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CAPITOLUL 1 - OXIGENOTERAPIE
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Debitmetre cu ventil de reglare - MED
Cu ventil de reglare
Reglarea debitului de ieºire: 0-15 l/min.
Presiunea de intrare: 3-5 bar
Presiunea de test: 10 bar
Metode de umidificare:

- atomizare
- nebulizare

Fluide: O , aer2

Capacitatea umidificatoarelor: 300, 340, 500, 650 ml
Dimensiunea ºi greutatea unui debit metru: 40 x 195 x 130 mm /
0.6 kg
Dimensiunea ºi greutatea unui vas umidificator: Ø 65 x 210 mm / 0.15
kg
1040001 Debitmetru pentru O  (0-15 l/min)2

1042001 Debitmetru pentru O  (0-15 l/min) cu vas2

umidificator reutilizabil - 300 ml
1042021 Debitmetru dublu pt. O  (0-15 l/min) cu vas2

umidificator reutilizabil - 300 ml
1040003 Debitmetru dublu pentru O  (0-15 l/min)2

1043100 Debitmetru pentru O (0-15 l/min) cu vas2

umidificator reutilizabil-300 ml, montat pe bara
euro-rail, incuzând încãlzitor electronic, tub pentru
încãlzire ºi suport pentru tub:
- conexiune electricã: 230 V, 60 Hz
- reglarea temperaturii de la 30°C la 40°C

1045001 Debitmetru cu debit reglabil, în trepte (0-25 l/min)
1045002 Debitmetru cu debit reglabil, în trepte (0-5 l/min)
Variante constructive:

- debitmetre pentru aer
- cu montare pe bara euro-rail

Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.

Debitmetre

Vase umidificatoare - MED
Sunt compatibile cu debitmetrele MED.
Umidificatoare realizate din polisulfonã (sterilizabile la 134°C). Pot
fi conectate prin piese adaptoare la orficii de diverse dimensiuni.
1042000 Vas umidificator complet reutilizabil pentru 

oxigen, capacitate 300 ml, atomizare (cu bule)
1042003 Vas umidificator complet reutilizabil pentru 

oxigen, capacitate 300 ml, nebulizare
1052022 Recipient sticlã pentru vase umidificatoare

reutilizabile, 300 ml
Accesorii: containere cu apã distilatã (650 ml, 340 ml, 500 ml )
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Debitmetre cu ventil de reglare  Rs/ RsP - FLM
La ambele modele scala de mãsurare este realizatã din 
policarbonat. Ventil cu ac pentru reglarea debitului.
Variante cu un singur debitmetru sau douã debitmetre care permit 
utilizarea unei singure surse de gaz.
Debitmetrele Rs-FLM ºi RsP-FLM sunt disponibile într-o gamã 
variantã de capacitãþi, pentru diferite gaze medicale, diferite
presiuni ºi filete atât pe conectorii de ieºire cât ºi pe cei de intrare,
oferind astfel soluþii pentru diverse aplicaþii.
Fluide: O ; AER; N ; CO ;  NO2 2 2 2

FLM-RS Realizat din alamã cromatã. Disponibile în 5 
valori de debit: 5-10-15-20-30 l/min la presiune 
de 3.5 bar

FLM-Rsp Realizat din material plastic ABS ºi alamã cromatã.
Disponibile în 5 valori de debit: 5-10-15-20-30 
l/min la presiune de 3.5 bar

Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.

Rs

RsP

Debitmetre

CH/200FLM TR/200FLM  MAK/300FLM MAK/500FLM

Vase umidificatoare - FLM
Sunt compatibile cu debitmetrele FLM.
Disponibili în diferite variante de capacitate ºi conectori de intrare,
pentru diverse aplicaþii.
Metodã de umidificare: atomizare
Realizaþi din policarbonat cu elemente de interconectare din alamã 
cromatã. Autoclavabile la 134°C sau 121°C, 15 min. 
CH/200-FLM  volum interior 200 ml
TR/200-FLM  volum interior 200 ml
MAK/300-FLM volum interior 300 ml
MAK/500-FLM volum interior 500 ml
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Debitmetre / Umidificatoare

Vase umidificatoare - GRE
Sunt compatibile cu debitmetrele GRE.
Metodã de umidificare: atomizare ºi nebulizare. Realizate din alamã 
cromatã. Recipientul este realizat din plastic APEC, sterilizabil la
134°C
Capacitate: 250 ml
Conectori de ieºire: la atomizator niplu de 6 mm / la nebulizator niplu
de 22 mm ventilaþie pacient
904.836 atomizor, complet
904.837 vaporizator, complet
900.922 recipient sticlã, 250 ml

Atomizator
Umidificator

Vaporizator
Nebulizator

Debitmetre cu ventil de reglare - GRE
Realizate din metal, alamã cromatã; scala de mãsurare din 
policarbonat, tubul de mãsurare din polisulfonã. Robinet de reglare 
poate fi reglat foarte finã a debitului.
Fluide: O , aer,  - alte gaze la cerere. 2

Douã lungimi disponibile (la debitmetrele cu conectare directã): 
standard: 70 mm, extinsã: 90 mm
Presiunea de intrare: 4.5 bar ± 0.5 bar

un debitmetru conectare directã bara eurorail
O , 0-6 l/min 900.751 902.6102

O , 0-6 l/min, extins 900.7522

O , 0-15 l/min 900.753 902.6112

O , 0-15 l/min, extins 900.7542

O , 0-30 l/min 900.755 902.6122

O , 0-30 l/min, extins 900.7562

aer, 0-15 l/min 900.893 902.613
aer, 0-15 l/min, extins 900.894
debitmetru dublu conectare directã bara eurorail
O , 0-6 l/min 900.746 902.6102

O , 0-15 l/min 900.745 902.6112

O , 0-30 l/min 900.747 902.6122

aer, 0-15 l/min 900.748 902.613
Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.
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Umidificatoare

Debitmetre Compacte Kolibri-GRE
Realizate din alamã cromatã.
Utilizare: pentru controlul debitului de gaz la atomizatoare ºi vaporizatoare.
Trei lungimi disponibile la conectorii de conectare (doar la debitmetrele cu
conectare directã): scurtã: 49 mm, standard: 69 mm, extinsã: 89 mm
Presiunea de intrare: 4.5 bar ± 0.5 bar

un debitmetru conectare directã bara eurorail
O , standard, 0-15 l/min 901.400 902.6002

O , standard+, 0-30 l/min 901.401 902.6012

O , copii, 0-5 l/min 901.404 902.6022

O , neonatal, 0-1 l/min 901.405 902.6032

O , 10 debite selectabile 901.406 902.6042

debitmetru dublu conectare directã
O , 0-15 l/min 901.4082

un debitmetru conectare directã bara eurorail
aer, debit fix 6 l/min 901.402 902.605
aer, debit fix 8 l/min 901.403 902.606
aer, standard, 0-15 l/min 901.491 902.608
aer, standard, 0-15 l/min 902.609
aer, 10 debite selectabile 901.407 902.607
Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.
Compatibile cu umidificatoarele GRE

Debitmetre EASYMED - FLM
Sunt dispozitive care regleazã instant debitul, cu orificii calibrate
potrivite pentru dozarea gazelor medicale.
Sunt realizate cu un regulator integrat pentru stabilizarea presiunii 
de ieºire.
Conector de ieºire cu filet adecvat pentru diverse necesitãþi. 
Sunt realizate din alamã cromatã ºi aluminiu anodizat ºi sunt 
dotate cu un buton mare de reglare realizat din policarbonat 
rezistent la ºoc. 
Dimensiunile mici ºi designul special permit acestui dispozitiv sã
lucreze cu mare acurateþe, în condiþii dificile cum ar fi unitãþile 
mobile de urgenþã.
Fluide: O ; AER2

Debit reglabil între: 2-14 l/min, intervalul debitului: 2 l/min
Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.
Compatibile cu umidificatoarele FLM
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Accesorii oxigenoterapie

Mãºti pentru pacienþi
Mãºti pentru oxigenoterapie
1140003 mascã pentru respiraþie, adulþi, fãrã tub
1140004 mascã pentru respiraþie, adulþi, cu tub subþire
1140006 mascã pentru respiraþie, copii, fãrã tub
1140007 mascã pentru respiraþie, copii, cu tub subþire
1140008 cateter nazal, universal

FLM-C-1

FLM-C-2 Catetere pentru nas. Catetere complete
pentru oxigenoterapie cu tub de 2 m, anti-
îndoire, cu capete flexibile

Catetere nazale, universale

FLM-C-2

FLM-C-1



CAPITOLUL 2 - UNITÃÞI DE 
ASPIRAÞIE

Regulatoare de vacuum

Unitãþi de aspiraþie cu jet de aer (efect Venturi)

Vase colectoare pentru secreþii

Vase de siguranþã

Furtune de legãturã. Vas spãlãtor sonde 
de aspiraþie. Filtre microbiologice.

Sisteme pentru drenaj permanent

Sisteme mobile pentru aspiraþie
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Regulatorul de vacuum MedVacuum - MED
este alcãtuit din: buton de reglare, manometru (0 ÷ -1.0 bar), ventil
de închidere, conector, conectori de ieºire, filtru antibacterian ºi,
opþional, recipient de siguranþã cu supapã de închidere pentru
prevenirea intrãrii lichidului în regulatorul de vacuum.
Capacitate: 0  bar
Capacitatea maximã de aspiraþie: în funcþie de capacitatea
sistemului central
Performanþa aspiraþiei: în funcþie de puterea sistemului central

 (25 l/min. la -0.6 bar)
Modele:
1510004 capacitate: 0÷ -1.0 bar, montare pe bara euro-rail, cu

recipient de siguranþã, tub de aspirare ºi filtru
antibacterian

1510007 capacitate: 0÷ -1.0 bar, montare pe bara euro-rail, cu
tub de aspirare ºi filtru

1510006 capacitate: 0÷ -1.0 bar, cu recipient de siguranþã, cu
tub de aspirare ºi filtru

1510005 capacitate: 0÷ -1.0 bar, montare pe bara euro-rail, cu
tub de aspirare ºi filtru

÷ -1.0

antibacterian

antibacterian

antibacterian
Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.

