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niedawno obchodziliśmy jubileusz 30-lecia działalności naszej firmy. Od samego początku stawiamy na rozwój. 
Dzięki bardzo dobrej współpracy ze środowiskiem medycznym zostaliśmy dystrybutorem wielu renomowanych 
marek, a także staliśmy się cenionym producentem urządzeń medycznych i sprzętu do rehabilitacji. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów, postanowiliśmy poszerzyć nasze portfolio również                           
o nowoczesne rozwiązania weterynaryjne. 

Z przyjemnością składamy na Państwa ręce niniejszy katalog, który prezentuje bogaty asortyment z zakresu 
rehabilitacji weterynaryjnej (zoofizjoterapii), chirurgii weterynaryjnej, a także kompleksowego wyposażenia 
gabinetu oraz szpitala. W katalogu znajdują się produkty z takich obszarów jak: laseroterapia, magnetoterapia, 
ultradźwięki, elektroterapia, krioterapia (m.in. pierwsza na świecie kriokomora dla koni), diagnostyka chodu, 
kardiologia, chirurgia, endoskopia czy anestezjologia. Portfolio obejmuje również modele anatomiczne 
(edukacyjne, miniaturowe, bez i ze złamaniami), organizery medyczne, ortezy i protezy, piłki oraz poduszki 
sensomotoryczne. Zaopatrujemy placówki medyczne w nowoczesne systemy do dezynfekcji, szczególnie 
pomocne w ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

Oferujemy rozwiązania znanych i cenionych marek, do których należą: ASA LASER VETERINARY, Elvation, EiE, 
Gymna Uniphy, Richard Wolf, Chattanooga, Sport Innovations, Physiotech, Burtons, SIMI, Maximus, Iwate, 
Tekscan, Cardioline, Lutech, Winback, Konsung, DigiCare, a także K9. Wiele z nich to pionierzy i liderzy 
w medycynie zarówno ludzkiej, jak i weterynaryjnej. 

Jesteśmy pewni, że nasza kompleksowa oferta umożliwi Państwu dalszy rozwój zawodowy oraz biznesowy. 
Dziękujemy, że są Państwo z nami.

Szanowni Państwo,

Zarząd Meden-Inmed



Inwestuj z nami

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. Regularne dostawy materiałów eksploatacyjnych i jednorazowych 
w najlepszych cenach przyczynią się do minimalizacji kosztów operacyjnych.

Partnerstwo/Edukacja

Wspieramy merytorycznie kadrę jednostki w obsłudze wyposażenia oraz 
organizujemy międzynarodowe warsztaty. Chętnie współpracujemy w zakresie 
kampanii marketingowych oraz wspieramy placówki. Doradzamy w zakresie 
wypromowania usług dla potencjalnego pacjenta docelowego. 

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. 

• medycyna weterynaryjna
• zoofizjoterapia
• rehabilitacja
• rehabilitacja kardiologiczna
• kardiologia
• neurofizjologia
• neurorehabilitacja
• medycyna hiperbaryczna
• sanatoria i uzdrowiska
• medical SPA & wellness
• medycyna sportowa
• ortopedia i traumatologia
• chirurgia kręgosłupa
• chirurgia ogólna
• urologia
• ginekologia

• blok operacyjny
• zintegrowane sale operacyjne
• instalacje paneli przyłóżkowych
• systemy przywoławcze

Nasze kompetencje:

Dzięki bogatemu doświadczeniu i profesjonalnej kadrze oferujemy naszym klientom kompleksowe 
dostawy do ośrodków medycznych - od drobnych akcesoriów po pełne wyposażenie. Wielu 
klientów uzyskało dofinansowanie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. 

Innowacyjność   ·   Jakość   ·   Kompleksowość



Finansowanie

Współpracujemy z wieloma instytucjami finansowymi, pomagając naszym kontrahentom  w pozyskiwaniu finansowania zakupów              
i inwestycji.

Obecnie współpracujemy z SIEMENS, KRC MED Finance, BFF MED Finance, mLeasing  oraz Pekao Leasing.

