




składamy na Państwa ręce najnowszy katalog produktów urodynamicznych. Rok 2014 był dla 
nas rokiem wyjątkowym, gdyż świętowaliśmy 25-lecie działalności firmy. Mamy wielu 
partnerów w biznesie, którzy wierząc w markę Meden-Inmed powierzyli nam sprzedaż swoich 
produktów na polskim rynku, dzięki czemu możemy Państwu zaoferować niezwykle szeroką 
ofertę urządzeń i akcesoriów urodynamicznych. Czując wagę odpowiedzialności za 
okazywane nam zaufanie wiemy, że rok 2015 musi być dla nas pracowity i będzie obfitował  
w nowości produktowe. W roku 2014 i 2015 nasz partner w biznesie, firma Laborie znacznie 
poszerzyła swoje portfolio produktowe. Można powiedzieć, iż poprzez poszerzenie oferty  
o urodynamikę i uroflowmetrię takich firm jak Mediwatch czy MMS stała się największym 
producentem aparatów urodynamicznych na świecie. Pragniemy także zwrócić Państwa 
uwagę na unikatowe rozwiązania akcesoriów służących do badań urodynamicznych,  
a w szczególności zestawu T-DOC. Cewniki powietrzne są zdecydowanie dokładniejsze, 
niewrażliwe na zakłócenia i prostsze w praktycznym zastosowaniu, niż standardowe akcesoria 
wodne.
 
Ponad ćwierć wieku działalności w bardzo zmiennych warunkach nauczyło nas wytrwałości, 
dbałości o szczegóły oraz myślenia długoterminowego. Czas od 1989 roku, czyli minione 
ćwierć wieku, to okres  ogromnych zmian w naszej firmie. Rozpoczynając działalność od 
serwisu i  dystrybucji  wyrobów medycznych, konsekwentnie rozwijając myśl konstrukcyjną 
i opartą o nią produkcję  własną - doszliśmy do sytuacji w której  obroty ze sprzedaży naszej 
produkcji stanowią ponad 41% obrotu firmy. Polskie wyroby z logo Meden-Inmed trafiają na 
6 kontynentów. Co roku wprowadzamy do oferty innowacyjne produkty w skali światowej, aby 
Państwa  praktyki  mogły  być  wiodącymi  placówkami  w  branży.  Nawet  mały  udział 
w Państwa sukcesie zawodowym sprawia nam zawsze ogromną radość. Ciągły rozwój nie 
byłby możliwy bez Państwa rad i uwag oraz zaufania, za co serdecznie dziękujemy.  Jesteśmy  
otwarci  na  dalsze  sugestie  i  zachęcamy  do  kontaktu.  

Wiemy,  że najlepsze  koncepcje  rodzą  się  wśród  praktyków,  blisko  pacjenta.  Liczymy,  iż  
tegoroczna oferta umożliwi Państwu dalszy rozwój zawodowy oraz biznesowy, a nowości 
okażą się ciekawe i potrzebne.

dr inż. Wiesław Zinka
Prezes Zarządu

Szanowni Państwo,

mgr Maciej Zinka
V-ce Prezes  
ds. Sprzedaży i Marketingu
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- założenie firmy Meden 
  w garażu
  - rozpoczęcie dystrybucji 
     ultrasonografów

- zakup pierwszych 6 laptopów do pracy
  w terenie
- firma Meden liderem sprzedaży aparatów     
   Brüel & Kjær model 3535 - otwarcie sklepu stacjonarnego

- rozpoczęcie budowy pierwszej siedziby
- zatrudnione 4 osoby
- rozpoczęcie serwisu  aparatury medycznej 

- wdrażanie pierwszego systemu do
  zarządzania firmą
- zatrudnionych 12 osób
- prezentacja oferty na targach Salmed 
  w Poznaniu

- przeprowadzka z garażu 
  do pierwszej siedziby
- utworzenie działu R&D
- założenie Wydziału Rehabilitacji

- rozpoczęcie produkcji 
  elektronicznej
- zatrudnionych 20 osób

- rozpoczęcie 
  produkcji mechanicznej
- nagroda MOTYL’97 

- rozpoczęcie symbolicznego
  eksportu
- rozpoczęcie wyłącznej    
  dystrybucji produktów do  
  urodynamiki i EMG firmy  
  Medtronic

- aktywa 1,02 mln EUR
- Medal Europejski 2001 

- wdrożenie 
  Systemu Zarządzania Jakością

- Pomorski Produkt Roku
- 5 miejsce w rankingu 100 najlepszych firm
  Pomorza Zachodniego

- wydzielenie produkcji 
  do firmy Inmed
- powstanie pierwszej 
  pełnometrażowej hali produkcyjnej

- sprzedaż 2,04 mln EUR
- pierwsza sprzedaż wyrobów produkcji    
  z logo Meden (urządzenie
  wspomagające SAM II dla osób
  z porażeniem czterokończynowym)

   - połączenie działalności 
    produkcyjnej i sprzedażowej (firma Meden-Inmed)
   - sprzedaż 5,02 mln EUR
   - uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000  oraz 485:2003

- zatrudnionych 98 osób
  - rozpoczęcie dystrybucji
     Richard Wolf
          - montaż pierwszego 
             aparatu ESWL Richard              
                      Wolf

- zakończenie inwestycji o wartości
  ok. 10 mln zł i przeprowadzka
  do nowej siedziby
- sprzedaż 10 mln EUR

- ekspansja zagraniczna - udział 
  w targach “Medica”  2010 
- rozpoczęcie wyłącznej dystrybucji  
  firmy Dornier MedTech

- utworzenie Wydziału Innowacyjnych Aplikacji
- Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii  
  Eksporter
- rozpoczęcie wyłącznej dystrybucji gamma    
  kamer firmy DDD Diagnostic

- sprzedaż i instalacja pierwszego    
  zintegrowanego systemu sal  
  operacyjnych CORE firmy Richard     
  Wolf
- zatrudnionych 180 osób
- nagroda inwestycja roku
- Diamenty Miesięcznika Forbes

- Medal Europejski 2011
- uruchomienie sklepu
  internetowego

- utworzenie Wydziału  
  Neurofizjologii
- Medal Europejski 2014

- Gazele Biznesu 2006 i 2007
- uzyskanie z UE dofinansowania o wartości
  ok. 5 mln zł na informatyzację firmy  
  i rozwój produkcji
- budowa hali produkcyjnej 3 500 m2 -
  koszt ok. 5 mln zł
- rozpoczęcie wyłącznej dystrybucji firmy  
  Laborie



 

 .

Znajdź nas na:

Dodaj do ulubionych

www.meden.com.pl/oferta
Sklep internetowy z pełną aktualną ofertą oraz licznymi promocjami.

www.ckmed.pl
Twoja baza szkoleń medycznych.



Spotkajmy się...
Poznaj naszego przedstawiciela w Twoim regionie:

Tomasz Dąbrowski
dyrektor regionalny

mbaxter@meden.com.pl
+48 607 566 305

td@meden.com.pl
+48 607 566 309

jreszel@meden.com.pl
+48 609 333 949

Robert Drozd
dyrektor regionalny

rdrozd@meden.com.pl
+48 697 101 174

Biuro handlowe:

Wydział Aparatury Medycznej

Joanna Reszel
dyrektor regionalny

Matylda Baxter-Minta
dyrektor regionalny

Michalina Terczyńska
biuro handlowe aparatury medycznej

mterczynska@meden.com.pl
+48 94 344 90 61

ajaniec@meden.com.pl
+48 94 344 90 59

Monika Pucułek
biuro handlowe aparatury medycznej

mpuculek@meden.com.pl
+48 697 101 179
+48 94 344 90 61

Aneta Janiec
biuro handlowe aparatury medycznej

tj@meden.com.pl
+48 691 027 654

Tomasz Jabłoński
dyrektor handlowy

pr@meden.com.pl
+48 601 728 281

Piotr Ryckiewicz
v-ce prezes ds. aparatury medycznej

Jacek Madej
dyrektor regionalny

jmadej@meden.com.pl
+48 785 811 060

Karol Bąkowski
przedstawiciel handlowy

kbakowski@meden.com.pl
+48 785 810 451
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Projekt 

Już na etapie koncepcji inwestycji kluczowa jest wiedza i doświadczenie naszych 
specjalistów, którzy zajmą się doborem sprzętu zgodnego z wymaganiami 
i potrzebami klienta oraz zaplanowaniem budżetu. Przy współpracy najbardziej 
doświadczonych architektów w Polsce wykonujemy dokumentację projektową 
nowo powstających obiektów, jak również projekty modernizacji lub rozbudowy już 
istniejących placówek. Dzięki dobrze zaplanowanej inwestycji zaoszczędzą Państwo 
czas i pieniądze w trakcie realizacji. 

Finansowanie

Z pomocą partnerów, umożliwiamy naszym klientom pozyskanie środków na 
inwestycję. Posiadamy doświadczenie w korzystaniu z różnych źródeł finansowania, 
m.in. projektów realizowanych w ramach środków europejskich, funduszy 
norweskich, a także PFRON oraz Polkard. Doskonale rozumiemy jak ważne jest 
zachowanie płynności finansowej placówki oraz uzyskanie środków z zewnętrznych 
źródeł, dlatego przed przystąpieniem do inwestycji doradzamy naszym klientom 
jakich instrumentów użyć. 

Realizacja

Po wspólnej pracy nad projektem aktywnie pomagamy również w  realizacji 
inwestycji. Dysponujemy pełną dokumentacją techniczną naszych urządzeń, która 
jest niezbędna do zaplanowania przyłączy. Nasza kadra inżynierska zapewni nadzór 
techniczny nad prawidłowym wykonaniem instalacji. Praca z  nami to gwarancja 
sprawnej realizacji zaplanowanej inwestycji. 

Wyposażenie

Profesjonalny sprzęt medyczny jest zwieńczeniem udanej inwestycji. Dzięki 
nadzorowi nad prawidłowością wykonania instalacji możliwe jest szybkie podłączenie 
wyposażenia medycznego. Wykorzystanie wieloletniego doświadczenia naszej 
kadry zapewni sprawny montaż, cykl profesjonalnych szkoleń oraz bezproblemowy 
serwis. 

