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Utech UT100V
Přenosný pulzní oxymetr
Malý a lehký pulzní oxymetr s barevným LCD displejem, vybavený zvukovými a světelnými
alarmy. Oxymetr je vhodný pro monitorování psů, koček a koní, stačí jen zvolit vhodný SpO2
senzor Nellcor.

Monitorování parametrů SpO2 a tepové frekvence
Barevný LCD displej s rotací
Menu v českém jazyce
Zobrazení měřených hodnot, plethysmografické křivky a
tabulkových trendů nebo grafu
Výběr ze tří nastavitelných režimů
Zvukový a světelný alarm
Velká kapacita paměti pro naměřené hodnoty
Přenos dat do počítače pomocí softwaru
Kompatibilní se senzory Nellcor(nejrozšířenější a
nejlevnější senzory na trhu)
Provoz 4x AA baterie (20h nepřetržitého provozu)
Automatické vypnutí přístroje
Hmotnost: 258g
Rozměry: 135x75x28mm
Dodáváno v sestavě: přístroj, sonda, uživatelský manuál
Volitelné příslušenství: ochranné silikonové pouzdro/stojánek
brašna pro uskladnění či přenášení, AC adapter, software pro
přenos a analýzu dat

silikonové ochranné pouzdro / stojánek
brašna pro přenášení nebo uskladnění
AC adaptér
software pro přenos a analýzu dat
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SurgiVet V1030
Přenosný digitální pulzní oxymetr
Nejnovější model pulzního oxymetru BCI/SurgiVet, který Vám vždy zaručí spolehlivé výsledky v
náročných podmínkách. Díky své flexibilnosti a možnostem nastavení je prakticky využitelný v
jakémkoliv prostředí. Digitální pulzní oxymetr Spectro 1030 umožňuje měřit SpO2 a pulz při nízké
krevní perfuzi a eliminuje pohybové artefakty.

Monitorování parametrů SpO2 a tepové frekvence
Digitální autokorelace pro potlačení pohybových
artefaktů a monitorování při nízké perfuzi
Velký LED displej, který je snadno čitelný i z velkého úhlu
Bargraf pulzace
Lehce ovladatelný
světelný a zvukový alarm
3 operační režimy – klinický, spánkový a domácí užití
Velice odolný kryt
Kompatibilní se všemi senzory BCI™ a Nellcor
Bateriové napájení
Hmotnost: 340 gramů
Dodáváno v sestavě: přístroj, 4x AA baterie, sonda,
uživatelský manuál
Volitelné příslušenství: dokovací stanice, ochranné pouzdro,
dobíjecí lithiový akumulátor, síťový zdroj, USB kabel tiskárna,
kompletní řada sond SpO2
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Utech VS2000V
Lůžkový pulzní oxymetr / Monitor neinvazivních tlaků / Monitor vitálních funkcí
Kompaktní, snadno přenosný a cenově dostupný monitor vitálních funkcí VS2000. Monitor
vyniká svou nízkou hmotností(2kg) a možností provozu na baterii až 5 hodin. Nízké provozní
náklady díky použití senzorů Nellcor

přehledný 7“ barevný TFT displej s nastavitelnou svítivostí
menu v českém jazyce
kompaktní a jednoduše přenosný
zobrazení až 3 křivek
detekce S-T segmentu
zobrazení velkých čísel na displeji
světelné a zvukové alarmy se záznamem
ovládání pomocí otočného kurzoru a tlačítek přímých vstupů
zpětné zobrazení grafických a tabulkových trendů měřených
parametrů
SpO2 senzory Nellcor
záložní akumulátor pro provoz až 5h
Rozměry 300x180x129mm
váha 2kg

VOLITELNÁ KONFIGURACE:
• SpO2 (Nellcor)
• NIBP
• SpO2+NIBP
• SpO2+EKG
• EKG+NIBP
• SpO2+NIBP+EKG/Resp
• SpO2+NIBP+EKG/Resp+Teplota
• SpO2+NIBP+EKG/Resp+Teplota+CO2(ETCO2, InsOC2 a RR)
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Contec CMS8000V
Monitor vitálních funkcí
Kompaktní, spolehlivý a cenově dostupný monitor vitálních
funkcí Contec CMS8000V. Monitor je určen hlavně pro
monitorování psů, koček a koní. Možnost připojení přes 3G,
wifi nebo LAN k centrálnímu monitorovacímu systému.
přehledný 12,1“ barevný LCD displej
dotykový displej(CMS7000 Plus)
menu v českém jazyce
jednoduché a intuitivní ovládání
zobrazení až 8 křivek
zobrazení velkých čísel na displeji
světelné a zvukové alarmy
alarmy: technické, 71 fyziologických a 60 arytmií
výpočet dávkování medikamentů
3G, wifi nebo LAN propojení s centrálním monitorovacím systémem
záznam 480 hodin trendů a 2400 měření NIBP
ukládaní dat a aktualizace softwaru přes USB rozhraní
akumulátor pro 2h provozu při převozu pacienta
možnost upevnění na zeď nebo pojízdný stojan
rozměry: 310x140x263(mm)
hmotnost: 3,8kg

