодарение на уникалната си анатомична 
форма и изискването за минимален натиск надолу за 
постигане на херметичност.

Кат.№ Описание Размер Кол-во/
кашон

7194000 QuadraLite анестезиологична маска, голяма, за възрастни, със зелен маншет и 
пръстен за фиксиране, 22F  (заменя традиционната маска с размер 5–6)

4 35

7193000 QuadraLite, анестезиологична маска, средно голяма, за възрастни, с жълт маншет 
и пръстен за фиксиране, 22F  (заменя традиционната маска с размер 3-5)

3 35

7192000 QuadraLite, анестезиологична маска, малка, за възрастни, с бял маншет и пръстен 
за фиксиране, 22F  (заменя традиционната маска с размер 2-3)

2 25

7191000 QuadraLite, за бебета, анестезиологична маска със сив маншет, 15М
(заменя традиционната маска с размер 0–1)

1 30

7089000 Пръстен за фиксиране на анестезиологичната маска за QuadraLite и EcoMask с 
порт 22mm

150

Learn more 
about QuadraliteTM

www.intersurgical.com/info/quadralite

 Продукт с намалено въздействие върху околната среда

Меко уплътнение
Комфортно херметично 
прилягане с гъвкавост за 
различни размери лица

Анатомична форма
Осигурява прецизно 

прилягане, съчетано с по-
малък мъртъв обем

По-зеленият и безопасен избор
QuadraLite се произвежда от 

полипропилен и термопластичен 
еластомер, не съдържа PVC и фталати

Прозрачна маска
За отлична видимост

22F

 Видео е налично на www.intersurgical.com

Цветово обозначение
Съответстващо с други 

продукти на Intersurgical за 
лесен избор
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Анестезиологични маски за лице  •  Анестезиологични маски – За еднократна употреба

Ароматизирани анестезиологични маски

Асортимент от размери и аромати

Кат.№ Описание Размер Кол-во/
кашон

1126000 Ароматизирана анестезиологична маска, за свръхедри възрастни, с червен 
пръстен за фиксиране и аромат ванилия, 22F

6 24

1125000 Ароматизирана анестезиологична маска, голяма, за възрастни, с оранжев 
пръстен за фиксиране и аромат ванилия, 22F

5 30

1124000 Ароматизирана анестезиологична маска, средно голяма, за възрастни, със зелен 
пръстен за фиксиране и аромат ванилия, 22F

4 40

1123000 Ароматизирана анестезиологична маска, малка, за възрастни, с жълт пръстен за 
фиксиране и аромат ванилия, 22F

3 50

1122000 Ароматизирана анестезиологична маска, за деца, с бял пръстен за фиксиране и 
аромат вишна, 22F

2 35

1129000 Ароматизирана анестезиологична маска, за деца, с бял пръстен за фиксиране и 
аромат ягода, 22F

2 35

1121000 Ароматизирана анестезиологична маска, за бебета, със сив пръстен за 
фиксиране и аромат вишна, 15М

1 32

1128000 Ароматизирана анестезиологична маска, за бебета, със сив пръстен за 
фиксиране и аромат ягода, 15М

1 32

1120000 Ароматизирана анестезиологична маска, за новородени, със син пръстен за 
фиксиране и аромат вишна, 15М

0 40

1127000 Ароматизирана анестезиологична маска, за новородени, със син пръстен за 
фиксиране и аромат ягода, 15М

0 40

Клапа на маншета в горната 
част (носа) на маската
За комфорт на пациента

Прозрачен гъвкав корпус
За добра видимост към лицето 

на пациента

Ароматизирана
За отпускане на пациента

Мек, регулируем маншет
За комфорт на пациента и 
анатомично прилягане

22F

Асортимент от ароматизирани анестезиологични 
маски от PVC за еднократна употреба с регулируем 
маншет, налични в седем размера и три аромата: 
вишна, ягода или ванилия, с хладен ментов цвят за 
отпускане на пациента.
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15M

15M

15M

22F

Прозрачна, 
силиконова кръгла 
анестезиологична маска

Асортимент от плоски, кръгли тороидни маски 
за деца, бебета, новородени и преждевременно 
родени.

Кат.№ Описание Размер Кол-во/
кашон

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

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

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

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

Мек маншет
За комфорт на пациента и 
херметично прилягане

Всяка маска има цветен 
плъстен за окачванеПрозрачен гъвкав 

корпус и маншет
За добра видимост към 
пациента

Седем размера
От новородени до 

свръхголяма, за възрастни

Анестезиологични маски за лице  •  Анестезиологични маски – За еднократна употреба

Кат.№ Описание Размер Кол-во/
кашон

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

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

1515000 Economy анестезиологична маска, средно голяма, за възрастни, със зелен пръстен за фиксиране, 
22F

4 40

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

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

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

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

22F

Economy анестезиологични маски

С цветен пръстен за фиксиране
Асортимент от седем цветово обозначени икономични 
анестезиологични маски от РVС, с мек маншет, прозрачен 
корпус и цветен пръстен за фиксиране. Седем размера от 
новородени до свръхголяма, за възрастни.
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Маски за ендоскопски изследвания

За прилагане на обезболяващ газ при 
ендоскопски процедури
Асортимент от PVC маски за цялото лице за еднократна 
употреба, за прилагане на обезболяващ газ при 
ендоскопски процедури, предотвратяващи риска от 
кръстосана инфекция.

маските за ендоскопски изследвания на Intersurgical 
позволяват лесно вкарване на ендоскопската сонда в носа 
или устата при едновременно прилагане на обезболяващ 
газ. Маската има три еднопътни клапана (маск размер 
1 има само един клапан), осигуряващи лесен достъп от 
всички страни на пациента.

Използва се основно при бронхоскопски процедури, 
обезболяващият газ се прилага през централния порт 
22mm. Тези маски могат да се използват и при пациенти, 
подложени на трансезофагиална ехокардиографска (T.O.E.) 
процедура.

Мек маншет
За комфорт на пациента и 
херметично прилягане

Самоуплътняващи се клапани
За лесен достъп

Анатомична форма
За прецизно прилягане

Четири размера
От възрастни до бебета

Кат.№ Описание Размер Кол-во/
кашон

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

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

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

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

Цветен пръстен за фиксиране
За лесна идентификация и 

интеграция с други въздухоносни 
пособия на Intersurgical

Анестезиологични маски за лице  •  Анестезиологични маски – За еднократна употреба

22F

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

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

8826000 Анатомична маска, свръхголяма, за възрастни, анатомична маска с пръстен за 
фиксиране, 22F

6 1

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

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

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

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

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

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

8922000 Анатомична маска, за деца, 22F 2 1

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

8921000 Анатомична маска, за бебета, 22F 1 1

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

8920000 Анатомична маска, за новородени, 22F 0 1

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

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

Кат.№ Описание Размер Кол-во/
кашон

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

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

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

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

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

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

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

Анатомични анестезиологични маски – за 
многократна употреба

Тези несъдържащи латекс маски са решение при необходимост от надеждни, 
висококачествени синтетични продукти от асортимента на консумативите за 
анестезия. Произведени са от хлоропрен - синтетичен материал със свойства 
подобни на естествения каучук (NRL), но без свързаната с него опасност от Тип 
1 (протеинови) алергии. Изцяло пригодени за стерилизиране в автоклав до 137 
°C, с анатомична форма и надуваем маншет. Маската има и капачка, позволяваща 
надуване и изпускане на маншета.

ClearFlex™ силиконови анестетичи 
маски – за многократна употреба

ClearFlex се произвеждат от силикон и съчетават традиционната 
анатомична форма с добрата видимост към пациента. Могат да се 
стерилизират в автоклав до 137 °C, произведени изцяло от силикон, 
без латекс, идеални за употреба при новородени, деца и възрастни.
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Анестезиологични маски за лице  •  Alterna™ Анестезиологични маски – За еднократна употреба

Кат.№ Описание Размер Кол-во/
кашон

8848005 ClearFlex economy, силиконова анестезиологична маска, голяма, за възрастни, с 
пръстен за фиксиране, 22F

5 5

8848004 ClearFlex economy, силиконова анестезиологична маска, средно голяма, за 
възрастни, с пръстен за фиксиране, 22F

4 5

8848003 ClearFlex economy, силиконова анестезиологична маска, малка, за възрастни, с 
пръстен за фиксиране, 22F

3 5

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

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

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

8848006 ClearFlex economy, силиконова анестезиологична маска, за преждевременно 
родени, 15М

00 5

Принадлежности за маски

Силиконови ремъци за възрастни и деца и пръстен за 
фиксиране за прилягане на нашите маски Alterna™.

Кат.№ Описание Размер Кол-во/
кашон

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

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

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

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

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

8724013 Пръстен за фиксиране за анатомични маски за многократна употреба 1

ClearFlex™ economy силиконови анестетичи 
маски – за многократна употреба

ClearFlex Economy са по-евтина алтернатива при необходимост от силиконова 
маска без латекс.

маската има вграден стадартен конектор и доказано анатомична форма. 
Прозрачната конструкция осигурява отлична прозрачност, а отам и оптимална 
видимост през маската. По-малките размери са с цилиндрична форма за 
създаване и поддържане на херметично уплътнение при бебета и новородени.

Могат да се стерилизират в автоклав до 137 °C.

