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LÄÄKINTÄLAITTEET

GE Vscan Dual Probe

Pyydä Tarjous

Tuotenumero: GM000190

GE Vscan 1.2
Vscan on akkukäyttöinen kiinteällä
sektorianturilla varustettu taskukokoinen
skanneri, jossa on väridoppler, kuvien
tallennusmahdollisuus kovalevylle, Micro-SD/
SDHC (max. 32GB) –mustikortille sekä USB –
portin kautta PC –ympäristöön.
Käyttöohjelmat: Sydän (Heart), Vatsa
(Abdominal), obstetriikka. Paino vain 390g.

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: GM000180
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LÄÄKINTÄLAITTEET

Vscanin taskukokoinen siirrettävyys ja
yksinkertaistettu käyttöliittymä mahdollistaa
intergroitumisen tutkimus ja
koulutustilaisuuksiin. Informaatiota voidaan
käyttää perusteellisessa tai vaikeammassa
arvioinnissa ja lisähoitona muiden
lääketieteellisten tietojen kanssa kliinisissä
diagnoosissa rutiinin, säännöllisen
seurannan tai ensihoidon
arviointitilanteessa aikuisille ja lapsille.

LÄÄKINTÄLAITTEET

GE Vscan tarvikkeet

GE Vscan lisäakku
Tuotenumero: H45561BS

LÄÄKINTÄLAITTEET

Pyydä Tarjous

GE Vscan lisäakun laturi
Tuotenumero: H45561BX

Pyydä Tarjous

GE Vscan kantolaukku
Tuotenumero: H45571SR

Pyydä Tarjous
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LÄÄKINTÄLAITTEET

Intubrite Edge Plus
Korkearesoluutioinen kuva
mahdollistaa erinomaisen
näkyvyyden

Kahvan kiinnitys: irroitettava,
180 astetta kääntyvä,
ylös/alas -suunnassa säädettävä

Varsi ja kieli ruostumatonta
terästä ja alumiinia

Tuotenumero: VLS6600

Intubrite Edge Plus -videolaryngoskooppi tekee haastavastakin intubaatiosta helpompaa.
Suuri 3,5” näyttö ja korkearesoluutioinen kuva mahdollistavat erinomaisen näkyvyyden.
Ominaisuudet:

●
●
●
●
●

Tallentaa sekä kuvia että videoita
Mahdollisuus asettaa videotallennus tapahtumaan automaattisesti aina intubaation alkaessa
Kestävä rakenne
Patentoitu valkoinen/UV LED -valo
Korkearesoluutioinen kuva

Pyydä Tarjous
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LÄÄKINTÄLAITTEET

Suuri 3,5” näyttö

LÄÄKINTÄLAITTEET

Intubrite VLS 8800 videolaryngoskooppi
Intubrite VLS 8800 -videolaryngoskooppi tekee haastavastakin intubaatiosta helpompaa.
Suuri 8” näyttö ja korkearesoluutioinen kuva mahdollistavat erinomaisen näkyvyyden.
Yhteensopiva kaikkien Intubrite-kielien kanssa.
Helppokäyttöinen
• Laitteen käyttöönotto ei vaadi henkilöstön lisäkoulutusta
• Varsi ja kielet helppo sterilisoida
• Automaattisesti käynnistyvät videomonitorit tekevät toimenpiteen aloittamisesta nopeaa
• Sopii yhteen kaikkien Intubrite-kielien kanssa

LÄÄKINTÄLAITTEET

Erinomainen näkyvyys
• Patentoitu valkoinen/UV LED -valo valaisee kohteen selkeästi
• Korkearesoluutioinen kuva

Tuotenumero: VLS8800

Pyydä Tarjous
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LÄÄKINTÄLAITTEET

corpuls³

Suuri 8,3-tuumainen
värinäyttö

Intuitiivinen
käyttöliittymä
ja kätevä
valintakiekko

Laaja tulostin (106 mm),
joka pystyy tulostamaan
yhtäaikaisesti jopa 6 eri käyrää

3G-modeemi tai
LAN-liittymä
tiedonsiirtoon ja
reaaliaikaiseen
tiedonlähetykseen

Tuotenumero: CORPULS3

corpuls³ on ainutlaatuinen potilasmonitori, jossa on mukana myös deﬁbrillaattori/tahdistin.
Laite eroaa kaikista muista kompakteista laitteista modulaarisen rakenteensa ansiosta.
Laitteessa on yhteensä kolme moduulia:

● Monitoriyksikkö
● Potilasyksikkö
● Defibrillaattori/tahdistinyksikkö
Monitoriyksikkö toimii käyrien ja
elintoimintoparametrien näyttönä sekä corpuls³:n
Pyydä Tarjous
käyttöliittymänä. Kätevä kantokahva ja iskusuojaus
varmistavat sen, että monitori kulkee helposti mukana ja kestää haastaviakin olosuhteita.
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LÄÄKINTÄLAITTEET

Näkymiä voidaan
vapaasti määritellä
ja nimetä

LÄÄKINTÄLAITTEET

corpuls.web
corpuls³-laitteen keräämän tiedon
siirtämiseen potilaan hoitoon osallistuville
henkilöille reaaliajassa paikasta riippumatta.

Esivalmistelut sairaalassa pystytään
aloittamaan ajoissa, mikä säästää aikaa ja
resursseja varsinaisiin hoitotoimenpiteisiin
potilaan saapuessa.

Pyydä Tarjous

Tuotenumero: CORPULSWEB

LÄÄKINTÄLAITTEET

Näin mm. lääkärit saavat tärkeää tietoa
potilaan tilasta jo ennen hänen
saapumistaan sairaalaan ja he voivat myös
avustaa enhisoitohenkilökuntaa
hoitopäätöksissä.

corpuls¹ deﬁbrillaattori ja potilasmonitori
Corpuls¹ deﬁbrillaattori ja potilasmonitori on
suunniteltu vastaamaan erityisesti sairaaloiden,
palomiesten, ensihoitajien ja potilaskuljetusten
vaatimuksia.
Intuitiivinen ja helppokäyttöinen Corpuls¹
mahdollistaa potilaan välittömän ja kattavan
monitoroinnin sekä hoidon.

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: CORPULS1
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LÄÄKINTÄLAITTEET

corpuls cpr -painantaelvytyslaite
Suojattu pölyä ja
roiskeita vastaan
(IP54-luokitus)

Painelusyvyys:
2-6 cm
(säädettävissä
0,1 cm välein)
Ei potilaan
painorajoitusta

Akkukesto:
keskimäärin
90 minuuttia

Röntgensäteilyn läpipäästävä

Tuotenumero: CORPULSCPR

corpuls cpr painantaelvytyslaite sopii käytettäväksi mm. ensihoidossa, sairaaloissa ja
ambulansseissa. ERC2015/AHA-suositusten mukainen. Jokaisessa corpuls cpr -laitteessa
on integroitu painantavarsi ja käyttötarkoituksen mukainen elvytysalusta.
Ominaisuudet

● Näytön osoittaa senhetkisen hoitotilan, painelusyvyyden, painelutaajuuden ja elvytyksessä
käytetyn ajan sekä jäjljellä olevan toiminta-ajan minuutteina.