Regulatoare de vacuum

Regulatoare de vacuum EASY VAC -  FLM
Disponibile în trei variante: -250 mbar, -600 mbar, -1000 bar.
Echipate cu buton pentru reglarea valorii de aspiraþie. Buton 
ON/OFF (pornire/oprire) cu acþionare rapidã.
Material: plastic rezistent la ºoc, alamã cromatã.
Capacitate: 0 ÷ -1000 mbar / 0 ÷ -600 mbar / 0 ÷ -250 mbar
Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.
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Regulatoare de vacuum

Regulatoare de vacuum cu conector pentru conectare - GRE
Regulatorul de vacuum este prevãrut cu vacuumetru, robinet de
reglaj ºi valvã de închidere cu acþionare rapidã, conector pentru
conectare directã la o unitate terminalã (DIN). Cu ajutorul robinetului
de reglare este posibilã ajustarea foarte finã a nivelului de vacuum.
Nivel vacuum de intrare: min. -0.6 bar
Performanþa aspiraþiei: standard: cel puþin 20 l/min la -90 kPa;
vacuum ridicat: cel puþin 24 l/min la -90 kPa; vacuum scãzut: cel puþin
10 l/min la -16 kPa; vacuum f. scãzut: cel puþin 8 l/min la -10 kPa

conectare directã bara eurorail
standard: - 20 ÷ -90 kPa 900.900 902.622
vacuum ridicat: 0 ÷ -90 kPa 900.897 902.623
vacuum scãzut: 0 ÷ -16 kPa 900.899 902.624
vacuum f. scãzut: 0 ÷ -10 kPa 900.915 902.675

Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.
Accesorii disponibile la cerere

regulator vacuum
standard

regulator vacuum
scãzut

regulator vacuum scãzut,
montare pe bara eurorail

Regulator de vacuum de capacitate micã - GRE
Include valvã pentru controlul capacitãþii de aspirare,
vacuummetru,  valvã pentru control fin ºi oprire rapidã, vas de 
colectare secreþii cu protecþie la supraplin. Material: alamã cromatã 
Nivel de vacuum de intrare: -60 kPa (EN 737-7)
Capacitate de aspiraþie: minim 20 l/min la -90  ; minim 10 l/min 
la  -16  (nivel scãzut al vacuumului)
Capacitate vas secreþii: 0.25 l, material APEC sterilizabil la 134°C

kPa
kPa

900.920 unitate de aspiraþie micã, vacuum, -20÷-90 kPa, DIN
900.919 unitate de aspiraþie micã, vacuum scãzut 0÷-16 kPa, DIN
900.928 unitate de aspiraþie micã, vacuum, - 20÷-90 kPa, NIST
900.968 unitate de aspiraþie micã, vacuum scãzut -0÷-16 kPa, NIST

Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.
Accesorii disponibile la cerere



Regulator de vacuum analog - AMV
Manometru uºor de citit. 
duratã de viaþã mai mare. Nu necesitã calibrare.
Se poate transforma în regulator de vacuum.
Barele de culoare (verde, galben, portocaliu, roºu) reprezintã: 
vacuum scãzut, mediu, ridicat, maxim. 
Uºor de curãþat ºi întreþinut prin înlãturarea carcasei din spate. 
Pot fi sterilizate în interior cu dezinfectant. 5 paºi uºori pentru 
înlocuirea componentelor. Kit de service ºi componente de schimb.
Capacitate: 0÷-0.20 bar, 0÷-0.40 bar, 0÷-1.00 bar
Carcasã din polimer flexibil, disponibilã în diverse culori

Departamente: Standard, Pedriatic/Neonatal, Chirurgie, Special

Structura compactã asigurã produsului o 

digital

Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.

Regulator de vacuum digital - AMV
Display uºor de citit. Structura compactã asigurã produsului o 
duratã de viaþã mai mare. Nu necesitã calibrare. Numerele vizibile 
de la o distanþã de 10 m indicã nivelul exact de aspiraþie.
Barele de culoare (verde, galben, portocaliu, roºu) reprezintã: 
vacuum scãzut, mediu, ridicat, maxim. Uºor de curãþat ºi întreþinut 
prin înlãturarea carcasei din spate. Pot fi sterilizate în interior cu 
dezinfectant. 5 paºi uºori pentru înlocuirea componentelor.
Kit de service ºi componente de schimb. Se poate transforma din 
regulator de vacuum digital continuu în regulator de vacuum
digital in trepte.
Acurateþe: ±1%
Capacitate: 0 ÷ -0.20 bar, 0 ÷ -0.40 bar, 0 ÷ -1.00 bar
Carcasã din polimer flexibil, disponibilã în diverse culori
Departamente: Standard, Pedriatic/Neonatal, Chirurgie, Special
Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.
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Regulatoare de vacuum
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Unitãþi de aspiraþie cu jet de aer sau oxigen - MED
Reglarea vacuumului: 0 ÷ -1.0 bar
Capacitate maximã de aspirare: pânã la -0.8 bar (20 kPa)
Debitul aerului: 15 l/min

1510008 Ejector cu aer comprimat sau O , montare pe 2

bara eurorail
1700013 Ejector cu aer comprimat sau O , direct2

1510003 Ejector cu  aer comprimat sau O cu vas de 2

siguranþã , montare pe  bara eurorail
Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.

Unitãþi de aspiraþie cu jet de aer (efect Venturi)

Unitãþi de aspiraþie cu  jet de aer - FLM
AV 500 Realizat din metal cromat. Vas autoclavabil la 121°C.

Capacitate de aspiraþie: -0.8 bar ± 25 mbar
Debitul de aspiraþie: maxim 25 l/min ± 2 l/min 
Presiunea standard de alimentare: 3.5 bar ± 10%
Aer consumat: maxim 47 l/min ± 2 l/min
Limitele vacuumului: 0 ÷  -1 bar

AV 1000 Realizat din metal cromat. Vas autoclavabil la 121°C.
Capacitate de aspiraþie: -0.85 bar ± 25 mbar
Debitul de aspiraþie: maxim 27 l/min ± 2 l/min 
Presiunea standard de alimentare: 3.5 bar ± 10%
Aer consumat: maxim 47 l/min ± 2 l/min
Limitele vacuumului: 0 ÷  -1 bar

Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.
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Unitãþi de aspiraþie cu jet de aer (efect Venturi)

Unitate de aspiraþie cu jet de aer - GRE
Disponibil ca unitate care se conecteazã direct la unitatea 
terminalã sau se monteazã pe bara eurorail.
Material: alamã cromatã 
Include ejector cu aer comprimat, vacuumetru, valvã pentru 
control fin ºi oprire rapidã, amortizor de zgomot cu filtru 
antibacterian pentru aerul eliminat, vas pentru secreþii de 0,25 l cu 
protecþie la supraplin,
Presiunea de intrare: 450 kPa ± 50 kPa
Capacitate: reglabilã între 0 ºi -90 kPa
Capacitate de aspiraþie: minim 20 l/min la -90 kPa
Consum de aer: maxim 30 l/min. la -90 kPa
Ieºire: duzã pentru tub de silicon 14x3
900.921 unitate de vacuum micã, aer, DIN

Accesorii disponibile la cerere

material APEC sterilizabil la 134°C

902.629 unitate de vacuum micã, aer, NIST, montare pe 
eurorail

902.671 unitate de vacuum micã, aer/O , NIST, montare pe 2

eurorail
Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.
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Vase de siguranþã MAK - FLM

MAK300 capac standard, 300 ml
MAK300 antibacterian
MAK500
MAK500 antibacterian

Supapã de supraplin.
Material: nipluri de alamã cromatã, vase din policarbonat 
autoclavabile la 121°C
Nivelul vacuum: max -0.95 bar

capac cu filtru antibacterian, 300 ml
capac standard, 500 ml
capac cu filtru antibacterian, 500 ml

MED GREMED GRE

Vase de siguranþã EASYSAFE - FLM
Vas de siguranþã pentru regulatorul de vacuum EASYVAC.
autoclavabile la 134°C. Protejeazã echipamentul ºi instalaþia de 
vacuum.

Vase de siguranþã - MED
1548300 Reutilizabile. Realizate din polisulfonã, autoclavabile la 

134°C. Capacitate 300 ml.

Vase de siguranþã - GRE
Reutilizabile. Autoclavabile la 134°C. Capacitate 250 ml.
100.209 plastic
100.114 sticlã

Vase de siguranþã
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Vase reutilizabile colectoare pentru secreþii - MED
Supapã pentru protecþie la supraplin.
Material: nipluri din alamã cromata ºi polisulfonã, sterilizabile la 
134°C.
1700010 - Vas de aspiraþie reutilizabil cu capac, 4000 ml
1700012 - Suport pentru vase de aspiraþie, 4000 ml
1700014 - Vas de aspiraþie reutilizabil cu capac, 2000 ml
1700015 - Suport pentru vase de aspiraþie, 2000-3000 ml
1700001 - Vas de aspiraþie reutilizabil cu capac, 1000 ml

Vase colectoare pentru secreþii - FLM
Supapã pentru protecþie la supraplin.
Material: nipluri de alamã cromatã, vase din policarbonat
autoclavabile la 121°C
MAK 1000 capacitate 1000 ml, capac cu garniturã cu filet.

