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RATOWNICTWO MEDYCZNE
PULSOKSYMETRY NAPALCOWE
Pulsoksymetry napalcowye przeznaczone są do wyrywkowego pomiaru saturacji i pulsu
u pacjentów o wadze powyżej 25kg

PULSOKSYMETR ME 5 ECONET







Cyfrowe wyświetlenie pulsu, saturacji i
jakości sygnału
Zakres pomiarowy
Saturacja : 35 - 99%
Puls: 30 - 235BPM
Duży wyświetlacz LED
Wyposażenie podstawowe:
1x pokrowiec nylonowy
2 x baterie AAA
1 x zawieszka na szyję
Wymiary : L 58 x W 32 x H 34mm

PULSOKSYMETR ME 10 ECONET

Pulsoksymetr z falą pletyzmograficzną









Przełączalny wyświetlacz - 6 różnych
pozycji
Wyświetlacz kolorowy, cyfrowy, LCD
Waga 50g ( z bateriami )
Zakres pomiarowy
Saturacja: 45 - 100%
Puls: 20 - 300BPM
Posiada funkcję alarmu, indeks
perfuzji i falę pletyzmograficzna
Wyposażenie podstawowe:
1x pokrowiec nylonowy
1 x zawieszka na szyję
2 x AAA baterie
Wymiary: L 60 x W 34 x H 30mm

e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20
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UDRAŻNIANIE DRÓG ODDECHOWYCH
LARYNGOSKOPY
Wszystkie nasze laryngoskopy i łyżki są produkowane zgodnie
z „zielonym standardem”
LARYNGOSKOPY
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
LARYNGOSKOP DLA DOROSŁYCH

BritePro
Solo
to
kompletny
sterylny
laryngoskop, składający się z jednorazowego
standardowego uchwytu ze źródłem światła
LED i łyżki światłowodowej jednorazowego
użytku typy MacIntosh nr 1,2,3 i 4

Laryngoskop BritePro Solo z łyżką MacIntosh nr 1
Laryngoskop BritePro Solo z łyżką MacIntosh nr 1
Laryngoskop BritePro Solo z łyżką MacIntosh nr 1
Laryngoskop BritePro Solo z łyżką MacIntosh nr 1

040-331
040-332
040-333
040-334

LARYNGOSKOP DLA DZIECI
BritePro Solo Mini to kompletny sterylny
laryngoskop, składający się z jednorazowego
dziecięcego uchwytu ze źródłem światła LED i
łyżki
światłowodowej
jednorazowego
użytku typy Miller nr 00 i 0

Laryngoskop BritePro Solo Mini z łyżką Miller nr 00
Laryngoskop BritePro Solo Mini z łyżką Miller nr 0

040-350N
040-350

ŁYŻKI DO LARYNGOSKOPÓW
Do laryngoskopów dostępne są łyżki
metalowe
– Miller nr 00, 0, 1
- MacIntosh nr 1,2,3 i 4
- McCoy nr 3 i 4

plastikowe
– Miller nr 00, 0, 1
- MacIntosh nr 1,2,3 i 4

e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20
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LARYNGOSKOPY
WIELORAZOWEGO UŻYTKU
UCHWYT LED
Źródło światła stanowi dioda
umieszczona w rękojeści.
Silne i białe światło LED zapewnia
użytkownikowi przejrzysty i
rzeczywisty obraz krtani i tkanek
żywych lub uszkodzonych
Wysoka wydajność energetyczna;
ponad 25 000 godzin świecenia bez
potrzeby wymiany
Uniwersalny system identyfikacji w
postaci zielonych pasków na uchwycie
Zredukowane koszty wymiany baterii
ze względu na wydajność
energetyczną diod LED
w porównaniu do żarówek
halogenowych lub kryptonowych
Uchwyty są lekkie, wykonane z
niemagnetycznej stali nirdzewnej
Maja matowe wykończenie z lekkim
radełkowaniem, zapewniającym
pewny uchwyt podczas intubacji
Uchwyt standardowy, śr 28mm, dł. 158mm, bateria C
(2xR14)
Uchwyt duży, śr.32mm, dł.158mm, bateria C ( 2xR14 )
Uchwyt dziecięcy, śr.19mm, dł.160mm, bateria AA
( 2xR6 )