●
●
●
●
●
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2,4-tuumainen värinäyttö LED-taustavalolla
Suojattu pölyä ja roiskeita vastaan (IP54-luokitus)
Integroitu hälytyksenhallinta
Intuitiivinen käyttöliittymä
Start-/Stop-näppäin hälytyksellä ja neljä näyttönäppäintä

Pyydä Tarjous

LÄÄKINTÄLAITTEET

Valittavissa olevat
hoitotilat: 15:2, 30:2
tai jatkuva

Mix ambient air & oxygen!

Unparalleled performance and
reliability from its advanced design

Patented ergonomic design
fits comfortably in your hand!

LÄÄKINTÄLAITTEET

Maxtec UltraMaxO2 -happianalysaattori

Vasteaika: ≤ 17 sekuntia

Suojattu ja vahvistettu
näytekaasuportti

LÄÄKINTÄLAITTEET

LCD-näyttö

Automaattinen
diagnostiikka

Paristojen kesto:
1100 tuntia
(16500 lukemajaksoa)

Tuotenumero: R221P11

UltramaxO2 mittaa tarkasti happirikastimen happipitoisuuden, virtauksen ja paineen. Laite ei
vaadi erillistä happianturia eikä kalibrointia. Laitteessa on automaattinen diagnostiikka sekä
suojattu ja vahvistettu näytekaasuportti.
Ominaisuudet:

●
●
●
●
●
●
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Mittausalue: (happirikastimesta) 20,9 - 96%
Hapen mittaustarkkuus: +1,5 % koko asteikosta vakiolämpötilassa ja optimaalisella virtauksella
Virtauksen mittausalue: 0–10 l/min
Virtauksen mittaustarkkuus: ±0,2 l/min
Paineen mittausalue: 0,5–50 PSI (3,4–344 Kpa)
Paineen mittaustarkkuus: ±0,5 % PSI (±0,5% kPa)

Pyydä Tarjous

LÄÄKINTÄLAITTEET

Maxtec MaxO2 Plus AE happianalysaattori
Maxtec MaxO2 Plus -happianalysaattori
happipitoisuuden mittaukseen.

Pyydä Tarjous

Tuotenumero: R217P72

LÄÄKINTÄLAITTEET

• Pitkä akkukesto (n. 5000 tuntia)
• Ergonominen muotoilu
• Iskunkestävä ja kosteussuojattu
• Iso kolmen numeron LCD näyttö

MaxO2 happianalysaattori ulkoisella anturilla
Alkuperäinen Maxtech OM-25AE happianalysaattori on erinomainen
perusanalysaattori, johon muita analysaattoreita
verrataan.
Letkustoon kytkettävä analysaattori mittaa
happiprosentit tarkasti, nopeasti ja
vaivattomasti. Analysaattorissa on
pitkäkestoinen ulkoinen anturi.

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: R213P10
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LÄÄKINTÄLAITTEET

Maxtec MaxVenturi happi-ilmasekoitin
Se tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden
sekoittaa huoneilmaa ja
happea sairaalan ulkopuolella

Analysaattorissa pitkä
akkukesto (noin 5000 tuntia)

Yhteenrakennettu
happi/ilma sekoitin,
MAX02+ -analysaattori,
virtausmittari ja
sisäänrakennettu kannatin

Tuotenumero: R211P03-002

MaxVenturi on suunniteltu erityisesti suurvirtaus-happihoitoa varten. Se tarjoaa käyttäjille
mahdollisuuden sekoittaa huoneilmaa ja happea sairaalan ulkopuolella. Sopii hyvin potilaille,
jotka tarvitsevat jatkuvaa happihoitoa. Laitetta voidaan käyttää myös kotioloissa tarpeen
vaatiessa.
Ominaisuudet:

●
●
●
●

Analysaattorissa pitkä akkukesto (noin 5000 tuntia)
24kk:n takuu
Itsenäinen hapen ja virtauksen säätö
Yhteenrakennettu happi/ilma sekoitin, MAX02+ -

analysaattori, virtausmittari ja sisäänrakennettu kannatin
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Pyydä Tarjous

LÄÄKINTÄLAITTEET

Itsenäinen hapen
ja virtauksen säätö

LÄÄKINTÄLAITTEET

MaxBlend happi-ilmasekoitin, High Flow
MaxBlend on ainoa happi-ilmasekoitin,
jossa on sisäänrakennettu monitori.
PIenestä koosta on etua etenkin silloin, kun
työskentelytilaa on vähän.

Pyydä Tarjous

Tuotenumero: R203P05-001

LÄÄKINTÄLAITTEET

MaxBlend on helppo ja puhdas tapa antaa
happea. Sen sekoitustekniikka ja
huipputeknologiaa edustava monitori ovat
taattua Maxtec-laatua.

Maxtec Blender Buddy
Täysin uusi Blender Buddy muuttaa minkä
tahansa sekoittimen erittäin monipuoliseksi
laitteeksi. Sen lujatekoinen ja laadukas muotoilu
tarjoaa luotettavuutta potilashoitoon. Tämä
tuote on yhteensopiva useiden eri happiilmasekoittimien kanssa.

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: 1234

044 3030 112
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LÄÄKINTÄLAITTEET

Dräger Oxylog 2000 plus ventilaattori
Dräger Oxylog 2000 plus ventilaattori,
perusmalli tarvittavin varustein. Suunniteltu
ensihoito/kenttäolosuhteisiin.

Pyydä Tarjous

Tuotenumero: OXY2000PP

LÄÄKINTÄLAITTEET

Sen suuri, helppolukuinen näyttö ja
intuitiivinen käyttöliittymä takaavat nopean
toiminnan vain sekunteja laitteen
käynnistämisestä.

Dräger Oxylog 3000 plus ventilaattori
Dräger Oxylog 3000 plus on helppokäyttöinen ja
kestävä ventilaatiolaite vaativiin
kenttäolosuhteisiin sekä helikopteri- ja
lentokonekäyttöön.
Ominaisuuksia:
• Ventilaatiomoodit: VC-CMV, VC-AC, Spn-CPAP,
VC-SIMV, PC-BIPAP, PS, apneaventilation, NIV
• Käyttöaika: noin 4 tuntia (täyteen ladatulla
akulla, tyypillisellä ventilaatiolla)
• Akkujen latausaika: noin 5 tuntia

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: OXY3000PP
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LÄÄKINTÄLAITTEET

Braun Perfusor Compact -ruiskupumppu
Pienikokoinen ja kevyt ruiskupumppu
vuodeosasto- ja ambulanssikäyttöön.

Pyydä Tarjous

LÄÄKINTÄLAITTEET

Ominaisuudet:
• Pienikokoinen ja kevyt (n. 1,5 kg)
• Ruiskukoot 20 ml ja 50 ml
• Infuusionopeus 0,1 - 99,9 ml/t
• Pikabolus
• Tukkeumapaineraja valittavissa
• Pinottavissa: laitteet lukittavissa yhteen
kantamista varten
• Kiinnitettävissä tippatelineeseen tai
seinäkiskoon

Tuotenumero: 8714827

Braun Perfusor Space ruiskupumppu
B. Braun Space -infuusiojärjestelmä on
pienempi, kevyempi ja helpompi käsitellä kuin
mikään muu olemassa oleva järjestelmä.
Space -järjestelmä luo stardardin turvalliseen
nestehoitoon. Ruiskun vaihtaminen on helppoa
ja turvallista.