MAK 2000 capacitate 2000 ml, capac cu filet sau
capac ,

MAK 4000 capacitate 4000 ml cu capac ,

Conector metalic în unghi ºi drept
cu garniturã

cu garniturã conector metalic în unghi ºi drept
cu garniturã conector

metalic drept

Vase colectoare reutilizabile pentru secreþii



Vase colectoare de unicã folosinþã pentru secreþii

Vase colectoare pentru secreþii  FLOVAC - FLM
Realizate în conformitate cu standardul ISO 10079-3
Modele disponibile:
Liner - este format dintr-un vas de suport ºi un sistem de colectare 
de unicã realizat dintr-o pungã închisã ermetic cu capac.
Canister - este format dintr-un vas de suport de unicã folosinþã cu 
capac cu închidere ermeticã. Capacul este prevãzut cu conectori ce 
permit conectarea vasului de colectare la o linie de aspirare ºi la 
pacient.
Filtrul anti-reflux, hidrofob ºi antibacterian protejeazã echipamentul 
ºi pompa de vacuum. Fitrul acþioneazã, de asemenea, ca valvã de 
supraplin, dezactivând pompa de vacuum când este atins nivelul
maxim al vasului.
Capacitate vas: 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml
Tub pacient: Ø 8 x 11 mm, lungime: 1.8 m 
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Vase colectoare pentru secreþii MONOKIT - FLM
Vase colectoare pentru secreþii organice. Sunt formate dintr-un vas
rigid reutilizabil ºi un sistem de colectare de unicã folosinþã. Capacul
cu închidere ermeticã este prevãzut cu conectori ce permit conectarea
vasului de colectare la o linie de aspirare ºi la pacient.
O valvã de supraplin mecanicã sau un filtru antibacterian, hidrofob ºi
de închidere protejeazã dispozitivul de aspirare ºi/sau instalaþia de
vacuum.
Este posibilã conectarea în ºir a douã sau mai multe dispozitive
Monokit Tandem - în acest fel este posibilã creºterea capacitãþii de
aspiraþie.
Capacitate vas: 1800 ml



Dispozitiv de aspiraþie cu întrerupãtor de vacuum ºi furtun de
silicon

Furtune de legãturã
Tuburi de silicon

Ø 12/6 mm
Ø 17/11 mm
Ø 8/11 mm

Ø 12/6 mm, lungime standard 1,5 m
Alte lungimi disponibile la cerere

Dispozitive pentru întreruperea vacuumului
Permit printr-o singurã apãsare acþionarea vacuumului. Sunt 
realizate din plastic non-toxic. Dispozitivele sunt de unicã folosinþã
sau reutilizabile.
Dispozitivele reutilizabile sunt autoclavabile la 134°C. Acestea sunt 
realizate din plastic sau aluminiu anodizat ºi sunt acoperite cu o 
membranã de silicon. 
Modele disponibile pentru pediatrie ºi pentru adulþi

Accesorii
Suport pentru tubul de aspiraþie

16

Furtune de legãturã
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Vas spãlãtor sondã

Spãlãtoare pentru sonde - FLM
Realizate din policarbonat, cu Ø 54 ºi lungime 400 mm
Autoclavabile la 121°C (15 min.)
Spãlãtoarele pot fi prinse pe bara eurorail cu ajutorul suporþilor cu un
braþ sau douã braþe.
FLM-SS-1 un braþ
FLM-SS-2 douã braþe

Pot fi utilizate ºi ca suport pentru catetere

Filtre microbiologice

Filtre microbiologice cu montare pe furtun
Se utilizeazã prin conectare la circuitul de aspiraþie la pompa de
vacuum.
Previne contaminarea aerului atmosferic ºi a echipamentului.
FM-A filtru autoclavabil
FM-UF filtru de unicã folosinþã

FM-A

FM-UF



Sistem pentru drenaj permanent - MED 

Puterea vacuumului 0÷ -0.05 bar
1520002 Echipament portabil pentru drenaj permanent, 

acþionat cu vacuum de la sistemul central
1520001 Echipament portabil pentru drenaj permanent, 

acþionat cu jet de aer
1530002 Echipament pentru drenaj permanent, acþionat cu 

vacuum de la sistemul central, montare pe bara
eurorail

1530001 Echipament pentru drenaj permanent, acþionat cu jet 
de aer, montare pe bara eurorail

Potrivit în special pentru sistemele de drenare toracicã,
manometrul pentru apã este dotat cu robinet cu ac pentru a regla 
nivelul de vacuum.

Sistem pentru drenaj permanent - FLM
Manometre cu coloanã de apã VA600 ºi VA1000
Potrivit în special pentru sistemele de drenare toracicã,
manometrul pentru apã este dotat cu robinet cu ac pentru a regla 
nivelul de vacuum.
Material: aluminiun anodizat, tubul interior gradat pentru reglaj 
foarte fin ºi tubul exterior sunt realizate din policarbonat, niplurile 
sunt realizate din alamã cromatã. Autoclavabil la 121°C. (15 min).
Puterea vacuumului: -0.95 bar
Va600 reglare  0÷ -40 cm H O, dimensiune 710x101x95 mm2

VA1000 reglare 0÷ -70 cm H O, dimensiune 1100x101x95 mm2

18

Sisteme pentru drenaj permanent
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Sisteme pentru drenaj permanent

Echipament pentru drenaj permanent - FLM
Manometru cu coloanã de apã ºi vas de protecþie VD600 ºi 
VD1000
Potrivit în special pentru sistemele de drenare toracicã,
manometrul pentru apã este dotat cu robinet cu ac pentru a regla 
nivelul de vacuum.
Material: aluminiun anodizat, tubul interior 

tubul exterior sunt realizate din policarbonat, niplurile 
sunt realizate din alamã cromatã. Autoclavabil la 121°C.
Nivelul de intrare vacuum: -0.95 bar

gradat pentru reglaj 
foarte fin ºi 

VD600 reglare  0÷ -40 cm H O, dimensiune 710x126x80 mm2

VD1000 reglare 0÷ -70 cm H O, dimensiune 1100x126x80 mm2

Sisteme pentru drenaj permanent - GRE 
Regulator de vacuum cu coloanã de apã
Se foloseºte pentru drenajul permanent ºi pentru ajustarea finã a 
vacuumului cu ajutorul coloanei de apã; cu valvã de control 
integratã. Montare directã la unitatea terminalã sau montare pe 
bara eurorail.
Accesorii: duzã de vacuum, vas de supraplin
Material: alamã cromatã. Tubul de apã este realizat din 
Capacitate: reglare finã continuã între 0 ºi -0.4 bar
904.905 0 -4 kPa, conector DIN
902.630

policarbonat

÷
0÷-4 kPa, montare pe barã euro-rail



Unitate de aspiraþie
Prevãzutã cu 2 bare euro-rail, cadru mobil din oþel inoxidabil, 4 roþi 
de 40 mm, 2 blocabile. 
Vase de aspiraþie din policarbonat de  capacitate: 1, 2 sau 4 litri
Regulatorul de aer/vacuum fixat pe bara superioarã în poziþie 
centralã
Furtun de aer/vacuum: 2 m, prevãzut cu conector pentru unitate 
terminalã
Sondã aspiraþie din silicon de 1.4 m cu capãt prevãzut cu 
întrerupãtor din plastic de unicã folosinþã sau conector metalic 
sterilizabil.
Dimensiuni : 625 x 410 x 865 mm
Opþional: sistem manual de comutare vase

Configuraþii ºi accesorii disponibile la cerere

mobilã - TPS SMA 04

(L x a x H) 

Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.

Unitate de aspiraþie VACUUM POWER - MED
Limitele de reglare ale vacuumului: de la 0 la -1,0 bar / de la 0 la -0,25
bar
Nivelul vacuum: min -0,60 bar
Puterea maximã de aspiraþie: -0,9 bar / -0,25 bar
Debitul aerului: 40 l-min (25 l/min la -0,6 bar)
1540002 Unitate mobilã de aspiraþie, completã, douã vase de

aspiraþie, vas de siguranþã, filtru antibacterial, cãrucior cu
barã euro-rail pentru vase, roþi antistatice ºi

toate accesoriile necesare

de intrare

Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.

20

Sisteme mobile pentru aspiraþie



Sisteme mobile pentru aspiraþie
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Unitate portabilã pentru aspiraþie cu jet de aer VARIOPORT -
GRE
Acþionare cu jet de aer sau vacuum, include o valvã pentru controlul
capacitãþii de aspiraþie, vacuummetru, valvã pentru control fin ºi
oprire rapidã, vas colector TPX cu fitru antibacterian integrat în
capac ºi vas de irigaþie fiecare de 1.25 litri cu protecþie de supraplin
integratã, realizate din PVC, sterilizabile la 134°C, 4 roþi. Realizat din
oþel inoxidabil .
Posibilitatea montãrii pe bara eurorail.
Nivel de intrare : min. -60 kPa (vacuum), 450 kPa ± 50 kPa
(aer)
Capacitatea de aspirare: min. 20 l/min la -90 kPa (-0.2 la -0.9 bar)
902.632 Unitate mobilã Varioport, cu vacuum
902.633

vopsit în câmp electromagnetic

 vacuum

Unitate mobilã Varioport, cu jet de aer
Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.
Accesorii disponibile la cerere

Unitate de aspiraþie portabilã - MED
Prindere pe bara eurorail, funcþionare cu  vacuum
Dimensiuni: 450x300x170mm
1550001 Unitate de aspiraþie portabilã cu pungi de unicã 

folosinþã. Capacitatea pungii de aspirare: 2 x 2000 ml 
sau 3000 ml. Greutate: 3,50 kg

1500002 Unitate de aspiraþie portabilã cu vas de aspirare
reutilizabil. Capacitatea vasului: 2 x 1000 ml sau 2000 
ml. Greutate: 3,70 kg

Unitate mobilã de aspiraþie cu jet de aer / oxigen - MED

Conectori disponibili: DIN, NF, BS, UNI, etc.

1540002 Componente: ejector cu conector direct, vas de 
siguranþã, filtru antibacterian, douã vase de aspiraþie
(reutilizabile: de la 1000 ml la 4000 ml sau de unicã 
folosinþã: de la 2000 ml la 3000 ml), cãrucior cu roþi 
cu cauciuc antistatic, tuburi ºi conectori. 
Dimensiuni: 500x750x450 mm. Greutate: 8.50 kg



Accesorii
Foaie de observaþii



CAPITOLUL 3 -  ELEMENTE DE FIXARE
                           ªI ACCESORII

Suporþi de fixare pe bara euro-rail

Sisteme de depozitare pe bara euro-rail

Coºuri cu fixare pe bara euro-rail

Urologie/Centre de igienã

Lãmpi pentru examinare/citit

Braþe telescopice pentru perdele separatoare.
Paravane ºi perdele separatoare

Braþe articulate. Stative pentru perfuzii.