Nasze 
kompetencje:

• urologia
• ginekologia
• chirurgia ogólna
• zintegrowane sale 

operacyjne
• ortopedia i traumatologia
• otolaryngologia
• instalacje paneli 

przyłóżkowych
• systemy przywoławcze
• rehabilitacja
• rehabilitacja kardiologiczna
• neurorehabilitacja
• sanatoria i uzdrowiska
• Medical SPA & Wellness

Powierzając inwestycję profesjonalistom mogą Państwo skupić się na tym co 
najważniejsze – leczeniu swoich pacjentów.

Na wszelkie pytania dotyczące kompleksowej realizacji inwestycji odpowiedzą nasi 
przedstawiciele regionalni.

Inwestuj z nami

Kompleksowa realizacja inwestycji

Dzięki bogatemu doświadczeniu i profesjonalnej 
kadrze oferujemy naszym klientom kompleksową 
realizację inwestycji w obiektach ochrony zdrowia, 
placówkach specjalistycznych oraz ośrodkach 
Medical SPA & Wellness.



Szkolenia

Istniejąc ponad 25 lat na rynku medycznym w Polsce, nie tylko sprzedajemy czy 
serwisujemy ale również szkolimy kadrę medyczną w kierunku dystrybuowanych 
produktów czy wchodzących nowości. Poprzez profesjonalnie dobraną kadrę 
medyczną, a także wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną przeprowadzamy 
szkolenia teoretyczno-praktyczne w różnych miejscach w Polsce i za granicą  
w dziedzinach:

Urologii:
• warsztaty urodynamiczne dla lekarzy, techników i pielęgniarek,
• warsztaty enukleacji prostaty,
• warsztaty laparoskopowe 3D,
• warsztaty Microperc®,
• warsztaty leczenia kamicy giętkim ureterorenoskopem wraz z laserem 

holmowym.

Ginekologii:
• warsztaty laparoskopowe,
• warsztaty histeroskopii i histeroresekcji,
• warsztaty urodynamiczne.

Chirurgii:
• warsztaty laparoskopowe,
• warsztaty TEM.

Ortopedii:
• kursy typu "Cadaver Lab" prowadzone w większych grupach po 2-3 osoby na 

stanowisko,
• kursy typu "Live Operation" prowadzone w małych 2-3 osobowych grupach. 



Cystoskopia 

Igły iniekcyjne injeTAK.

Elektromografia 

Elektrody igłowe, powierzchniowe, z podczepianym przewodem, elektroda św. Marka,  
przewody ekranowane i nieekranowane.

Biofeedback / Stymulacja 

Elektrody dopochwowe i rektalne, sondy manometryczne, akcesoria do sond cisnieniowych.

Spis treści

Akcesoria do badań urodynamicznych 

Cewniki powietrzne T-DOC, cewniki wodne, przetworniki ciśnienia, kopułki, akcesoria do cewników 
wodnych i powietrznych, akcesoria do  bezprzewodowych przetworników, dreny do pomp infuzyjnych, 
dreny do infozji grawitacyjnej, dreny do pomiaru ciśnienia, zestawy do perfuzji, dreny uniwersalne, dreny 
przedłużające, akcesoria do drenów.

20 - 50

60 - 63

55 - 59

Manometria anorektalna 

Cewniki powietrzne ARM T-DOC, cewniki wodne ARM, dreny ARM do perfuzji.

51 - 54

64 - 65

Akcesoria

Krzesła urodynamiczne, pojemniki pomiarowe, lejki, menzurki, papier termiczny.

Aparaty urodynamiczne

Pozostała działalność firmy

Wydział Aparatury Medycznej, Serwis Wydziału Aparatury Medycznej,  Wydział Neurofizjologii,  
Wydział Medycyny Nuklearnej, Wydział Rehabilitacji, Wydział Intensywnej Opieki Medycznej.

66 - 72

15 - 19

7 - 14



Aparaty urodynamiczne
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AQUARIUS, GOBY Rodzina aparatów urodynamicznych

Cechy charakterystyczne:

• zestawy stacjonarne lub przenośne do oceny 
fizjologiczno neurologicznej dolnego układu 
moczowego,

• zakres możliwych do wykonania badań: 
cystometria, profilometria, uroflowmetria, 
EMG oraz manometria anorektalna,

• współpraca zarówno z cewnikami wodnymi, 
jak i powietrznymi T-DOC,

• system integracji I-LIST,
• transfer danych po kablu bądź za pomocą 

Bluetooth, 
• nomogramy pomocne przy właściwej 

interpretacji wyników badania,
• możliwość współpracy z komputerem 

stacjonarnym lub laptopem oraz 1-2 
monitorami LCD lub dotykowymi.

Zalety:

• specjalizowana konstrukcja umożliwiająca 
pracę w szpitalach oraz przychodniach  
o profilu urologicznym, ginekologicznym czy 
chirurgicznym,

• łatwość i szybkość wykonywanych badań,
• łatwość dostępu do wykonywanych badań,
• standardowe i modyfikowane przez 

użytkownika raporty z badań.

Aquarius XT

Aquarius CT Aquarius LT

Aquarius CTS GOBY
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Uroflowmetry

Zalety:

• zastosowanie w szpitalach, poradniach i gabinetach urologicznych, 
• możliwość konfigurowania dowolnych systemów,
• bezprzewodowa lub przewodowa komunikacja między aparatem a stacją 

drukującą,
• możliwość wyboru między przetwornikiem wagowym a wirującym dyskiem,
• w standardzie krzesło mikcyjne.

Uroflowmetry wagowe wersja Urocap III, IV lub V oraz uroflowmetr przepływowy  
Urodyn+.

Urocap III

Urocap IV

Urodyn+

Akcesoria dodatkowe:

Krzesło mikcyjne 
z wirującym dyskiem
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SENSIC CLINIC

Funkcje systemu Sensic:

• Sensic oznacza intuicyjną obsługę, predefiniowane protokoły badań  
z możliwością edycji i równoczesną analizą,

• uproszczone programy urodynamiczne z automatyczną analizą w czasie 
rzeczywistym,

• automatyczne rozpoznawanie i wstawienie znaczników podczas badania,
• inteligentne przyciski ułatwiające przeprowadzenie testów urodynamicznych,
• ekran dotykowy ułatwiający obsługę aparatu,
• kolorowe kodowanie do identyfikacji segmentów analizy,
• wyświetlanie wyników liczbowych w czasie rzeczywistym.
• funkcja grupowania inteligentnych przycisków w celu maksymalnego 

wykorzystania ekranu na wykresy,
• monitorowanie przebiegów i wskazań cyfrowych w czasie rzeczywistym  

z możliwością zmiany parametrów testów,
• możliwość wykonania natychmiastowej analizy danych poprzez kliknięcie  

lub dotknięcie ekranu,
• automatyczna analiza VLPP,
• automatyczna analiza przepływu,
• możliwość generowania konfigurowalnych przez użytkownika raportów  

w Microsoft Word,
• opcja videourodynamiki zsynchronizowana z danymi testów urodynamicznych.

Cechy urządzeń:

• przetwornik przepływu z wirującym dyskiem 
lub przetwornikiem wagowym,

• cztery kanały ciśnienia,
• niskoszumowe wzmacniacze sygnałów,
• pompa wodna z ciągłym pomiarem infuzji,
• pełnowymiarowa klawiatura, mysz i drukarka,
• system zintegrowany z wózkiem jezdnym 

wyposażonym w cztery koła, półkę na 
klawiaturę i mysz, półkę na drukarkę, uchwyt 
do osprzętu urodynamicznego,

• mechanizm ciągnący do UPP (opcja),
• mankiet ciśnieniowy do perfuzji (opcja),
• mankiet ciśnieniowy do perfuzji.

Materiały eksploatacyjne:

Laborie oferuje pełen zestaw materiałów 
ekploatacyjnych dla urodynamiki, w tym 
powietrzne i wodne cewniki, elektrody oraz 
przetworniki ciśnienia.

Multiscan PVR:

Opcjonalnie ultradźwiękowy skaner Multiscan 
PVR do pomiarów objętości pęcherza i ich 
oceny wizualnej.
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Wenus                       Fotel ginekologiczny Mars                       Fotel urologiczny

Dane techniczne:

Długość całkowita (bez panela stołu) [cm]: 

Szerokość całkowita (bez zacisków) [cm]: 

Szerokość siedziska [cm]:

Szerokość oparcia [cm]:

Wysokość siedziska w pozycji fotelowej [cm]:

Napęd (siłowniki elektryczne) [VDC]:

Rodzaj pracy siłownika [min.]:

Dopuszczalne obciążenie fotela [kg]

Masa fotela bez akcesoriów [kg]:

Napięcie zasilające [VAC]:

Kolor tapicerki:

180 (135) 

90 (78) 

60

60

47-100

24

cykl: 2 w pracy/ 18 w spoczynku

220

~100

230

morski (standard)

Cechy charakterystyczne:

• uniwersalność
• płynne i dokładne ustalanie pozycji
• ergonomia
• mobilność
• wysoka jakość wykonania
• wytrzymałość

Fotel Wenus przeznaczony jest do badań i zabiegów 
ginekologicznych. 

Fotel Mars przeznaczony jest do badań i zabiegów urologicznych 
oraz urodynamicznych. 

Elektryczne siłowniki pozwalają na regulację wysokości siedziska 
oraz pochylenia pleców. Sterowanie siłownikami może odbywać 
się za pomocą przycisków nożnych lub pilota ręcznego. Fotel 
wyposażony jest w kółka jezdne z blokadą. Za oparciem pleców 
znajduje się uchwyt na rolkę prześcieradła papierowego. Specjalny 
mechanizm uchylny pozwala schować miskę pod siedzisko. Fotel 
po zamontowaniu dodatkowego panela, można wykorzystać jako 
typowy stół operacyjny. 