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: 8713030

044 3030 112
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LÄÄKINTÄLAITTEET

Braun Infusomat Space infuusiopumppu

Lääkekirjasto

Space infuusiopumppujen
yhdenmukaisen käyttöliittymän
vuoksi helppo
ja turvallinen käyttää

Automaattinen nopeuden
laskenta
Pumput opastavat
(volyymin
ja ajan avulla)
käyttäjää suomenkielellä
läpi toimintojen

Tuotenumero: 8713050

B. Braun Space on markkinoiden pienin, kevein ja monipuolisin infuusiojärjestelmä. Space järjestelmä luo standardin turvalliseen nestehoitoon ja toimii suunnannäyttäjänä
infuusiotekniikan kehitykselle. Automaattinen vapaavirtauksen esto letkustoa poistettaessa
lisää potilasturvallisuutta.
Tekniset tiedot:

● Automaattinen nopeuden laskenta (volyymin ja ajan avulla)
● Järjestelmä laskee automaattisesti nopeuden ml/h perustuen syötettyyn lääkkeen pitoisuuteen ja
haluttuun annosnopeuteen (esim.: ml/kg/min)

● Jopa 720 lääkenimeä, hoitotiedot, voidaan tallentaa 15

Pyydä Tarjous

kategoriaan
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● Space infuusiopumppujen yhdenmukaisen käyttöliittymän vuoksi helppo ja turvallinen käyttää
● Pumput opastavat käyttäjää suomenkielellä läpi toimintojen

LÄÄKINTÄLAITTEET

Hälytykset ilmaistaan selkeästi
LED -valoilla, äänellä sekä
viestillä näytölle

LÄÄKINTÄLAITTEET

Accuvacu OB1000, seinätelineellä
Accuvacu OB1000 kannettava imulaite
lataavalla seinätelineellä ja Serreskertakäyttösetillä.
Laite soveltuu suuontelon, nenän, kurkun ja
keuhkoputkien imuun sekä myös
tyhjiöpatjojen ja -lastojen tyhjentämiseen.

Pyydä Tarjous

Tuotenumero: BSU224

LÄÄKINTÄLAITTEET

Iskua kestävä seinäkiinnitys estää pumppua
vaurioitumasta ambulanssissa.
Lataavalla seinätelineellä ja laturi 12 V.

Accuvacu OB1000, verkkovirtalaturilla
Accuvacu OB1000 kannettava imulaite
verkkovirtalaturilla ja Serreskertakäyttöjärjestelmällä.
Pakkauksen mukana tulee kaapeli, jolla imulaite
voidaan kiinnittää ajoneuvon
tupakansytyttimeen (12 Vcc).

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: BSU214

044 3030 112
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LÄÄKINTÄLAITTEET

Imulaite LSU 4000 kertakäyttöimusäiliöllä
Nostaa imulaitteiden vaatimukset uudelle
tasolle niin ensi- kuin kotihoidossa. LSU
4000 laitteessa on mm. ensimmäisenä
imulaitteena, toiminnan testipainike, helposti
vaihdettava akku, toimii sekä verkko- että
ajoneuvovirralla ja yksi selkeä käyttökytkin.

Pyydä Tarjous

Tuotenumero: 78003008

LÄÄKINTÄLAITTEET

Kaikki tämä kestävässä ja hyvännäköisessä
kokonaisuudessa.

Imulaite LSU 4000 monikäyttösäiliöllä
Nostaa imulaitteiden vaatimukset uudelle
tasolle niin ensi- kuin kotihoidossa. LSU 4000
laitteessa on mm. ensimmäisenä imulaitteena,
toiminnan testipainike, helposti vaihdettava
akku, toimii sekä verkko- että ajoneuvovirralla ja
yksi selkeä käyttökytkin.
Kaikki tämä kestävässä ja hyvännäköisessä
kokonaisuudessa.

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: 78000008
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LÄÄKINTÄLAITTEET

Laerdal LSU4000 tarvikkeet

LSU4000 seinäteline (100-240VAC)
Tuotenumero: 782620

LÄÄKINTÄLAITTEET

Pyydä Tarjous

LSU4000 seinäteline (12-28VDC)
Tuotenumero: 782600

Pyydä Tarjous

Monikäyttösäiliömallin suodatin + letku
Tuotenumero: 781200

Pyydä Tarjous

Laerdal imulaite LSU 4000
Ainoa imulaite, jossa yhdellä painalluksella voidaan testata nopeasti kaikki toiminnot: tukos,
imuntuottoteho, suurin saavutettava imutaso ja ilmavuoto. Henkitorven ja/tai suunielun
erilaiset imutasot säädetään yhdellä säätimellä, joka toimii myös virtakytkimenä. Yöllä ja
päivänvalossa näkyvät merkkivalot ilmaisevat kaikki tärkeimmät järjestelmätoiminnot.

044 3030 112
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LÄÄKINTÄLAITTEET

Welch Allyn CP 150 lepo-EKG-laite
Esikatselutoiminto

Laite käynnistyy nopeasti
erityisen
instant-on-toiminnon avulla

100:n tutkimuksen muisti,
jotka voi tallentaa laitteen
muistiin tai muistitikulle

Tuotenumero: WELCP150A2EN

Uusi lepo-EKG-laitemalli, joka on suunniteltu helpoksi ja käyttäjäystävälliseksi, uusilla
ominaisuuksilla 12-kytkennän lepo-EKG.
Ominaisuudet:

●
●
●
●
●
●

7" värillinen kosketusnäyttö
Laite käynnistyy nopeasti erityisen instant-on-toiminnon avulla
Esikatselutoiminto
Tulkintaohjelma
Akku
100:n tutkimuksen muisti, jotka voi tallentaa laitteen

muistiin tai muistitikulle
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● Monipuoliset liitäntämahdollisuudet
● Suomenkielinen

Pyydä Tarjous

LÄÄKINTÄLAITTEET

7" värillinen kosketusnäyttö

LÄÄKINTÄLAITTEET

Welch Allyn CP 150 tarvikkeet

EKG-laitteen laitevaunu
Tuotenumero: WEL105342

LÄÄKINTÄLAITTEET

Pyydä Tarjous

Kaapelituki ja lisähylly
Tuotenumero: WEL105343

Pyydä Tarjous

Lämpöpaperi, 5 pakkausta
Tuotenumero: WEL105353

Pyydä Tarjous

Welch Allyn sairaalaan soveltuvat laitevaunut CP 150 lepo-EKG-laitteelle.

044 3030 112
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LÄÄKINTÄLAITTEET

Sonotrax Vascular Doppler
Toimii 9V alkaliparistoilla

LÄÄKINTÄLAITTEET

Iso LCD näyttö

Sisäänrakennettu
ääninauhoitin

Laite sammuttaa itsensä
automaattisesti säästäen virtaa
Tuotenumero: EDASONOTRVAS

Taskukokoinen SonoTrax Vascular Doppler soveltuu verisuonten kuunteluun.