Základní parametry:
3/5 svodé EKG, respirace, NIBP, digitální SpO2, 2x teplota, baterie
Volitelné parametry:
12svodové EKG, 2-IBP, EtCO2,(sidestream, mainstream), dotykový displej, vestavěná tiskárna,
VGA výstup, extra baterie, pojízdný stojan a držák na stěnu
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Hersill V7
Kvalitní, výkonná a spolehlivá přenosná odsávačka, kterou lze použít díky své všestrannosti v každé
ordinaci a klinice.
Odsávačky s vysokým podtlakem: maximální průtok 14, 20 nebo 30L/min(dle typu odsávačky)
Odsávačky s nízkým podtlakem: nepřetržitý střídavý průtok 5l/min(typ odsávačky G7), speciálně
vyvinutá odsávačka pro rány s drenáží.
Odsávačky V7 plus b, V7 plus b emergency and V7 mx jsou speciálně navrženy pro transporty

KVALITA / VÝKON / PŘESNOST / SPOLEHLIVOST
Ergonomický kryt z ABS plastu. Úchytný systém na zadní straně krytu obstál testován na zátěž 10G..
Pístová odsávačka (V7g: membránová odsávačka). Všechny modely mají bezolejový a bezúdržbový agregát
Otočný knoflík podtlaku (V7g:otočný knoflík programu a podtlaku )
Rozsah podtlaku: 0-100kPa / 0-760 mmhg (V7g zobrazení podtlaku: 0-20kPa / 0-150mmHg)
Voděodolné tlačítko ON/OFF s ochrannou krytkou
Baterie: LED ukazatel stavu(u všech modelů)
1L polykarbonátová nádoba s pojistným ventilem proti přeplnění nebo jednorázové sáčky
Bakteriální filtr a sací hadice(PVC 8x13mm / 2m ) součástí přístroje
Yankauerova kanyla
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Hersill V7
V7
ac

V7
dc

V7
plus ac

V7
plus dc

V7
plus b

V7
plus b
emergency

V7
mx

V7
g

5320201

5320211

5320251

5320251

5320261

5320281

5320236

5320271

Nádoba PC2

53220202

5320212

53220242

5320252

5320262

5320282

5320237

53220273

Příkon

220V(ac)
50Hz

12V(dc)

220V(ac)
50Hz

12V(dc)

12V(dc)
Baterie

12V(dc)
Baterie

240V(ac)
12V(dc)
Baterie

240V(ac)
12V(dc)
Baterie

Maximální sání

20 l/min

14 l/min

30 l/min

30 l/min

30 l/min

30 l/min

30 l/min

5 l/min

Maximální podtlak

80 kPa
600 mmHg

85 kPa
562 mmHg

84 kPa
630 mmHg

84 kPa
630 mmHg

84 kPa
630 mmHg

84 kPa
630 mmHg

84 kPa
630 mmHg

20 kPa
150 mmHg

Výkon

250W

18W

120W

85W

85W

85W

160W(ac)
84W(dc)

35W(ac)
30W(dc)

12V-4,5Ah
Ac-Pb
65 min

12V-4,5Ah
Ac-Pb
65 min

12V-4,5Ah
Ac-Pb
65 min

12V-1,3Ah
Ac-Pb
120 min

•

•

Nádoba PC1

Interní baterie

AC bateriové
napájení
AC/DC bateriové
napájení

volitelný

volitelný

•
•

•
•
•

•
•

•
•

4,2 Kg

4,5 Kg

2,5 Kg

10G držák na stěnu a
12V napájení

Kabel 12/24V

Bakteriální filtr

•

•
•

•

Hlučnost

Váha

Rozměry

Potřebný prostor pro
uchycení v záchrance
Rozměry balení

•
•

49 ± 1,5dB (AS) / 1 m

3 Kg

2,2 Kg

3,5 Kg

2,5 Kg

4,2 Kg

__________________výška
250 mm

šířka
395 mm (nádoba PC1)
428 mm (nádoba PC2)