Suporþi de fixare pe bara euro-rail

Barã euro-rail pentru accesorii - ER TPS 
TPS-ER secþiune: 25 x 10 mm

fixare pe perete, disponibilã în diferite lungimi
oþel inoxidabil AISI 304
greutate de încãrcare: 100 kg/m
opþional: secþiune de 35 x 10 mm
Elementele de montaj includ:

- flanºã fixare (2 buc/45 cm)
- mascã flanºã
- bolþ inox

Accesorii
Capac barã euro-rail
Arc pentru barã euro-rail

Suport fixare accesorii - TPS
TPS-SF fixare pe bara euro-rail, culisant 

cu ºurub de prindere în partea inferioarã

Suport fixare accesorii - TPS
TPS-SFO cu gaurã O 8 ÷  O 20  pentru fiecare accesoriu 

Suport pentru sac de colectare deºeuri - TPS
TPS-SPD sistem de fixare pe bara euro-rail

cu ºurub de prindere în partea inferioarã
Dimensiuni (L x l x H): 200 x 185 x 250 mm
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Suporþi de fixare pe bara euro-rail

Suport pentru 1 cutie de mãnuºi / maºti- TPS
TPS-SM 01 fixare pe bara euro-rail

Dimensiuni : 135 x 115  x 215 mm(L x l x H)

Suport vas colectare deºeuri -  TPS
TPS-SVD culisant, se poate livra cu sau fãrã vas colector realizat 

din oþel inoxidabil sau plastic

Suporþi pentru vase de secreþii - TPS
culisanþi, ºurub pentru prindere pe bara euro-rail

TPS-SV-05 Suport pentru vas de secreþii de 0,5 litri

TPS-SV-10 Suport pentru vas de secreþii de 1 litru, O 100 mm

TPS-SV-20 Suport pentru vas de secreþii de 2 litru, O 120 mm

TPS-SSS Suport pentru spãlator sondã, O 57 mm
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Suporþi de fixare pe bara euro-rail
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Suport fiºã pacient - TPS
TPS-SFP pentru organizarea documentaþiei pacientului, fixare 

pe bara euro-rail
oþel inoxidabil AISI 304
Dimensiuni: 250 x 65 x 75 mm (L x a x H)

pentru

Suport pentru sondã de aspiraþie - TPS
TPS-ASA fixare pe bara euro-rail

pentru susþinerea furtunului de aspiraþie de la 
aspiratoarele mobile



Coºuri  cu montare pe bara euro-rail
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Coº pentru depozitare sonde - MED

fixare pe barã euro-rail sau cãrucioare

Material: plasã de sârma cromatã. Dimensiuni (L x a x H) : 

1610040 80 x 140 x 470 mm

1610041 200 x 250 x 300 mm

1610042 100 x 200 x 250 mm 

Coº pentru filme RX - GRE

Coº pentru caterere - GRE

Pentru catetere de 600 mm. Plasã de sârmã din oþel
inoxidabil, 10 x 10 x 1.0 mm
Dimensiuni

110.033 a / cãrucior / pat. Plasã de
sârmã sudatã, 14 x 14 x 1.2 mm
Dimensiuni (L x H x a): 532 x 110 x 340

fixare pe bara euro-rail / cãrucior / pat.

(L x H x a):
110.022 150 x 100 x 480 mm
110.034 150 x 100 x 280 mm

fixare pe bar euro-rail

coº pentru catetere

Coº pentru depozitare - GRE

Plasã de sârmã din oþel inoxidabil, 8 x 8 x 1.0 mm
Dimensiuni

fixare pe bara euro-rail / cãrucior / pat.

(L x H x a):
110.031 120 x 120 x 120 mm
110.032 250 x 250 x 250 mm



Coºuri cu montare pe bara euro-rail
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Coº depozitare - HPF
Realizat din oþel inoxidabil 18/10, electro polizat, plasã 8 x 8 x 1 
mm, ramã O 5 mm, dimensiuni:
75.0015.0 150x100x200, 2 compartimente
75.0015.1 150x100x280, 2 compartimente
75.0015.2 150x100x480, 2 compartimente
75.0015.6 600x180x750, 3 compartimente

Coº depozitare - PRV

Dimensiuni: 250 x 90 x 200 mm

Z2S0665N fixare pe bara euro-rail. Plasã de sârmã sudatã,
vopsit în câmp electromagnetic, culoare: alb-gri

Coº depozitare - PRV

Dimensiuni: 500 x 120 x 100 mm

Z2S0666N fixare pe bara euro-rail / 2 cleme de prindere. Plasã
de sârmã sudatã, vopsit în câmp electromagnetic,
culoare: alb-gri



Sisteme de depozitare pe bara euro-rail
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Etajerã monitor -
 fixare pe barã euro-rail, capacitate de încãrcare: 20kg
oþel inoxdabil AISI 304

TPS-305280 EM etajer .
     Dimensiune (L x a xH): 305 x 280 x 35 mm

TPS-535375 EM etajerã monitor cu sertar din plastic (ABS).
     Dimensiune (L x a x H): 535 x 375 x 218 mm

TPS

ã monitor fãrã sertar

Modul de depozitare - TPS
fixare pe bara euro-rail, adâncime sertar: 45 cm
Suprafaþã din HPL sau oþel inoxidabil. Gamã variatã de culori 
disponibile. Standard RAL 9016.

TPS-SP-01 cu 1 sertar metalic, 480 x 500 x 170 mm (L x a x H) 

TPS-SP-02 cu 2 sertare metalice, 480 x 500 x 300 mm (L x a x H)



Braþe articulate / Suporþi pentru perfuzii
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Z2S06527 Braþ articulat - PRV
Braþ cu 2 articulaþii cu fixare pe bara euro-rail,
pentru ataºarea / susþinerea furtunelor pentru 
insuflaþie, inhalaþie sau ventilaþie, cu 4 cleme de 
prindere
Material: metal cromat
Lungime tub: 1000 mm

Braþ articulat - FLM
Modele:
Braþ articulat cu sau fãrã suportul de prindere pe bara euro-rail
Braþ articulat cu unul sau douã braþe, cu dipozitiv de prindere 
pentru fixarea a douã tuburi cu Ø 16 sau Ø 22. 
La cerere se poate poate echipa cu o secþiune terminalã flexibilã.
FLM-BA-1 un braþ articulat; prima secþiune: 150 mm; a doua 

secþiune: 450 mm
FLM-BA-2 douã braþe articulate; prima secþiune: 150 mm; a 

doua secþiune: 450 mm; a treia secþiune: 300 mm

Suport pentru pungi/flacoane cu soluþie perfuzabilã - RPM

RIA 99 Lungime: 100 cm, Greutate: 0.5 kg
Agãþãtori: 2 / Încãrcare maximã: 1.25 kg/agãþãtoare

RIA 35 Lungime: 35 cm. Greutate: 0.35 kg.
Agãþãtori: 2 / Încãrcare maximã: 4 kg/agãþãtoare

RIA 99

RIA 35

PRV

FLM



Stative pentru perfuzii

31

TPS-SP3 Stativ pentru perfuzie cu 3 agãþãtori - TPS
fixare pe bara euro-rail sau pe cãrucioare
realizat din oþel inoxidabil
Încãrcare maximã: 2 kg/agãþãtoare
Înãlþime reglabilã

Stative perfuzie - TPS
Fixare pe 2 bare euro-rail paralele. Oþel inoxidabil. Încãrcare 
maximã: 2 kg/agãþãtoare

TPS-SPF Stativ perfuzie simplu. 
Înãlþime fixã: 1200 mm oþel inoxidabil

TPS-SPT Stativ perfuzie telescopic cu 4 agãþãtori 
Înãlþime reglabilã: 1250 mm - 1950 mm



Stativ perfuzie dublu articulat
TPS-SPBA fixare pe 2 bare euro-rail paralele

Barã vericalã pivotantã. Oþel inoxidabil. Barã fixare
injectomat
Stativ telescopic cu  4 agãþãtori. 
Încãrcare maximã: 2 kg/agãþãtoare

- TPS
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Stative pentru perfuzii

TPS-CMP-01 Sistem mobil pentru perfuzie prevãzut cu 5 
bare eurorail paralele  - TPS
3 roþi blocabile, diametru 25 mm. 4 agãþãtori
Încãrcare maximã: 2 kg/agãþãtoare. Înãlþime
reglabilã între 1700 ºi 2200 mm

TPS-CMP-02 Sistem mobil pentru perfuzie prevãzut cu 3
bare verticale
pentru prinderea injectomatelor ºi a prizelor electrice
3 roþi blocabile, diametru 25 mm. 8 agãþãtori
model cu 1 sau 2 stative
Încãrcare maximã: 2 kg/agãþãtoare
Înãlþime reglabilã între 1700 ºi 2200 mm
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Stative pentru perfuzii

Complex
perfuzabilã ºi injectomate  - TPS
Braþele complexului suspendat se rotesc cu 320°, în plan orizontal.
Poziþia barelor euro-rail este reglabilã în plan vertical.
Dimensiuni de gabarit (L x a x H): 820 x 1600 x 1250 mm

CMP-01 complex suspendat cu 1 braþ
CMP-02 complex suspendat cu 2 braþe, este prevãzut cu 2

bare verticale pentru prinderea injectomatelor, 2 bare
euro-rail orizontale, prize electrice 220 V/16A+PE

 supendat pentru pungi/flacoane cu soluþie 

Încãrcare maximã: 2 kg/agãþãtoare; 40 kg / bara verticalã ºi
barele euro-rail orizontale.
Fixare: pe perete sau pe tavan

Stative mobile pentru perfuzii - PRV
Stative cu stand telescopic, mobile pe 5 roþi (2 antistatice prevãzute 
cu frânã). 4 cârlige. Încãrcare: 2 Kg/cârlig . Înãlþime reglabilã cu 
ºurub sau . Culori plastic disponibile: negru, albastru, gri. 
Material: aluminiu, metal cromat sau inox.