●
●
●
●
●
●
●
●

Helppokäyttöinen
Kompakti, taskukokoinen
Sisäänrakennettu ääninauhoitin
Iso LCD näyttö
Automaattinen, puoliautomaattinen ja manuaalinen käyttö mahdollista
Laite sammuttaa itsensä automaattisesti säästäen virtaa
Laite soveltuu verisuonten kuunteluun
Toimii 9V alkaliparistoilla

Pakkaus sisältää laitteen, anturin ja suojapussin.

21

Pyydä Tarjous

LÄÄKINTÄLAITTEET

SonoTrax Doppler

• Helppokäyttöinen
• Sisäänrakennettu ääninauhoitin
• Iso LCD näyttö
• Automaattinen, puoliautomaattinen ja
manuaalinen käyttö mahdollista
• Laite sammuttaa itsensä automaattisesti
säästäen virtaa
• Toimii 9V alkaliparistoilla

Pyydä Tarjous

Tuotenumero: EDASONOTRBASA

LÄÄKINTÄLAITTEET

Taskukokoinen SonoTrax Basic A Doppleri
soveltuu sikiön sydänäänten kuunteluun.
Sisältää laitteen, anturin ja suojapussin.

Sinuscan 201 -ultraäänilaite
Sinuscan 201 ultraäänilaite sinuiitin nopeaan
diagnosointiin.
Sinuscan 201 laite toimitetaan alumiinisessa
laitesalkussa, joka sisältää virtalähteen akkujen
lataukseen, Info-CD:n, geelipullon 250 ml,
kankaisen suojapussin laitteelle, suomenkielisen
käyttöohjeen sekä USB-kaapelin mahdollista
tulostustoimintaa varten.

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: 34664

044 3030 112
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Diagnostic Devices of the Highest Standards

MITTAUSVÄLINEET

Riester Ri-vital PEARL SpO2 -monitori

Toiminta-aika: n. 250
mittausta NIBP ja SpO2

Värillinen ja valaistu
TFT-näyttö
Saatavilla olevat sormianturi- ja
mansettivaihtoehdot: aikuisten
tai lasten

MITTAUSVÄLINEET

Kuumemittari oraali- ja
kainalolämpömittaukseen

Tuotenumero: 1956-107

Ri-vital® on kompakti, mukana kuljetettava monitori happisaturaation, verenpaineen ja
lämmön mittaukseen. Monitoria voidaan käyttää vastasyntyneistä (paino min. 1kg) aikuisiin.
Monitori mittaa useat elintoiminnot yhtäaikaisesti ja nopeasti.
Ri-vital® NIBP, PEARL-SpO –kokonaisuuteen kuuluu: monitori, mansetit koossa aikuinen ja
isokokoinen aikuinen, sormisensori aikuisille, lämpömittari oraali- ja
kainalolämpömittauksiin.
Sis. Verenpainemittari, lämmönmittaus, saturaatio.

Pyydä Tarjous
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MITTAUSVÄLINEET

Käynnistyy, kun
kiinnitetään sormeen

Pariston kestoa
kuvaava merkkivalo

Kirkkaiden LED-valojen ansiosta
ruutua on helppo seurata
Ruudulla näkyy %SpO2 ja pulssi

Tuotenumero: 1905

Ri-Fox N pulssioksimetri on sormeen kiinnitettävä, nopea ja helppo käyttää. Laite mittaa
tarkkaan veren happipitoisuuden (%SpO2) ja pulssin sekunneissa. Laitteessa on
sisäänrakennetut sensorit, joiden ansiosta laitteeseen ei tarvita erillisiä lisälaitteita.
Ominaisuudet:

●
●
●
●

Nopea ja helppo käyttää.
Käynnistyy, kun kiinnitetään sormeen.
Ruudulla näkyy %SpO2 ja pulssi.
Kirkkaiden LED-valojen ansiosta ruutua on helppo

seurata.
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Pyydä Tarjous

● Visualisoiva pulssin merkkivalo.
● Paristojen kesto 30h (jatkuvassa käytössä).
● Sulkeutuu automaattisesti 8 sekunnin jälkeen, kun laite ei ole käytössä.

MITTAUSVÄLINEET

Riester Ri-Fox N sormipulssioksimetri

MITTAUSVÄLINEET

Nonin ONYX Vantage 9590 pulssioksimetri
Nonin Onyx® Vantage 9590 sormipulssioksimetri

Helppokäyttöinen, mittaus tapahtuu automaattisesti, kun oksimetri on kiinnitetty sormeen tai
varpaaseen. Selkeä, kirkas LED-näyttö, toimii kaikissa ympäristöissä niin päivällä kuin yöllä.
Pulssin laadun ja toiminnan varmistus helppolukuisen ilmaisimen kautta. Vihreä, keltainen ja
punainen ilmaisin.

MITTAUSVÄLINEET

Nonin on tuonut uuden Onyx Vantage 9590 sormipulsioksimetrin markkinoille, jonka
tarkkuus niin potilaan liikkuessa, kuin matalan perfuusion potilailla on tieteelisesti tutkittu ja
todistettu ainoana sormipulssioksimetrinä maailmassa. Mittaus voidaan suorittaa helposti
ja luotettavasti kaikista sormista ja varpaista. Laite toimii luotettavasti kaikilla ihon
pigmenteillä.

Tuotenumero: NM-8195-001

Pyydä Tarjous

044 3030 112

www.medkit.ﬁ
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MITTAUSVÄLINEET

Nellcor SpO2 taskukokoinen pulssioksimetri
Pieni, kevyt, ergonominen
kannettava monitori
pulssioksimetrian
jatkuvaan ja hetkelliseen
seurantaan
Pleth-aallon

MITTAUSVÄLINEET

Reaaliaikaiset
SpO2- ja PR-arvot

Laitteen mukana
tulee aikuisten
monikäyttöinen
mittausanturi.
Tuotenumero: PM10NDSKIT

Nellcor- kannettava potilaan SpO2-seurantajärjestelmä on helppokäyttöinen kannettava
monitori, jolla voidaan suorittaa jatkuvaa ja hetkellistä seurantaa sairaalassa, liikkuvassa
ympäristössä tai kotona.
Toiminnot:

● Laitteen mukana tulee aikuisten monikäyttöinen mittausanturi.
● Tukee monenlaisten tietojen keräämistä, mukaan lukien reaaliaikaiset SpO2- ja PR-arvot,
SatSeconds-hälytyksen hallinta, Pleth-aalto, sykepalkki ja kehitystiedot taulukkomuodossa

● Unitutkimustila antaa lääkärille mahdollisuuden LCDnäytön himmentämiseen ja hälytysäänten hiljentämiseen

Pyydä Tarjous

potilaan unen häiriintymisen estämiseksi

● Laajennettu LoSat-tarkkuusalue (60–100 % SpO2) käytettäessä yhdessä OxiMax-teknologiaa
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sisältävien tarttuvien Nellcor-antureiden kanssa

MITTAUSVÄLINEET

Nellcor Libra potilasseurantajärjestelmä

Lisäksi laitteessa on SatSeconds-hälytyksen
hallinta, joka tarkkailee desaturaation kestoa
merkkinä sen vakavuudesta. Ominaisuus
auttaa erottamaan merkittävät tapahtumat
pienistä ja lyhytkestoisista desaturaatioista.