ŁYŻKI DO LARYNGOSKOPÓW
Łyżki laryngoskopowe światłowodowe
wielorazowego użytku spełniają wymagania
normy EN ISO 7376, są kompatybilne z
rękojeściami z zielonym znacznikiem. Źródło
światła pochodzi z diody ( LED - światło białe )
lub żarówki halogenowej ( światłowodowe światło żółte ), umieszczonej wewnątrz
uchwytu laryngoskopowego, a światło
przesyłane jest poprzez wiązkę
światłowodową znajdującą się na łyżce.
Główna zaletą tego sposobu oświetlania jest
eliminacja przypadkowych oparzeń jamy
ustnej. W systemie światłowodowym i
LEDowym przesyłane jest tylko i wyłącznie
światło z wyłączeniem transmisji ciepła.
Wysokiej jakości światłowody zapewniają
maksymalny transfer zimnego światła
i uzyskanie optymalnego obrazu krtani.
Światłowód w łyżce jest zakryty na całej
długości, nie powoduje to rozpraszania światła
na boki a daje silne skupione światło na końcu
światłowodu.
Łyżki wyprodukowane są z niemagnetycznej
stali nierdzewnej.
Łyżka Miller nr 00
Łyżka Miller nr 0
Łyżka Miller nr 1
e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20
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Łyżka MacIntosh nr 1
Łyżka MacIntosh nr 2
Łyżka MacIntosh nr 3
Łyżka MacIntosh nr 4
Łyżka MacIntosh nr 5
Zestawy Uchwyt plus łyżki w etui

ŁYŻKI DO TRUDNYCH INTUBACJI
Łyżki laryngoskopowe do trudnych intubacji.
Łyżki posiadają dźwignię sterującą
ustawieniem kąta nachylenia końcówki łyżki (
podniesieniena głośni – chrząstek krtani, w
celu wyraźniejszego obrazu przewodów
głosowych), wymaga mniej siły do intubacji
Użyty w ich projektowaniu system Mc Coy'a,
pozwala na odsunięcie języka w taki sposób,
aby umożliwić poprawną identyfikację dróg
oddechowych.
Łyżka McCoy nr 2
Łyżka McCoy nr 3
Łyżka McCoy nr 4

RURKI INTUBACYJNE
Rurki Ventiseal charakteryzują się
odpornością na zgniecenia, co sprawia, że
światło rurki nie ulega zmianie i jest ona
bezpieczna dla pacjenta
Koniec rurki jest łagodnie zaokrąglony z
gładkimi brzegami
Wszystkie rurki posiadają otwór Murphiego
Na rurce umieszczone są dwa znaczniki
liniowe, informujące o lokalizacji rurki poniżej
strun głosowych pacjenta
Wzdłuż rurki znajduje się linia
nieprzepuszczalna dla promieni RTG, która
umożliwia prostą ocenę aktualnego położenia
rurki, podczas wykonywania rentgena.Rurki
Ventiseal mają niskociśnieniowy,
wysokoobjętościowy mankiet.
Dostępne są rurki ustno-nosowe od nr 5 do nr
11
Rurka intubacyjna ustno-nosowa nr 5 do 11

038-971-050…110

PROWADNICE

Zbudowane są z aluminiowego rdzenia z
powłoka z tworzywa sztucznego
Prowadnica o śr. wewn 4,5 do 5,5 mm, długość 38,0 cm,
e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20
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CH6 do rurek intubacyjnych od nr 2,5 do nr 4
Prowadnica o śr. wewn do 4,0 mm, długość 26,5 cm,
CH10 do rurek intubacyjnych od nr 4,5 do nr 5,5
Prowadnica o śr. wewn od 6,0 mm, długość 33,0 cm,
CH14 do rurek intubacyjnych od nr 6