Rendell Baker силиконови 
анестезиологични маски – за 
многократна употреба

Асортимент от несъдържащи латекс силиконови анатомично оформени 
маски, конструирани съгласно спецификациите Rendell Baker, 
идеални за педиатрична употреба, защото херметичността на газа се 
постига с минимално налягане. Предимство е малкият мъртъв обем и 
възможността за стерилизация при температура до 137 °C.
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Анестезиологични дихателни 
системи
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Анестезиологични дихателни системи  •  Кръгови дихателни системи за възрастни

 Silver Knight – моля вижте информацията на стр. 56

 Налична е стерилна опция

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

Flextube™ кръгови дихателни системи

Асортимент от гъвкави кръгови дихателни системи с уникална клипсова функция. Когато се използва с конекторит с жлеб на 
Intersurgical, се постига добра херметичност, без течове и разка(ване. Много системи се доставят стерилни с предоставени от 
Silver Knight™ допълнителни опции.

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,6m

Предпазна капачка

22M/15F0.8m разклонение

22F22F

22F

22F

Принадлежности

22M 22M

22M 22M
2 литра22F

 илюстрация на системата

Smoothbore кръгови дихателни системи

Асортимент от кръгови дихателни системи с вградени гъвкави накрайници и олекотени твърди конектори в системата, 
предлагащи подобрена вентилационна поддръжка.

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

 илюстрация на системата

Принадлежност

22M22M

Гъвкавост
22F 1.6M

Предпазна 
капачка

22M/15F

Гъвкавост
22F
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Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

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

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

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

2155000 22mm Compact, удължаваща се дихателна система с два повторно уплътняеми водоуловителя и 1.5m 
разклонение, 3.0m

12

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

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

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

1526000 Compact, удължителна тръба 2.0m 100

 илюстрация на системата

22F

22M/15F

Luer lock port

22F

2m (extended)

1.5m (extended)

22F 22F

22M 22M2 Litre

Accessory

22F

Порт за Люеров на-
крайник

22M/15F

2.0m (удължена)

22F

1.5m (удължена)

22F

22F

22F

Принадлежност

22M 22M

2 литра22F

Compact™ удължаващи се анестезиологични 
дихателни системи предлащи 
многофункционално решение
Оптимална компресия
Икономичните уникални удължаващи се анестезиологични 
дихателни системи Compact могат да се свиват до почти 
една пета от увеличената дължина. Доставят се в свит 
вид, като така се увеличава броят системите в кашона, 
спестяват се значително пространство и разходи в 
сравнение с другите дихателни системи. Стандартният 
кашон системи Compact може да осигури на болницата 
допълнителен запас за три седмици.

• Повече системи Compact в един кашон
• По-малко складово пространство
• По-малки разходи за транспортиран обем
• По-лесно изхвърляне

Ниско съпротивление срещу потока
Конструкция с плитък профил, а оттам и по-ламинарен 
поток на газа и по-ниско съпротивление срещу потока. 
При 60 l/min съпротивлението срещу потока в удължената 
тръба е 1.0 cm H2O.

Олекотена система
По-лека от другите удължаващи се системи, гарантираща, 
че "дърпането" при въздуховодещото пособие на пациента 
е сведено до минимум.

Податливост
Податливостта на удължената тръба на системата Compact 
е 4.4ml/kPa за метър, което е по-малко от изискванията на 
стандарта ISO 5367:2000.

Регулируема дължина
Опакова се и се доставя с най-малката дължина и лесно се 
удължава до необходимото за клиничната употреба.

Лесно позициониране
Свойствата на тръбата на системата Compact позволяват 
нагласяне във всякаква позиция. Това дава възможност 
за много възможности за позициониране, идеални за 
хирургия на главата и врата, където системата може 
да се позиционира встрани от пациента и не изисква 
допълнителни съединения към пациента.

 Налична е стерилна опция

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

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

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

Вградена мониторираща 
линия на дихателния газ във 
външния лумен
Линията за мониторинг не може да 
бъде захваната случайно и така да 
бъде разкачена
(неприложимо за 2900000 и 
2901000)

Голям диаметър 30mm на 
ваншния лумен
Това гарантира поддържане до 
минимум на съпротивлението на 
потока на издишваните газове. 
При пасивната фаза на издишване 
при спонтанно дишане пациентът 
не изпитва допълнително 
съпротивление.

Асортиментът UniFlow универсални коаксиални 
анестезиологични дихателни системи е предназначен за 
удовлетворяване на потребностите на променящите се 
клинични практики и потребности на потребителя. 

Системите UniFlow са съвместими с всички стандартни 
абсорбатори на въглероден двуокис и са идаелно 
подходящи за употреба в анестезия със слаб поток.

Всяка система UniFlow е оборудвана с тестер за теч 
Лесна порверка на целостта на вътрешния лумен съгласно 
препоръката на AAGBI1. Безопасността е осигурена, защото и 
вътрешният, и външният лумен могат правилно и независимо 
да бъдат проверени за течове.

 Видео е налично на www.intersurgical.com

Вътрешният лумен има 
вграден шарнир 
Вътрешният лумен е назависим 
от външния, което намалява 
вероятността от пречупване и 
ограничаване на газовия поток

Вътрешният лумен е фиксиран 
към край при пациента
Вътрешният лумен не се движи във 
външния и не добавя мъртъв обем. 
Той позволява и поставяне на UniFlow 
тестер за теч за оценка на целостта на 
вътрешния лумен съгласно препоръката 
на AAGBI1.

Характеристика: двоен лумен
Пациентът получава по-топъл и влажен 
газ, отколкото при конвенционалните 
паралелни системи с две разклонения

Разклонение за 
отвеждане на 

издишаните газове с 
дължина до 

0.5 метра
Лесен за поставяне 

UniFlow към всяка 
абсорбираща система

Silver Knight™ версия
Налична е и версия със 
Silver Knight™, вижте стр. 56 
за подробности

UniFlow™ универсални коаксиални дихателни системи, 

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

UniFlow е конвенционална дихателна система "тръба в тръба" предназначена за анестезия със слаб поток и предлагаща 
по-топъл и по-влажен газ за вдишване, както и опция с вградена мониторираща линия на дихателния газ.

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

Кат.№ Описание Кол-во/кашон

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

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

2902000 (S*) 30mm UniFlow коаксиална дихателна система с вградена мониторираща линия и 0,5m 
разклонение, 1.6m

12 (10*)

2903000 30mm UniFlow коаксиална дихателна система с вградена мониторираща линия и 0,5m 
разклонение, 2.4m

10

Кат.№ Описание Кол-во/кашон

2910000 30mm UniFlow deluxe коаксиална дихателна система с 2L балон, вградена мониторираща линия и 
0,5m разклонение, 1.6m

12

2911000 30mm UniFlow deluxe коаксиална дихателна система с 2L балон, вградена мониторираща линия и 
0,5m разклонение, 2.4m

10

 илюстрация на системата

 илюстрация на системата

 Налична е стерилна опция

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

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

Анестезиологични дихателни  •  Коаксиални дихателни системи

22F

APL клапан Mk.II

30M

22F 22F

22F

0.5 разклонение

22M

2 литра

Вградена мониторираща 
линия

22F

1,6m

1,6m

Порт за Люеров накрайник

Принадлежности

Принадлежности

22M

22M

Предпазна капачка

Предпазна 
капачка

Шарнирен конектор

Шарнирен ко-
нектор

22M/15F

22M/15F

22M

22M

22M

22M

6mm
02 стъбло

22F

0.5m разклонение

Тестер за теч

Тестер за теч

22F

UniFlow deluxe коаксиални дихателни системи с тестер за теч

UniFlow deluxe коаксиални дихателни системи имат един APL клапан, 2L балон-резервоар и са налични с две различни 
дължини на линиите за мониторинг, което позволява системата да се използва за подаване на анестезия, анестезия със 
слаб поток и подаване на допълнителен кислород при възстановяване и транспортиране.
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H20 Ag+

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

течение на времето.  

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

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

Защита със Silver Knight
В непрекъснатата борба срещу вътреболничните инфекции 
Intersurgical разработи асортимента от системи Silver Knight 
с антимикробна добавка за допълнителна безопасност 
на пациента. Тази антимикробна добавка на основата на 
сребърни йони присъства в множество дихателни системи 
за анестезия и реанимация. Изпитването по стандарта ISO 
22196 показва намаляване на броя на жизнеспособните 
бактерии с 99.9% спрямо контролата.1

Как работи?
Silver Knight е антимикробна добавка, която използва 
сребърни йони за разрушаване на нормалната ензимна 
дейност на бактериите. Той функционира като безопасен, 
бърз и ефикасен катализатор за деактивиране на 
патогенните бактерии и предотвратяване на тяхното 
размножаване.

Тази технология позволява постепенно освобождаване 
на малки количества йони за потискане на растежа на 
микробите в и върху дихателните системи.

Дихателните системи Silver Knight са удостоверени за 
употреба да 7 дни и в неотворена опаковка остават 
активни до 5 години. 

Доказано1 е, че Silver Knight намалява появата на MRSA 
(Резистентен на Methicillin Staphylococcus aureus) 
инфекции и други организми, включително Staphyloccus 
epidermis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Acinetobacter calcoaceticus и Escherichia coli.

Сравнение
Сравнение между тръбата Silver Knight и 
стандартната тръба без антимикробна добавка 
срещу спектър от микроорганизми.