Pyydä Tarjous

Tuotenumero: BEDSIDESP2KIT2

MITTAUSVÄLINEET

Nellcor Libra potilasmonitori tarjoaa tarkat
ja luotettavat peruselintoimintojen tulokset
jopa matalan perfuusion tai muun
signaalihäiriön aikana. Laitteella voidaan
seurata jatkuvasti happisaturaatiota (SpO2),
pulssi-arvoja ja kehitystietoa.

Nellcor PM100N potilasseurantajärjestelmä
Nellcor PM100N potilasseuratamonitorilla
voidaan seurata jatkuvasti hapen määrää
veressä (SpO2), pulssi-arvoja ja arvojen
kehitystietoja.
Sopii käytettäväksi sekä sairaaloissa että
kotihoidossa.
Seurantajärjestelmää voidaan käyttää
kaikenikäisille potilaille: vauvoille, lapsille ja
aikuisille.

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: PM100NKIT

044 3030 112

www.medkit.ﬁ

info@medkit.ﬁ
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MITTAUSVÄLINEET

Emma Kapnometri mmHg

• Painaa vain 60 grammaa
• Toimii kahdella AAA-paristolla, joilla
kahdeksan tuntia jatkuvaa mittausta
huoneenlämmössä
• Soveltuu aikuisille ja lapsille
• Selkeä numeronäyttö (mmHg) ja
hengitysfrekvenssi.
Laite sisältää laukun ja 1 kpl adapterin

Pyydä Tarjous

Tuotenumero: 1202281

Emma Kapnometri kPa
Nopeatoiminen, pienikokoinen kapnometri.
Ensihoitoon, potilassiirtoihin ja
tarkastusmittauksiin.
• Paino 59,5 grammaa
• Ei vaadi kalibrointia
• Selkeä numeronäyttö (kPa)
• Toimii kahdella AAA-paristolla, toimii noin 10
tuntia huoneenlämmössä

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: 1202397
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MITTAUSVÄLINEET

Pienikokoinen, tarkka kapnometri. Maailman
ensimmäinen johdoton kapnometri
päävirtausteknologialla. Ensihoitoon,
potilassiirtoihin ja tarkastusmittauksiin.

Helping people to stop smoking, one breath at a time.
With our range of Smokerlyzer Carbon Monoxide (CO) breath test monitors.

CO breath and fetal %COHb
monitor to help stop smoking

Breath CO monitoring for pregnant
women to help stop smoking

Breath CO monitor to help
stop smoking

Helping Detect Gastro-intestinal Disorders.

Breath hydrogen monitoring to aid in the detection
of gastrointestinal disorders

MITTAUSVÄLINEET

Bedfont Micro+ uloshengityksen häkämittari

Kosketusvärinäyttö
Sadan
viimeisimmän
mittaustuloksen muisti

Häkämittarin tulokset
luettavissa kosketusnäytöltä
ppmCO, %COHb ja
%FCOhb lukuina.

Sisäänrakennettu
SteriTouch teknologiaa

Tuotenumero: 1420003

Micro+ on kehittynein uloshengityksen häkäpitoisuuden mittari mm. neuvoloiden,
sairaaloiden ja äitiyspoliklinikoiden vakiovarusteeksi.
Häkämittarin tulokset luettavissa kosketusnäytöltä ppmCO, %COHb ja %FCOhb lukuina.
Käytössä myös tutut ja turvalliset värivaroitukset: vihreä, keltainen ja punainen.
Muita ominaisuuksia:

● Käyttöprofiiliksi valittavissa aikuinen / lapsi
● Sadan viimeisimmän mittaustuloksen muisti
● Laitetta ei tarvitse kalibroida, eikä laite siitä huomauta.
Häkämittarille voidaan kuitenkin suorittaa tarvittaessa

Pyydä Tarjous

häkätesti, jolla testataan mittarin tarkkuutta tai toimivuutta
vuosien käytön jälkeen. Tällöin normaalin puhallustestin sijaan häkämittarille syötetään
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kalibrointisetistä 50 ppm häkäkaasua.

MITTAUSVÄLINEET

Käyttöproﬁiliksi
valittavissa
aikuinen / lapsi

MITTAUSVÄLINEET

Bedfont Pico uloshengityksen häkämittari
Bedfont Pico on kehittynein uloshengityksen
häkäpitoisuuden mittari mm.
terveyskeskusten, oppilaitosten ja
apteekkien käyttöön.
Mittari näyttää sekä ppmCO että %COHb –
luvut isolla kosketusnäytöllä.

Pyydä Tarjous

MITTAUSVÄLINEET

Käytössä myös tutut ja turvalliset
värivaroitukset: vihreä, keltainen ja
punainen.

Tuotenumero: PICOADV

Picobaby uloshengityksen häkämittari
Bedfont Picobaby-uloshengityksen
häkämittarin mukana tulee 1kpl D-liitin, 10suukappaletta, suojakotelo ja suomenkielinen
pikaohje.
Bedfont Picobaby näyttää äidin ja sikiön
häkäpitoisuudet uloshengityksen ilmassa
lukuina %COhb ja %FCOhb.

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: PICOBABY

044 3030 112

www.medkit.ﬁ
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MITTAUSVÄLINEET

Bedfont Gastro+ vetypitoisuuden mittari
Bedfont Gastro+ auttaa tunnistamaan ruuansulatuskanavan sairauksia mittaamalla
uloshengityksen vetypitoisuuden. Vetypitoisuuden mittauksella voidaan tunnistaa ruokaaineyliherkkyyksiä (laktoosi-intoleranssi ja fruktoosin imeytymishäiriö), ohutsuolen
bakteerikannan liikakasvu sekä ärtyvän suolen oireyhtymä.
Varaosasensori saatavilla erikseen.

MITTAUSVÄLINEET

Laite sopii:
• Gastroenterologeille
• Yleislääkärin vastaanotolle
• Ravintoasiantuntijoille
• Endoskopiayksiköille
• Aterian jälkeisten suolistovaikutusten mittaamiseen

Tuotenumero: GASTRO

Pyydä Tarjous
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NoBreath keuhkosairauksien tunnistamiseen

Pariston kestoa kuvaava merkkivalo

Sähkökemiallinen sensori

Valmistusmateriaali
Polykarbonaatti/ABS-muovi
elastomeeripinnoitteella

MITTAUSVÄLINEET

Värillinen LCD-kosketusnäyttö

Tuotenumero: NOBREATH-PACK

Bedfont NoBreath -mittari tunnistaa keuhkosairauksia mittaamalla uloshengitysilman
typpioksidipitoisuuden, joka kertoo tulehduksen vakavuuden.
Mittarilla voidaan tunnistaa astma, keuhkoahtaumatauti ja interstitaalisia keuhkosairauksia.
Testi on noninvasiivinen, nopea ja helppo suorittaa.
Testi osoittaa, miten potilas on reagoinut annettuun hoitoon ja helpottaa siten oikean
lääkityksen määräämistä. Testi auttaa myös tunnistamaan potilaat, jotka tarvitsevat
jatkuvaa hoitoa.