PROWADNICE DO TRUDNYCH INTUBACJI
Prowadnice BOUGIE – Przeznaczone są do
użycia w czasie trudnych procedur intubacji
Prowadnica o średnicy 3,3mm - dedykowana
jest do rurek intubacyjnych dziecinnych, a
prowadnica o średnicy zewnętrznej 5,0 mm do rurek dla dorosłych.
Prowadnice maja zaokrąglona końcówkę co
pozwala na bezpieczne jej włożenie bez
uszkadzania tkanek miękkich
Prowadnica jest elastyczna co ułatwia jej
prawidłowe rozmieszczenie i dokładne
wyczucie pierścieni tchawicy oraz łatwe
usuwanie po zaintubowaniu.
Prowadnica OD 3,3 mm - 10CH, sterylna, pojedynczo
pakowane, op.zbiorcze10szt, długość 700mm
Prowadnica OD 5,0 mm - 15CH, sterylna, pojedynczo
pakowane, op.zbiorcze10szt, długość 700mm

038-968-033
038-968-050

MASKI KRTANIOWE
Są alternatywa dla rurek intubacyjnych (
prostszy sposób zakładania maski )
Przy zakładaniu maski nie ma konieczności
odginania głowy pacjenta - jest to przydatne
przy udrażnianiu dróg oddechowych u osób z
urazami kręgosłupa szyjnego
Duże światło maski zmniejsza ryzyko zatorów
tkanek miękkich oraz pozwala na
wykorzystanie endoskopu
Maski posiadają kod barwny na pilocie, który
jest skorelowany z kolorami strzykawki do
napełniania kołnierza. Ułatwia to szybkie i
prawidłowe napompowanie kołnierza, tak aby
był szczelny i nie uciskał tkanek miękkich.
Strzykawka
z
kodami
barwnymi
do
napełniania kołnierza maski.
Dostępne są w rozmiarach 1;1,5;2;2,5;3;4;5
Dostępne są również maski krtaniowe do MRI
oraz z silikonowym kołnierzem, przeznaczone
do dłuższych zabiegów. A także maski
krtaniowe zbrojone.
Maska krtaniowa PCV nr 1
Maska krtaniowa PCV nr 1,5
Maska krtaniowa PCV nr 2
Maska krtaniowa PCV nr 2,5
Maska krtaniowa PCV nr 3
Maska krtaniowa PCV nr 4
Maska krtaniowa PCV nr 5

038-94-310
038-94-315
038-94-320
038-94-325
038-94-330
038-94-340
038-94-350

e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20
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MASKA KRTANIOWA
TRZYKANAŁOWA
Jest to maska nowej generacji
Maska posiada trzy kanały:
Kanał gastryczny zmniejsza ryzyko aspiracji
do płuc. Jest on dostosowany do
standardowych rozmiarów cewników. Port
cewnika ssącego w mankiecie maski, jest tak
skonstruowany, że można przez niego
skutecznie usuwać płyny i treść żołądkową.
Kanał do intubacji rurką intubacyjną
posiada unikalny system prowadzenia rurki –
poprzez struny głosowe.
Kanał drenu do pompowania mankietu maski
jest wtopiony na całej długości i zakończony
kodowanym barwą balonem.

Dostępne rozmiary:
WAG
A

ROZMIAR

KOLOR BALONA

NUMER RURKI
INTUBACYJNEJ
ID

30-50
kg

3

POMARAŃCZOW
Y

7,5

50-70
kg

4

CZERWONY

8

70-100
kg

5

ŻÓŁTY

8

NUMER DRENU DO
ODSYSANIA FR

KOD
KATALOGOWY

16

038-94-830

18

038-94-840

18

038-94-850

STRZYKAWKA DO NAPEŁNIANIA
MANKIETU MASEK KRTANIOWYCH
Kolorowa strzykawka do napełniania mankietu
maski krtaniowej znacznie usprawni i
przyspieszy Państwa pracę podczas intubacji
pacjenta maską krtaniową.
Do strzykawki należy nabrać powietrza w
ilości odpowiadającej kodowi barwnemu
balona maski. Po oddozowaniu powietrza ze
strzykawki do drenu napełniającego kołnierz
maski, zyskają Państwo pewność, że mankiet
jest odpowiednio wypełniony powietrzem i
szczelnie przylega.
Strzykawka do napełniania maski krtaniowej