Jeden fotel, wiele możliwości...

Dostępna kolorystyka tapicerki:

00 ecru 01 beżowy 02 niebieski 03 granatowy

04 terakota 05 brązowy 06 szary 07 grafitowy

08 czarny 09 czerwony 10 jasno-zielony 11 miodowy

12 morski 13 pomarańczowy 15 błękitny14 limonka
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Akcesoria Wenus:

Podpora nogi z oparciem 
ręki na zacisku GIN

Miska bez odpływu

Wieszak 
ręcznika papierowego

Wspólna konstrukacja 
Wenus / Mars

Podpórka ręki 
na zacisku URO
(do kroplówki)

Wieszak do kroplówki

Akcesoria ogólne 
Wenus / Mars
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Panel stołu

Wspólna konstrukacja 
Wenus / Mars

Oparcie ręki 

Podpora nogi na zacisku URO

Panele obrotowe

Miska z odpływem

Obręcz na lejek 
przetwornika przepływu

Pilot ręczny
lub

pilot nożny

Akcesoria Mars:

Miska bez odpływu

Akcesoria ogólne 
Wenus / Mars
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Wenus / Mars

Widok Numer katalogowy Nazwa

01-1505-0300-0000
01-1520-2000-0004

Fotel ginekologiczny WENUS wraz ze zintegrowanym systemem 
podpórki rąk i nóg oraz wieszakiem na ręcznik papierowy (cena nie 
uwzględnia sterowania)

01-1505-0300-0000
01-1520-1900-0003
01-1520-2000-0005

Fotel urologiczny MARS standardowo wyposażony w podpory nóg na 
zacisku URO, oparcie rąk oraz wieszak na ręcznik papierowy (cena nie 
uwzględnia sterowania)

01-1520-0900-0002
Podpora ręki prawej lub lewej, np. w celu podparcia podczas  podawania 
kroplówki (1 szt.)

01-1520-0600-0005
Panel stołu umożliwiający przekształcenie stołu w łóżko zabiegowe 
poprzez przedłużenie siedziska

01-1520-0600-0008
Panel obrotowy umożliwiający przekształcenie stołu w łóżko zabiegowe 
poprzez podparcie nóg - fotel urodynamiczny, komplet (2 szt.)

01-1520-0300-0003 Urologiczna (MARS) miska z odpływem

01-1520-0300-0004 Urologiczna lub ginekologiczna (MARS / WENUS) miska bez odpływu

01-1520-2600-001 Wieszak na kroplówki

01-1520-1500-0004 Pedał umożliwiający sterowanie nożne

01-1520-1800-0002 Pilot umożliwiający sterowanie ręczne



Akcesoria
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URK-1

Wysokość minimalna z opuszczaną deską [cm]: 

Wysokość maksymalna z opuszczaną deską [cm]: 

Wysokość minimalna z uniesioną deską [cm]:

Wysokość maksymalna z uniesioną deską [cm]:

Zakres regulacji wysokości na nóżkach [cm]:

Szerokość u podstawy [cm]: 

Głębokość u podstawy [cm]:

Masa krzesła z deską i miską [kg]:

90

104

96

110

14

54

57

8,5

Standardowe krzesło urodynamiczne

Krzesło urodynamiczne URK-1 jest przeznaczone do współpracy 
z aparatami urodynamicznymi. Ułatwia przeprowadzanie badań 
przepływowych (uroflowmetria), umożliwiając pacjentowi zajęcie 
wygodnej pozycji w trakcie badania. Znajduje zastosowanie 
w klinikach urologicznych i ginekologicznych.

Krzesło urodynamiczne

Cechy charakterystyczne:

• metalowa rama malowana proszkowo,
• miska wykonana ze stali nierdzewnej,
• wytrzymała, sztywna deska,
• nóżki o regulowanej wysokości.

Dane techniczne:
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Akcesoria

Numer katalogowy: 

Ilość w opakowaniu:

FC-1

10

Pojemnik pomiarowy FOLDaCUP™

Pojemnik pomiarowy. Maksymalna pojemność 1 litr.

Numer katalogowy: 

Ilość w opakowaniu:

DS155

5

Papier termiczny Urocap

Wysoka jakość papieru termicznego. Wykorzystywany  
w drukarkach termicznych Urocap.

Numer katalogowy: 

Ilość w opakowaniu:

9021B3111

20

Papier termiczny

Wysoka jakość papieru termicznego. Wykorzystywany  
w urządzeniach Portascan +/ Urodyn+ / Urodyn1000 / Portaflow.
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Akcesoria

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

CHA100

9” (~23 cm)

Plastik ABS

1

Krótki lejek

Krótka szyjka lejka. Możliwość mycia.

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

CHA102

11,5” (~29 cm)

Plastik ABS

1

Długi lejek

Długa szyjka lejka. Możliwość mycia.
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Akcesoria

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

GUBA

0-1000 ml znacznik co 50 ml

0-32 oz znacznik co 2 oz

1

Pojemnik

Pasuje do większości przetworników uroflow.

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

DIS900

0-1000 ml znacznik co 50 ml

0-32 oz znacznik co 2 oz

10

Pojemnik

Pasuje do większości przetworników uroflow.

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

DIS175

0-1000 ml znacznik co 50 ml

0-32 oz znacznik co 2 oz

20

Menzurka

Służy do kalibracji cewników.



Akcesoria do badań urodynamicznych
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Cewniki powietrzne T-DOC®

Służą do pomiaru ciśnienia urodynamicznego przy wykorzystaniu technologii “Air-Charged”, która pozwala na postawienie dużo 
lepszej diagnozy niż w przypadku klasycznych sposobów pomiaru ciśnienia. Jednorazowe cewniki powietrzne T-DOC® charakteryzuje 
bardzo dokładny pomiar, łatwość obsługi oraz oszczędność czasu i pieniędzy podczas całego procesu związanego z przeprowadzeniem 
badania.

Numer katalogowy:

Ciśnienie:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

CAT875

Brzuszne Pabd

Nie zawiera lateksu

10

Cewniki powietrzne z serii T-DOC®

Cewnik brzuszny T-DOC® 7Fr 

Umieszczany rektalnie lub dopochwowo  w celu pomiaru ciśnienia 
w jamie brzusznej. Miękka końcówka chroni tkankę jelitową  
i/lub wewnątrzpochwową. Niewielki rozmiar balona zapewnia 
znakomitą rejestrację ciśnienia przy jednoczesnym ograniczeniu 
dyskomfortu pacjenta. Produkt jest idealny zarówno dla dorosłych 
jak i dla dzieci.

Numer katalogowy:

Ciśnienie:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

CAT895

Pęcherzowe Pves

Nie zawiera lateksu

10

Cewnik pęcherzowy z pojedynczym czujnikiem 
T-DOC® 7Fr

Cewnik ogólnego zastosowania, do pomiaru ciśnienia wewnątrz 
pęcherza zarówno u dorosłych pacjentów jak i u dzieci. Posiada 
osobny kanał do wypełniania pęcherza.

Numer katalogowy:

Ciśnienie:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

CAT878

Pęcherzowe Pves

Nie zawiera lateksu

10

Cewnik z pojedynczym czujnikiem Coudé 
T-DOC® 7Fr

Wykorzystywany przy zwężeniach cewki moczowej. Specjalna 
końcówka ‘Coudé’ pomaga w manewrowaniu w trudnych 
miejscach. Cewnik jest szczególnie przydatny w przypadku 
pacjentów z łagodnym rozrostem stercza.
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Cewniki powietrzne z serii T-DOC®

Numer katalogowy:

Ciśnienie:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

CAT880

Pęcherzowe Pves oraz cewki moczowej Pura

Nie zawiera lateksu

10

Cewnik z podwójnym czujnikiem T-DOC® 7Fr

Służy do jednoczesnej rejestracji ciśnienia w pęcherzu jak  
i cewce moczowej. Cewnik posiada dwa czujniki umieszczone w 
odległości 6 cm od siebie. 

Numer katalogowy:

Ciśnienie:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

CAT905

Pęcherzowe Pves

Nie zawiera lateksu

10

Cewnik nieprzezroczysty dla promieni 
rentgenowskich z pojedynczym czujnikiem 
T-DOC® 7Fr

Cewnik przeznaczony do cystometrii pęcherza podczas 
fluoroskopii. Cewnik nadaje się do zastosowania zarówno u 
dorosłych jak i u dzieci. Odpowiednie markery pozwalają na 
dokładne określenie położenia czujnika w pęcherzu podczas 
fluoroskopii.

Numer katalogowy:

Ciśnienie:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

CAT885

Pęcherzowe Pves oraz cewki moczowej Pura

Nie zawiera lateksu

10

Cewnik nieprzezroczysty dla promieni 
rentgenowskich z podwójnym czujnikiem
T-DOC® 7Fr

Cewnik przeznaczony do cystometrii pęcherza oraz cewki 
moczowej z wykorzystaniem fluoroskopu. Cewnik posiada dwa 
czujniki umieszczone w odległości 6 cm od siebie. Odpowiednie 
markery pozwalają na dokładne określenie położenia czujnika w 
pęcherzu oraz w cewce moczowej przy pomocy fluoroskopu.

Przewody przetworników T-DOC™ 

Wielorazowe przewody przetworników służą do podłączenia 
cewników T-DOC do urządzenia urodynamicznego lub 
diagnostycznego systemu manometrycznego. Gniazda 
znajdujące się na końcu przewodów oznaczono różnymi kolorami, 
które odpowiadają kolorystyce cewników. Takie rozwiązanie 
przyspiesza procedurę podłączenia cewników do przewodów 
oraz zmniejsza ryzyko pomyłki.
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Akcesoria T-DOC® 

Kompletne rozwiązanie dotyczące akcesoriów do cewników typu powietrznych. 