Pyydä Tarjous
Laitetta voidaan käyttää terveyskeskuksissa ja
sairaaloissa kliinisten tutkimusten ja laboratoriotutkimusten lisänä.
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MITTAUSVÄLINEET

Dräger Alcotest

Dräger Alcotest 6820 alkometri
Tuotenumero: 8317900

MITTAUSVÄLINEET

Pyydä Tarjous

Dräger 6820 suukappaleet 100 kpl/ltk
Tuotenumero: 6810690

Pyydä Tarjous

Dräger 6820 suukappaleet 250 kpl/ltk
Tuotenumero: 6810825

Pyydä Tarjous

Dräger Alcotest 6820 alkometri ammatti- ja viranomaiskäyttöön on suositun 6510 -alkometrin
seuraaja.
Se on nopeakäyttöinen alkometri ammatti- ja viranomaiskäyttöön. Viranomaiskäytöllä
tarkoitetaan tilannetta, jossa veren alkoholipitoisuus määritellään siten, että tuloksella on
juridista merkitystä.
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Mark X Alcovisor -alkometri

Muistitoiminto
(2000 mittausta)
Selkeänäyttöinen
ja helppokäyttöinen

Anturin tyyppi:
polttokenno

MITTAUSVÄLINEET

Luotettavan
tuloksen takaa
polttokennomittaus

Tuotenumero: 10 70020

Uudistettu Mark X on selkeänäyttöinen ja helppokäyttöinen digitaalinen alkometri selkeällä
LCD-värinäytöllä.
Käyttäjäystävällisyyden lisäksi laitteessa on otettu huomioon ammattikäytön vaatimukset.
Laite soveltuu erinomaisesti ambulanssi-, terveyskeskus-, vastaanotto-, yms. käyttöön.
Luotettavan tuloksen takaa polttokennomittaus.
Mark X:llä voidaan tehdä myös seulontaa ns. passiivisuukappaleen avulla. Kartion
muotoisella suukappaleella voidaan suorittaa mittaus
asiakkaan koskematta itse laitteeseen lainkaan. Näin
Pyydä Tarjous
säästetään suukappalekustannuksissa, sillä
passiivisuukappaletta ei tarvitse vaihtaa. Laitteessa tulee mukana yksi passiivisuukappale.
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MITTAUSVÄLINEET

Dräger Pac 5500 kaasumittari
Dräger Pac -sarjan mittari hapen,
hiilimonoksidin tai rikkivedyn
henkilökohtaiseen, luotettavaan valvontaan
teollisuudessa.

Pyydä Tarjous

MITTAUSVÄLINEET

Kalibroidaan yhdelle kaasulle. Mittarissa on
ääni-, valo- ja värinähälytys. Mittari on
lujarakenteinen ja jopa kahden vuoden ajan
huoltovapaa.

Tuotenumero: 404

Dräger Pac 7000 kaasumittari
Kannettava pienikokoinen CO-mittari. Ilmaisee
hiilimonoksidipitoisuudet huoneilmasta.
Integroitavissa myös puhallustestaukseen.
Dräger Pac 7000 on henkilökohtainen
kaasumittari, johon voidaan valita mikä tahansa
Drägerin uusista XXS-älyantureista.

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: 402
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Riester Ri-Thermo N

Ri-Thermo N
Tuotenumero: 1805

MITTAUSVÄLINEET

Pyydä Tarjous

Ri-Thermo N suppilonsuojus, 100 kpl
Tuotenumero: 12701

Pyydä Tarjous

Ri-Thermo N suppilonsuojus, 1000 kpl
Tuotenumero: 12702

Pyydä Tarjous

Riester Ri-Thermo N Infrapunakorvakuumemittarilla mitataan kuume tärykalvolta. Laite
näyttää tulokset joko Celsius- tai Farenheit-asteikolla (miten käyttäjä haluaa).
Ainutlaatuisen mittauspään ja infrapunasensorin sekä täydellisen kalibrointimenetelmän
ansiosta Ri-Thermo N infrapunalämpömittari on erittäin tarkka ja luotettava mitattaessa
lämpötilaa korvasta.

044 3030 112

www.medkit.ﬁ

info@medkit.ﬁ
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MITTAUSVÄLINEET

Riester Ri-Thermo N Professional
Riester Ri-Thermo N Professional Infrapunakorvakuumemittarilla mitataan kuume
tärykalvolta.

MITTAUSVÄLINEET

Riester Ri-Thermo N Professional on ammattikäyttöön soveltuva. Tuotteen mukana tulee
teline (pöytä-/ taskumalli), jossa on paikka mittarille ja säilytyslokero mittarin suojille, jotka
ovat helposti käyttöönottovalmiudessa mittarin takana.

Tuotenumero: 1806

Pyydä Tarjous
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Ri-Thermo N Professional tarvikkeet

Ri-Thermo N suppilonsuojus, 25 kpl
Tuotenumero: 12700

MITTAUSVÄLINEET

Pyydä Tarjous

Ri-Thermo N suppilonsuojus, 100 kpl
Tuotenumero: 12701

Pyydä Tarjous

Ri-Thermo N suppilonsuojus, 1000 kpl
Tuotenumero: 12702

Pyydä Tarjous

Suppilonsuojukset Riester Ri-Thermo N -mittariin.

044 3030 112

www.medkit.ﬁ
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Braun ThermoScan PRO 6000
Braun ThermoScan PRO 6000 korvakuumemittari
mittaa lämmön nopeasti, tarkasti ja luotettavasti.
Mittaustulos 2-3 sekunnissa.

Braun ThermoScan suppilonsuojus, 200 kpl
Tuotenumero: 10018

Tuotenumero: WEL06000200

Pyydä Tarjous

Braun ThermoScan 5 IRT 6020
Braun Thermoscan korvakuumemittari mittaa
ruumiinlämpösi nopeasti ja tarkasti.
Uusittu versio suositusta Braun ThermoScan IRT
4520 -korvakuumemittarista.
• ThermoScan -tekniikka
• Suuri LCD-näyttö
• Helppo käyttää

Pyydä Tarjous
Braun ThermoScan suppilonsuojus, 200 kpl
Tuotenumero: 10018

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: IRT6020
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Pyydä Tarjous

MITTAUSVÄLINEET
CoaguChek XS INR-mittari
CoaguChek XS on pienikokoinen, helppokäyttöinen
ja helposti mukana kuljetettava
hyytymisaikamittari. Laite soveltuu
varfariinipotilaiden INR-arvon määrittämiseen.
CoaguChek XS mittari suorittaa automaattisesti
ennen jokaista mittausta laitteen toimivuuden ja
näytemäärän riittävyyden tarkistamisen.