038-94-001

e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20

10

TRIDENT

M E D s.c.

www.tridentmed.pl

RURKI USTNO-GARDŁOWE
GUEDELA
Ich zadaniem jest zapobieganie opadnięciu
języka w kierunku tylnej ściany gardła
Należy je stosować wyłącznie u osób
nieprzytomnych
Dostępne są w rozmiarach nr 000, 00, 0, 1, 2,
3, 4, 5
Rurka ustno-gardłowa Guedela nr 000 ….do 5

RURKI NOSOWO-GARDŁOWE
Stosowane są w sytuacji gdy zachowanie
drożności przez usta jest utrudnione lub
niemożliwe .
Szczególnie pomocna jest przy uszkodzeniach
trzewioczaszki ( szczęki, żuchwy ). Jest także
dobrym rozwiązaniem dla pacjentów z silnymi
odruchami gardłowymi, szczękościskiem
Szczególnie polecana jest dla pacjentów
umiarkowanie nieprzytomnych ( objaw
strząsania, uciekanie barkiem, grymas bólu na
twarzy ).
Dostępne są w rozmiarach nr 4; 4,5; 5; 5,5 ;6;
6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9

Rurka nosowo-gardłowa nr 4….do 9

038-95-004 ,,,009

ETUI INTUBACYJNE
Wymiary zewnętrzne 32cm x 19cm x 4cm
Z elastycznymi uchwytami mocującymi i
oddzielną zamykaną torbą np. na
laryngoskopy z łyżkami
Miejsce i taśmy na - rurki intubacyjne, maski
krtaniowe, rurki Guedela, rurki nosowogardłowe itp.

e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20
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RESUSCYTACJA

Układy resuscytacyjne jednorazowe
przeznaczone są do ręcznej wentylacji
pacjenta
Układy mają lekką konstrukcję, zawory o
niskim oporze i szybko rozprężający się
worek - zapewnia to łatwość resuscytacji
nawet przy długotrwałej wentylacji pacjenta.
Tekstura worka oraz pasek przy
resuscytatorze dla dorosłych zapewniają
pewny uchwyt, także w rękawicach i
warunkach wysokiej wilgotności. Ponadto
pasek umożliwia wentylację jedna ręką.
Zawór zastawki ciśnieniowej, może być
odsługiwany dowolna ręką ( prawo i
leworęczność ) a ustawienia są widoczne z
obu stron.
Kominek pacjenta ma standardowe złącza do masek anestetycznych, rurek
intubacyjnych, masek krtaniowych...
Zawór pacjenta umożliwia ruchomość
resuscytatora w zakresie 360 stopni,
jednocześnie zapewniając szczelność
połączenia.
Opakowanie resuscytatora zapewnia jego
czystość mikrobiologiczną oraz szybkie
otwieranie w sytuacjach krytycznych.
Układ składa się z worka samorozprężalnego,
zastawki nadciśnieniowej, maski
anestetycznej, worka rezerwuarowego, drenu
tlenowego, obrotowego kominka pacjenta.
Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest
manometr i zastawki PEEP w zakresie od 5 do
20 cmH2O - które są montowane do
resuscytatora bez przerywania wentylacji
pacjenta.
Dostępne są układy jedno i wielorazowego
użytku w rozmiarach dla niemowląt, dzieci i
dorosłych

Układ resuscytacyjny dla niemowląt
Układ resuscytacyjny dla dzieci
Układ resuscytacyjny dla dorosłych