290 mm

395 mm (nádoba PC1)
428 mm (nádoba PC2)

460 x 210 x 290 mm
(Š x H x V)

hloubka_______________
160 mm

168 mm

____________________________________________________
9
ALWIL Medical s.r.o.
V Podhájí 776/30 • 400 01 • Ústí nad Labem • Czech Republic
tel. +420 475 210 451 • fax: +420 475 209 183 • info@alwilmedical.com

Hersill V7
4320290 základní držák na stěnu

4320301 10G držák na stěnu
4320300 10G držák na stěnu včetně 12V dobíjení

4383001 PC1 (polykarbonátová láhev 1L)
4383000 PSU1 (polysulfonová láhev 1L)
Jednorázové sáčky na sekret jsou v nabídce také.
4320021 mobilní držák
3383007 nádoba na čištění sond
(polykarbonát)

4383002 PC2 (polykarbonátová láhev 1,75L)
4383012 PSU2 (polysulfonová láhev 1L)
Jednorázové sáčky na sekret jsou v nabídce také.

4320032 12V adaptér

4320033 napájecí zdroj baterie 220V-12V

3320223 transportní brašna

0320014 ochranné pouzdro kompatibilní s
10G držákem na stěnu

4340001 kovový rovný katétr
4340002 kovový zahnutý katétr
4340000 kovový držák katétru

3320534 hydrofobní bakteriální filtr

0940023 PVC hadice 8x13mm
(1m, 30m v roli)

0310017 jednorázová Yenkauer kanyla
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Hersill EuroVac H-90
Chirurgická odsávačka EuroVac H-90 je nová generace odsávaček od společnosti Hersill. Tato
odsávačka vyniká svým výkonem, kterým se zařadila mezi nejvýkonnější odsávačky na trhu.
EuroVac H-90 je určena pro odsávaní při chirurgických zákrocích, endoskopiích a uvolňování
dýchacích cest.

KVALITA / VÝKON / PŘESNOST / SPOLEHLIVOST
odolná odsávačka díky polypropylenovému šasi
4 integrovaná 80mm kolečka pro pohodlný přesun, dvě kolečka jsou opatřena brzdami a jedno je antistatické
dvoupístová bezolejová, bezúdržbová odsávačka s výkonem až 90 L/min.
2x polysulfonové 4 L autoklávovatelné nádoby na sekret
Otočný knoflík pro výběr nádoby(levá, práva) s třemi filtry pro každou nádobu
On / Off vypínač a otočný knoflík pro přesnou regulaci vakua
manometr pro přesné nastavení podtlaku: (0-100 kPa / 0-760 mmHg / 0-14,7 Psi)
Ovládání odsávačky nohou pomocí pedálů(zapnutí / vypnutí, a regulace tlaku)
3m odsávací PVC hadice (Ø8 mm vnitřní - Ø15 mm vnější)
maximální sání: 91 L/min (60 Hz)
maximální podtlak: 93 kPa – 933 mbar – 700 mmHg
hlučnost: 50 ±1,5 dB (AS) 1m
výkon: 300 W
napětí: 200 – 240 V (50-60 Hz)
rozměry: 900 x 500 x 470 mm
váha: 24,5 kg
normy: EN ISO 10079-1:1999 - 93/42/CEE. Class IIb - EN 60601-1: Class I, Type BF, IPX1
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SN-50C6
Jednokanálový injekční dávkovač
Jednokanálový injekční dávkovač SN-50C6 se vyznačuje jednoduchým ovládáním a přesným
dávkováním díky svému preciznímu řídícímu systému. Hlavní výhodou je jednoduchá
kalibrace na jakýkoliv typ stříkačky, čímž pomáhá šetřit náklady spojené s pořizováním
předepsaných, většinou drahých stříkaček.

