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RATOWNICTWO
INTUBACJA I UDRAŻNIANIE DRÓG ODDECHOWYCH
Na stronach naszego katalogu szczegółowe opisy produktów z zakresu intubacji
i udrażniania dróg oddechowych mogących zainteresować tych z Państwa, którzy działają
na codzień w RATOWNICTWIE MEDYCZNYM.
W sprzedaży szeroka oferta zarówno sprzętu jednorazowego użytku jak i wielorazowego:
LARYNGOSKOPY – zestawy walizkowe, a także pojedyncze łyżki lub uchwyty do
uzupełnienia torby ratowniczej
MASKI KRTANIOWE – gwarantujące szybką i pewną intuację, również
w wersji do MRI, gdzie pacjenty zaintubawany taką maską krtaniową
może zostać natychmiast poddany badaniu w rezonansie
magnetycznym, bez konieczności re-intubacji.

PROWADNICE – zarówno te standardowe jak i do trudnej intubacji – długie i giętkie

RURKI NOSOWO-GARDŁOWE – w sytuacjach trudnych intubacji, gdzie w następstwie obrażeń inny sposób intubacji nie jest
możliwy

RURKI INTUBACYJNE, RURKI GUEDELA – wysokiej jakości sprzęt podstawowy

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ODPOWIEDNIMI DZIAŁAMI TEMATYCZNYMI NASZEGO
KATALOGU ORAZ DO KONTAKTU:
biuro@tridentmed.pl LUB 22 828-71-00

FILTRY ODDECHOWE
FILTRY PRZECIWBAKTERYJNO –
PRZECIWIRUSOWE Z NAWILŻACZEM
DLA DOROSŁYCH

Filtr przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy z nawilżaczem i wyjściem do
kapnografu

038-41-355

FILTRY PRZECIWBAKTERYJNO –
PRZECIWIRUSOWE
DLA DOROSŁYCH
Filtr przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy z wyjściem do kapnografu

038-41-365

MANKIET DO INFUZJI CIŚNIENIOWYCH
•
•
•
•

Zadaniem mankietu jest przyspieszenie wykonania wlewu dożylnego płynu
infuzyjnego
Mankiet przeznaczony jest do worków infuzyjnych o pojemności 500 mI lub
1000 ml, posiada wygodny uchwyt do zawieszenia
Wyposażony w manometr ( o zakresie pomiarowym 0-750 mmHg ),
gumowy balon i gruszkę
Osłona zewnętrzna jest przezroczysta, co pozwala na wizualną
obserwację poziomu płynu, zmywalna ( materiał nylon )
Mankiet do infuzji ciśnieniowych 500ml
Mankiet do infuzji ciśnieniowych 1000ml
e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20
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NOŻYCZKI RATOWNICZE
•
•
•

NOŻYCZKI DO OPATRUNKÓW
Uniwersalne, przeznaczone do cięcia bandaży i gipsu
Bezpieczne końcówki, zaokrąglone
Długość 19 cm - dostępne są w kolorach: czerwonym, żółtym i niebieskim

•

Nożyczki do opatrunków

SSAKI, AKCESORIA DO SSAKÓW
DRENY I KATETERY DO SSAKOW patrz strona
SSAKI RĘCZNE
Pompa ręczna do odsysania wydzielin
Posiada obrotowy pojemnik na wydzieliny, z zabezpieczeniem przed
przepełnieniem
Pojemnik ma pojemność 300 ml
Waga - 270g
Skład: pojemnik na wydzieliny, adapter ze standardowym złączem do cewnika,
cewnik do odsysania
Pompa ręczna do odsysania wydzielin

•

•
•
•
•

SSAKI NOŻNE
Pompa nożna do odsysania
Wymiary 180mm szer. x 130mm gł. x 110mm wys.
Waga 850 g
Autoklawowalna 121 stopni C
Skład pojemnik 650 ml z zaworem antyprzelewowym, wąż ssący 1,5m
Pompa nożna do odsysania wydzielin

TLENOTERAPIA

W ofercie między innymi maski do tlenoterapii, zestawy ze zwężkami Venturiego, dreny tlenowe, maski do terapii wysokimi stężeniami
tlenu, wąsy tlenowe w zestawach lub pojedynczo pakowane.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ODPOWIEDNIMI DZIAŁAMI TEMATYCZNYMI NASZEGO
KATALOGU ORAZ DO KONTAKTU:
biuro@tridentmed.pl LUB 22 828-71-00

e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20
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TORBY I PLECAKI RATOWNICZE
AMPULATORIA
Posiada taśmy na 60 ampułek
Wyjmowana kieszeń wewnętrzna na strzykawki, kaniule itp.