038-71-940 / 950
038-72-940 / 950
038-73-940 / 950

e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20
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TLENOTERAPIA
MASKI I WĄSY TLENOWE DO
ŚREDNIEJ KONCENTRACJI TLENU
Maski tlenowe o średniej koncentracji tlenu
przeznaczone są do dostarczania pacjentowi
mieszaniny o koncentracji tlenu 40-50%.
Wąsy
tlenowe
przeznaczone
są
dostarczania
pacjentowi
mieszaniny
koncentracji tlenu 25-30%.

do
o

Są łatwe w użyciu i komfortowe dla pacjenta
Wykonane są z przezroczystego i miękkiego
tworzywa, nie zawierającego latexu
Złącze maski do tlenu jest obrotowe i
zapewnia łatwe i bezpieczne połączenie "na
wcisk" z drenem tlenowym. Regulowana
gumka na głowę, umożliwia dokładne i
szczelne dopasowanie maski.
Końcówki donosowe wąsów tlenowych
wykonane są z miękkiego atraumatycznego
tworzywa nie podrażniającego śluzówki nosa
u pacjenta. Wąsy tlenowe posiadają regulację,
pozwalającą na dopasowanie ich średnicy do
wielkości głowy pacjenta, tak aby pozostawały
na właściwym miejscu.
Dren wąsów zakończony jest standardową
końcówka "na wcisk"
Maska tlenowa dla dzieci z drenem 2,1 m
Maska tlenowa dla dorosłych z drenem 2,1 m
Wąsy tlenowe dla niemowląt z drenem 2,1 m
Wąsy tlenowe dla dzieci z drenem 2,1 m
Wąsy tlenowe dla dorosłych z drenem 2,1 m

ZESTAW DO PODAWANIA TLENU
40% U PACJENTÓW
ZAINTUBOWANYCH
Zestaw T przeznaczony jest do stosowania u
pacjentów z rurka intubacyjną lub
tracheostomijną ze spontanicznym oddechem
Za pomocą zestawu T możemy dostarczyć
pacjentowi tlen o znanym stężeniu, dzięki
zastosowaniu zwężki Venturiego: 40%
Przez worek odprowadzany jest wydech
pacjenta.

Zestaw T dla pacjentów na rurce intubacyjnej

032-10-640
e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20
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ODSYSANIE
DRENY DO SSAKÓW
Dreny do ssaków są sterylne z
przeźroczystego tworzywa, "pamiętającego"
kształt ułożenia
Dostępne są dreny o średnicach
wewnętrznych 5 mm, 6 mm i 7 mm
Złącza drenów oznaczone są kodami
barwnymi: 5 mm - znacznik niebieski; 6 mm znacznik zielony; 7 mm - znacznik żółty
Końcówki drenów są żeńskie F/F, a w
opakowaniu znajduje się zapasowy łącznik o
końcówkach męskich M/M
Dreny są dostępne w odcinkach z
końcówkami 2 m, 2,4 m, 2,7 m, 3,0 m, 3,5 m,
3,7 m
A także w 30 metrowych zwojach ( śr. wew. 5
mm i 7 mm ) do cięcia co 1 metr na
"banieczkowatych" odcinkach

KOŃCÓWKI DO ODSYSANIA
Katetery typu YANKAUER
Światło katetera jest gładkie co zapewnia
utrzymanie zadanego poziomu odsysania a
boczne oczka końcówki, tworząc
ujemne ciśnienie, pozwalają na łatwe i
ciągłe odsysanie
Dostępne są w wersji bez kontroli
I z kontrolą ssania

Katetery z końcówkami do odsysania
Dostępne są katetery standardowe i z kontrola
ssania
Kateterem można odsysać wydzielinę z ust,
wejścia tracheotomii i bronchoskopii
Końcówka pacjenta jest zaokrąglona i miękka,
co zapobiega zranieniu
Katetery są przeźroczyste i sterylne
Dostępne są rozmiary od CH 6 do CH 20

e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20
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UNIERUCHOMIENIE
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.