Akcesoria T-DOC® 

Numer katalogowy:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

DIS450

Nie zawiera lateksu

1

Urządzenie do kalibracji przetworników T-DOC®

Urządzenie sprawdza i kalibruje dokładność sprzętu 
urodynamicznego wykorzystując do tego celu cewnik CAT875. 
Uniwersalna kompatybilność. Odczyt w cm H

2
O.

Numer katalogowy:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

DIC142

Nie zawiera lateksu

1

Korek do urządzenia kalibrującego T-DOC®

Korek zastępczy do urządzenia kalibrującego DIS450.

Numer katalogowy:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

DIS500

Płaszcz teflonowy

10

Sonda T-DOC®

Zmienia każdy cewnik powietrzny T-DOC® w cewnik z końcówką 
‘Coudé’ w celu łatwiejszego przejścia przez zwężenia w cewce 
moczowej.

Numer katalogowy:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

DIS950

Elastyczny materiał Velcro®

1

Rzep na dolną kończynę T-DOC® Velcro®

Pozwala podczepić przewody przetworników do uda pacjenta. 
Ułatwia przenoszenie oraz zmianę ułożenia pacjenta podczas 
badania. 
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Cewniki wodne

Cewniki do pomiaru ciśnienia w jamie brzusznej pacjenta.

Cewniki wodne

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P4460

260 cm

Balon

PCV, nie zawiera lateksu, sterylne

25

Jednokanałowy cewnik z naciętym balonem 
do pomiaru ciśnienia w jamie brzusznej 4,5Fr

Zaprojektowany tak, aby podczas wypełniania wodą powietrze  
w łatwy sposób wydostało się z balona.

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P4471

260 cm

Balon

PCV, nie zawiera lateksu, sterylne

25

Jednokanałowy cewnik z naciętym balonem 
i prowadnicą do pomiaru ciśnienia w jamie brzusznej 
4,5Fr

Zaprojektowany tak, aby podczas wypełniania wodą powietrze w 
łatwy sposób wydostało się z balona.

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

ERPC-9

47 cm

Balon

PCV/Poliizopren

10

Jednokanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia 
w jamie brzusznej 9Fr

Cewnik analny z możliwością szybkiego i łatwego usuwania 
powietrza z balonu. Wyposażony w złącze typu Luer, kompatybilny 
z większością systemów urodynamicznych. 
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Cewniki wodne

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

RPC-9

47 cm

Balon

Poliizopren, nie zawiera lateksu

10

Dwukanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia w jamie 
brzusznej 9Fr

Cewnik z możliwością szybkiego i łatwego usuwania powietrza 
z balonu. Wyposażony w złącze typu Luer, kompatybilny  
z większością systemów urodynamicznych.

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P4461

20 cm

Balon

Poliizopren, nie zawiera lateksu

10

Dwukanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia w jamie 
brzusznej 12Fr

Cewnik z możliwością szybkiego i łatwego usuwania powietrza  
z balonu. 

Dwukanałowe cewniki pozwalają na szybkie opróżnianie oraz wypełnianie bez wpływu na pomiar ciśnienia. Wyposażony w złącze typu 
Luer, kompatybilny z większością systemów urodynamicznych.

Cewniki do cystometrii/pomiaru ciśnienia przepływu

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

DLC-6D

47 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, syterylne

10

Dwukanałowy cewnik do cystometrii 6Fr

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

DLC-7D

47 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Dwukanałowy cewnik do cystometrii 7Fr

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

DLC-9D

47 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Dwukanałowy cewnik do cystometrii 9Fr
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Cewniki wodne

Służą do wypełniania oraz pomiaru ciśnienia wewnątrz pęcherza podczas cystometrii oraz badań ciśnienia podczas przepływu moczu. 
Końcówka ‘Coudé’ wykorzystywana jest w przypadku występowania przewężeń cewki moczowej. Wyposażony w złącze typu Luer, 
kompatybilny z większością systemów urodynamicznych.

Cewniki do cystometrii

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

CDLC-6D

47 cm

Coudé

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Dwukanałowy cewnik do cystometrii z końcówką 
Coudé 6Fr

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

CDLC-7D

47 cm

Coudé

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Dwukanałowy cewnik do cystometrii z końcówką 
Coudé 7Fr

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

CDLC-9D

47 cm

Coudé

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Dwukanałowy cewnik do cystometrii z końcówką 
Coudé 9Fr
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Cewniki wodne

Dwukanałowe typu Pigtail.

Cewniki do cystometrii

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P5662

40 cm

Pigtail

Nie zawiera lakteksu, sterylne 

10

Dwukanałowy cewnik typu Pigtail do cystometrii 6Fr 

Oznaczenia umieszczane są co 1 cm, ułatwiając pozycjonowanie 
cewnika. Kolorowe złącza typu Luer upraszczają podłączenie 
cewnika do systemu urodynamicznego. 

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P5382

40 cm

Pigtail

Nie zawiera lakteksu, sterylne 

10

Dwukanałowy cennik do cystometrii, nieprzezroczy-
sty dla promieni rentgenowskich 8Fr

Oznaczenia umieszczane są co 1 cm, ułatwiając pozycjonowanie 
cewnika. Kolorowe złącza typu Luer upraszczają podłączenie 
cewnika do systemu urodynamicznego. 
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Cewniki wodne

Dwukanałowe typu Pigtail.

Cewniki do cystometrii / profilometrii

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P5062

40 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Dwukanałowy cewnik do cystometrii / profilometrii 
6Fr

Cewnik posiada dwa umieszczone pod kątem okna pomiarowe 
do pomiaru ciśnienia wewnątrz cewki moczowej. Może być 
wykorzystany do wypełniania pęcherza.

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

DLUPP-7D

47 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Dwukanałowy cewnik do cystometrii / profilometrii 
7Fr

Dwa przeciwległe porty precyzyjne 0,6 mm umieszczone 
na płaszczyźnie przesuwu poprawiają dokładność oraz 
powtarzalność pomiaru profilu ciśnienia w cewce moczowej. 
Wyposażony w złącze typu Luer, kompatybilny z większością 
systemów urodynamicznych.

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P5082

40 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Dwukanałowy cewnik do cystometrii / profilometrii 
8Fr

Cewnik posiada dwa umieszczone pod kątem okna pomiarowe 
do pomiaru ciśnienia wewnątrz cewki moczowej. Może być 
wykorzystany do wypełniania pęcherza.
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Cewniki wodne

Trzy niezależne kanały służące do wypełniania, pomiaru ciśnienia w cewce moczowej oraz pęcherzu. Wyposażone w złącza typu Luer, 
kompatybilne z większością systemów urodynamicznych.

Cewniki do cystometrii / profilometrii

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

TLC-7F

47 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Trzykanałowy cewnik, żeński 7Fr

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

TLC-7M

47 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Trzykanałowy cewnik, męski 7Fr

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

TLC-9M

47 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Trzykanałowy cewnik, męski 9Fr
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Cewniki wodne

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P5892

40 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Trzykanałowy cewnik do cystometrii / profilometrii 
9Fr

Najprostsza i najszybsza opcja ponieważ przygotowanie  
i umieszczenie cewnika wykonywane jest tylko jeden raz – cewnik 
umożliwia zarówno wykonanie cystometrii jak i pomiar profilu 
ciśnienia w cewce moczowej.

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P5091

40 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Trzykanałowy cewnik do pomiaru profilometrii 9Fr*

Cewnik do pomiaru dwóch ciśnień profilometrii z kanałem 
perfuzyjnym.

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P5803A

40 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

1

Trzykanałowy cewnik do pomiaru profilometrii 10Fr**

Cewnik do pomiaru dwóch ciśnień profilometrii z kanałem 
perfuzyjnym i pierścieniem.

* Specjalnie na rynek duński
** Specjalnie na rynek niemiecki
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Cewniki wodne

Trzykanałowe, nieprzezroczyste dla promieni rentgenowskich.

Cewniki do cystometrii / profilometrii

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

TLCXRO-7F

43 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Trzykanałowy cewnik nieprzezroczysty dla promieni 
rentgenowskich - żeński 7Fr

Napełnianie oraz pomiar ciśnienia w pęcherzu i cewce 
moczowej. Wewnętrzne markery nieprzezroczyste dla promieni 
rentgenowskich są zlokalizowane w punktach pomiaru ciśnienia.

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

TLCXRO-7M

43 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Trzykanałowy cewnik nieprzezroczysty dla promieni 
rentgenowskich - męski 7Fr

Napełnianie oraz pomiar ciśnienia w pęcherzu i cewce 
moczowej. Wewnętrzne markery nieprzezroczyste dla promieni 
rentgenowskich są zlokalizowane w punktach pomiaru ciśnienia.

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

CTLCXRO-7M

43 cm

Coudé

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Trzykanałowy cewnik z końcówką typu ‘Coudé’, nie-
przezroczysty dla promieni rentgenowskich - męski 
9Fr 

Cewnik nieprzezroczysty dla promieni rentgenowskich, z 
końcówką typu ‘Coudé’, stosowany do wypełniania pęcherza oraz 
pomiaru ciśnienia w pęcherzu oraz cewce moczowej. Wewnętrzne 
markery nieprzezroczyste dla promieni rentgenowskich są 
zlokalizowane w punktach pomiaru ciśnienia.
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Cewniki wodne

Trzykanałowe, z końcówką typu ‘Coudé’.

Cewniki do cystometrii / profilometrii

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

CTLC-9M

43 cm

Coudé

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Trzykanałowy cewnik z końcówką typu ‘Coudé’ do 
cystometrii - męski 9Fr

Trzy niezależne kanały służą do wypełniania i pomiaru ciśnienia 
w pęcherzu oraz w cewce moczowej. Końcówka typu ‘Coudé’ 
umożliwia łatwiejsze przejście w przypadku występowania 
zwężenia cewki moczowej. Wyposażony w złącze typu Luer, 
kompatybilny z większością systemów urodynamicznych.

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P5803

43 cm

Coudé

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Trzykanałowy cewnik z końcówką typu ‘Coudé’ do 
pomiarów profilometrii - męski 9Fr**

Trzy niezależne kanały służą do wypełniania i pomiaru ciśnienia 
w pęcherzu oraz w cewce moczowej. Końcówka typu ‘Coudé’ 
umożliwia łatwiejsze przejście w przypadku występowania 
zwężenia cewki moczowej. Wyposażony w złącze typu Luer, 
kompatybilny z większością systemów urodynamicznych.