I-H71121 stativ din aluminiu, cârlig ºi picioare plastic, înãlþime
reglabilã cu ºurub: 1350 - 2150 mm, greutate: 3.0 Kg

I-N41121 stativ ºi picioare din metal cromat, cârlig ºi bazã plastic,
înãlþime reglabilã cu ºurub:: 1350 - 2150 mm, greutate:
3.9 kg

I-N12122 realizat din inox, înãlþime reglabilã cu ºurub: 1350 - 
2150 mm, greutate: 3.9 kg

I-N12212 realizat din inox, înãlþime reglabilã „cu o mânã“: 1500 - 
2350 mm, greutate: 8.6 kg

I-D02124 realizat din inox, înãlþime reglabilã cu ºurub: 1550 - 
2550 mm, greutate: 10 kg

Accesorii: suport pentru sonde/ace, mâner pentru împins, poliþã, 
coº, cutie pentru date de identificare, etc
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Igienã

35

Sistem pentru urologie cu ajustare electricã a înãlþimii - 
PRV - I-U02237
Material: oþel inoxidabil, baza: fier, vopsit alb
Suportul: 3  agãþãtori, 10 kg/agãþãtoare
Tijã mijlocie: O 38 mm
Înãlþime ajustabilã: 1500 - 2650 mm
Dimensiuni (LxlxH1xH2): 550 x 550 x 1500 x 2650
Roþi: mono 80 mm, 2 roþi normale ºi 2 roþi antistatice cu blocare
Operare: cu buton la picior
Capacitate maximã de încãrcare: 30 Kg
Greutate totalã: 36,5 kg
Viteza de extindere: aprox. 28 sec (aprox. 44 mm/s)
Clasã de siguranþã: II. Protecþie carcasã: IP 20
Include încãrcatorul pentru baterii

Centru de igienã - TPS 
Material: oþel inoxidabil
Tijã: O 25 mm, lungime 1500 mm, diametrul bazei: 500 mm
Dimensiunea profilului (braþele bazei): 45 x 25 mm
Roþi: mono 80 mm, 2 roþi normale ºi 2 roþi antistatice cu 
blocare
S0450012 suport mobil, model de bazã, varianta A
S07501PB suport mobil
Z2N65852 disperser pentru mânuºi
Z2NO7542 etajerã 
Z2N65832 coº pentru instrumentar
Z2N65842 coº
Z2N65862 disperser pentru dezinfectant
Accesorii pentru fixare pe tijã. Culori: albastru, galben, argintiu

Urologie

Stativ  cu boluri 
Diametrul bolului: 32 cm. Capacitate bol: 6 litri. 
Înãlþime: 825 mm. Diametrul bazei: 635 mm
Greutate: 7.8 Kg 
Stand mobil pe 5 roþi  cu diam. 50 mm : 2 antistatice prevãzute cu 
frânã, 3 normale
S0111902 Stativ cu un bol
S0112002 Stativ cu douã boluri

e - PRV
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Igienã

35

Sistem pentru urologie cu ajustare electricã a înãlþimii - 
PRV - I-U02237
Material: oþel inoxidabil, baza: fier, vopsit alb
Suportul: 3  agãþãtori, 10 kg/agãþãtoare
Tijã mijlocie: O 38 mm
Înãlþime ajustabilã: 1500 - 2650 mm
Dimensiuni (LxlxH1xH2): 550 x 550 x 1500 x 2650
Roþi: mono 80 mm, 2 roþi normale ºi 2 roþi antistatice cu blocare
Operare: cu buton la picior
Capacitate maximã de încãrcare: 30 Kg
Greutate totalã: 36,5 kg
Viteza de extindere: aprox. 28 sec (aprox. 44 mm/s)
Clasã de siguranþã: II. Protecþie carcasã: IP 20
Include încãrcatorul pentru baterii

Centru de igienã - TPS 
Material: oþel inoxidabil
Tijã: O 25 mm, lungime 1500 mm, diametrul bazei: 500 mm
Dimensiunea profilului (braþele bazei): 45 x 25 mm
Roþi: mono 80 mm, 2 roþi normale ºi 2 roþi antistatice cu 
blocare
S0450012 suport mobil, model de bazã, varianta A
S07501PB suport mobil
Z2N65852 disperser pentru mânuºi
Z2NO7542 etajerã 
Z2N65832 coº pentru instrumentar
Z2N65842 coº
Z2N65862 disperser pentru dezinfectant
Accesorii pentru fixare pe tijã. Culori: albastru, galben, argintiu

Urologie

Stativ  cu boluri 
Diametrul bolului: 32 cm. Capacitate bol: 6 litri. 
Înãlþime: 825 mm. Diametrul bazei: 635 mm
Greutate: 7.8 Kg 
Stand mobil pe 5 roþi  cu diam. 50 mm : 2 antistatice prevãzute cu 
frânã, 3 normale
S0111902 Stativ cu un bol
S0112002 Stativ cu douã boluri

e - PRV
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Lãmpi pentru examinare/citit

Lãmpi pentru examinare 50 W - PRV - L1000061A
Lampã cu braþ flexibil sau articulat, u
rail, mese, sau suporþi mobili.
Mâner uºor sterilizabil, întrerupãtor ON/OFF pe cupola lãmpii
Culoare: alb. Bec: halogen cu luminã rece, 12 V / 50 W
Temperatura de culoare: aprox. 3.000 Kelvin
Durata medie de viaþã: aprox. 3.000 h (bec)
Tensiune de alimentare: 230 V, 50 - 60 Hz
Intensitatea luminii: 48.000 Lux.
Greutate totalã: 3.6 kg
Variante constructive:

- cu fixare pe perete
- cu fixare pe bara euro-rail
- mobile / cu înãlþime ajustabilã

Detalii la cerere

ºor de fixat pe bara euro-

Lãmpi pentru examinare 50 W - PRV - seria 1
Uºor de fixat pe bara euro-rail, mese, sau suporþi mobili, unul sau
2 becuri, modele disponibile:

- lampã cu braþ flexibil
- lampã cu un braþ articulat
- lampã cu 2 braþe articulate

Mâner uºor sterilizabil, întrerupãtor ON/OFF pe cupola lãmpii
Culoare: alb. Bec: halogen cu luminã rece, 12 V / 50 W (20 W),
10° (Luminã de examinare), 38° (Luminã pentru citit)
Temperatura de culoare: aprox. 3.000 Kelvin
Durata medie de viaþã: aprox. 3.000 h (bec)
Tensiune de alimentare: 230 V, 50 - 60 Hz
Intensitatea luminii: 40.000 Lux.
Greutate în funcþie de model între 3.6 kg ºi 9.5 kg
Variante constructive:

- cu fixare pe perete sau tavan
- cu fixare pe bara euro-rail
- mobile / cu înãlþime ajustabilã

Detalii la cerere
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Lãmpi pentru examinat 35 W - PRV - seria 2
Uºor de fixat pe bara euro-rail, mese, sau suporþi mobili,
modele disponibile:

- lampã cu braþ flexibil
- lampã cu braþ articulat
- lampã economicã (2.100 lux)

Întrerupãtor ON/OFF pe cupola lãmpii sau cu cablu
Culoare: alb. Bec: halogen cu luminã rece, 12 V / 35 W sau 20 W
Temperatura de culoare: aprox. 3.000 Kelvin
Durata medie de viaþã: aprox. 3.000 h (bec)
Tensiune de alimentare: 230 V, 50 - 60 Hz
Intensitatea luminii: 22.500 Lux.
Greutate în funcþie de model între 3.2 kg ºi 9.1 kg
Variante constructive:

- cu fixare pe perete
- cu fixare pe bara euro-rail
- mobile / cu înãlþime ajustabilã

Detalii la cerere

Lampã de citit 11 W - PRV - seria 3
Uºor de fixat pe bara euro-rail, mese, sau suporþi mobili, cu
întrerupãtor pe lampã sau pe cablu, modele disponibile:

- lampã cu braþ flexibil
- lampã cu braþ articulat

Întrerupãtor ON/OFF pe cupola lãmpii sau cu cablu
Culoare: alb. Bec: halogen cu luminã rece 11 W
Temperatura de culoare: aprox. 6.500 Kelvin
Durata medie de viaþã: aprox. 20.000 h (bec)
Tensiune de alimentare: 230 V, 50 - 60 Hz
Greutate aprox. 1.25 kg
Variante constructive:

- cu fixare pe perete
- cu fixare pe bara euro-rail
- mobile / cu înãlþime ajustabilã

Detalii la cerere

Lãmpi pentru examinare/citit
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Accesorii (opþionale) - PRV

Filtru de corecþie al culorii
3800 ± 200K

Suport culisant pentru lãmpi
metal, culori: alb sau argintiu

Suporþi pentru barã euro-rail
cu ºurub

Reostat reglare intensitate
pentru seriile de lãmpi 1 ºi 2

Lãmpi pentru examinare/citit

Lampã de citit 10 W - PRV - seria 4
Uºor de fixat pe bara euro-rail, mese, sau suporþi mobili
modele disponibile:

- lampã cu braþ flexibil
Întrerupãtor ON/OFF pe cupola lãmpii.
Culoare: alb sau argintiu. Versiune cu înãlþime micã sau înaltã.
Tensiune de alimentare: 230 V, 50 - 60 Hz
Greutate aprox 2 kg
Variante constructive:

- cu fixare pe perete
- cu fixare pe bara euro-rail
- mobile / cu înãlþime ajustabilã

Detalii la cerere
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Braþe telescopice pivotante - RPM
Realizate din aluminiu anodizat. Uºor de curãþat ºi dezinfectat.
Culori disponibile: lila, galben, albastru, verde, argintiu
RTS 2.1 Braþ telescopic, lungime 85/210 cm, 17 inele
RTS 1.5 Braþ telescopic, lungime 65/150 cm, 13 inele
RTS 1.2 Braþ telescopic, lungime 55/120 cm, 10 inele
Diametru inel 42 mm

85 cm -> 210 cm

65 cm -> 150 cm

55 cm -> 120 cm

RTS 2.1

RTS 1.5

RTS 1.2

100 cm -> 220 cm

80 cm -> 160 cm

70 cm -> 130 cm

RTI 2.2

RTI 1.6

RTI 1.2

38 cm 38 cm 38 cm

8
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m

6
0
 c

m 5
0
 c

m

Braþe telescopice rabatante - RPM 
Realizate din aluminiu anodizat. Uºor de curãþat ºi dezinfectat.
Culori disponibile: lila, galben, albastru, verde, argintiu
Închiderea ºi deschiderea braþului ataºabil cu rotaþie la 180° 
RTI 2.2 Braþ telescopic rabatant, lungime 100/220 cm, 17 inele
RTI 1.6 Braþ telescopic rabatant, lungime 80/160 cm, 13 inele
RTI 1.3 Braþ telescopic rabatant,lungime 70/130 cm, 10 inele
Diametru inel 42 mm