KOŁNIERZE RATUNKOWE
Kołnierze są usztywnione od zewnątrz a w
środku posiadają miękkie wyłożenie.
Kołnierze żółte – przeznaczone są dla dzieci.
Rozmiar 447 x 188 x 14 mm

Kołnierze niebieskie – przeznaczone są dla
dorosłych.
Rozmiar 554 x 215 x 14 mm

MANKIET DO INFUZJI CIŚNIENIOWYCH
Zadaniem mankietu jest przyspieszenie
wykonania wlewu dożylnego płynu infuzyjnego
Worek z płynem infuzyjnym, umieszcza się
wewnątrz mankietu a następnie za pomocą
gruszki pompuje się mankiet, do
odpowiedniego ciśnienia - kontrolowanego
przez wskazanie manometru
Mankiet przeznaczony jest do worków
infuzyjnych o pojemności 500 mI lub 1000 ml
Mankiet jest łatwy do utrzymania w czystości,
e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20
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gdyż ma zmywalną powierzchnię
Mankiet 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 )
Dostępne są mankiety przeznaczone do
worków infuzyjnych 500 ml, 1000 ml

PLECAKI, TORBY, AMPULATORIA
PLECAK RATOWNICZY
Wymiary zewnętrzne 48cm x 35cm x 23cm
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

TORBY RATOWNICZE
TORBA STANDARD
Wymiary zewnętrzne 67cm x 37cm x 33cm
Jedna komora ze zmiennymi przegródkami
Dwie komory boczne, przezroczysta komora
na klapie torby
Jedna kieszeń przednia z licznymi paskami i
uchwytami
Rączka z zamknięciem na rzep, pasek na
ramię
Spód na czterech nóżkach
Z poliestru

e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20
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TORBA PSP
Wymiary zewnętrzne 80cm x 30cm x 32cm
Torba Ratownicza PSP - R-1 i R-2 z
możliwością użycia jako plecak
Posiada 2 komory boczne, 1 komorę z przodu,
2 przezroczyste komory identyfikacyjne
Oraz przegrodę na butlę tlenową z dostępem
przez komorę boczną
I dodatkową torbę zasobnik o wymiarach
31cm x 20cm x 22cm
Jest zaopatrzona w uchwyty do trzymania w
dłoni, pasek na ramię oraz szelki na plecy
Dno torby jest wzmocnione wytrzymałym
brezentem i zaopatrzone w 5 nóżek

TORBA NA BUTLE
Przeznaczona do butli tlenowych z reduktorem
- 5l pojemności
Z dużą kieszenią boczną na akcesoria
Z paskiem na ramię,2 pętle
Z brezentu ( można myć, dezynfekować )

AMPULATORIA
AMPULATORIUM MAŁE
Wymiary zewnętrzne 18cm x 12cm x 7cm
Posiada taśmy na 24 ampułki
Po środku przekładka na strzykawki, kaniule
itp.
Przezroczysta kieszeń na klapie torby
Wyściełane pianką
Z poliestru

e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20
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AMPULATORIUM DUŻE
Wymiary zewnętrzne 26cm x 21cm x 9cm
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

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:
WYSYŁANIE ZAPYTAŃ OFERTOWYCH
https://www.tridentmed.pl
Korzystając z szarej tabeli produktowej na końcu strony ( pod każdymi artykułami )
można wysłać do nas zapytanie cenowe. W okienkach przy produkcie, należy wpisać
ilość sztuk i nacisnąć przycisk czerwony "dodaj do wyceny" ( tak przy każdym
asortymencie i na każdej stronie ). Pod koniec wyborów, należy nacisnąć czerwoną
plakietkę na górze strony " Twoje produkty do wyceny". Skieruje ona Państwa na stronę
do wysłania zapytania. Po wpisaniu kontaktu e-mailowego, należy wcisnąć przycisk
wyślij.
Odpowiemy na wiadomość, przesyłając ofertę - jak najszybciej.
Zapraszamy !!!

e-mail: biuro@tridentmed.pl
tel 22 828 71 00 lub 01, fax 22 826 91 20