** Specjalnie na rynek niemiecki
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Jednokanałowe.

Cewniki do wypełniania pęcherza

Cewniki wodne

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P5210

40 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Jednokanałowy cewnik do wypełniania 6Fr

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P5230

40 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Jednokanałowy cewnik do wypełniania 10Fr

Jednokanałowe

Cewniki do pomiaru ciśnienia w pęcherzu

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P0900

260 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

25

Jednokanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia  
w pęcherzu 4,5Fr



34  Akcesoria do badań urodynamicznych

Cewniki wodne

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P1093

40 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Jednokanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia w 
jamie brzusznej oraz do wypełniania pęcherza 8Fr

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P0921

70 cm / 190 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Dwukanałowy przedłużony cewnik do pomiaru 
ciśnienia oraz wypełniania pęcherza 6Fr

Pozwala na jednoczesne napełnianie pęcherza oraz pomiar 
ciśnienia. Posiada wbudowane przedłużenie linii pomiaru 
ciśnienia.

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P0911

70 cm / 190 cm

Prosta

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Dwukanałowy przedłużony cewnik do pomiaru 
ciśnienia oraz wypełniania pęcherza 8Fr

Pozwala na jednoczesne napełnianie pęcherza oraz pomiar 
ciśnienia. Posiada wbudowane przedłużenie linii pomiaru 
ciśnienia.
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Cewniki wodne

Urodynamiczne cewniki zaprojektowane specjalnie dla pacjenta oddziału pediatrii. Wyposażone w złącza typu Luer, kompatybilne  
z większością systemów urodynamicznych.

Cewniki do wypełniania pęcherza

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

RPC-9P

26 cm

Balon

Poliizopren, nie zawiera lateksu, sterylne

10

Dwukanałowy cewnik pediatryczny do pomiaru 
ciśnienia w jamie brzusznej 9Fr

Nietypowa budowa, która pozwala zmniejszyć czas i pracę 
wymaganą do usunięcia powietrza z balonu. 

Numer katalogowy:

Długość:

Końcówka:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

DLC-6P

26 cm

Balon

Poliizopren, nie zawiera lateksu, sterylne

10

Dwukanałowy cewnik pediatryczny do cystometrii 
9Fr

Służy do wypełniania oraz pomiaru wewnątrz pęcherza  
w trakcie cystometrii oraz badania ciśnienia przepływu moczu. 
Dwukanałowa budowa pozwala na szybkie opróżnianie oraz 
wypełnianie bez wpływu na pomiar ciśnienia.
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Cewniki wodne

Zestawy uwzględniają elementy niezbędne do wykonania procedury urodynamicznej cystometrii.

Zestawy do cystometrii

Jednokanałowy zestaw ECO do cystometrii

• jednokanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia wewnątrz 
pęcherza wraz z linią pomiarową 4Fr,

• jednokanałowy cewnik rektalny z linią pomiarową 9Fr,
• cewnik do wypełniania 8Fr.

Skład:

Numer katalogowy:

Ilość w opakowaniu:

CPS-D

10

Jednokanałowy zestaw ECO do cystometrii

• dwukanałowy cewnik do cystometrii wraz linią pomiarową 7Fr,
• jednokanałowy cewnik rektalny linią pomiarową 9Fr.

Skład:

Numer katalogowy:

Ilość w opakowaniu:

CPS-S

10
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Przetworniki ciśnienia

Numer katalogowy:

Złącza:

Ilość w opakowaniu:

1880

Zawory typu ‘Luer’ męskie/żeńskie

4

Wymienne przetworniki ciśnienia

Wytrzymały przetwornik wysokoczęstotliwościowy. W przypadku 
współpracy z systemem Life-Tech nie ma konieczności 
wykonywania kalibracji. W zestawie znajdują się dwukierunkowe 
zawory.

Numer katalogowy:

Złącza:

Ilość w opakowaniu:

9032K0131

Medex 960

1

Przetwornik ciśnienia Medex

Przetwornik z serii Medex 960 służy do rejestracji ciśnienia  
i współpracuje z jednorazowymi kopułkami. 

Numer katalogowy:

Złącza:

Ilość w opakowaniu:

9022K00123

PvB/Złącze męskie typu Luer

4

Jednorazowy zestaw przetwornika ciśnienia

Zestaw zaprojektowany z myślą o zabiegach urodynamicznych. 
W skład zestawu wchodzą dwa zawory, przedłużka i strzykawka. 
Zestaw można wykorzystać w systemach Mediwatch oraz 
Medtronic.
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Kopułki

Jednorazowe kopułki przekazujące ciśnienie do jednorazowych przetworników. Niniejsze akcesoria są kompatybilne z urządzeniem 
Medex 960. 

Kopułka

Numer katalogowy:

Złącza:

Ilość w opakowaniu:

DIS130

Męskie/Męskie typu Luer

25

Kopułka przetwornika z wtyczką typu Luer

Numer katalogowy:

Złącza:

Ilość w opakowaniu:

9032P1151

Żeńskie/Męskie typu Luer

50

Cardridge Medex z dwoma zaworami
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Akcesoria do cewników wodnych

Numer katalogowy:

Ilość w opakowaniu:

IDS102

25

Zatyczki na zawór typu Luer

Zamyka kopułki w celu utrzymania ciśnienia. Wykorzystywane 
wraz z elementami DIS103 oraz DIS130.

Numer katalogowy:

Ilość w opakowaniu:

DIS302

1

Zatyczki na zawór typu Luer

Wykorzystywany wraz z cewnikami wodnymi podczas profilometrii. 
Zapewnia stałe ciśnienie podczas testowania dokładności pomiaru 
ciśnienia w cewce moczowej. Element można wykorzystywać 
wraz z workami o pojemności 500ml oraz 1000ml.

Akcesoria do cewników wodnych

Numer katalogowy:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

HAR935

Guma silikonowa, nie zawiera lateksu

5

Przenośna kabura UDS

Numer katalogowy:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

HAR575

318 cm x 5 cm 

5

Regulowana smycz

Numer katalogowy:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

HAR145

76 cm x 5 cm

5

Pas na przetwornik

Numer katalogowy:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

HAR144

114  cm x 5 cm

5

Długi pas na przetwornik
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Akcesoria do bezprzewodowych 
przetworników

Numer katalogowy:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

HAR935

Guma silikonowa, nie zawiera lateksu

5

Przenośna kabura UDS

Numer katalogowy:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

HAR575

318 cm x 5 cm 

5

Regulowana smycz

Numer katalogowy:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

HAR145

76 cm x 5 cm

5

Pas na przetwornik

Numer katalogowy:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

HAR144

114  cm x 5 cm

5

Długi pas na przetwornik
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Dreny do pomp infuzyjnych

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

TUB500

400 cm

Silikon, nie zawiera lateksu, sterylne

25

Dreny do pompy infuzyjnej firmy Laborie

Zawiera wszystkie elementy wymagane do prawidłowej infuzji 
płynów przez cewniki urodynamiczne. 

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021O1175

250 cm

Silikon, nie zawiera lateksu, sterylne

25

Zestaw drenów do pomp infuzyjnych Mediwatch

Zestaw do jednokanałowej infuzji grawitacyjnej przy wykonywaniu 
cystometrii. Zestaw posiada wentylowaną komorę kroplówki. 

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021O1226

250 cm

Silikon, nie zawiera lateksu, sterylne

20

Zestaw drenów do pomp infuzyjnych MMS

Zestaw do infuzji urodynamicznej z wentylowaną komorą 
kroplówki, drenem pompy oraz drenem infuzyjnym pacjenta. 
Zaprojektowany do użytku z systemami MMS Solar.
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Dreny do pomp infuzyjnych

Numer katalogowy:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

IPTSA-LT1

Nie zawiera lateksu, sterylne

25

Zestaw drenów do pomp infuzyjnych Life-Tech

Zestaw z wentylowaną komorą kroplówki, drenem pompy oraz 
drenem infuzyjnym pacjenta. Stosowany do infuzji w urodynamice. 
Zaprojektowany do użytku z systemami Life-Tech 2011, 1711, 1721.

Numer katalogowy:

Ilość w opakowaniu:

DIPTS-LT1

25

Zestaw podwójny drenów do pomp infuzyjnych  
Life-Tech

Zestaw z wentylowaną komorą kroplówki, drenem pompy oraz 
odłączanym drenem infuzyjnym pacjenta. Stosowany do infuzji  
w urodynamice. Zaprojektowany do użytku z systemami Life-Tech 
2011, 1711, 1721.

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

IPTS-DC-LT1

350 cm

Nie zawiera lateksu, sterylne

25

Zestaw drenów z komorą tłumiącą do pomp 
infuzyjnych Life-Tech

Zestaw z wentylowaną komorą kroplówki, drenem Uropump, 
komorą tłumiącą oraz równoległym, odłączanym drenem 
infuzyjnym pacjenta i drenem ograniczającym. Stosowany przy 
infuzji UP, UPP oraz Whittaker’a. Zaprojektowany do użytku  
z systemami Life-Tech 2011, 1711, 1721.
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Dreny do pomp infuzyjnych

Numer katalogowy:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

IPTSA-LT2

PCV

25

Zestaw drenów do pomp infuzyjnych Life-Tech

Zestaw z wentylowaną komorą kroplówki, drenem pompy oraz 
drenem infuzyjnym pacjenta. Stosowany do infuzji w urodynamice. 
Zaprojektowany do użytku z systemami Life-Tech 3011.

Numer katalogowy:

Ilość w opakowaniu:

DIPTS-LT2

25

Zestaw podwójny drenów do pomp infuzyjnych
Life-Tech

Zestaw z dwiema wentylowanymi komorami kroplówki, drenem 
pompy oraz odłączanym drenem infuzyjnym pacjenta. Stosowany 
do infuzji w urodynamice. Zaprojektowany do użytku z systemami 
Life-Tech 3011.