Стандартна тръба без 
антимикробна тръба Silver Knight

Escherichia coli

MRSA

Klebsiella pneumoniae

Acinetobacter calcoaceticus

Staphyloccus epidermis

Pseudomonas aeruginosa

Бактериални 
клетки

Външни и 
вътрешни 

повърхности

Сребърните йони 
обезвреждат 
бактериите

Silver Knight™ антимикробни дихателни системи 
Помагащи в борбата срещу вътреболничните инфекции
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 Видео е налично на www.intersurgical.com
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Silver Knight антимикробни UniFlow™ коаксиални дихателни 
системи

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

2900100 30mm Silver Knight антимикробна UniFlow коаксиална дихателна система с 0,5m разклонение, 
1.6m 

12

2901100 30mm Silver Knight антимикробна UniFlow коаксиална дихателна система с 0,5m разклонение, 
2.4m

10

2902100 30mm Silver Knight антимикробна UniFlow коаксиална дихателна система с вградена 
мониторираща линия и 0,5m разклонение, 1.6m 

12

2903100 30mm Silver Knight антимикробна UniFlow коаксиална дихателна система с вградена 
мониторираща линия и 0,5m разклонение, 2.4m 

10

2910100 30mm Silver Knight антимикробна UniFlow deluxe коаксиална дихателна система с 2L балон, 
вградена мониторираща линия и 0,5m разклонение, 1.6m

12

2911100 30mm Silver Knight антимикробна UniFlow deluxe коаксиална дихателна система с 2L балон, 
вградена мониторираща линия и 0,5m разклонение, 2.4m

10

 илюстрация на системата

Inspiration

1,6m22F

22M Предпазна 
капачкаШарнирен конектор

22M/15F22F

0.5m разкло-
нение

22F

Принадлежности

22M 22M

Тестер за теч

 Silver Knight

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

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

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

2011110 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за употреба с Aisys®, Avance® 
и Aespire® Carestation® с фиксирано коляно, балон-резервоар 2L, разклонение 0.8m и 
комплект за спирометрия, 2.4m 

12

2011112 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за ADU Carestation® с 
фиксирано коляно, балон-резервоар 2L, разклонение 2 х 1.2m и комплект за спирометрия, 
2.4m

12

2011116 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за употреба с Aisys®, Avance® 
и Aespire® Carestation® с фиксирано коляно, балон-резервоар 2L, разклонение 1.6m и 
комплект за спирометрия, 2.4m

12

 илюстрация на системата

2,4m

0,8m

Предпазна капачка

22F

22F
22F 22M/15F22F

Принадлежности

22M

22M

22M

22M22F

22F

2 литра

 Silver Knight

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

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

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

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

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

Aisys®, Avance® and Aespire® Carestation®, които са оборудвани с Усъвършенствана дихателна система (ABS), изискват 
дихателна система с коляно на разклонението за Амбу, което съединява рамото с балона на ABS. Ако ABS не е 
оборудвана с Carestation®, то тогава е подходяща стандартна дихателна система като например 2010000.

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

2010088 22mm Flextube™ дихателна система за употреба с Aisys®, Avance® и Aespire® Carestation® с 
фиксирано коляно, балон-резервоар 2L и разклонение за балон, 1,6m

15

2010111 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за употреба с Aisys®, Avance® 
и Aespire® Carestation® с фиксирано коляно, балон-резервоар 2L и разклонение 1.6m, 1,6m

15

2011106 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за употреба с Aisys®, Avance® 
и Aespire® Carestation® с фиксирано коляно, балон-резервоар 2L и разклонение 1.6m, 2.4m 

12

2011110 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за употреба с Aisys®, Avance® 
и Aespire® Carestation® с фиксирано коляно, балон-резервоар 2L, разклонение 0.8m и 
комплект за спирометрия, 2.4m 

12

2011116 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за употреба с Aisys®, Avance® 
и Aespire® Carestation® с фиксирано коляно, балон-резервоар 2L, разклонение 1.6m и 
комплект за спирометрия, 2.4m 

12

2011012 22mm Flextube™ дихателна система за употреба с Aisys®, Avance® и Aespire® Carestation® с 
фиксирано коляно, балон-резервоар 2L и разклонение за балон, 2,4m

12

 илюстрация на системата

 Silver Knight

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

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

Предпазна капачка

1,6m

1,6m

22M

22M/15F22F

22F

22F

22F

2 литра

Принадлежност

22M22M
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Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

2010085 22mm Flextube™ дихателна система за употреба с ADU Carestation® с фиксирано коляно, 
балон-резервоар 2L и разклонение за балон, 1.6m

15

2010109 22mm Silver Knight антимикробна Flextube дихателна система за употреба с ADU Carestation® с 
фиксирано коляно, балон 2L и 0,8m разклонение, 1.6m

12

2011008 22mm Flextube™ дихателна система за употреба с ADU Carestation® с фиксирано коляно, 
балон-резервоар 2L и разклонение за балон, 2.4m

12

2011102 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за ADU Carestation® с 
фиксирано коляно, балон-резервоар 2L и разклонение 2 х 1.2m, 2.4m 

12

2011112 22mm Silver Knight™ антимикробна Flextube™ дихателна система за ADU Carestation® с 
фиксирано коляно, балон-резервоар 2L, разклонение 2 х 1.2m и комплект за спирометрия, 
2.4m

12

 илюстрация на системата

Принадлежност

Предпазна 
капачка
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1,2m

0,8m
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22F 22F

22M/15F

22M
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2 литра
22M

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

 Silver Knight

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

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

Дихателни системи за ADU Carestation®

Ние предлагаме шест дихателни системи за ADU Carestation®. Разклонението за балон е оборудвано в единия край 
със специален прав конектор, който попада в "бързия конектор" на металния пръстен в долната част на сифонния 
вентилаторен блок.

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

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

Коаксиални дихателни системи Mapleson D и Deluxe Bain

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

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

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

2110000 Mapleson D Bain коаксиална дихателна система за употреба с адаптори Bain (без клапан или 
балон), 1.6m

20

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

2115100 Silver Knight™ антимикробна Mapleson D deluxe Bain коаксиална дихателна система с балон 2L, 
1.6m 

30

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

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

 илюстрация на системата

 илюстрация на системата

15M

Принадлежности

За 6–9mm
кранче

15F 22F

15F

2 литра

1,8m

Предпазна 
капачка

APL клапан Mk.II

22M/15F

30M

22M/15F

22F
1,6m

APL клапан 30M

Тестер за теч

2 литра

Вътрешен лумен

Принадлежности

22F

22F

22F

22M

Предпаз-
на капачка

Анестезиологични дихателни системи  •  Дихателни системи Mapleson

 Silver Knight

 Налична е стерилна опция

(S*) Добавете S в края на 7-цифровия код, за стерилния вариант на този продукт, напр. 5000000S (количеството стерилни продукти в кашон е показано в скоби).
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За повечето деца и техните семейства мисълта за 
обща упойка може да е доста плашеща. В Intersurgical 
разполагаме с редица педиатрични продукти, помагащи 
на децата да се разсеят и отпуснат по време на 
анестезия. Те са с дизайн "Мечо".

 Дизайн "Мечо"

Книжка с приказки Постер Свидетелство за храброст 

This is to certify that
___________________________
was very brave during their  
stay in hospital on_____________

Baggins the Bear
Bravery Certificate

Baggins the Bear from
BAGGINS_CERTIFICATE ISSUE2 04.14

Quality, innovation and choice

Baggins the Bear from

Pinewood 
cabin

Oakland 
cabin

HOW_MANY_BAGGINS_POSTER_EXP issue1 04.14

Quality, innovation and choice

Goes to the Operating Room

Колекция "Мечо"

Освен това предлагаме колекция "Мечо", включваща: 
• Книжка с приказки за Мечо, който е подложен ан анестезия, с картинки за оцветяване и раздели за дейности
• Голям постер за игра "Намери Мечо!" Той е предназначен за поставяне на тавана на стаята за анестезия
• Свидетелство за храброст

Изтеглете и отпечатайте документ от нашия сайт www.intersurgical.com/info/bagginsbear

Помага на вашите малки пациенти, на които предстои анестезия 
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Анестезиологична дихателна система с Т трипътник за бебета

Анестезиологична дихателна система с Т трипътник за бебета с педиатричен APL (регулируемо ограничение на 
налягането) клапан, разположен далеч от пациента и позволяващ спонтанна и ръчна вентилация, запазвайки клиничното 
поле около пациента. Тази система се базира на модификацията Jackson Rees със затворен краен балон.

Системи Амбу

Педиатричните системи Амбу имат коляно за следене на CO2 в края към пациента за директно вземане на проби. Тази 
система може да се използва в широк спектър от клинични приложения, включително физиотерапия, преместване на 
пациента и реанимация и може да се използва както за спонтанно дишащи, така и за ръчн вентилирани пациенти в 
операционните отделения.

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

2123000 (S*) За бебета, дихателна система с трипътник, със затворен краен балон 1.0L за директно 
подаване на газ за педиатрията, 1.8m

15 (12*)

 илюстрация на системата

 илюстрация на системата

15M 1,8m
Порт за Люеров 

накрайник

0.5 литра

22M/15F

Предпаз-
на капачка

0,4m
30M

Педиатричен 
APL клапан Mk.II

Затворен край

Принадлежности

За 6–9mm
кранче 15F

22F15F

1,8m

0.5 литра

Принадлежности Предпазна 
капачкаЗатворен край

15M

Педиатричен APL клапан Mk.II

30M

22M/15F

Порт за Люе-
ров накрайник

15F 22F

15F
За кранче 

6–9mm

Дихателна система Mapleson F, за бебета, с Т трипътник

 илюстрация на системата

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

2121000 (S*) Дихателна система Mapleson F, модификация Jackson Rees, с трипътник с отворен краен балон 
0.5L, 1.8m

15 (12*)

15M 1,8m

0.5 литра

22M/15F

Предпаз-
на капачка0,4m

Отворен край

Принадлежности

За 6–9mm
кранче 15F

22F15F

 Дизайн "Мечо"

 Налична е стерилна опция

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

Анестезиологични дихателни системи
Дихателни системи Mapleson | Педиатрични дихателни системи с педиатричен APL клапан
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Анестезиологични дихателни системи  •  Педиатрични кръгови дихателни системи

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

2143000 15mm Flextube, анестезиологична дихателна система с Люерово коляно и водоуловител с 
повторно запечатване, 1.6m

10

 илюстрация на системата

22M/15F

Порт за Люеров накрайник22F

22F

1,6m

Предпазна капачка

Compact™ педиатрични кръгови дихателни системи

Икономичните удължаващи се анестезиологични дихателни системи Compact се доставят в компресирано състояние, 
което позволява по-голям брой системи в кашон за икономично съхранение и изхвърляне. Осигуряват значителна 
икономия на пространство в сравнение с другите дихателни системи, а стандартният кашон системи Compact може да 
осигури на болницата допълнителен запас за три седмици.**

За ръководство за нашите типове тръби вижте стр. 5.