základní model
snadná obsluha, vysoká kvalita
automatická kalibrace na jakýkoliv typ stříkačky
automatické rozpoznání velikosti stříkačky
tříúrovňový alarm okluze
nastavování limitů dávkovaného množství
informování o nadávkovaném množství
KVO
rychlé nastavení hodnoty dávkování
uzamknutí tlačítek při dávkování
optické a akustické alarmy
indikátor síťového a bateriového napájení
výdrž baterie až 6 hodin
rozhraní RS232
paměť na 1000 záznamů
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SN-50F6
Dvoukanálový injekční dávkovač
Dvoukanálový injekční dávkovač SN-50F6 se vyznačuje jednoduchým ovládáním a přesným
dávkováním díky svému preciznímu řídícímu systému. Hlavní výhodou je jednoduchá kalibrace
na jakýkoliv typ stříkačky, čímž pomáhá šetřit náklady spojené s pořizováním předepsaných,
většinou drahých stříkaček. Samozřejmostí je odlišné dávkování pro každý kanál a možnost
využívání pouze jednoho kanálu.

dva kanály s odlišným dávkováním
možnost používání pouze jednoho kanálu
snadná obsluha, vysoká kvalita
automatická kalibrace na jakýkoliv typ stříkačky
automatické rozpoznání velikosti stříkačky
tříúrovňový alarm okluze
nastavování limitů dávkovaného množství
informování o nadávkovaném množství
KVO
rychlé nastavení hodnoty dávkování
uzamknutí tlačítek při dávkování
optické a akustické alarmy
indikátor síťového a bateriového napájení
výdrž baterie až 6 hodin
rozhraní RS232
paměť na 1000 záznamů
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SN-1500H
Infuzní pumpa
Infuzní pumpa SN-1500H se vyznačuje jednoduchým ovládáním a přesným dávkováním, o
které se starají dva procesory. Hlavní výhodou je možnost kalibrace na jakýkoliv infuzní set,
čímž šetří náklady. Mezi další přednosti patří například chytrá kompenzace pulzování infuze,
možnost ohřevu infuze, vysoce kvalitní pohonná jednotka s tišším chodem a méně vibracemi
či osvětlení komory, které pomáhá zavádění infuzního setu při zhoršených světelných
podmínkách.

snadná obsluha, vysoká kvalita

funkce „chytré“ kompenzování pulzace

dvouprocesorový systém zaručující maximální
bezpečnost dávkování

možnost napájení pomocí 12 V DC

možný ohřev infuze
optické a akustické alarmy
tříúrovňový alarm okluze
ultrazvukový detektor bublin

indikátor síťového a bateriového napájení
až 6 hodin provozu na akumulátor, volitelně i více
nastavitelný systémový čas
rozhraní RS232

kapkový detektor

možnost bezdrátové komunikace

kontrola rychlosti dávkování

možnost funkce „přivolání sestry“

snadná kalibrace na daný infuzní set

paměť na 1000 záznamů

nastavitelné KVO

možnost horizontální i vertikální instalace

podsvícený LCD displej s možností nastavení
dávkování dle tělesné hmotnosti
vestavěné osvětlení infuzního setu pro noční
provoz
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SN-1800V
Infuzní pumpa
Infuzní pumpa SN-1800V se vyznačuje jednoduchým ovládáním a přesným dávkováním, o
které se starají dva procesory. Hlavní výhodou je možnost kalibrace na jakýkoliv infuzní set,
čímž šetří náklady. Mezi další přednosti patří například chytrá kompenzace pulzování infuze,
možnost ohřevu infuze, vysoce kvalitní pohonná jednotka s tišším chodem a méně vibracemi
či osvětlení komory, které pomáhá zavádění infuzního setu při zhoršených světelných
podmínkách.

snadná obsluha, vysoká kvalita

funkce „chytré“ kompenzování pulzace

dvouprocesorový systém zaručující maximální
bezpečnost dávkování

možnost napájení pomocí 12 V DC

možný ohřev infuze
optické a akustické alarmy
tříúrovňový alarm okluze
ultrazvukový detektor bublin
kapkový detektor
kontrola rychlosti dávkování
snadná kalibrace na daný infuzní set

indikátor síťového a bateriového napájení
až 6 hodin provozu na akumulátor, volitelně i více
nastavitelný systémový čas
rozhraní RS232
možnost bezdrátové komunikace
možnost funkce „přivolání sestry“
paměť na 1000 záznamů
možnost horizontální i vertikální instalace

nastavitelné KVO
podsvícený LCD displej s možností nastavení
dávkování dle tělesné hmotnosti
vestavěné osvětlení infuzního setu pro noční
provoz
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SN-H10
Průtokový ohřívač infuzních roztoků
SN-H10 je univerzální ohřívací systém určený pro ohřev všech typů infuzí a krevních produktů
na operačních sálech a následné pooperační péči. Všechny medicínské kapaliny jsou ohřívány
v elektricky vyhřívané formě a ve standardních infuzních setech jsou v teplém stavu dodávány
až ke kanyle.