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

IPTS-DC-LT2

350 cm

Nie zawiera lateksu, sterylne

25

Zestaw drenów z komorą tłumiącą do pomp  
infuzyjnych Life-Tech

Zestaw z wentylowaną komorą kroplówki, drenem Uropump, 
komorą tłumiącą oraz równoległym, odłączanym drenem 
infuzyjnym pacjenta i drenem ograniczającym. Stosowany przy 
infuzji UP, UPP oraz Whittaker’a. Zaprojektowany do użytku  
z systemami Life-Tech 3011.
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Dreny do infuzji grawitacyjnej

Grawitacyjne dreny do infuzji

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

AS-72A

183 cm

25

Zestaw do podawania leków

Grawitacyjny zestaw do infuzji z wentylowaną komorą kroplówki. 
Zestaw jest stosowany w urodynamice oraz perfuzji pod 
ciśnieniem w profilometrii.

Dreny do pomiaru ciśnienia

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

TUB101

150 cm

Nie zawiera lateksu, sterylne

Dreny ciśnieniowe Laborie

Dreny do pomiaru ciśnienia z trzykierunkowym zaworem.
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Dreny do pomiaru ciśnienia

Dreny do pomiaru ciśnienia

Dreny zaprojektowane do stosowania przy pomiarze ciśnienia w urodynamice. Ciśnienie jest bardzo dobrze przenoszone z jednego końca 
drenu na drugi. Specjalne wykonanie zmniejsza objętość oraz zapobiega przedostawaniu się pęcherzyków powietrza. Zastosowanie 
różnych kolorów drenów pozwala szybko określić zastosowanie drenu.

Numer katalogowy:

Długość:

Kolor:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

PTTA-B

187 cm

Niebieski

Nie zawiera lateksu, sterylne

50

Dren ciśnieniowy Life-Tech, do pomiaru ciśnienia 
pęcherzowego

Numer katalogowy:

Długość:

Kolor:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

PTTA-C

183 cm

Przezroczysty

Nie zawiera lateksu, sterylne

50

Dren ciśnieniowy Life-Tech

Numer katalogowy:

Długość:

Kolor:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

PTTA-R

183 cm

Czerwony

Nie zawiera lateksu, sterylne

50

Dren ciśnieniowy Life-Tech, do pomiaru ciśnienia 
rektalnego
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Zestawy do perfuzji

Dreny do perfuzji

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P6022

150 cm

Nie zawiera lateksu, sterylne

5

Dren dwukanałowy Mediwatch, do perfuzji 

Zestaw do perfuzji w urodynamice z wentylowaną komorą 
kroplówki, drenem do pompy oraz dwukanałowym drenem do 
ciśnieniowej perfuzji w profilometrii.

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P6032

150 cm

Nie zawiera lateksu, sterylne

5

Dren trzykanałowy Mediwatch, do perfuzji

Zestaw do perfuzji w urodynamice z wentylowaną komorą 
kroplówki, drenem do pompy oraz trzykanałowym drenem do 
ciśnieniowej perfuzji w profilometrii.



Akcesoria do badań urodynamicznych   47 

Dreny

Grawitacyjne dreny do perfuzji

Dreny posiadają wbudowaną perfuzję na poziomie 0,5ml/min oraz dodatkowy bocznik do szybkiego wypełniania.

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

5031P0271

182 cm

5

Jednokanałowy zestaw Mediwatch do perfuzji DPT**

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

5031P0281

182 cm

5

Dwukanałowy zestaw Mediwatch do perfuzji DPT**

Numer katalogowy

Długość

Ilość w opakowaniu

5031P0291

182 cm

5

Trzykanałowy zestaw Mediwatch do perfuzji DPT**

Numer katalogowy

Długość

Ilość w opakowaniu

5031P0301

182 cm

5

Czterokanałowy zestaw Mediwatch do perfuzji 
DPT**

**Specjalnie zaprojektowane na rynek szwedzki 
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Dreny uniwersalne

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

APIS

150 cm

Nie zawiera lateksu, sterylne

25

Uniwersalny zestaw drenów infuzyjnych

Przezroczysty dren do infuzji CO
2
 lub do rejestracji dowolnego 

ciśnienia. Lejkowy kształt złączki pasuje do wszystkich rodzajów 
cewników.

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

APT

150 cm

Nie zawiera lateksu, sterylne 

25

Uniwersalny zestaw drenów

Przezroczysty dren do rejestracji dowolnego ciśnienia. Dren 
posiada czterokierunkowy zawór. Ciśnienie jest bardzo dobrze 
przenoszone z jednego końca drenu na drugi.
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Dreny przedłużające

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P6332

150 cm

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Dren przedłużający, jednokanałowy Mediwatch

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P1283

150 cm

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Dren przedłużający, dwukanałowy Mediwatch

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P1293

150 cm

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Dren przedłużający, trzykanałowy Mediwatch
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Akcesoria do drenów

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

ITA

183 cm

25

Dreny infuzyje

Zastępczy dren infuzyjny do wszystkich drenów IPTS, które nie 
zawierają komory tłumiącej.

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

DCIT-RT

183 cm

25

Komora tłumiąca z drenem
infuzyjnym / ograniczającym

Komora tłumiąca z wymiennym drenem infuzyjnym pacjenta 
do wszystkich drenów IPTS. Zapewnia infuzję bez artefaktów 
w procedurach UP, UPP oraz Whittaker. Specjalna budowa 
zapobiega utracie ciśnienia, spowodowaną komorą tłumiącą.
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Cewniki powietrzne ARM T-DOC®

Numer katalogowy:

Kanały:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

CAT003

P1, P2, P3, P4

Nie zawiera lateksu, hipoalergiczny, sterylny

5

Czterokanałowy, radialny cewnik ARM T-DOC® 19Fr

Cztery czujniki mierzą ciśnienie w czterech ćwiartkach zwieracza 
analnego. Balon na końcu cewnika może zostać wypełniony w 
celu określenia odpowiedzi pacjenta podczas procedur ARM. 
Cewnik oznaczony na czarno ustawia się wzdłuż kręgosłupa 
w celu poprawnego umieszczenia przedniego, tylnego oraz 
bocznych kanałów. Znaczniki głębokości pozwalają określić 
głębokość od 2 do 20 cm.

Przewody przetworników powietrznych ARM z serii T-DOC® 

Wielorazowe przewody przetworników służą do podłączenia cewników powietrznych ARM z serii T-DOC® do systemu manometrii 
anorektalnej. Kolorowe oznaczenia gniazd odpowiadają kolorowym oznaczeniom końcówek cewników, co znacznie ułatwia podłączenie.  
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Cewniki wodne ARM

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

CAT006

160 cm

Nie zawiera lateksu, sterylne

1

Czterokanałowy, radialny cewnik anorektalny

Czterokanałowy cewnik anorektalny, manometryczny z balonem 
600ml. Głębokość oznaczeń 0 cm do 85 cm.

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9012P1392

140 cm

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Czterokanałowy, radialny cewnik anorektalny 13,5Fr

Cztery czujniki mierzą ciśnienie w czterech ćwiartkach zwieracza 
analnego. Balon na końcu cewnika może zostać wypełniony  
w celu uzyskania dodatkowych informacji od pacjenta. Znaczniki 
głębokości określane są w cm.

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

CAT008

160 cm

Nie zawiera lateksu, sterylne

1

Ośmiokanałowy, radialny cewnik anorektalny

Ośmiokanałowy cewnik anorektalny, manometryczny z balonem. 
Głębokość oznaczeń 0 cm do 85 cm.

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9012P1422

140 cm

Nie zawiera lateksu, sterylne

10

Ośmiokanałowy, radialny cewnik anorektalny 13,5Fr

Osiem czujników mierzy ciśnienie w ośmiu częściach zwieracza 
analnego. Balon na końcu cewnika może zostać wypełniony  
w celu uzyskania dodatkowych informacji od pacjenta. Znaczniki 
głębokości określane są w cm.
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Dreny ARM do perfuzji

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P6042

150 cm

Nie zawiera lateksu, sterylne

5

Czterokanałowy zestaw do perfuzji

Zestaw do perfuzji z wentylowaną komorą kroplówki, drenem 
pompy oraz czterokanałowym drenem do perfuzji ciśnieniowej  
w procedurach ARM.

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

9021P6082

150 cm

Nie zawiera lateksu, sterylne

5

Ośmiokanałowy zestaw infuzyjny

Zestaw do perfuzji z wentylowaną komorą kroplówki, drenem 
pompy oraz ośmiokanałowym drenem do perfuzji ciśnieniowej  
w procedurach ARM.



Elektromiografia
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Elektrody EMG

Numer katalogowy:

Rozmiar igły:

Rozmiar przewodu:

Ilość w opakowaniu:

1512A-F

27 1.0”

38 izolowany

40

Przewodowy zestaw elektrod - żeńskie.
Jednorazowego użytku.

Numer katalogowy:

Rozmiar igły:

Rozmiar przewodu:

Ilość w opakowaniu:

1512A-M

27 1.5”

38 izolowany

40

Przewodowy zestaw elektrod - męskie
Jednorazowego użytku.

Numer katalogowy:

Rozmiar igły:

Rozmiar przewodu:

Ilość w opakowaniu:

ELE378

28 1.2”

28 izolowany

10

Koncentryczny zestaw elektrod - purpurowe
Jednorazowego użytku.

Elektrody igłowe 
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Elektrody EMG

Numer katalogowy:

Ilość w opakowaniu:

ELE428

100 zestawów po 3 elektrody

Elektrody powierzchniowe Neotrode® II 
z podłączonym przewodem 

Do pomiaru aktywności EMG mięśni dna miednicy oraz zwieraczy. 
Elektrody mogą być wykorzystane jako elektrody aktywne lub jako 
elektrody odniesienia. Niewielki rozmiar jest idealny dla pacjentów 
oddziałów pediatrycznych. Elektrody są pokryte lepkim żelem, 
który jest delikatny dla skóry i jednocześnie utrzymuje elektrody 
w miejscu. Niniejszy produkt jest kompatybilny z systemami 
Mediwatch/Medtronic.