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

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

2164000 15mm Compact, педиатрична удължаваща се дихателна система с Люерово коляно, 1L балон-
резервоар и разклонение 1.5m, 2m

35

2165000 15mm Compact, педиатрична удължаваща се дихателна система с Люерово коляно, 1L балон-
резервоар и разклонение 1.5m, 3m

25

 илюстрация на системата

Порт за Люеров накрайник
1.5m (удължена)

22M/15F

22F

22F

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

Flextube™ педиатрични кръгови дихателни системи

Педиатрични дихателни системи с 15mm Flextube за намаляване на обема на системата, което е особено важно при 
по-малките пациенти. Налична е опция с водоуловител с повторно запечатване за условия, кодето кондензатът или 
"отмиването" е проблем.

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

Дихателни системи и тръби от прозрачен силикон – за 
многократна употреба

Асортиментът от анестезиологични консумативи за многократна употреба надгражда нашите ключови принципи за 
качество, иновация и избор, като допълва съществуващия ни асортимент от дихателни продукти. При необходимост от 
решение с дихателни продукти за многократна употреба Alterna™ предлага изчерпателен асортимент от анестезиологични 
маски (стр. 48), балон-резервоари (стр. 67), конектори (стр. 72), принадлежности за дихателни системи (стр. 73). Всички 
продукти от асортимента Alterna са за многократна употреба.

Дихателни системи и тръби Clear Hytrel® – за многократна 
употреба

Кат.№ Описание Дължина Кол-во/
кашон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кат.№ Описание Дължина Кол-во/
кашон

8790606 Дихателна система Clear Hytrel® 1,5m 1

8790015 Дихателна тръба Clear Hytrel® 1,5m 1

 илюстрация на системата

 илюстрация на системата

� 22M/15F

22F

22F

1,5m

22M/15F

22F

22F

1,5m

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

Балон-резервоари – за 
еднократна употреба

Ние предлагаме асортимент от балон-резервоари 
за еднократна употреба с отлични характеристики 
на съответствие за употреба в различни клинични 
приложения. Налични в различни размери 
и фитинги за гърлото на балона, изцяло без 
латекс.

Асортиментът включва и два балона с нашия символ 
"Мечо" за употреба в педиатрични системи. Моля, вижте 
нашия сайт за помощни материали за педиатрията.

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

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

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

2812000 Балон-резервоар, 1L с кафезно съединение против премачкване и запушванене и дизайн 
"Мечо", гърло 15F

10

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

2806000 Балон-резервоар, 0.5L с кафезно съединение против премачкване и запушванене и дизайн 
"Мечо", гърло 15F

10 

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

 илюстрация на системата

Пациентски комплекти за спирометрия

Пациентски комплекти за спирометрия за употреба с апарати за 
анестезия GE® Anaesthesia Carestation® и Philips® с опция за спирометрия.

Пациентските комплекти за спирометрия се състоят от олекотен датчик за 
потока и избор от тръби ’’3 в едно" с дължина 2, 3, 4, 5 или 6 метра.

Датчици за поток 
Олекотеният датчик за потока е предназначен за едновременно 
наблюдение на анестезиологичния и дихателния газ, както и за 
белодробната механика като например обеми, потоци и налягания.

Датчикът за потока има три входа, един за анализ на страничния газов 
поток и два за белодробната механика. Разположеният в дихателната 
система възможно най-близо до дихателния път на пациента датчик 
за потока осигурява постоянна и точна информация за състоянието на 
спонтанното дишане или механичната вентилация на пациента.

тръба ’’3 в 1" 
Конструкцията на тръбата "3 в 1" обединява конвенционална 
мониторингова линия за анализ на газ и две тръби за измерване на 
белодробната механика, съединени в двата края с цветово обозначени 
колектори. Зеленият колектор е свързан към датчика за поток, а белият 
към монитора.

Комплектите пациентски датчици са съвместими със следните апарати за анестезия: 

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

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

Philips IntelliSave® AX700, Dameca® Siesta i, Dameca® MRI 508, Dameca® Siesta i Whispa.
GE е регистрирана търговска марка на General Electric Company. Carestation е регистрирана търговска марка на Datex-Ohmeda, Inc.  Datex-Ohmeda, Inc. е 

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

Intersurgical предлага и асортимент 
от дихателни системи за апарати за 
анестезия GE® Healthcare (стр. 58-60). 

Кат.№ Описание Дължина Диапазон на подавания 
обем

Мъртъв обем Кол-во/
кашон

2740000 За възрастни, пациентски комплект за 
спирометрия

2,0m 150ml – 2000ml 9,5ml 20

2741000 Педиатричен, пациентски комплект за 
спирометрия

2,0m 15ml – 300ml 2,5ml 20

2740003 За възрастни, пациентски комплект за 
спирометрия

3,0m 150ml – 2000ml 9,5ml 20

2741003 Педиатричен, пациентски комплект за 
спирометрия

3,0m 15ml – 300ml 2,5ml 20

2740004 За възрастни, пациентски комплект за 
спирометрия

4,0m 150ml – 2000ml 9,5ml 30

2741004 Педиатричен, пациентски комплект за 
спирометрия

4,0m 15ml – 300ml 2,5ml 30

2740005 За възрастни, пациентски комплект за 
спирометрия

5,0m 150ml – 2000ml 9,5ml 25

2741005 Педиатричен, пациентски комплект за 
спирометрия

5,0m 15ml – 300ml 2,5ml 25

2740006 За възрастни, пациентски комплект за 
спирометрия

6,0m 150ml – 2000ml 9,5ml 25

2741006 Педиатричен, пациентски комплект за 
спирометрия

6,0m 15ml – 300ml 2,5ml 25
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Принадлежности за дихателни системи  •  Линии за мониторинг и спирометрия

Пациентски конектори за 
спирометрия

Резервни конектори за спирометрия за комплекти за 
спирометрия за възрастни и за деца.

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

2742000 Пациентски датчик за спирометрия, за възрастни 25

2743000 Пациентски датчик за спирометрия, за деца 25 

Кат.№ Описание Дължина Кол-во/
кашон

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

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

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

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

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

Кат.№ Описание Дължина Кол-во/
кашон

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

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

1,8m 10

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

1,8m 10

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

 илюстрация на системата

 илюстрация на системата

Линии за мониторинг на дихателния газ

Линии за мониторинг на дихателния газ с различни 
дължини, за свързване между пациентския край на 
дихателната система през подходящ Люеров порт и 
съединението за мониторинг на дихателния газ на апарата 
за анестезия. Изработени от PVC, вътрешна облицовка от 
LDPE (полиетилен с ниска плътност).

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

Комплекти за мониторинг на налягането за апарати за 
анестезия с отделен монитор за измерване на налягането 
в дихателния път. Налични са като като базови комплекти 
със стандартни Люерови щифтове или с 6mm конектори 
към порта. Произведени от PVC.
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Конектори за линия за монитор

Този асортимент от различни Люерови портове и накрайници е предназначен за дихателни системи без съединения за 
дихателен мониторинг. На съединението за монитора може да се постави хидрофобен филтър за защита на монитора.

Кат.№ 2711000

Кол-во/кашон 50

Кат.№ 2710000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 3514000

Кол-во/кашон 75

Кат.№ 3515000

Кол-во/кашон 40

Кат.№ 2715000

Кол-во/кашон 50

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

7.6mm Люерово 
коляно
отстраняемо

7.6mm Люерово 
коляно
неотстраняемо

22F

22F

22M/15F
22M/15F

Люеров 
порт

Люеров 
порт

Система от клипсове за контрол на тръби

Без препъване
Дихателните системи с клипс, които се влачат по пода, са нехигиенични и могат 
да причинят злополуки. Нашата нова система от клипсове за контрол на тръбите 
се състои от две U-образни конзоли, единичен клипс за тръба и двоен клипс 
за тръби за подсигуряване на разклоненията с балон и тръбите. U-образната 
конзола е самозалепваща се и може дасе използва с червената предпазна 
капачка на нашите системи или клипсове за тръби.

KEEP THEATRES TIDY

70-150mm
170mm

Кат.№ 2713000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 2714000

Кол-во/кашон 25

Кат.№ 2712000

Кол-во/кашон 25

15F

15M

15M

15M

22M/15F
22M/15F

Люеров 
портЛюеров 

порт

Люеров 
порт

 Видео е налично на www.intersurgical.com

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

Предпазни клапани за продухване

Поради потенциалната опасност от свръхналягане, причинено от запушване на 
тръбата за пренос на системата за изпускане на анестетичните газове (AGSS), 
MHRA (Регулаторна агенция на Великобритания за лекарства и здравни продукти) 
издаде предупреждение за медицински уред (MDA/2010/021), призоваващо да се 
включи предпазен клапан за освобождаване на налягането.

Впоследствие с отражението на това предупреждение беше осъвременен и 
Европейският чеждународен стандарт EN ISO 80601-2-13 Работни места за 
анестезия, раздел 201.103.3.2.1. 