Braþe telescopice pentru perdele separatoare
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Braþ telescopic rabatabil cu agãþãtoare la capãt - RPM
Realizate din aluminiu anodizat. Uºor de curãþat ºi dezinfectat.
Culori disponibile: lila, galben, albastru, verde, argintiu
RTH 350 Braþ telescopic rabatant, lungime 155/350 cm, 30

inele, greutate 1,1 kg, agãþare pe tavan sau pe
perete

RTI 300 Braþ telescopic rabatant, lungime 140/300 cm, 25
inele, greutate 1,0 kg, agãþare pe tavan sau pe
perete

RTI 200 Braþ telescopic rabatant, lungime 100/200 cm, 17
inele, greutate 0.9 kg

155 cm -> 350 cm

140 cm -> 300 cm

100 cm -> 200 cm

RTH 350

RTH 300

RTH 200 42 cm 42 cm 42 cm

1
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 c
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 c

m
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Suporþi de perete pentru braþe telescopice - RPM
WH 95 suport din aluminiu, ºuruburi invizibile, ajustabil,

vopsit. Culori disponibile RAL: alb, gri, albastru,
galben, verde deschis, violet

WH suport din aluminiu, înãlþime 16,5 cm, lãþime 6 cm
WH/LA suport de perete cu lãþime de pânã la 15 cm.
WH/D suport de perete, înãlþime ajustabilã cu 15 cm,

potrivit pentru protecþia împotriva stropirii
GSH/F suport pentru braþ telescopic pentru bara euro-rail
GSH/N suport pentru braþ telescopic, fixare pe barã de 8 mm,
10 mm max. 60 mm înãlþime, înãlþime ajustabilã, cu

suport pe perete
GSH/FU (fãrã imagine), suport cu fixare pe barã de

înãlþime 10-50 mm
GSH/DK (fãrã imagine), suport cu 2 cleme de fixare pe

barã de 8mm, 10mm max. 60 mm înãlþime, înãlþime
ajustabilã

GSH/95 suport pentru fixare pe barã fixã de 8 mm, 10 mm
max. 60 mm înãlþime, înãlþime ajustabilã, lãþime 6 cm

6 cm 

1
0
 c

m
 

6 cm 

1
6
,5

 c
m

 

6 cm 

1
6
,5

 c
m

 

15 cm 

WH 95 WH WH/LA

WH/D

GSH/F

GSH/N GSH/95

Braþe telescopice pentru perdele separatoare
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Braþ protecþie împotriva stropirii - RPM
Realizate din aluminiu anodizat, fibrã de sticlã, materiale sintetice, 
oþel inoxidabil. Uºor de curãþat ºi dezinfectat.
RDSE netelescopic, lungime extinsã 100 cm, rotire în 

orice parte, se pliazã în jos, 10 inele
RDTE telescopic, lungime extinsã 54/95 cm, rotire în 

orice parte, 10 inele
RDLE braþ în formã de L, netelescopic, lungime 25/95 cm, 

rotire în orice parte, se pliazã în jos, 10 inele

Troley - FG 95 - RPM
Dimensiuni (HxAxl): 165 x 60 x 40 cm. 4 roþi cu diametru de 100
mm, din care 2 pot fi blocate în poziþie diagonalã. Realizat din
aluminiu anodizat, oþel inoxidabil. Rezistent împotriva coroziunii,
uºor de dezinfectat. Se pot pune pânã la 2 braþe telescopice.
Accesorii
LA roþi antistatice (opþional)
UKB suport universal pentru ataºarea celui de-al

doilea braþ telescopic.
Recomandat pentru braþele telescopice model RTI 2.2 ºi RTI 1.6

UKB

RDSE

RDLE

RDTE

38 cm 38 cm

7
2
 c

m

7
9
 c

m

RDLE RDTE

Braþe telescopice/ Sisteme de susþinere braþe
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Perdele separatoare

®Perdele realizate din material Trevira  CS - RPM

Caracteristici:

- foarte rezistente la foc, astfel, în caz de incediu, pot sã împiedice 
raspândirea focului.

- calitate înaltã la un preþ scãzut: curãþare uºoarã, uscare rapidã,
durabilã, rezistentã în caz de incediu

- efect antibacterian

- pot fi spãlate la 60° C cu dezinfectant.

- culori disponibile: lila, roz închis, galben, portocaliu, crem, 
albastru, bleu, alb, verde deschis, roz deschis. 

Dimensiuni (L x H) / cm:

TCS 110 110 x 175

TCS 121 140 x 120

TCS 122 140 x 140

TCS 123 140 x 175

TCS 151 170 x 120

TCS 152 170 x 140

TCS 153 170 x 175

TCS 200 200 x 175

TCS 211 230 x 120

TCS 212 230 x 140

TCS 213 230 x 175

TCS 215 250 x 175

TCS 217 270 x 175

TCS 300 300 x 175

TCS 330 330 x 175

TCS 360 360 x 175

TCS 390 390 x 175

Alte dimensiuni la cerere.

Montare: pe perete sau pe bara euro-rail.
Suportul se poate livra fãrã perdea.
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Perdele separatoare

®Perdele realizate din material CHEK - RPM

Montare: pe perete sau pe bara euro-rail.
Suportul se poate livra fãrã perdea.

Caracteristici:

- perdele din material potrivit pentru bãi

- antibacteriane, rezistente la foc, se sting în caz de incendiu, 
impermeabile la lichide, neiritabile pentru piele, nu se lipesc pe 
piele

- rezistente la pete / antimurdãrire, durabile

- nu este necesarã spãlarea, este suficientã stergerea cu un burete 
îmbibat cu un agent de curãþare

- culori disponibile: blue, alb, galben, bej, verde deschis

Dimensiuni disponibile: la cerere.

Materialul CHEK este alcãtuit din 3 straturi:

- stratul mijlociu: þesãturã realizatã din fibre sintetice ºi 
componente antibacteriene. 

- 2 straturi externe dintr-un film cu suprafaþã antibacterianã ce 
este garantatã un timp îndelungat 

Dimensiuni (L x H) / cm:

VH/C 121 140 x 120

VH/C 122 140 x 140

VH/C 151 170 x 120

VH/C 152 170 x 140

VH/C 211 220 x 120

VH/C 212 220 x 140

VH/C 100 100 x 80

VH/C 120 120 x 80

DUV 120 x 190 
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Paravane separatoare

Paravane rabatabile, ramã de aluminiu - RPM 
Ramã: aluminiu anodizat, partea superioarã ºi cea inferioarã
realizate din poliamidã, culoare gri

®Paravan: material CHEK  (vezi perdele)
Culori: albastru, alb, galben, bej sau verde deschis
RLP/2 2 secþiuni, înãlþime 165 cm, lãþime 101 cm, 

greutate 3,8 kg
RLP/3 3 secþiuni, înãlþime 165 cm, lãþime 156 cm, 

greutate 5,7 g
RLP/4 4 secþiuni, înãlþime 165 cm, lãþime 204 cm, 

greutate 7,6 g
RLP/5 5 secþiuni, înãlþime 165 cm, lãþime 259 cm, 

greutate 9,5 g

Paravane rabatabile, ramã de fag - RPM 
Ramã: fag lãcuit alb sau natural. Roþi cromate. Balamale cromate 
306° C. 

®Paravan: material Trevira CS (vezi perdele)
RLP/3RO 3 secþiuni, înãlþime 165 cm, lãþime 150 cm, 

greutate 9,4 g
RLP/5RO 5 secþiuni, înãlþime 165 cm, lãþime 250 cm, 

greutate 16,1 kg



CAPITOLUL 4 - UNITÃÞI TERMINALE 
                          ACCESORII

Unitãþi terminale

Distribuitori

Conectori

Tuburi



Unitãþi terminale

Unitãþi terminale pentru gaze medicale - MED
Gaze: O , Aer, N O, Vacuum, CO , N2 2 2 2

Presiune:
gaze: 5 bar ± 0.5 bar
vacuum: - 0.7 bar ± 0.2 bar

Siguranþã: codificare a culorilor ºi geometricã
Codificarea culorilor: în concordanþã cu EN 737-1
Standarde: EN 737-1 ºi DIN 13260-2
Clasificare conform DMM 93/42 EEC: clasa IIa
Montare:
- la suprafaþã (pe perete)
- încastrat în perete

Standarde disponibile tip DIN, BS, NF, UNI
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Unitãþi terminale pentru gaze medicale - Forano GRE
Gaze: O , Aer, N O, Vacuum, CO , N2 2 2 2

Presiunea de acþionare:
gaze: 4 - 5 bar
vacuum: 0 ÷ - 0.4 bar

Siguranþã: codificare a culorilor ºi geometricã
Codificarea culorilor: neutrã sau în concordanþã cu EN 737-1
Clasificare conform DMM 93/42 EEC: clasa IIa
Modele:
- la suprafaþã (pe perete)
- încastrat în perete

Standarde disponibile tip DIN, BS, NF, UNI



Unitãþi terminale
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Unitãþi terminale pentru evacuare gaze anestezice MED
Gaze: Aer
Debit: min. 50l/min la 5 bar.
Standarde: EN 737-4 ºi DIN 13260
Clasificare conform DMM 93/42 EEC: clasa IIa
Montare:
- la suprafaþã (pe perete)
- încastrat

Unitãþi terminale pentru evacuare gaze - GRE
Gaze: Aer
Debit: min. 50l/min la 5 bar.
Standarde: EN 737-2
Clasificare conform DMM 93/42 EEC: clasa IIa
Dimensiuni (LxHxA): 145 x 120 x 65 mm
Montare: pe rampã, pe consolã, la suprafaþã, încastrat



Unitãþi terminale
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Unitãþi terminale pentru instrumente chirurgicale
acþionate cu aer - MED
Gaze: Aer
Presiunea de acþionare: 7-10 bar
Debit: 500 l/min la 8 bar
Clasificare conform DMM 93/42 EEC: clasa IIa
Montare:
- la suprafaþã (pe perete)
- încastrat în perete