snadná obsluha, vysoká kvalita
přesné udržování nastavené teploty
bezpečný díky alarmům
dva nezávislé teplotní senzory
rozmezí teplot: 35-42°C
hmotnost: 0,25kg
dodáváno v sestavě: držák pro uchycení na tyč,
poutko pro zavěšení, napájecí adaptér, manuál v
českém jazyce
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Surtron 50D/80D
Elektrochirurgická jednotka
Základní a nejjednodušší vysokofrekvenční přístroj pro chirurgii měkkých tkání.

snadná obsluha
pracovní výkon: 50W(50D) a 80W(80D)
pracovní režim: monopolár
pracovní výstup: koagulace a řez
rozměry: 190x239x85cm
hmotnost: 2,5kg
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Surtron 80 / 120 /160
Elektrochirurgická jednotka
Kvalitní a spolehlivý vysokofrekvenční přístroj pro chirurgii měkkých tkání s různými funkcemi
a kompaktním vzhledem.

různé funkce, kompaktní vzhled
snadná obsluha
pracovní výkon: 80W(80), 120W(120), 160W(160)
pracovní režim: monopolár, bipolár
pracovní výstup: 2 typy koagulace a řezu
rozměry: 254x288x104cm
hmotnost: 5kg
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Vela a Apus Quartz
Sterilizátory
Automatický sterilizátor dodávaný včetně kuliček z křemene a sterilizační komory vyrobené z
nerezové oceli. Je to malý, levný a velmi rychlý sterilizační přístroj. Jeho použití je vhodné do
všech veterinárních ordinací a klinik. STERILIZÁTOR VELA a APUS QUARTZ je vyroben z
nerezové oceli lakované epoxidovým práškovým lakem. Vnitřní válec je plně izolován
keramikou a sklem, které zabraňuje přenášení tepla na vnější části sterilizátoru.

rozměry ster. válce: průměr 38mm a hloubka 75mm

rozměry ster.válce: průměr 65mm a hloubka 75mm

kapacita kuliček z křemene: 200g

kapacita kuliček z křemene: 500g

výkon: 80W

výkon: 160W

napájení: 230/240V

napájení: 230/240V

pojistka: 6,3x32-0,5A

pojistka: 6,3x32-0,8A

perační teplota: 240ºC

perační teplota: 240ºC

vnější rozměry: 104x150x130mm

vnější rozměry: 129x150x160mm

hmotnost: 1,6kg

hmotnost: 1,7kg
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Hot Dry 1,5L a 7L
Horkovzdušné sterilizátory
Horkovzdušný sterilizátor se snadným použitím, bezpečný a výkonný. Je vhodný pro sterilizaci
kovových nástrojů např.: chirurgické nástroje z nerezavějící oceli, nástroje z uhlíkové oceli,
nebo sklo,

rozměry ster. komory: 245x55x115mm

rozměry ster. komory: 415x90x185mm

objem komory: 1,5l

objem komory: 7l

termostat: 50-200ºC

termostat: 50-200ºC

steril. cyklus: 0-120min

steril. cyklus: 0-120min

steril. teplota: 150-180ºC

steril. teplota: 150-180ºC

výkon: 250W

výkon: 400W

napájení: 230/240V

napájení: 230/240V

pojistka: 6,3x32-2A

pojistka: 6,3x32-2A

vnější rozměry: 310x190x190mm

vnější rozměry: 490x230x320mm

hmotnost: 4,9kg

hmotnost: 10,6kg
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Hydra 100
Autokláva třídy N
Autokláva Hydra 100 je vybavena topným tělesem umístěným pod sterilizační komorou,
které umožňuje ohřev destilované vody na 125°C. Tato teplota a tlak vytvořený uvnitř
sterilizační komory poskytuje kompletní sterilizaci nástrojů. Sterilizační zařízení je vybaveno
několika senzory, aby vždy došlo k dosažení nastavené teploty, kterou nelze změnit, aby
nedocházelo k ovlivňování sterilizace.

rozměry ster. válce: průměr 220mm a hloubka 235mm
objem: 9l
sterilizační medium: destilovaná voda
provozní teplota: 125ºC
sterilizační cyklus: 15min
provozní tlak: 1,3-1,6bar
výkon: 1500W
napájení: 230/240V
vnější rozměry: 385x250x310mm
hmotnost: 13,3kg