Там, където в анетстетичната дихателна система има 30 mm порт, като например на 
изхода на APL клапана или на всеки изход за отработен газ на апарат за анестезия, 
вентилатор или абсорбатор, трябва да се монтира един от тези клапани като защита 
в случай на запушване на тръбата за пренос.

Конектори за продухване

Асортимент от конектори за употреба с нашите тръби за продухване 22mm и 30mm, позволяващи свързване на тръбата 
към изпускателния клапан на дихателната система или към изпускателния клапан на апарата за анестезия и уред AGSS.

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

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

Тръба за продухване

Оцветена в синьо за да се различава от тръбите на 
анестезиологичната дихателна система, използвани в 
операционната, тръбата за продухване 30mm съответства 

на стандартите ISO за продухване с газ.

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

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

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

 илюстрация

1972001

1972000

Кат.№ 1971000

Кол-во/
кашон

25

22M

30F

Кат.№ 1970001

Кол-во/
кашон

75

30M

30M

Кат.№ 1971001

Кол-во/
кашон

75

30M

30F

Кат.№ 1975000

Кол-во/
кашон

50

22M

19M

Кат.№ 1970000

Кол-во/
кашон

35

30M

22M

 Видео е налично на www.intersurgical.com

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

Прозрачни прави конектори - за многократна употреба

Асортиментът Alterna™ от прави конектори за многократна употреба включва специален захват за лесно сваляне и 
множество съединения към апарата или към пациента.

Прозрачен Y-трипътник – за многократна употреба

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

Прозрачни колянни конектори - за многократна употреба

Асортиментът Alterna от колянни конектори за многократна употреба включва опции с кранче и Люеров порт и множество 
съединения към апарата или към пациента.

Кат.№ 9110000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9116000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9115000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9122000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9111000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9117000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9114000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9130000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9112000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9131000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9121000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9113000

Кол-во/кашон 5

Кат.№ 9134000

Кол-во/кашон 5

22M 22M 22M/15F

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

Порт за Люе-
ров накрайник

Кранче

22F 22F 22F

8mm странич-
но  кранче

22M

22M 22M22M 22M

15M 15M 15M

15M

22F 22F 15M 15M

15M
22M/15F8mm кранче

22F

22M/15F 22M/15F

Кат.№ 9123000

Кол-во/кашон 5

15M 15M

22M/15F

7,6mm
порт

7,6mm
порт

Кат.№ 9124000

Кол-во/кашон 5

15M 15M

22M/15F

7,6mm
порт

7,6mm
порт
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Принадлежности за дихателни системи
Конектори Alterna™ – За многократна употреба | Принадлежности за дихателни системи – За многократна 

употреба

Прозрачно катетърно 
съединение

Прозрачно катетърно съединение Alterna™ за многократна 
употреба.

Кат.№ 9120000

Кол-во/кашон 5

22F
145mm

22M/15F

Клапан на издишването

Клапанът на издишването е клапан против обратно 
вдишване за употреба в приложения без обратно вдишване 
като например въвеждане на анестетик.

Кат.№ 7562700

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 7562710

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 8713851

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 8713821

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 8713823

Кол-во/кашон 1

22M/15F 22M/15F

22M

22F

22F

30mm 30mm

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

Издишване
клапан

30mm

22F 22F22M

22M

Клапан
регулиране

Клапан
регулиране

Кат.№ 8686815

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 8686820

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 8686816

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 8708801

Кол-во/кашон 1

Кат.№ 8686819

Кол-во/кашон 1

22F

22M

22M

22M/15F 22M/15F

22M/15F

Кранче Кранче

Кранче

15M

Клапан
регулиране

Клапан
регулиране

Клапан
регулиране

Клапан
регулиране

22M/15F
22M/15F

Клапан
регулиране

22F

Адаптор Bain

За употреба в базови 
коаксиални дихателни 
системи Bain, кат. 
№ 2110000.

Изпускателни клапани

Без латекс Изпускателните клапани Superlite са изработени от неръждаема стомана и 
полипропилен. Те имат 30mm изход за свързване на тръба за продухване за безопасно 
отвеждане на анестезиологичния от непосредственото обкръжение.

Клапани на издишването

За употреба в дихателни системи за многократна употреба. 
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CO2 абсорбенти
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CO2 абсорбенти

Intersurgical предлага избор от абсорбенти от медицински 
клас и стандартен натрокалк за всички ваши клинични 
потребности. LoFloSorb™, Spherasorb™ и Intersorb Plus™ 
са разработени по най-високите стандарти, за да получите 
продукт с постоянно качество. Intersurgical се ангажира с 
това качество, както и с иновативните решения и възможно 
най-богатия избор от продуктиЮ. 

Нашият асортимент от абсорбенти се различава от 
другите марки, защото е разработен от нас. Нашето най-
модерно производствено съоръжение ни позволява да 
контролираме всички аспекти, от проекта и рецептурата 
до производството. Техническият опит е налице, за 
да ви гарантира, че винаги получавате безопасен и 
висококачествен продукт.

Spherasorb™
Уникален натронкалк от медицински клас, предназначен 
специално за клинична употреба. Spherasorb се употребява 
отдавна в анестезията и отговаря на всички изисквания на 
фармакопеите на САЩ и Великобритания. Химическата 
рецептура на Spherasorb е разработена специално за 
справяне с потенциалните проблеми в медицинската среда, 
същевременно поддържайки най-голям капацитет за CO2. 

Характеристики и предимства:
• Само 1.5% натриев хидроокис. По-малко от 

стандартния натронкалк
• Зеолит за намаляване на риска от изсъхване. Никои 

абсорбенти не съдържат зеолит
• Spherasorb представлява 3-4mm сфери, обработени за 

минимизиране на потенциалното запрашаване. Еднаквата 
форма позволява равномерно уплътняване на дъното, 
водещо до по-равномерен газов поток през абсорбатора, 
а оттам и много ефективна абсорбция на СО2.

Независими изпитвания са доказали, че LoFloSorb 
елиминира риска от реакция със Sevoflurane и други 
летливи анестетици. Spherasorb надвишава изискванията 
на фармакопеята на САЩ (USP).

LoFloSorb™
Уникален абсорбент на СО2 от медицински клас, 
несъдържащ алкален хидроокис. LoFloSorb се употребява 
отдавна в анестезията и отговаря на всички изисквания 
на фармакопеите на САЩ и Великобритания. LoFloSorb 
елиминира риска от реакции с летливи анестетици.

Характеристики и предимства:
• LoFloSorb не съдържа калиев хидроокис и натриев 

хидроокис, а именно никакви агресивни химикали, които 
могат да реагират с летливи анестетици

• LoFloSorb представлява 3-4mm сфери, обработени за 
минимално запрашаване. Еднаквата форма позволява 
равномерно уплътняване на дъното, водещо до по-
равномерен газов поток през абсорбатора

• LoFloSorb предлага много стабилна промяна на цвета 
от зелен към виолетов. това елиминира възможността 
отработен продукт да бъде сбъркан с нов

Поради липсата на алкален хидроокис LoFloSorb не е 
толкова траен, колкото стандартните натронкалк или 
Spherasorb. LoFloSorb отговаря на всички изисквания на 
фармакопеята на САЩ (USP). 

Съединение A е продукт от декомпозиция на Sevoflurane 
със сухи абсорбенти. Независими изпитвания са доказали, 
че LoFloSorb елиминира риска от реакция със Sevoflurane 
и други летливи анестетици.

Intersorb™ Plus
Подходящ за употреба в анестезиологични дихателни 
системи Intersorb Plus е конвенционален натронкалк 
абсорбент на CO2, състоящ се от къси порести нишки 
с диаметър 3mm. Наличен с две индикаторни промени 
на цвета, от розов към бял и от бял към виолетов, 
изразходването на Intersorb Plus се отбелязва ясно с 
промяна на цвета. 

Intersorb Plus  надвишава изискванията на фармакопеята на 
САЩ (USP).

Какво има в нашите продукти?

Spherasorb LoFloSorb Intersorb Plus Друг стандартен 
натронкалк

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

Натриев хидроокис 1,5% Нула 3% 3%

Синтетичен кварц/аморфен Нула 7,5% Нула Нула

Зеолит 5% Нула Нула Нула

Индикатор 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

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

Кат.№ Описание Размер Кол-во/
кашон

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

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

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

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

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

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

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

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

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

CO2 абсорбенти  •  Опция запълване без уплътняване | The Drum™

The Drum™

1kg предварително запълнен патрон с абсорбент 
за еднократна употреба
Drum е лесният за употреба, 1kg предварително 
запълнен патрон с абсорбент на Intersurgical, специално 
предназначен за клинична употреба по време на анестезия 
за множество апарати за анестезия с единични или двойни 
абсорбатори, съвместими с предварително запълнени 
патрони с конвенционална форма.
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CO2 абсорбенти  •  The Pyramid™ | IS Pac™ | IS Can™

The Pyramid™

1kg предварително запълнен абсорбатор на въглероден двуокис за 
еднократна употреба
Pyramid е лесен за употреба абсорбатор за еднократна употреба, специално 
предназначен за клинична употреба по време на анестезия за абсорбиране на 
въглеродния двуокис в анестезиологичната дихателна система. Съвместим със 
следните анестезиологични работни места Dräger®, когато се използва заедно с 
CLIC® адаптор: Fabius®, Julian®, Primus®, Zeus®, Perseus®.

Много е важно потребителят да спазва инструкциите за употреба на съответните 
анестезиологични работни места Dräger. Вижте инструкциите за употреба върху 
всеки кашон абсорбатори Pyramid на Intersurgical.