Standard: EN 737-1

Unitãþi terminale pentru instrumente chirurgicale
acþionate cu aer - Standard DIN - GRE
Gaze: Aer
Presiunea de acþionare: 7-10 bar
Debit: 500 l/min la 8 bar
Standard: EN 737-1
Clasificare conform DMM 93/42 EEC: clasa IIa
Montare:
- pe rampa la capul patului (BHU)
- la suprafaþã
- încastrat în perete



Distribuitori
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Distribuitor tip Y MED / GRE
Unitate de conectare - pentru gaze medicale comprimate (O , aer,2

N O, CO ) ºi vacuum cu montare pe unitatea terminalã. Debitul este 2 2

distribuit rapid prin cei 2 conectori ai distribuitorului tip Y. Fiecare
conector rapid respectã cerinþele standardului DIN 13260-2.
Realizat din metal cromat.
Debitul depinde de debitul din sistemul central de distribuþie al 
gazelor, minim 20 l/min pe conector
Dimensiuni: 160 x 320 x 150 mm
1010xxx Distribuitor tip Y - MED, standard DIN, 

xxx= 103 -aer ; 203 - O ;303 - vacuum; 403 - N O;2 2

  503- CO  - 503; 603 - N2 2

901.1xx Distribuitor tip Y (gaze medicale) - GRE, standard DIN
xx= 20 - O ; 30 - aer; 40 - vacuum; 50 - N O; 19 - CO2 2 2

60 - gaze speciale

Distribuitor cu 2 sau 3 prize gaze medicale - TPS
(O , aer, N O, CO vacuum)2 2 2,

În conformitate cu standardul DIN 13260-2. Se monteazã cu ºurub pe
bara euro-rail.
Realizat din metal, vopsit în câmp electromagnetic, alb
Intrare: conector tip NIST, standard EN 739
Standard DIN 13260-2
Debitul depinde de sistemul central de distribuþie al gazelor, max 60
l/min.
Dimensiuni: 110 x 50 x 50 mm
902.6xx Ieºire: 2 prize

xx= 38 - O ; 40 - aer; 39 - vacuum; 41 - N O2 2

902.6xx Ieºire: 3 prize
xx= 42 - O ; 43 - aer; 44 - N O2 2
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Conectori

Conectori

1. Conector FLM tip UNI 9507 cu filet ISO G. 1/4"F 

2. Conector FLM tip UNI 9507 pentru gaze medicale comprimate 
cu tub conector de  6.5 ºi pentru vacuum cu tub conector de 

8.5

3. Conector TPS tip DIN 13260 cu filet ISO G. 1/4"F

4. Conector TPS tip DIN 13260 pentru gaze medicale 
comprimate cu tub conector de  6.5 ºi pentru vacuum cu tub 

conector de  8.5 

5. Conector TPS tip BS 5682 cu filet ISO G. 1/4"F

6. Conector TPS tip BS 5682 pentru gaze medicale comprimate 
cu tub conector de  6.5 ºi pentru vacuum cu tub conector de 

8.5

7. Conector FLM tip NIST EN 739 cu filet ISO G. 1/4"F

8. Conector FLM tip NIST EN 739 pentru gaze medicale 
comprimate cu tub conector de  6.5 ºi pentru vacuum cu tub 

conector de  8.5 

- FLM / TPS

3. 4.

5. 6.

1. 2.

7. 8.

Conector în unghi cu furtun - TPS
În conformitate cu standardul: EN 739. Cu supapã de sens.
Culori disponibile:- negru cu scris alb; - în conformitate cu EN 739 
(ISO 32): alb (O ), alb/negru (Aer), albastru (N O), vacuum2 2

(galben)
Conector cu furtun cu presiune joasã pentru a conecta gazul de la 
unitatea terminalã la un dispozitiv medical.
Conector de intrare: conector în unghi specific fiecãrui gaz, în 
conformitate cu standardul DIN 13260-2, la cerere, în conformitate
cu standardele: BS, SS, NF ºi UNI
Conector de ieºire: NIST, în conformitate cu EN 739
Reducerea presiunii: < 500 mbar / la 3.2 bar ºi 200 l/min
Lungimi: 1.5 m, 3 m, 5 m (alte dimensiuni la cerere) 



Conectori ºi tuburi
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Tuburi de conectare pentru gaze medicale
Culori disponibile:- negru cu scris alb; - în conformitate cu EN 739 
(ISO 32): alb (O ), alb/negru (Aer), albastru (N O), vacuum2 2

(galben)conformitate cu standardul ISO 32, în funcþie de natura
gazului
Diametru interior: aprox 6.7 mm
Diametru exterior: aprox 12 mm 

Conectori pentru evacuare gaze anestezice, în concordanþã cu
standardul EN 737 - 4. Modele: AGSS din oþel inoxidabil, NGA din
alamã cromatã

Conector pentru echipamente cu aer comprimat, corp din
metal anodizat, la exterior alamã cromatã negru. Cu ºtuþ pentru
alimentare ºi evacuare concentricã, în conformitate cu standardul EN
737-1.

Tub anti-obturare
În conformitate cu standardul EN 739
- O 5 x 11.5 pentru gaze medicale, disponibile în culorile: alb, alb-
negru ºi albastru
- O 6.3 x 13.5 pentru aspirare, disponibile în culorile galben ºi
verde



Accesorii
Foaie de observaþii



CAPITOLUL 5 - REDUCTOARE DE
PRESIUNE ªI BUTELII

Unitãþi portabile pentru oxigenoterapie

Butelii

Reductoare de presiune
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Reductoare de presiune

Reductoare de presiune - MED
Presiunea maximã de intrare: pânã la 200 bar
Presiunea de ieºire: 5±0.5 bar
Debit maxim de ieºire: 150 l/min
Reglarea debitului de ieºire de la 0-25 l/min
Compatibilitate: oxygen (O ), aer, CO2 2

modele disponibile de reductoare de presiune
1300001 cu debit de ieºire reglabil (0-5 l/min)
1300007 cu debit de ieºire fix
1300008 cu debit de ieºire direct
1300009 cu debit de ieºire direct ºi cu supapã cu sens unic
1300011 cu debit reglabil în trepte: 0, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 15, 20, 25 l/min
1300018 cu debit reglabil în trepte: 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 l/min
1300022 cu debit reglabil în trepte: 0, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3, 4, 5 l/min
1300030 cu presiune reglabilã: 0-5 bar
1300002 cu debitmetru (0-15 l/min) ºi umidificator reutilizabil-300 ml
1300003 cu debitmetru (0-15 l/min)
1300012 cu debitmetru (0-15 l/min), umidificator reutilizabil-300 ml ºi

unitate de aspiraþie
1300013 cu debitmetru (0-15 l/min) ºi unitate de aspiraþie

Reductoare de presiune FM pentru diferite gaze - FLM
Montare rapidã pe butelii, piuliþã de conectare pentru orice tip de gaz,
în concordanþã cu standardele Europene
Realizate din alamã placatã cu crom, echipate cu valvã de siguranþã.
Conector de ieºire cu ISO G 1/4" sau un tub conector ∅ 6
Presiunea maximã de intrare: 200 bar
Debit de ieºire: 0 - 600 l/min
Presiunea de ieºire: 0 - 4 bar
Acurateþea debitmetrului (dacã existã): ±10% V.L. o ±0.5 l/min/
±10% valoare cititã sau ±0.5 l/min.
Disponibile cu debitmetru ºi umificator.

Reductoare de presiune MU pentru oxigen - FLM
Se pot monta direct pe butelii, conector de intrare pentru oxigen, în
concordanþã cu standardele Europene. Se pot folosi în spaþii foarte mici.
Cu tub conector ∅ 6.5 ºi calibrare a presiunii presetatã pe ieºire cu un
singur calibru pentru verificarea conþinutului butelie. Debitmetru cu
ceas poziþionat radial sau axial pentru a permite dozajul chiar ºi în
poziþie orizontalã.
Realizate din alamã placatã cu crom, echipate cu valvã de siguranþã
Presiunea maximã de intrare: 200 bar
Debit de ieºire: 0 - 80 l/min
Presiunea de ieºire: 0 - 4 bar
Acurateþea debitmetrului (dacã existã): ±10% V.L. o ±0.5 l/min/
±10% valoare cititã sau ±0.5 l/min.

FM

MU
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Reductoare de presiune

Reductoare de presiune tip EASYCARE pentru toate tipurile
de gaze - FLM
Se pot monta direct pe butelie. Au o construcþie compactã ºi uºoarã în
care sunt integrate orificiile calibrate ºi unitatea terminalã (opþional).
Aceste dispozitive sunt potrivite, în special, pentru oxigenoterapie.
Dimensiuni (H x l x A): 118 x 87 x 142 mm, greutate: 1.07 Kg
Presiunea maximã de intrare: 200 bar
Reglarea debitului de ieºire: 2-14 l/min
Debit reglabil în trepte de 2 l/min
Acurateþea debitmetrului: ±10% V.L. o ±0.5 l/min/ ±10% valoare
cititã sau ±0.5 l/min.