CoaguChek XS INR-mittarin PT-liuskat, 24 kpl
Tuotenumero: 4625358170

Tuotenumero: 4625412170

Pyydä Tarjous

HemoCue Hb 201+ hemoglobiinimittari

MITTAUSVÄLINEET

Pyydä Tarjous

Laboratoriotasoisten tulosten ja
helppokäyttöisyyden ansiosta HemoCue Hb 201+ järjestelmästä on muodostunut standardi Hbvieritestaukseen.
Terveydenhuollon ammattilaiset ympäri maailmaa
saavat luotettavat tulokset nopeasti
vierimittauksina, jolloin oikeat hoitopäätökset
voidaan tehdä heti paikan päällä.

Pyydä Tarjous
HemoCue Hb 201+ mikrokyvetti, 4 x 50 kpl
Tuotenumero: 111718

Pyydä Tarjous

044 3030 112

Tuotenumero: HB201
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Contour XT-verensokerimittari
Contour XT -verensokerimittari on erittäin
käyttäjäystävällinen ja luotettava. Contour XTmittari soveltuu sekä yksityis- että
ammattikäyttöön.
Aloituspakkaus sisältää mittarin, 5 mittaliuskaa,
Microlet 2 pistolaitteen, 5 lansettia sekä
käyttöoppaan, omaseurantavihon ja
säilytyskotelon.

Contour Next -verensokeriliuskat, 50 kpl
Tuotenumero: 84030881

Tuotenumero: BC001

Pyydä Tarjous

HemoCue Glucose 201 RT verensokerimittari
HemoCue Glucose 201 RT -järjestelmä antaa tarkat
ja laboratoriolaatuiset tulokset vierimittauksina.
Ainutlaatuinen mikrokyvettiteknologia ja kolme
helppoa mittausvaihetta mahdollistavat
tarkkuudeltaan korkeatasoiset tulokset ja
vähentävät samalla kontaminaatioriskiä. Käytetään
diabeteksen seulontaan, seurantaan ja
diagnosointiin.

Pyydä Tarjous
HemoCue Glucose 201 RT mikrokyvetti, 4 x 25 kpl
Tuotenumero: 114701

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: 124705
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Pyydä Tarjous

MITTAUSVÄLINEET
FreeStyle Freedom Lite -verensokerimittari
FreeStyle Freedom Lite verensokerimittariin sopii
FreeStyle Lite mittaliuskat.
Aloituspakkauksessa tulevaan lansettikynään/
pistolaitteseen sopii Abbott Thin lancets.

FreeStyle Lite -verensokeriliuskat 50 kpl / pkt
Tuotenumero: 2036

Tuotenumero: 25633

Pyydä Tarjous

FreeStyle Lite -verensokerimittari

MITTAUSVÄLINEET

Pyydä Tarjous

FreeStyle Lite on markkinoiden pienin
verensokerimittari.
FreeStyle Lite mittari toimii pienellä näytemäärällä
(0.3µL). Mittari valaisee näytön sekä liuskaportin,
joka helpottaa verensokerin mittaamista
hämärässä. Mittarissa on 400 mittauksen muisti.
Mittari näyttää 7, 14 ja 30 päivän keskiarvot
verensokerista.

Pyydä Tarjous
FreeStyle Lite -verensokeriliuskat 50 kpl / pkt
Tuotenumero: 2036

Pyydä Tarjous

044 3030 112

Tuotenumero: 53463
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Freestyle Precision NEO

Freestyle Precision NEO verensokerimittari
Tuotenumero: 7010570

MITTAUSVÄLINEET

Pyydä Tarjous

FreeStyle -ketoaineliuskat 10 kpl/pkt
Tuotenumero: 7078575

Pyydä Tarjous

FreeStyle -verensokeriliuskat 50 kpl/pkt
Tuotenumero: 9878275

Pyydä Tarjous

Freestyle Precision NEO verensokerimittariin sopii Freestyle Precison mittaliuskat
verensokerin mittaamiseen sekä Freestyle Precision Ketone-liuska ketoaineden mittaamiseen.
Aloituspakkaus sisältää mittarin, 10 verensokerimittaliuskaa, pistolaiteen ja 10 lansettia,
kuljetuslaukun, USB-miksrokaapeli sekä pariston valmiiksi asennettuna.
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Omron M3 IT verenpainemittari
OMRON M3 IT on helppokäyttöinen
olkavarsiverenpainemittari
tietokoneliitännällä.

Pyydä Tarjous

Tuotenumero: HEM-7131-U-E

MITTAUSVÄLINEET

Omron Bi-Link -sovellus ja tietokoneliitäntä
mahdollistavat mittaustulosten
tallentamisen.
Mittari pumppaa mansettiin ilmaa vain sen
verran kuin tarvitaan, joten mittaus on aina
nopea, miellyttävä ja kivuton.

Omron Easy Cuff mansetti, koko L 22-42 cm
Pehmeä Omron-mansetti. Sopii Omron M2- ja
M3 -verenpainemittareihin.
Koko: olkavarren ympärys 22-42 cm.

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: HEM-RML31-E

044 3030 112
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Omron M2 -verenpainemittari
OMRON verenpainemittarit ovat luotettavia
sillä ne ovat kliinisesti validoituja eli
lääketieteen ammattilaisten testaamia ja
hyväksymiä.

Uudessa M2 verenpainemittarissa on
muistipaikkoja 30 mittaukselle ja mukana on
pehmeä M-kokoinen mansetti (sopii 22-32
cm olkavarrelle).

Pyydä Tarjous

Tuotenumero: HEM-7121-E

MITTAUSVÄLINEET

OMRON M2 olkavarsiverenpainemittari on
uudistunut.

Omron M3 -verenpainemittari
OMRON M3 olkavarsiverenpainemittari on
uudistunut. Mittaustulosta on entistä helpompi
tulkita, sillä se ilmaisee selkeästi punaisella
värillä, jos verenpaine on yli tavoitearvon
(135/85).
Uudessa OMRON M3 verenpainemittarissa on
pehmeä M-L kokoinen mansetti (sopii 22-42 cm
olkavarrelle).

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: HEM-7131-E
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Omron M6 Comfort -verenpainemittari
Uusi M6 COMFORT on ominaisuuksiltaan monipuolinen olkavarsiverenpainemittari.
Mittaustulos on entistäkin helpommin tulkittavissa.

MITTAUSVÄLINEET

M6 COMFORT kertoo verenpaineen tarkasti ja luotettavasti. Tarkka tulos saadaan
suurikokoiselle näytölle yhden napin painalluksella ja tulos on helposti tulkittavissa.

Tuotenumero: HEM-7321-E

Pyydä Tarjous
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MITTAUSVÄLINEET
Riester Ri-Champion N -verenpainemittari
Riester Ri-Champion N automaattinen, digitaalinen
verenpainemittari. Mittaustulokset ovat tarkkoja ja
helposti luettavissa.

Riester Ri-Champion N mansetti (Koko: S-XL)
Tuotenumero: 14X

Tuotenumero: 1725-145

Pyydä Tarjous

Riester R1 Shock-proof
Riester R1 Shock Proof aneroidi verenpainemittari.
• Iskunkestävä aneroidi verenpainemittari,
karuimpiin olostuhteisiin.
• Ergonominen muotoilu, lusikka integroitu
palkeeseen.
• Erittäin pehmeä ja tarkka mansetin tyhjennysruuvi.