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

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

IS Can™

1kg предварително запълнен абсорбатор на въглероден 
двуокис за еднократна употреба
1kg предварително напълнен абсорбатор на въглероден двуокис 
за еднократна употреба IS Can се подменя лесно с мимимум 
манипулации и осигурява допълнителна опция на клиентите, 
предпочитащи предварително напълнени абсорбатори. Съвместим с 
анестезиологични апарати GE Healthcare®; Aisys®, Aespire® и Avance®, 
както и с апарат GE® ADU.

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

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

 Видео е налично на www.intersurgical.com

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

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

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

GE Healthcare® ръководство за съвместимост

Машина Неуплътнено 
запълване

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

Perseus® с адаптор CLIC™ – –  – –

Perseus® с абсорбатор за многократна употреба  – – – –

Zeus® с адаптор CLIC™ adaptor – –  – –

Zeus® с абсорбатор за многократна употреба  – – – –

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

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

Fabius Tiro® с адаптор CLIC™ – –  – –

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

Fabius® GS с адаптор CLIC™ – –  – –

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

Fabius® СЕ с адаптор CLIC™ – –  – –

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

Julian® с адаптор CLIC™ – –  – –

Julian® с абсорбатор за многократна употреба  – – – –

Cicero™ с адаптор CLIC™ – –  – –

Cicero™ с абсорбатор за многократна употреба  – – – –

Cato® с адаптор CLIC™ – –  – –

Cato® с абсорбатор за многократна употреба  – – – –

Narkomed® 2B   – – –

Narkomed® 4   – – –

Narkomed® GS   – – –

Narkomed® Mobile   – – –

Други  – – – –

Машина Неуплътнено 
запълване

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

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

– – – – 

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

Excel®   – – –

Modulus™   – – –

Други  ЗоА – – –

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

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

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

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

Maquet® (бивш Siemens®) ръковоство за съвместимост

Spacelabs® ръководство за съвместимост

Penlon® ръководство за съвместимост

Машина Неуплътнено 
запълване

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

KION®-i   – – –

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

Други ЗоА – – – –

Машина Неуплътнено 
запълване

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

ARKON® ЗоА –  – –

Focus™   – – –

Frontline™   – – –

Sirius™   – – –

Други  ЗоА – – –

Машина Неуплътнено 
запълване

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

A100™   – – –

SP100™   – – –

SP200™   – – –

Други  ЗоА – – –

Други производители ЗоА ЗоА ЗоА ЗоА ЗоА

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

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

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

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

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

CO2 абсорбенти  •  Ръковоства за съвместимост

Mindray®

Ръководство за съвместимост на други производители

Машина Неуплътнено 
запълване

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

A5   – – –

A7   – – –

Машина Неуплътнено 
запълване

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

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

Кат.№ Описание Размер 
маска

Кол-во/
кашон

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

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

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

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

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

7155000 За бебета, БКМ система за реанимация, балон 280ml с предпазен клапан (40cm H2O) и 
подвижен балон-резервоар за O2 маска размер 1

1 5

Балон-
резервоар за 
кислород

Бързо разгъване 
на балона
След вентилацията 
на пациента

Дръжка
Позволява 
вентилация с една 
ръка

Балон с текстура
За по-добро 
хващане

Предпазен 
клапан

40cm H2O on  
някои балони

Клапан за 
надуване на 

маската
Върху горната 

страна на маската 
за лесна употреба 

при оптимално 
уплътняване

Прозрачна маска
За добра видимост 

към лицето на 
пациента

Балон-резервоар
Залепен на място, 
готов за употреба

3m тръби за 
кислород

Балон-клапан-маска (БКМ) системи за реанимация

При спешните ситуации времето е от особено значение и 
няма възможност за проверка на историяат на пациента, а 
скъпото оборудване за многократна употреба често се 
замърсява. За да се избегне кръстосана инфекция от кръв, 
повръщано и секрети ние ви предлагаме пълния 
асортимент от БКМ системи за реанимация и спешна 
помощ.

Мека 
анатомична 

част
За комфортно 

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

Еднопътният предпазен 
клапан позволява 
преминаване на газа от 
спасителя към пациента 
без никакъв физически 
контакт между двамата

Етикет против неразрешени 
манипулации

Джобна маска за реанимация

Бърза, удобна, готова за употреба маска за реанимация
Позволява оказване на незабавна дихателна помощ на пациента без 
опасност за вас. Значително подобряващият хигиената на дишането 
"уста в уста" еднопътен предпазен клапан позволява преминаване 
на газа от спасителя към пациента без никакъв физически контакт 
между двамата и минимален риск от заразяване. Мекият маншет се 
оформя по лицето на пациента и осигурява комфотна херметичност, 
а кристално прозрачната маска позволява идеална видимост на 
цвета на пациента и незабавна индикация на ефективността на 
изкуственото дишане. повръщаното, слузта или чуждите тела, 
които препречват дихателния път на пациента, се виждат лесно. 
Оборудваната със стандартен мъжки конектор 15mm маска е 
съвместима с нашите стандартни системи за реанимация. Конекторът 
за кислород позволява подаване на допълнително кислород.

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

БКМ Принадлежности

71600007161000 2205000 2202000

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

10

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

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

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

22M

22M

22F
30M

30F

30M

30F
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 Дизайн "Мечо"

 Налична е стерилна опция

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

Сърдечна и дихателна реанимация и спешна помощ  •  Дихателни системи

Системи Амбу за възрастни – 
Mapleson C

Многофункционалната система Mapleson C System е идеално подходяща 
за употреба в интензивното лечение, зоните за възстановяване и 
спешните отделения. Тази използвана за анестезия, реанимация и 
транспорт и "Амбу" на пациента система предлага повече "усещане" 
за реакцията на белия дроб на пациента от това на БКМ системите за 
реанимация.

Педиатрични системи Амбу

Тези педиатрични системи Амбу във вариант 0.5 или 1 литър имат коляно за следене на CO2 в края към 
пациента за директно вземане на проби. Тази система може да се използва в широк спектър от клинични 
приложения, включително физиотерапия, преместване на пациента и реанимация и може да се използва 
както за спонтанно дишащи, така и за ръчн вентилирани пациенти в операционните отделения.

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

15M 1,8m

Предпазна 
капачка

Принадлежности

30M

2 литра

APL клапан

22M/15F
За 6–9mm

кранче 15F

22F15F

 илюстрация на системата

 илюстрация на системата

1,8m

0.5 литра

Принадлежности Предпазна 
капачкаЗатворен край

15M

Педиатричен 
APL клапан

30M

22M/15F

Порт за Люе-
ров накрайник

15F 22F

15F
За кранче 

6–9mm
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O2/N2O дихателни системи

Тези системи са предназначени за употреба с различни 
марки анестетичен газ от 50% кислород и 50% азотен 
окис, прилаган по три различни начина, както следва:

• Свободен поток през дебитомер
• Отдалечен цилиндър или монтиран на стена подаващ 

клапан
• Ръчен подаващ клапан

Терапевтичните показания за този газ са много, като 
например: спешна помощ, травми, изгаряния, редукция 
на прости фрактури, родилни зали, дентална медицина, 
ендоскопия и транспорт.

O2/N2O дихателни системи за приложения със свободен поток

O2/N2O дихателни системи за приложения с отдалечен 
подаващ клапан

Предназначени специално за прилагане на анестетичен 
газ през ръчен подаващ клапан.

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

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

 илюстрация на системата

22F

2,8m Еднопътен клапан

Еднопътен клапан

22M

O2/N2O дихателно съединение 
за приложения с ръчен 
подаващ клапан

Предназначени специално за прилагане на анестетичен 
газ през ръчен подаващ клапан.

Кат.№ Описание Кол-во/
кашон

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

1344131 Inter-Guard™ дихателен филтър с мундщук 50

Сърдечна и дихателна реанимация и спешна помощ  
системи за подаване на кислород и азотен окис

13441311644137

2612001

2612000

 Видео е налично на www.intersurgical.com

30M 30M

22F 22F/15M



Дихателни системи за реанимация ..............................................86
Овлажнителни камери ..............................................................................99
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Принадлежности ..........................................................................................101
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Конектори ..........................................................................................................118

Реанимация

Дихателни продукти за вентилационна помощ в 
интензивното лечение и отделенията за силна зависимост, 
за възрастни, деца и новородени.
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Дихателни системи за реанимация
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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 системата22M22M

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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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



93

info@intersurgical.com  •  www.intersurgical.com

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 H2O 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 

капачкаСензорни 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™.
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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

 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
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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
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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
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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
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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, 
mandag, maanantai, måndag, mandag, Δευτέρα, pirmadienis, 
poniedziałek, понедельник, pondělí, hétfő, esmaspäev, pirmdiena, 
ponedeljek, понедељак, ponedjeljak, понеделник, 月曜日, 星期一

Tuesday, mardi, Dienstag, martes, terça-feira, martedì, dinsdag, 
tirsdag, tiistai, tisdag, tysdag, Τρίτη, antradienis, wtorek, вторник, 
úterý, kedd, teisipäev, otrdiena, torek, utorak, вторник, 
火曜日, 星期二

Wednesday, mercredi, Mittwoch, miércoles, quarta-feira, 
mercoledì, woensdag, onsdag, keskiviikko, onsdag, onsdag, 
Τετάρτη, trečiadienis, środa, среда, středa, szerda, kolmapäev, 
trešdiena, sreda, sreda, srijeda, сряда, 水曜日, 星期三

Thursday, jeudi, Donnerstag, jueves, quinta-feira, giovedì, 
donderdag, torsdag, torstai, torsdag, torsdag, Πέμπτη, 
ketvirtadienis, czwartek, четверг, čtvrtek, csütörtök, neljapäev, 
ceturtdiena, četrtek, četvrtak, четвъртък, 木曜日, 星期四