Numer katalogowy:

Ilość w opakowaniu:

ELE625

15 zestawów po 4 elektrody

Wielorazowe, stymulujące elektrody  
powierzchniowe***

Elektrody służą do pomiaru aktywności EMG. Znakomicie 
nadają się do badania mięśni miednicy oraz brzucha. Możliwość 
ponownego wykorzystania u tego samego pacjenta, po uprzednim 
przechowaniu w załączonym, plastikowym opakowaniu.

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

9013S0222

15 cm

12

Niewielkie elektrody powierzchniowe

Do pomiaru aktywności EMG mięśni dna miednicy oraz zwieraczy. 
Elektrody mogą być wykorzystane jako elektrody aktywne lub jako 
elektrody odniesienia. Niewielki rozmiar jest idealny dla pacjentów 
oddziałów pediatrycznych. Elektrody są pokryte lepkim żelem, 
który jest delikatny dla skóry i jednocześnie utrzymuje elektrody 
w miejscu. Niniejszy produkt jest kompatybilny z systemami 
Mediwatch/Medtronic.

Elektrody powierzchniowe

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

9021S0232

15 cm

12

Niewielkie elektrody powierzchniowe

Do pomiaru aktywności EMG mięśni dna miednicy oraz zwieraczy. 
Elektrody mogą być wykorzystane jako masa,  elektrody aktywne/
odniesienia. Elektrody są pokryte lepkim żelem, który jest delikatny 
dla skóry i jednocześnie utrzymuje elektrody w miejscu. Niniejszy 
produkt jest kompatybilny z systemami Mediwatch/Medtronic.
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Elektrody EMG

Numer katalogowy:

Ilość w opakowaniu:

ELE425

100 zestawów po 3 elektrody

Elektrody z podczepianym przewodem

Do pomiaru aktywności EMG mięśni dna miednicy oraz zwieraczy. 
Elektrody są pokryte lepkim żelem, który jest delikatny dla skóry 
i jednocześnie utrzymuje elektrody w miejscu. Przewód jest 
podczepiany do zatrzasków. Elektrody mogą być wykorzystane 
do monitorowania aktywności EMG. Kompatybilne z przewodami 
wielorazowego użytku ELE350, ELE365, ELE370.

Elektrody z podczepianym przewodem

Numer katalogowy:

Długość:

Złącza:

Ilość w opakowaniu:

ELE496

30 cm

4-kontaktowe, płaskie

20

Elektroda św. Marka, stymulująca nerw sromowy

Elektroda do stymulacji oraz rejestracji. Wykorzystywana we 
współpracy ze stymulatorem EMG pozwala łatwo określić 
przewodność nerwu sromowego oraz latencję motoryczną. 

Elektrody św. Marka

Numer katalogowy:

Rozmiar:

Złącza:

Ilość w opakowaniu:

9013S0776

45 cm x 2 cm

Męskie 0,7 mm

1

Przewód uziemiający elektrody

Opaskę na rzep  można w prosty sposób założyć na dowolną 
kończynę. Służy do uziemiania elektrod św. Marka lub elektrod 
gąbkowych.

Uziemiające przewody EMG
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Elektrody EMG

Numer katalogowy:

Kolory przewodów:

Ilość w opakowaniu:

ELE200

Czarny/Czerwony/Biały

1 zestaw po 3 przewody

Zestaw ekranowanych przewodów EMG

Wykorzystywane, gdy konieczne jest zastosowanie ekranowanych 
przewodów EMG. 

Przewody EMG

Numer katalogowy:

Kolory przewodów:

Ilość w opakowaniu:

ELE350

Czerwony/Zielony

1 zestaw po 3 przewody

Zestaw nieekranowanych przewodów EMG

Wykorzystywane, gdy nie jest konieczne stosowanie 
ekranowanych przewodów EMG. Przewody są podczepiane do 
powierzchniowych elektrod EMG. Kompatybilne z elektrodami 
ELE425 i ELE335.

Numer katalogowy:

Kolory przewodów:

Ilość w opakowaniu:

ELE365

Zielony

1

Nieekranowany przewód EMG - zielony

Wykorzystywane, gdy nie jest konieczne stosowanie 
ekranowanych przewodów EMG. Przewody są podczepiane do 
powierzchniowych elektrod EMG. Wymaga czerwonej elektrody 
ELE370.

Numer katalogowy:

Kolory przewodów:

Ilość w opakowaniu:

ELE370

Czerwony

1

Nieekranowany przewód EMG - czerwony

Wykorzystywane, gdy nie jest konieczne stosowanie 
ekranowanych przewodów EMG. Przewody są podczepiane do 
powierzchniowych elektrod EMG. Wymaga zielonej elektrody 
ELE365.



Biofeeedback / Stymulacja
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Elektrody dopochwowe i rektalne

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

PRB450 (DIN5), 9889A (złącze bananowe), 9889G (DIN3)

10 cm

1

Klasyczna elektroda dopochwowa Laborie

Standardowa elektroda waginalna służy do elektrycznej 
stymulacji prądem o natężeniu do 70mA. Dana elektroda może 
być przypisana tylko do jednego pacjenta.

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

PROB085 (DIN5), 9597A (złącze bananowe), 9597G (DIN3)

8 cm

1

Dopochwowa elektroda do atrofii Laborie

Smukła elektroda waginalna służy do elektrycznej stymulacji 
prądem o natężeniu do 70mA. Wykorzystywana przy atrofii 
pochwy. Dana elektroda może być przypisana tylko do jednego 
pacjenta.

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

PRB425 (DIN5), 9531A (złącze bananowe), 9531G (DIN3)

5 cm

1

Dopochwowa elektroda tamponowa Laborie

Waginalna elektroda tamponowa służy do elektrycznej stymulacji 
prądem o natężeniu do 70mA. Dana elektroda może być 
przypisana tylko do jednego pacjenta.

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

PRB055 (DIN5), 9890A (złącze bananowe), 9890G (DIN3)

8,3 cm

1

Elektroda rektalna Laborie
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Sondy manometryczne

Manometria może być wykonana przy pomocy sondy analnej u mężczyzn lub sondy waginalnej u kobiet. Sonda analna może zostać 
wykorzystana między innymi w zanikowym zapaleniu pochwy. 

Sondy manometryczne

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

PRB113

11 cm

Silikon, nie zawiera lateksu, sterylne

1

Dopochwowa sonda ciśnieniowa Laborie 

Miękka sonda wypełniona powietrzem, wykonana z elastomeru 
silikonowego medycznej klasy. Powietrze jest wprowadzane  
i wyciągane przy pomocy strzykawki w celu pomiaru ciśnienia. 
Należy korzystać wyłącznie z waginalnymi drenami ciśnieniowymi 
PRB080

Numer katalogowy:

Długość:

Materiał:

Ilość w opakowaniu:

PRB108

6 cm

Silikon, nie zawiera lateksu, sterylne

1

Rektalna sonda ciśnieniowa Laborie

Sonda wypełniona powietrzem, wykonana z elastomeru 
silikonowego. Napełniana powietrzem. Należy korzystać 
wyłącznie z analnymi drenami ciśnieniowymi PRB078.
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Akcesoria do sond ciśnieniowych

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

PRB080

77 cm

1

Dopochwowy dren ciśnieniowy

Dreny ciśnieniowe wykorzystywane wyłącznie z sondami 
waginalnymi PRB113. 

Numer katalogowy:

Długość:

Ilość w opakowaniu:

PRB078

122 cm

1

Rektalny dren ciśnieniowy

Dreny ciśnieniowe wykorzystywane wyłącznie z sondami analnymi 
PRB108.



Cystoskopia
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Igły injeTAK™

Igły injeTAK™

Pierwsza igła iniekcyjna, która posiada unikalną funkcję kontroli głębokości. Igła została zaprojektowana tak, aby umożliwić użytkownikowi 
iniekcję dowolnej substancji dokładnie w poszczególne obszary dolnego układu moczowego.

Numer katalogowy:

Długość:

Rozmiar:

Rozmiar igły:

Regulowana głębokość: penetracji:

Ilość w opakowaniu:

DIS19935 

35 cm

4.8 Fr 

25G

0, 2, 3, 4, 5 mm

2

Igła iniekcyjna do cystoskopii injeTAK™ - krótka

Chowana igła z regulowaną końcówką. Łatwa w użyciu, 
ergonomiczna budowa pozwala łatwą regulację jedną 
ręką. Współpracuje ze sztywnymi cystoskopami. Sterylna, 
jednorazowego użytku.

Numer katalogowy:

Długość:

Rozmiar:

Rozmiar igły:

Regulowana głębokość penetracji:

Ilość w opakowaniu:

DIS201

70 cm

4.8 Fr

23G

0, 2, 3, 4, 5 mm

2

Igła iniekcyjna do cystoskopii injeTAK™ - długa

Chowana igła z regulowaną końcówką. Łatwa w użyciu, 
ergonomiczna budowa pozwala łatwą regulację jedną 
ręką. Współpracuje ze sztywnymi cystoskopami. Sterylna, 
jednorazowego użytku.