Pyydä Tarjous
Riester desinﬁoitava mansetti (Koko XXS-XL)
Tuotenumero: 160

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: 1250-107
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MITTAUSVÄLINEET

Pyydä Tarjous

MITTAUSVÄLINEET

Riester Big Ben verenpainemittari, pöytämalli

• Microsuodatin ilmanpumppaus- ja
ilmanvapautuskanavissa.
• Max 600 mmHg
• Virhemarginaali +/- 3 mmHg
• Pitkäikäinen
• Lateksinen palje
• Sisältää tarramansetin aikuisten koko M
(Käsivarren ympärysmitta: 24-32 cm)
• Saatavilla erikseen lasten tai aikuisten iso
mansetti.

Pyydä Tarjous

Tuotenumero: 145X

MITTAUSVÄLINEET

Riester Big Ben verenpainemittari on
varmaa ja kestävää Riesterin laatua.
Manuaalinen/aneroidi verenpainemittari.

Riester mansetti, 2-letkuinen (Koko: XXS-XL)
Riester tarramansetit (velcro) on helppo asettaa
käsivarteen. Pehmeän ja miellyttävän tuntuisen
mansetin pintamateriaali on helposti
pyyhittävissä puhtaaksi. Puhdistukseen voi
käyttää esim. 70 % alkoholia.
Mansetit ovat 2-letkuisia. Mansetit sopivat
kaikkiin Riesterin 2-letkuisiin mittareihin.
Riester 2-letkuiset mansetit ovat kaikki
tilaustuotteita. Toimitusaika n. 1-3 viikkoa.

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: 1XX
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MITTAUSVÄLINEET

QuikRead 101 -laite
QuikRead 101 -laite on helppokäyttöinen
terveydenhuollon vieritestausjärjestelmä
diagnostiseen määritykseen. QuikReadjärjestelmä koostuu QuikRead 101 laitteesta ja QuikReadreagenssipakkauksista.

Pyydä Tarjous

Tuotenumero: 6078

MITTAUSVÄLINEET

Laitteessa on sarjaportti tulostimen tai
tietokoneen liittämistä varten, ja siihen
voidaan liittää myös viivakoodilukija.

QuikRead Go -laite
QuikRead go -laite on pienikokoinen,
automaattinen laite, jota käytetään
kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin mittauksiin
yhdessä QuikRead go -reagenssipakkausten
kanssa.
Laitteesta ja käyttövalmiista
reagenssipakkauksista koostuva QuikRead go järjestelmä on tarkoitettu erityisesti
perusterveydenhuollon käyttöön. Laite voidaan
liittää sairaalan tai laboratorion tietojärjestelmiin
(HIS/LIS).

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: 135867
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ENSIHOITOLAUKUT

MERET Omni Pro ICB - Infection Control Bag

Erittäin helppo puhdistaa

Moduloitavissa
moneen eri
käyttötarkoitukseen

Brodeeratut ja mukavat
kantokahvat laukun sivuilla

Olkahihna, jossa
metalliset solkiosat

ENSIHOITOLAUKUT

Isot erikoisvetoketjut

Olkahihna, jossa
metalliset solkiosat
Tuotenumero: M4101F

Uusi Omni Pro ICB - Infection Control Bag on täydellinen BLS/ALS laukku ensihoidon
ammattilaiselle, joka tarvitsee ratkaisun tilanteisiin, joissa on suuri riski veren välityksellä
tarttuviin tauteihin.
OMNI™ PRO ICB perustuu TS-Ready™ järjestelmään, joka tarjoaa monipuolisia
modulointivaihtoehtoja eri käyttötarkoituksiin. Kun laukku avataan, koko sen sisältö
saadaan näkyviin samanaikaisesti.
OMNI™ PRO ICB laukussa on vuorikiipeilytyyliset,
tiukat valjaat. Tämä uusi järjestelmä pitää laukun
Pyydä Tarjous
lähellä vartaloa tukien reitiselkää kävellessä,
juostessa, kiivetessä tai noustessa. Valjaissa on pehmustettu ristiselän tuki.
Valjasjärjestelmä voidaan piilottaa laukun takana olevaan vetoketjulliseen taskuun.
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ENSIHOITOLAUKUT

Meret Recover Pro ICB O2 -happireppu
MERET RECOVER O2 PRO ICB laukku on
suunniteltu kannettavan hapen helppoon
käyttöönottoon, hoitoon ja kuljetukseen. EZGrab vetimillä laukku aukeaa helposti
paljastaen happi-järjestelmän ja tarvikkeet.

Pyydä Tarjous

Tuotenumero: M5108

ENSIHOITOLAUKUT

Laukkuun mahtuu hyvin 2 litran happipullo
turvakauluksen kanssa ja 5 litran happipullo
ilman turvakaulusta!

Meret GO2 Pro EMS happipullon kantolaukku
GO2 PRO EMS happipullon kantolaukku on
järkevä ratkaisu koko happipullosysteemin
kantamiseen. Laukku on vahvistettu
kauttaaltaan niin sisältä kuin ulkoa PVC:llä,
pohja on proﬁloitu.
Laukun ulkopuolella on iso vetoketjutasku, johon
voidaan laittaa maskit, tuubit jne. Laukku on
suunniteltu ergonomiseksi ja sitä voidaan
käyttää reppuna tai salkkuna.

Pyydä Tarjous
Tuotenumero: M5003
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ENSIHOITOLAUKUT

MERET PRB3+ Pro EMS -reppu

Ventilaatio
kaikissa laukun
osioissa

PVC:llä vahvistettu
pohja ja tausta
hylkii vettä ja likaa

Brodeeratut, mukavat
kantokahvat molemmilla
sivuilla

Sisäinen
vaahtorakenne
säilyttää
muotonsa ja
suojaa sisältöä

ENSIHOITOLAUKUT

Lisäoptiona olkahihna,
jossa metalliosat

Heijastinnauhoja
useissa kohdissa

Tuotenumero: M5002

MERET PRB3+ PRO EMS Personal Response -reppu on täydellinen BLS/ALS laukku
ensihoidon ammattilaiselle, joka haluaa pienemmän, helposti liikuteltavan laukun, jossa on
paljon laajennusmahdollisuuksia.
MERET PRB3+ PRO EMS –laukun sisäosa on täysin räätälöitävissä innovatiivisen Sliderjärjestelmän avulla. Laukku saadaan täysin auki ja sisällön näkee yhdellä silmäyksellä, ilman
että laukkua joudutaan kääntelemään.
Laukkuun on lisätty metallirenkailla vahvistettuja
ilmastointireikiä, jotta ilmanvaihto toimii vaikka
laukku olisi täysin kiinni.

Pyydä Tarjous
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3M™ Littmann® Stethoscopes

Electronic 3100
ja
Electronic 3200

Kardiologinen III

Classic II Pediatric
Classic II

Master Classic II

Lifetime
Warranty

Ensihoito – Terveys – Turvallisuus
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Verkkokauppamme on avoinna 24/7!
Toimialue koko Suomi.
Emme vastaa painovirheistä.

Olemme avoinna arkisin klo 8-16.
Myymälässämme käy korttimaksu.
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