Friday, vendredi, Freitag, viernes, sexta-feira, venerdì, vrijdag, 
fredag, perjantai, fredag, fredag, Παρασκευή, penktadienis, 
piątek, пятница, pátek, péntek, reede, piektdiena, petek, petak, 
petak, петък, 金曜日, 星期五

Saturday, samedi, Samstag, sábado, sábado, sabato, zaterdag 
lørdag, lauantai, lördag, laurdag, Σάββατο, šeštadienis, sobota, 
суббота, sobota, szombat, laupäev, sestdiena, sobota, subota, 
subota, събота, 土曜日, 星期六

Sunday, dimanche, Sonntag, domingo, domingo, domenica, 
zondag, søndag, sunnuntai, söndag, sundag, Κυριακή, 
sekmadienis, niedziela, воскресенье, neděle, vasárnap, 
pühapäev, svētdiena, nedelja, nedjelja, неделя, 日曜日, 星期日
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 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



116

Intersurgical  •  Качество, иновация и избор

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
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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



Терапия с кислород .................................................................................124
Терапия с аерозол .....................................................................................136
Терапия с атомизатор ............................................................................140

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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Терапия с кислород
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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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Намаляване на 

налягането

Intersurgical предлага 
два нови продукта за 
намаляване на язвите от 
налягане в ухото

Intersurgical EcoLite™ кислородни маски:
• Еластичната позиция под ухото намалява травмата на 

горната част на ухото
• Меко уплътнение към лицето
• Малко тегло

Назална канюла с предпазители за ушите:
• Меки маншети от силиконова пяна
• Лесно регулиране
• Сигурно прилягане.
• Неалергенна

За пример и допълнителна информация посетете www.intersurgical.com/info/tissueviability

Intersurgical EcoLite™ кислородни маски Назална канюла с предпазители за 

ушите
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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/flowmeter-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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Терапия с аерозол
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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/flowmeter-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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Терапия с атомизатор
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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
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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



145

info@intersurgical.com  •  www.intersurgical.com

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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0

0024000 132

0028000 132

0031000 132

0035000 132

0040000 132

0060000 132

0070000 132

1

1000035 9

1000035S 9

1002000 130

1024085 132

1028085 132

1031085 132

1035085 132

1040013 133

1040085 132

1060085 132

1100050 9

1100050S 9

1101000 137

1102000 130

1102002 130

1104001 128

1105003 128

1106000 128

1107085 133

1110055 9

1110055S 9

1111065 9

1111065S 9

1111570 9

1111570S 9

1112080 9

1112080S 9

1113090 9

1113090S 9

1114100 9

1114100S 9

1115120 9

1115120S 9

1116000 128

1117005 131

1118005 131

1120000 45

1121000 45

1122000 45

1123000 45

1124000 45

1125000 45

1126000 45

1127000 45

1128000 45

1129000 45

1130000 133

1135000 128

1135015 128

1136000 128

1136015 128

1137000 131

1142015 129

1143015 129

1144001 126

1144002 126

1144005 126

1144006 126

1144009 126

1144010 126

1145000 129

1148000 137

1158000 82

1160000 126

1160001 126

1160002 126

1161000 125

1161004 125

1161020 125

1161021 125

1162000 125

1163000 125

1164000 125

1165000 125

1165002 125

1165003 125

1165011 126

1165012 126

1165013 126

1165020 125

1165021 125

1166000 125

1167000 125

1168000 125

1169000 125

1170000 135

1173000 135

1174000 135

1174003 135

1174010 135

1175000 135

1178000 135

1180000 135

1181015 130

1188015 137

1190015 129

1192000 130

1196015 129

1198015 137

1198018 137

1200050 137

1202000 130

1206000 137

1216000 130

1292000 130

1331000S 37

1332000S 37

1341000S 36

1341007S 36

1341011S 37

1341012S 37

1341197S 36

1341211S 37

1341351S 36

1341580S 37

1341974S 37

1344000S 26

1344007S 26

1344131 84

1344711S 26

1402000 142

1414000 98

1415000 98

1415002 98

1416000 98

1417000 144

1418000 144

1441000 40

1441197 40

1453015 142

1453017 142

1454015 142

1455000 142

Кат.№ Страница Кат.№ Страница Кат.№ Страница Кат.№ Страница
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1521000 134