Pozostała działalność firmy
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Początki Wydziału Aparatury Medycznej sięgają roku 1989, kiedy zostali zatrudnieni 
pierwsi pracownicy firmy Meden-Inmed stanowiący do dzisiaj trzon wydziału WAM. 
Od samego początku, jako cel powołania działu przyjęto kompleksowe wyposażanie 
jednostek służby zdrowia w sprzęt medyczny - oparte na wiarygodności handlowej, 
rzetelnym doradztwie technicznym i niezawodnej obsłudze serwisowej naszych 
kontrahentów. Dzięki wyspecjalizowanym urządzeniom dla oddziałów i klinik 
urologii, szybko staliśmy się liderem w ultrasonografii, urodynamice i endoskopii 
urologicznej. Do dziś wyposażyliśmy w oferowany przez Meden-Inmed sprzęt 
większość oddziałów urologicznych w Polsce. W portfolio WAM znajduje się 
sprzęt medyczny czołowych światowych producentów, m.in.: Richard Wolf (sprzęt 
do zabiegów endourologicznych, lasery), Laborie (uroflowmetria i urodynamika), 
Dornier MedTech (lasery), Elvation (ESWL i ESWT), PolyDiagnost (micro PCNL, 
jednorazowe giętkie endoskopy), Cogentix (cystoskopy). Ważną pozycją w naszej 
ofercie jest produkcja własna ponad 80-ciu różnych urządzeń medycznych, w tym 
foteli urologicznych i ginekologicznych, stołów do badań z regulacją wysokości, 
kozetek, wózków endoskopowych, itp.

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

• urologia,
• ginekologia i położnictwo,
• chirurgia ogólna, naczyniowa i proktologiczna,
• ortopedia,
• zintegrowane sale operacyjne z systemem CORE.

Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół profesjonalistów z  wieloletnim 
doświadczeniem. Zapraszamy do współpracy. 

Nasze relacje handlowe opieramy o długofalową współpracę - dlatego dokładamy 
wszelkich starań, aby każdy zakup w pełni odpowiadał potrzebom i specyfice danej 
placówki, abyśmy byli wiarygodni w Państwa oczach. Rozumiejąc, że medycyna 
to nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim wiedza i doświadczenie oparte o ciągły 
rozwój - organizujemy szkolenia i konferencje naukowe z zakresu endoskopii 
urologicznej i ginekologicznej, biopsji gruczołu krokowego pod kontrolą USG, 
urodynamiki, litotrypsji, nowoczesnej chirurgii laserowej, itp.

Oferujemy sprzęt na najwyższym światowym poziomie, zapewniamy specjalistyczny 
serwis techniczny, gwarantujemy wsparcie techniczne i medyczne przy instalacjach 
nowych urządzeń oraz pomagamy utrzymać bezawaryjną pracę już zainstalowanej 
przez nas aparatury.

Biuro handlowe WAM
tel. 94 344 90 61 (59)
wam@meden.com.pl

WAM Wydział Aparatury Medycznej
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Meden-Inmed to gwarancja profesjonalnej obsługi w zakresie przeglądów sprzętu 
medycznego.

Od wielu lat zajmujemy się naprawami i przeglądami technicznymi urządzeń 
medycznych, co daje nam niezbędne w tym zakresie doświadczenie. Nasz zespół 
ciągle podnosi swoje kwalifikacje i posiada uprawnienia kontrolno-pomiarowe 
w zakresie do 1 kV. 

Dobra organizacja, rzetelność i najwyższej jakości sprzęt kontrolno-pomiarowy 
oraz wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normami 
ISO 9001:2000, ISO 13485: 2003, gwarantują wysoki poziom świadczonych usług 
odpowiadających oczekiwaniom klienta.

Na przegląd techniczny składa się:

• kontrola wizualna,
• sprawdzenie stanu przewodów (zasilających, pacjenta itp.),
• sprawdzenie poprawności działania urządzenia oraz jego podzespołów 

(głowice, elektrody itp.),
• kontrola parametrów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą 

PN-EN 62353,
• wpis do paszportów urządzeń, potwierdzający przeprowadzone badanie 

techniczne,
• przekazanie użytkownikowi protokołów pomiarowych wraz ze zbiorczym 

certyfikatem informującym o przeprowadzeniu kontroli technicznej urządzeń 
z uwzględnieniem numerów seryjnych.

Przeglądy techniczne:

Zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą i skorzystania z usług serwisu 
Meden-Inmed.

W celu przedstawienia dokładnej oferty 
prosimy o przesłanie na adres:

e-mail: serwiswam@meden.com.pl
 lub

fax: 94 345 40 55

wykaz urządzeń zawierający: 
• dane placówki,
• nazwy i typy urządzeń,
• ilość sztuk,

lub złożenie zapytania przez stronę:
www.meden.com.pl

Serwis Wydziału 
Aparatury Medycznej
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Wydział Neurofizjologii powstał w 2014 roku, gdy firma Meden-Inmed obchodziła 
25-lecie swojej działalności. Wydział jest owocem wieloletniej pracy zespołu 
zajmującego się neurodiagnostyką. Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów 
i biorąc pod uwagę rozwój diagnostyki neurologicznej, postanowiliśmy wydzielić 
niezależny dział neurofizjologii. W ofercie działu znajdują się najnowsze technologie 
stosowane w neurofizjologii. 

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

• elektromiografia (EMG),
• potencjały wywołane (EP, ERP),
• elektroencefalografia (EEG),
• polisomnografia (PSG),
• systemy monitorowania na oddziałach intensywnej terapii (ICU EEG),
• przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS).

Każdy system dobieramy do potrzeb klienta i rodzaju działalności. Oferujemy 
sprzęt najlepszych producentów i serwis na najwyższym światowym poziomie. 
Gwarantujemy profesjonalne wsparcie techniczne. Zapraszamy do współpracy.

WNF Wydział Neurofizjologii

Biuro handlowe WNF
tel. 94 347 10 57
wnf@meden.com.pl
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WMN Wydział Medycyny Nuklearnej

Wydział Medycyny Nuklearnej to dział Meden-Inmed skupiający się na 
innowacyjnych technologiach scyntygrafii. Celem zespołu jest wdrażanie 
nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań dla rynku medycznego w Polsce.

Wydział tworzą pasjonaci stale poszerzający swoją wiedzę i umiejętności w zakresie 
doradztwa i  wykorzystania oferowanego sprzętu medycznego przy różnych 
procedurach medycznych.

Cechuje nas uczciwość i rzetelność – na tych fundamentach budowane są relacje 
biznesowe z  klientami. Nasze zaangażowanie, pasja i  chęć wspólnego działania 
przyczyniają się do stałego poszerzania grona zadowolonych klientów.

Wydział Medycyny Nuklearnej w  swoim portfolio posiada produkty uznanych na 
świecie producentów aparatury medycznej, m.in.: DDD Diagnostic i Comercer.

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

• scyntygrafia (gamma kamery),
• diagnostyka obrazowa (MRI).

Nasz zespół zapewnia:

• konsultacje i specjalistyczne wsparcie dla naszych klientów,
• szkolenia aplikacyjne, użytkowe i eksploatacyjne,
• dostawy sprzętu, urządzeń, systemów medycznych,
• instalacje i montaże aparatury medycznej,
• profesjonalny serwis techniczny.

Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, dla których ważne jest 
bezpieczeństwo, profesjonalizm oraz otwartość na innowacje w medycynie.

Biuro handlowe WMN
tel. 601 586 022

wmn@meden.com.pl

R
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WRH Wydział Rehabilitacji

Wydział Rehabilitacji jest jednym z najbardziej rozwiniętych wydziałów firmy 
Meden-Inmed, doświadczenie w zakresie rehabilitacji budujemy już od 1994 roku.
Wydział tworzą specjaliści z różnych dziedzin, stale poszerzający swoją wiedzę 
w zakresie nowych technik rehabilitacji pacjentów. Liczne szkolenia, w których 
uczestniczymy pozwalają nam oferować Państwu najnowsze i innowacyjne 
rozwiązania technologiczne. 

W oparciu o doświadczenie i współpracę ze środowiskiem medycznym 
produkujemy szereg urządzeń do rehabilitacji, znajdujących uznanie na całym 
świecie. Dostarczamy światowej klasy stoły do masażu, leżanki, lampy IR, wanny 
do hydromasażu, wirówki, urządzenia do rehabilitacji neurologicznej i wiele innych. 
Jednocześnie zapewniamy usługi produkcyjne na zlecenie (OEM, outsourcing) 
urządzeń mechanicznych i elektrycznych wykorzystując własny zespół badawczo-
rozwojowy, wykwalifikowaną kadrę produkcyjną, sterowanie numeryczne, 
urządzenia do obróbki oraz nowoczesną malarnię proszkową.

Nieustannie poszerzamy portfolio produktów oferując Państwu 
rozwiązania z zakresu:

• Hydroterapii
• Kinezyterapii
• Fizykoterapii
• Diagnostyki
• Rehabilitacji funkcjonalnej
• Neurorehabilitacji
• Opieki nad pacjentem
• Rehabilitacji kardiologicznej
• Medical SPA & Wellness

Wydział Rehabilitacji zapewnia Państwu wysokiej jakości urządzenia własnej 
produkcji, jak i uznanych marek, m.in.: Hocoma, Redcord, Gymna-Uniphy, 
Kinetec, Airex i wiele innych.
 

Biuro handlowe WRH
tel. 94 347 10 50 (53)

fizjoterapia@meden.com.pl
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Wydział Intensywnej Opieki Medycznej powstał w 2000 roku, w związku z rosnącym 
zapotrzebowaniem na wyposażenie placówek medycznych w  wysokiej klasy 
panele przyłóżkowe oraz systemy przywoławcze. Zajmujemy się projektowaniem, 
produkcją i  instalacją systemów wykorzystywanych w  salach chorych i  salach 
intensywnego nadzoru. Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości surowców 
oraz nowoczesnych technologii w  procesie produkcji, panele przyłóżkowe firmy 
Meden-Inmed zapewniają bezawaryjną, wieloletnią eksploatację.

Oferujemy konfigurację systemów w zależności od potrzeb 
odbiorcy

W ofercie znajdują się m.in.:

• system naścienny typ P,
• system sufitowy - poziomy typ H (1),
• system podłogowo - sufitowy typ R (2),
• system sufitowy - pionowy typ V (3),
• system oświetleniowy typ N (4),
• system wolnostojący typ W (5),
• system kolumnowy typ K,
• system szynowy typ S,
• cyfrowy system przyzywowy Meden Opt.

Biuro handlowe WIOM
tel. 94 347 10 49
wiom@meden.com.pl

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą. 
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WIOM Wydział Intensywnej Opieki Medycznej