V případě potřeby lze nabídnout sterilizátory i s vyšším objemem a výkonem.
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Nabídka servisních služeb zdravotnické techniky
Dovolujeme si Vás také oslovit s nabídkou provádění servisních služeb pro zdravotnickou techniku. Našim cílem
je poskytnou komplexní službu a kvalitní a rychlé servisní zásahy u Vašich přístrojů. Naše společnost působí na
českém trhu již 25let a jsme schopni pokrýt celou republiku. Servisní zásahy jsme schopni provádět přímo u Vás v
ordinacích, nebo lze přístroj stáhnout našimi obchodními zástupci, kteří jsou dennodenně v terénu. Dále je také
možné využít služby přepravní společnosti DPD, která po objednání svozu u Vás přístroj vyzvedne a doveze k nám
do servisního centra. Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. čísle 475 210 451. V případě časově
náročnějšího servisního zásahu(nutné objednání náhradního dílu, který je špatně dostupný) jsme schopni
zapůjčit náhradní přístroj, aby nebyl ohrožen chod Vaší praxe.

Seznam druhů zdravotnické techniky, u kterých poskytujeme servisní a kontrolní činnosti:
Monitory vitálních funkcí: GE, Datex, SpaceLabs, Mindray, Philips, Edan, BCI, atd.
Pulzní oxymetry: BCI, Nellcor, Nonin, Edan, Mindray, Novametrix, Masimo atd.
Kapnometry a kapnografy: BCI, Novametrix, Nellcor, Emma, Criticare atd.
NIBP měřiče: Omron, Tensoval atd.
Elektrokardiografy: Schiller, Philips, GE, Fukuda Denshi, Edan atd.
Defibrilátory: Lifepak, Philips, Nihon Kohden, Zoll atd.
Elektrokoagulační přístroje-VF: Ebre, Martin atd.
Chirurgie odsávačky: Medela, Cheiron, Weinmann atd.
Infuzní pumpy a injekční dávkovače: ID, B.Braun, Fresenius, Argus, Terumo atd.
Pro uvedené druhy zdravotnické techniky máme metrologicky vedené testery a simulátory, které jsou pravidelně
kalibrovány v autorizovaných střediscích.
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Příslušenství – SpO2 senzory

SpO2 senzory pro opakované použití
kolíčkový senzor

kolíčkový senzor malý

ušní senzor

silikonový senzor

Rektální reflexní
senzor

„Y“ senzor s klipem

F.
D.

E.
B.
A.
C.

G.

A. Rektální/reflexní SpO2 senzor, 3m
B. Držák pro rektální/reflexní senzor
C. „Y“/univerzální SpO2 senzor, 3,
D. Držák pro „Y“/univerzální senzor, malý
E. Držák pro „Y“/univerzální senzor, střední
F. Držák pro „Y“/univerzální senzor, velký
G. Univerzální VET EKG adaptéry(krokodýl)
(lze připojit na patentek, kleštinku i 4mm banánek)
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Příslušenství – NIBP manžety a hadice
• NIBP manžety jednovývodové
• NIBP manžety dvouvývodové
• NIBP prodlužovací hadice jednovývodové
• NIBP prodlužovací hadice dvouvývodové

• NIBP manžeta stehenní(46-66cm)
• NIBP manžeta pro dospělého - větší(33-47cm)
• NIBP manžeta pro dospělého(25-35cm)
• NIBP manžeta pro dítě(16-26cm)
• NIBP manžeta pro kojence(10-19cm)
• NIBP manžeta pro novorozence(6-11cm)

• NIBP konocovky
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Příslušenství – EKG kabely a koncovky
• EKG kabely v celku
• EKG kabely dělené
• EKG koncovky

• 3-svodové koncovky a kabely
• 4-svodové koncovky a kabely
• 5-svodové koncovky a kabely

• EKG adaptéry
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Příslušenství – teplotní senzory
• teplotní senzory povrchové
• teplotní senzory rektální/jícnové
• teplotní senzory jednorázové
• teplotní prodlužovací kabely
• teplotní redukce

Příslušenství – elektrochirurgie
• rukojeti pro opakované použití
• jednorázové rukojeti
• elektrody pro opakované použití
• jednorázové elektrody

• bipolární pinzety pro opakované použití
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