1526000 52

1528000 138

1541000 38

1541011 38

1541012 38

1541197 38

1541351 38

1541974 38

1542000 38

1544000 27

1544007 27

1544011 27

1544012 27

1544351 27

1545000 27

1560000 34

1560011 34

1568000 119, 135

1570000 71

1573000 71, 138

1574000 71, 138

1574006 138

1574066 71

1574900 138

1575000 138

1576000 138

1591000 47

1592000 47

1593000 47

1594000 47

1641000 40

1641012 40

1641197 40

1644000 28

1644011 28

1644012 28

1644137 28, 84

1661000 120

1690000 30

1691000 32

1691001 32

1691002 32

1691010 32

1691011 32

1691012 32

1691020 32

1691040 32

1691050 32

1691051 32

1691052 32

1701000 120

1702000 120

1703000 120

1704000 120

1705000 120

1706000 120

1744000S 29

1744011S 29

1744580S 29

1745000 29

1745011 29

1745012 29

1745197 29

1745711 29

1790000 31

1790000S 31

1800000 121, 145

1801000 121

1802000 121

1814000 142

1831000 40

1831197 40

1841000 39

1841011 39

1841012 39

1841015 39

1841197 39

1841351 39

1841974 39

1844000 28

1844003 28

1844197 28

1844351 28

1850000 34

1855000 34

1873000 33

1873000S 33

1874000 33

1874000S 33

1883000 20

1891000 20

1892000 20

1893000 20

1897000 20

1897000S 20

1898000 20

1898000S 20

1899000 20

1899000S 20

1900000 122

1901000 122

1902000 122

1903000 122

1906000 35

1911000 101

1912000 101

1915000 101

Кат.№ Страница Кат.№ Страница Кат.№ Страница Кат.№ Страница

1463015 143

1464000 142

1464004 142

1468015 143

1471015 143

1472015 143

1473015 143

1474015 143

1475015 143

1476000 135

1477002 144

1477003 144

1478015 143

1500000 139

1500001 139

1502000 139

1503000 144

1504001 134, 139

1505000 134

1505001 134, 139

1506000 134

1506001 134, 139

1507000 134

1508000 139

1508001 134, 139

1509000 139

1509001 134, 139

1510000 119, 144

1511000 46

1512000 46

1513000 46

1514000 46

1515000 46

1516000 46

1517000 46

1520000 134
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1916000 101

1921000 121

1926000 122

1927000 122

1928000 122

1929000 122

1930000 119, 144

1931000 119, 144

1937000 119

1938000 119

1941000 35

1941001 35

1941011 35

1941197 35

1941351 35

1942000 35

1943000 120

1944000 26

1944003 26

1944011 26

1945000 120

1946000 120

1947000 120

1947001 120, 138

1947003 120, 138

1948000 120

1949000 120

1950000 121

1952000 121

1953000 121, 138

1954000 121

1955000 121

1958000 142

1959000 121

1960000 119

1960000S 119

1961000 119

1961000S 119

1962000 120

1963000 119

1964000 119

1964000S 119

1964001 120, 138

1964004 120

1965000 119

1966000 119

1966001 120, 138

1967000 119

1967000S 119

1968000 119, 135

1969000 119

1969000S 119

1970000 71, 119

1970001 71

1971000 71, 119

1971001 71

1972000 71

1972001 71

1974000 120

1975000 71, 119

1976000 120

1977000 119

1977000S 119

1978000 119

1979000 120

1980000 121, 137

1981000 121

1982000 121

1983000 121

1984000 121, 137

1984000S 121

1985000 121

Кат.№ Страница Кат.№ Страница Кат.№ Страница Кат.№ Страница

2011012 59

2011100 51

2011102 60

2011106 59

2011110 58, 59

2011112 58, 60

2011116 58, 59

2013000 51

2015000 35

2025000 90

2025100 90

2025131 90

2025310 90

2025310S 90

2026000 90

2026100 90

2026131 90

2026310 90

2026310S 90

2031000 93

2031004 93

2032000 93

2033000 88

2034000 88

2034100 88

2070000 97

2072000 97

2073000 97

2074000 97

2075000 97

2105000 61

2106000 61

2108000 61, 83

2108000S 61, 83

2110000 61

2115000 61

1986000 121, 145

1987000 121

1988000 121

1989000 121

1990000 20

1991000 20

1992000 20

1993000 20

1995000 20

1997000 20

1997000S 20

2

2000000 51, 87

2000000S 51, 87

2000100 51, 87

2001000 51, 87

2001000S 51, 87

2001100 51

2002000 51, 87

2002000S 51, 87

2003000 51, 87

2004000 87

2006000 87

2009000 88

2009000S 88

2009100 88

2010000 51

2010000S 51

2010085 60

2010088 59

2010100 51

2010109 60

2010111 59

2011000 51

2011008 60



149

info@intersurgical.com  •  www.intersurgical.com

149Бърз справочник

2115100 61

2116000 61

2117000 61

2120000 63

2121000 63

2121000S 63

2122000 63

2123000 63

2123000S 63

2124000 63, 83

2124000S 83

2126000 63, 83

2130000 53

2131000 53

2132000 53

2133000 53

2141000 51

2142000 64

2143000 64

2150000 52

2151000 52

2151000S 52

2152000 52

2153000 52

2154000 52

2154000S 52

2155000 52

2156000 52

2157000 52

2158000 52

2161000 64

2162000 64

2163000 64

2164000 64

2165000 64

2172000 76

2173000 76

2174000 76

2175000 76

2178000 76

2179000 76

2180000 76

2183003 77

2183004 77

2183005 77

2186000 76

2187000 76

2188000 76

2191001 77

2192001 77

2193001 77

2196000 77

2197000 77

2198000 77

2200000 87

2202000 82, 95

2205000 82, 95

2207000 95

2209000 88

2210000 95

2212000 95

2215000 95

2220000 95

2221000 105

2222000 105

2223000 105

2224000 105

2226000 95

2230000 94

2231000 94

2232000 95

2233000 95

2234000 94

2235000 94

2236000 95

2237000 95

2238000 94

2239000 95

2240000 94

2250000 105

2251000 105

2252000 105

2255000 105

2256000 105

2257000 105

2272000 97

2310000 99

2310000S 99

2311000 103

2312000 103

2313000 103

2314000 103

2315000 103

2316000 70, 103

2317000 103

2318000 103

2319000 103

2321000 103

2320000 99

2330000 99

2331000 93

2332000 93

2334000 93

2335000 93

2431000 93

2432000 93

2605000 142

2606000 142

2608000 142

2609000 142

2612000 84

2612001 84

2620001 84

2630001 84

2710000 70

2711000 70

2712000 70

2713000 70

2714000 20, 70

2714000S 20

2715000 70

2720000 69

2721000 69

2722000 69

2723000 69

2725000 69

2731000 69

2732000 69

2734000 69

2737000 69

2740000 68

2740003 68

2740004 68

2740005 68

2740006 68

2740012 68

2740013 68

2740014 68

2740015 68

2740016 68

2741000 68

2741003 68

2741004 68

2741005 68

Кат.№ Страница Кат.№ Страница Кат.№ Страница Кат.№ Страница
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2741006 68

2741012 68

2741013 68

2741014 68

2741015 68

2741016 68

2742000 69

2743000 69

2777000 101

2805000 67

2806000 67

2810000 67

2811000 67

2812000 67

2820000 67

2830000 67

2900000 55

2900000S 55

2900100 57

2901000 55

2901100 57

2902000 55

2902000S 55

2902100 57

2903000 55

2903100 57

2910000 55

2910100 57

2911000 55

2911100 57

3

3008000 112

3008001 112

3010000 113

3011000 112

3012000 112

3014000 113

3014100 113

3015000 113

3015100 113

3016000 112

3017000 112

3018000 113

3021000 113

3022000 113, 117

3240000 117

3240001 117

3240002 117

3240003 117

3240004 117

3240005 117

3240006 117

3240007 117

3501000 21

3501000S 21

3502000 22

3502000S 22

3504000 22

3504000S 22

3505000 21

3505000S 21

3506000 21

3508000 21

3511000 21

3512000 22

3514000 22, 70

3514000S 22

3515000 21, 70

3516000 21

3516000S 21

3517000 21

5010000 98

5010000S 98

5012000 98

5012000S 98

5015000 98

5015000S 98

5016000 87

5018000 93, 98

5018000S 98

5020000 98

5020000S 98

5020002 97

5024000 87

5025000 91

5025310 91

5025310S 91

5026000 91

5026310 91

5026310S 91

5068810 91

5080000 98

5118000 98

5120000 23

5120000S 23

5180000 23

5180000S 23

5200000 87

5206000 98

5207000 89

5209000 89

5218000 98

5250000 23

5250000S 23

5318000 98

5418000 98

5469000 18

3520000 22

3520000S 22

3521000 22

3521000S 22

3534000 22

3535000 22

3720000 117

3720001 117

3720002 117

3720003 117

3720004 117

3720005 117

3720006 117

3720007 117

4

4500000 87

4503000 88

4504810 90

4510000 88

4525850 90

5

5000000 51, 87

5000000S 51, 87

5001000 87

5001000S 87

5003000 98

5004000 98

5005000 98

5006000 98

5007000 89

5007000S 89

5008000 89

5009000 51, 89

5009000S 51, 89

Кат.№ Страница Кат.№ Страница Кат.№ Страница Кат.№ Страница
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5503000 89

5504850 91

5507850 91

5508850 91

5508850S 91

5513000 89

5518850 91

5600000 100

5601000 100

5603000 100

5604000 100

5605000 100

5804000 93

5805000 93

5808000 93

5825000 93

5904000 103

5905000 103

6

6091810 90

6202000 87

6216000 101

6392810 90

7

7000000 100

7000001 100

7000002 100

7000003 100

7040000 18

7041000 18

7042000 18

7043000 18

7044000 18

7089000 43, 44

7090000 44

7091000 44

7092000 44

7093000 44

7094000 44

7095000 44

7096000 44

7150000 81

7151000 81

7152000 81

7153000 81

7154000 81

7155000 81

7160000 82, 83

7161000 82

7191000 43

7192000 43

7193000 43

7194000 43

7562700 73

7562710 73

7700000 100

8

8001000 12

8001002 13

8002000 12

8002001 13

8002002 13

8003000 12

8003001 13

8003002 13

8003003 12

8004000 12

8004001 13

8004002 13

8004003 12

8005000 12

8005001 13

8005002 13

8005003 12

8015000 12

8015002 13

8025000 12

8025001 13

8025002 13

8040045 14

8040050 14

8040055 14

8040060 14

8040065 14

8040070 14

8040075 14

8040080 14

8040085 14

8040090 14

8040095 14

8040100 14

8050025 15

8050030 15

8050035 15

8050040 15

8050045 15

8050050 15

8050055 15

8050060 15

8050065 15

8050070 15

8060045 15

8060050 15

8060055 15

8060060 15

8060065 15

8060070 15

8060075 15

8060080 15

8060085 15

8060090 15

8060095 15

8060100 15

8070006 17

8070010 17

8070015 17

8080006 17

8080010 17

8080014 17

8100000 46

8101000 13

8102000 13

8103000 13

8104000 13

8105000 13

8110000 46

8111000 46

8112000 46

8115000 13

8125000 13

8201000 10

8202000 10

8203000 10

8204000 10

8205000 10

8215000 10

8225000 10

8686815 73

8686816 73

8686819 73

8686820 73

Кат.№ Страница Кат.№ Страница Кат.№ Страница Кат.№ Страница

Бърз справочник
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8703000 11

8704000 11

8705000 11

8708801 73

8713821 73

8713823 73

8713851 73

8724013 49

8740007 49

8740008 49

8746001 65

8746004 65

8746006 65

8746008 65

8746015 65

8748011 49

8748012 49

8748013 49

8748014 49

8749000 48

8749001 48

8749002 48

8749003 48

8749004 48

8749005 48

8749006 48

8790015 65

8790606 65

8790607 65

8790608 65

8820000 48

8821000 48

8822000 48

8823000 48

8824000 48

8825000 48

9134000 72

9317000 65

9318000 65

9319000 65

9320000 65

C

CA012L/2 107

CA012M/2 107

CA012S/2 107

CA012XL/2 107

CA012XS/2 107

CA012XXL/2 107

CA022L/2R 109

CA022M/2R 109

CA022S/2R 109

CA022XL/2R 109

CA022XS/2R 109

CA022XXL/2R 109

CP200INFHI/2 109

CP200INFLO/2 109

CP200PED/2 109

CP201PED/2R 109

CP210L/2 107

CP210M/2 107

CP210S/2 107

CP210XL/2 107

CP210XS/2 107

CP210XXL/2 107

CP211L/2R 109

CP211M/2R 109

CP211S/2R 109

CP211XL/2R 109

CP211XS/2R 109

CP211XXL/2R 109

CP238L/2R 109

CP238M/2R 109

CP238S/2R 109

CP238XL/2R 109

CP238XS/2R 109

CP238XXL/2R 109

CV100L/2 107

CV100M/2 107

CV100S/2 107

CV100XL/2 107

CV100XS/2 107

CV100XXL/2 107

CV200L 107

CV200M 107

CV200XL 107

S

STS.15/30 107

8826000 48

8848000 49

8848001 49

8848002 49

8848003 49

8848004 49

8848005 49

8848006 49

8910000 67

8911000 67

8912000 67

8913000 67

8920000 48

8921000 48

8922000 48

8923000 48

8924000 48

8925000 48

8926000 48

9

9110000 72

9111000 72

9112000 72

9113000 72

9114000 23, 72

9115000 23, 72

9116000 72

9117000 72

9120000 23, 73

9121000 72

9122000 72

9123000 72

9124000 72

9130000 72

9131000 72

Кат.№ Страница Кат.№ Страница Кат.№ СтраницаКат.№ Страница

Бърз справочник
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153Забележки

Подробностите в този каталог са верни към момента на отпечатването му. Intersurgical си запазва правото да подобрява и променя показаните продукти.

Авторските права върху цялото съдържание на този каталог са собственост на Intersurgical. Никаква част от каталога на Intersurgical не може да се променя, 

възпроизвежда, съхранява и предава от никой уебсайт без предварително писмено разрешение от Intersurgical. Моля изпращайте исканията за препечатване 

на материали на адрес: info@intersurgical.com
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154 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
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Продължаваме 
грижата от 
болницата до 
дома 

Моля, разгледайте нашия каталог 
Home Care за пълния асортимент 
от продукти за грижа за 
респираторния пациент у дома, 
независимо дали вентилиран или 
използващ кислород. 

www.intersurgical.com/products/home-care 

Посветени на 
грижата

За неонатални и педиатрични 
пациенти, изискващи 

респираторна помощ, ние 
осигуряваме множество 
специализирани опции, 

подходящи за вашето 
оборудване и потребности на 

пациента. За пълния асортимент 
вижте нашия каталог за 
педиатрични продукти. 

www.intersurgical.com/neonatal-catalogue 
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