Reductoare de presiune Falke pentru oxigen - GRE
În concordanþã cu DIN EN 738-1.
Presiunea maximã de intrare: pânã la 300 bar, cu calibru de presiune,
conectori specifici. 1 sau 2 cuple rapide sau ieºire filetatã.
Dimensiuni: 117 x 74 x 60 mm (H x l x A), greutate: 630 g
Reglarea debitului de ieºire: 0-30 l/min în 10 trepte
Modele disponibile de reductoare pentru fiecare din
departamentele:
STANDARD - debit de ieºire: 0.5 - 15 l/min
STANDARD+ - debit de ieºire: 0.5 - 30 l/min
COPII - debit de ieºire: 0.1 - 5 l/min
NEONATAL - debit de ieºire: 0.05 - 0.5 l/min
910.3xx Ieºire port furtun 9/16"

xx= 50 - Standard; 51 - Standard+; 52 - Copii;
53 - Neonatal

910.3xx Ieºire port furtun, 1 cuplã DIN
xx= 55 - Standard; 56 - Standard+; 57 - Copii;
58 - Neonatal

910.3xx Ieºire port furtun, 2 cuple DIN
xx= 62 - Standard; 63 - Standard+; 64 - Copii;
65 - Neonatal

910.3xx Versiune specialã - 1 Ieºire port furtun, 1 cuplã DIN, 1
Ieºire filetatã M12
xx= 70 - debit fix 4 l/min / 250 kPa-9/16";

71 - debit fix 6 l/min / 250 kPa-9/16";
72 - ieºire cu valvã unisens, 120 l/min/450-G3/8"
73 - ieºire cu valvã unisens, 120 l/min/450-9/16"
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Reductoare de presiune

Reductoare de presiune PRAZIVAL I-III pentru oxigeno-
terapie - GRE
Realizat din metal cromat, în conformitate cu EN 738-1.
Reglare finã continuã a debitului de ieºire de la 0-15 l/min
Presiunea maximã de intrare: pânã la 200 bar
conector de 9/16" pentru pulverizator ºi vaporizator
Duzã de 6 mm pentru fiecare gaz
910.409 Prazival I, 0-15 l/min, ieºire filetatã 9/16"
910.680 Prazival II, 0-15 l/min, ieºire filetatã 9/16"
910.780 Prazival III, 0-15 l/min, ieºire filetatã 9/16"
Accesorii la cerere

Regulatoare de presiune PRAZIVAL IV ºi V pentru gaze - GRE
Realizat din metal cromat. Valvã cu sens unic.
Reglare finã continuã a debitului de ieºire
Presiune de ieºire: 0-6 bar
Presiunea maximã de intrare: pânã la 200 bar
Supapã de siguranþã integratã (numai la PRAZIVAL V)
Duzã de 6 mm pentru fiecare gaz
Disponibile ºi cu pulverizator ºi vaporizator
910.880 Prazival IV, ºtuþ 6 mm / gaz disponibil la cerere
910.890 Prazival V, ºtuþ 6 mm / gaz disponibil la cerere

Reductoare de presiune PRAZICON I, II ºi III pentru gaze - GRE
PRAZICON I ºi II sunt proiectate pentru utilizarea lor în laborator ºi
nu sunt produse medicale.
Dimensiuni: 120 x 90 x 75
Conectori: DIN 13252
PRAZICON III cu egalizator de presiune la ieºire este potrivit
pentru toate tipurile de gaze.
Dimensiuni: 150 x 85 x 85

Reductoarele PRAZICON I, II, III pentru gaze sunt realizate din
alamã cromatã. Reductoare de presiune cu membranã.
Presiune de ieºire: 5±0.5 bar
Presiunea maximã de intrare: pânã la 200 bar
Compatibilitate: O , aer, N O, CO2 2 2

Prazival IV

Prazival III

Prazival II

Prazival I

Prazival V
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Unitãþi portabile pentru oxigenoterapie

Unitate portabilã pentru oxigenoterapie cu geantã de umãr
Dimensiuni: 460x150x200mm
Greutate: 4 kg
Reglarea debitului de ieºire: 0, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 16, 20, 25 l/min.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 l/min.
0, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3, 4, 5 l/min.

Reglarea debitmetrului: 0-12 l/min
Capacitatea buteliei: 2 litri (300 litri de gaz la 150 bari)
Presiunea de umplere a cilindrului: pânã la 180 bar
Timpul de golire al cilidrului: 5 ore, la un debit de ieºire constant de 1 l/min

Modele disponibile
1330001 OXYMED, unitate portabilã pentru oxigenoterapie cu geantã

de umãr
1330002 OXYMED, unitate portabilã pentru oxigenoterapie cu geantã

de umãr, include un sistem electronic cu alimentator

Unitate portabilã pentru oxigenoterapie -TPS
Unitate cu placã metalicã, cu mâner. Unitate portabilã care poate fi folositã
pentru bara euro-rail sau la patul pacientului.
Dimensiuni: 300x750x150mm / Greutate: 8.7 kg
Regulator de presiune
Presiunea maximã de intrare: pânã la 200 bar
Reglarea debitului de ieºire al oxigenului: 0-15 l/min.
Capacitate: 0-5 bar
Butelia
Realizatã din aliaj de aluminium
Capacitatea buteliei: 5 litri
Presiune de lucru: 200 bar

Diverse configuraþii ºi accesorii la cerere.

TEHNOPLUS

SERVICE
Services for life



Unitate portabilã pentru oxigenoterapie ºi aspiraþie cu placã -
MED
Dimensiuni: 335x140x620mm
Greutate: 9 kg
Reglarea debitului de ieºire al oxigenului: 0-15 l/min.
Reglarea vacuumului: 0÷ -0.8 bar
Debitul de aer aspirat: 15 l
Capacitatea buteliei: 3 litri (450 litri de gaz la 150 bari)
Presiunea de umplere a cilindrului: pânã la 180 bar
Timpul de golire al cilidrului: 7.5 ore, la un debit de ieºire constant de 1
l/min
Volumul umidificatorului: 300 ml sau 340 ml sau 500 ml sau 650 ml
Volumul vasului de aspiraþie: 0.5 litri

Modele disponibile
1320001 Unitate portabilã cu placã transport, inclusiv butelie,
reductor de presiune, debitmetru cu umidificator ºi mascã
1320002 Unitate portabilã cu placã transport, inclusiv butelie,
reductor de presiune, debitmetru cu umidificator, mascã, unitate de
aspiraþie ºi vas de aspiraþie
1320003 Unitate portabilã cu placã transport, inclusiv butelie,
reductor de presiune, debitmetru, mascã ºi geantã de resuscitare
1320004 Unitate portabilã cu placã transport, inclusiv butelie,
reductor de presiune, debitmetru, mascã, unitate de aspiraþie ºi vas de
aspiraþie

Unitate portabilã pentru oxigenoterapie ºi aspiraþie cu placã
din oþel inoxidabil - GRE
Unitate cu placã din oþel inoxidabi, cu mâner. Unitate portabilã care poate
fi montatã pentru bara euro-rail sau la patul pacientului.
Dimensiuni: 330x520x120mm / Greutate: 8.7 kg
Conector intrare: DIN 477-1
Presiune de intrare: 500 kPa ± 50kPa

Presiune de ieºire: 0-315 bar
Valvã de siguranþã integratã
Ieºire: conector DIN 13260-2
Material: alamã cromatã, sticlã de 0.25 l sterilizabilã la 134°C
Unitatea de insuflare:
Debit: 0-15 l/min
Acurateþe: ± 10% din valoarea mãsuratã

Umidificator: reutilizabil cu filet 9/16"
Ieºire: niplu cu diametru de 6 mm
Ejectorul pentru vacuum
Capacitate: ajustabilã între 0 ºi -90kPa (0 ºi 0.9 bar)
Consumul de oxigen: max. 30 l/min la -90kPa
Aspirare: cel puþin 20 l/min la -90kPa
Volumul vasului de aspiraþie: 0.25 litri, cu protecþie la supraplin
902.636 unitate portabilã, NIST, butelie O de 2 l (goalã)2

902.637 unitate portabilã, NIST, butelie O de 3 l (goalã)2

902.645 unitate portabilã, NIST, fãrã butelie
Accesorii la cerere

Unitãþi portabile pentru oxigenoterapie
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Butelii
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Recipiente butelii pentru oxigen medicinal, din aliaj de 
aluminiu
Butelii cu greutate redusã, uºor de manevrat.
Suprafaþã interioarã netedã, inertã care previne contaminarea. 
Rezistenþã excelentã la coroziune.
Menþin puritatea gazului.
Construcþie rezistentã, fãrã suduri.
Capacitãþi butelii: 
0.8 litri 
1.0 litri
1.5 litri
2.0 litri
3.0 litri
4.0 litri
5.0 litri
Detalii la cerere

6.0 litri
7.0 litri
8.0 litri
10.0 litri
12.0 litri
14.0 litri
40.0 litri (realizatã din oþel)



Accesorii
Foaie de observaþii

Observaþii:



Accesorii
Cuprins

2. UNITĂŢI DE ASPIRAŢIE

Regulatoare de vacuum
Unităţi de aspiraţie cu jet de aer (efect Venturi)
Vase de siguranţă
Vase colectoare pentru secreţii
Furtune de legătură. Vas spălător sonde. Filtre microbiologice.
Sisteme pentru drenaj permanent
Sisteme mobile pentru aspiraţie

1. OXIGENOTERAPIE
Debitmetre
Umidificatoare
Accesorii

3. ELEMENTE DE FIXARE ŞI ACCESORII

Suporţi de fixare pe bara euro-rail
Coşuri cu montare pe bara euro-rail
Sisteme de depozitare pe bara euro-rail
Stative pentru perfuzii
Urologie/Centre de igienă
Lămpi pentru examinare/citit
Braţe telescopice pentru perdele separatoare. Paravane şi perdele separatoare

5. REDUCTOARE DE PRESIUNE ŞI BUTELII

Reductoare de presiune
Unităţi portabile pentru oxigenoterapie
Butelii

Abrevieri:
®TPS - produs fabricat de Tehnoplus  Medical, România

MED - produs fabricat de Medicop Ltd, Slovenia
FLW - produs de Flowmeter S.p.A., Italia
GRE - produs fabricat de Greggersen Gasetechnik GmbH, Germania
PRV - produs fabricat de Provita Medical Gmbh, Germania
RPM - produs fabricat de Ropimex R. Opel Gmbh, Germania

fabricat 

4. UNITĂŢI TERMINALE. ACCESORII.

Unităţi terminale
Distribuitori
Conectori
Tuburi

CERERE DE OFERTĂ

CERERE DE OFERTĂ

Denumirea produsului Codul articolului Nr. bucăţi

Vă rugăm xeroxaţi acest formular, completaţi-l şi trimiteţi-l la numărul de fax:

0372.87.26.26

Nume....................................................

Prenume......................................................

Funcţie........................................................

Unitate sanitară..................................................

Adresa..........................................................

Telefon............................................................

Fax................................................................

e-mail............................................................

 
Str. Odobeşti Nr. 1, Sector 3, Cod Poştal 032151  Bucureşti  -  ROMÂNIA

Cod Unic de Înregistrare: 4261939 / Atribut fiscal: R / Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J40/13952/1993
•

internet: www.tehnoplus.ro • e-mail: tehnoplus@tehnoplus.ro 

TEHNOPLUS MEDICAL
Tel.: 021 3485272
Fax: 021 3485343

www.tehnoplus.ro 
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