•
•

Przezroczysta kieszeń na klapie torby
Wyściełane pianką, z wytrzymałego brezentu powleczonego PVC
Nadaje się do mycia i dezynfekcji
Posiada taśmy na 24 ampułki
Po środku przekładka na strzykawki, kaniule itp.
Przezroczysta kieszeń na klapie torby
Wyściełane pianką
Z poliestru
Ampulatorium duże na 60 ampułek
Ampulatorium małe na 24 ampułek
ETUI INTUBACYJNE
Z elastycznymi uchwytami mocującymi i oddzielną zamykaną torbą np.
na laryngoskopy z łyżkami. Z poliestru
Miejsce i taśmy na
- rurki intubacyjne, maski krtaniowe, rurki Guedela, rurki nosowogardłowe itp.
Etui intubacyjne składane
PLECAKI RATOWNICZE
Wnętrze podzielone na 2 części
Posiada 5 toreb modułowych kodowanych kolorami
Torba przednia ma pasek do mocowania AED
Dwie komory boczne i 2 komory przednie
Tył jest wyściełany
Na szelki
Plecak ratowniczy czerwony
TORBY RATOWNICZE

•
•
•
•
•
•
•

Z przegródkami
komory boczne z wytrzymałym zamkiem błyskawicznym
Przezroczysta komora na klapie torby
Kieszeń przednia z licznymi paskami i uchwytami
Rączka z zamknięciem na rzep, pasek na ramię
Spód na czterech nóżkach
Z poliestru
Torba ratownicza Basic, bez wyposażenia, czerwona
Torba ratownicza na butlę tlenową, niebieska
Torba ratownicza Standard, bez wyposażenia, czerwona

e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20
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UNIERUCHOMIENIE
DESKI ORTOPEDYCZNE I PASY
Deski są bardzo lekkie, waga 7,2 kg
Pływające i przezierne dla promieni RTG
O maksymalnej nośności 160 kg
Wymiary desek:
- dla dorosłych 182x45x7 cm ( 21 uchwytów na obwodzie )
- dla dzieci 138x35x5 cm ( 14 uchwytów na obwodzie )
Przystosowane są do mycia i dezynfekcji
Pasy są wyposażone w karabińczyki do łatwej i szybkiej
stabilizacji
Cztery pasy w kodowanych kolorach : czerwony, czarny,
niebieski, pomarańczowy
Długość regulowana od 50 do 170 cm
Wyprodukowane z włókna polipropylenowego ( można
prać w 95 stopniach C )
Deska ortopedyczna dla dorosłych
Deska ortopedyczna dla dzieci
Zestaw 4 pasów do deski ortopedycznej
KOŁNIERZE RATUNKOWE
Dorośli: Rozmiar 554 x 215 x 14 mm
Kolor niebieski, Typ Philadelphia
Dzieci: Rozmiar 447 x 188 x 14 mm
Kolor żółty
Kołnierze ratunkowe dla dorosłych
Kołnierze ratunkowe dla dzieci
STABILIZATORY GŁOWY

•
•
•
•

Do zamocowania na desce ortopedycznej lub noszach
Składa się z płyty podstawowej i 2 klocków do stabilizacji
2 taśm stabilizujących i 2 taśm stabilizujących głowę w osi
czoło, żuchwa
Można go myć i dezynfekować

Stabilizator głowy dla dorosłych
Stabilizator głowy dla dzieci
SZYNY SPLINT

•
•
•
•
•
•
•

Przeznaczone do unieruchomienia kończyn
Bardzo łatwe do modelowania ( rdzeń z aluminium )
- można je zawijać i składać
Przepuszczają promienie RTG
Wodoodporne
Można ją ciąć nożyczkami do potrzebnego wymiaru
Do wielokrotnego użytku
Zestaw szyn składa się z : Szyn SPLINT o rozmiarach - 1
szt - 100x11 cm; 1 szt - 50x11 cm; 2 szt - 5x11 cm, zestaw
jest umieszczony w nylonowym zamykanym pokrowcu.
Szyna SPLINT 100X11cm, płaska, niebieska
Szyna SPLINT 100X11cm, rolka, niebieska
Szyna SPLINT 50X11cm, płaska, niebieska
Szyna SPLINT 5X11cm, płaska, niebieska
Szyna SPLINT 91X11cm, płaska, zielona
Szyna SPLINT 91X11cm, rolka, niebieska
Szyna SPLINT zestaw szyn, niebieska
e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20