Wybrane oferty naszych Partnerów:

Oferta
dla klientów
prywatnych

Oferta
dla klientów
prywatnych

Oferta
dla klientów
publicznych

• Pożyczka medyczna od 1000 do 500 000 zł całkowicie online
• Wkład własny od 0 do 50%
• Połączenie pożyczki z dofinansowaniem ze środków Unii 

Europejskiej
• Brak opłat manipulacyjnych
• Elastyczne okresy finansowania - od 6 miesięcy do 7 lat
• Szeroki zakres ubezpieczenia sprzętu
• Możliwość sfinansowania zakupu mebli, sprzętu IT, 

oprogramowania
• Możliwość  dodatkowej pożyczki na dowolny cel do 80 000 zł 

KRC Med Finance to firma wyspecjalizowana w finansowaniu zakupu urządzeń 
medycznych oraz wykorzystywanych w kosmetologii. Realizowana od ponad 
13 lat strategia rozwoju opierająca się na specjalizacji uczyniła z tej firmy 
lidera na tym rynku. Zespół KRC Med Finance to osoby z doświadczeniem 
handlowym, które dobrze znają specyfikę branży medycznej. Decydując się 
na realizację finansowania przy udziale tej firmy, możemy mieć pewność, że 
każda transakcja zostanie przeprowadzona bardzo sprawnie, a zastosowane 
procedury będą najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku polskim. 
W zdecydowanej większości zawieranych umów stosowana jest procedura 
uproszczona, wymagająca jedynie wniosku oraz podania kilku informacji nt. 
prowadzonej działalności. To znacząco skraca czas realizacji całego procesu. 
Firma oferuje (określonej grupie klientów) możliwość zawierania umów online 
drogą elektroniczną.

Oferta
dla klientów
publicznych

Dostawca

Badanie i analiza
potrzeb szpitali

Szpital ogłasza
przetarg

BFF MED Finance
omawia projekt

i przygotowuje ofertę

BFF MED Finance
wraz z dostawcą 

startują do przetargu

Wygrana w przetargu,
realizacja inwestycji

• Finansowanie ratalne
• Pożyczka
• Leasing finansowy
• Leasing operacyjny
• Umowa zlecenia - Faktoring

Produkty finansowe:

• Zespół sprzedażowy współpracujący  ze szpitalami
• Dobra znajomość rynku
• Akceptacja ryzyka szpitali publicznych
• Akceptacja ryzyka prac budowlanych

Korzyści ze współpracy:

• Finansowanie 100% inwestycji, brak konieczności opłaty wstępnej
• Oprocentowanie stałe lub zmienne w oparciu o WIBOR; równe lub malejące 

miesięczne raty
• Praca na wzorze umowy szpitala
• Szpital amortyzuje całą wartość faktury
• Ewentualne zabezpieczenie na finansowanym przedmiocie zamówienia
• Efektywne podatkowo - wyodrębnienie kosztu finansowania na formularzu ofertowym
• Prosty przetarg - w ramach jednego przetargu zamawiający otrzymuje ofertę na 

sprzęt medyczny oraz finansowanie
• Prosty zapis w SIWZ - „Zamawiający zapłaci wykonawcy w … równych ratach 

miesięcznych”
• Możliwość finansowania prac budowlanych oraz adaptacji w przeciwieństwie do 

leasingu
• Możliwość obniżenia wartości całej inwestycji poprzez kredyt kupiecki, dzięki ścisłej 

współpracy z dostawcą

Finansowe ratalne:



Polecane produkty w ofercie Meden-Inmed

str. 18str. 12

str. 168str. 138

str. 30str. 22

Laser M-VET Aparat PiezoWave2 Vet

Terapia Tecar Winback 1S Vet Derka Proseries 3in1

Tor wizyjny ENDOCAM LOGIC HD Wózki medyczne Insausti

https://meden.com.pl/oferta/aparaty-do-elektroterapii/2715-back-1s-przenosne-urzadzenie-do-przeprowadzania-terapii-tecar-firmy-winback.html?search_query=winback&results=4
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Seria laserów Mphi Vet, Mphi Vet Trolley oraz Mphi Vet Equine to nowoczesne 
lasery wysokoenergetyczne do terapii MLS (Multiwave Locked System) - połączonego 
i zsynchronizowanego generowania ciągłej i impulsowej emisji laserowej różnych 
długości fal w zakresie podczerwieni (808 nm emisja ciągła oraz 905 nm emisja 
impulsowa). Promieniowanie MLS oddziałuje na dużą powierzchnię zabiegową 
nawet do 19,62 cm2 (w zależności od aplikatora). Unikatowa technologia sprawia, że 
możliwe jest dostarczenie dużej dawki energii bez wytwarzania szkodliwego efektu 
termicznego, czyli przegrzania tkanek ponad 45 °C.

Fizykoterapia Laseroterapia wysokoenergetyczna

Mphi Vet oraz Mphi Vet Equine to przenośne, ergonomiczne, łatwe w użyciu 
i innowacyjne urządzenia przeznaczone do leczenia koni, zwierząt gospodarczych 
oraz zwierząt towarzyszących. Ich mobilność poszerza zakres usług   
zoofizjoterapeuty czy lekarza weterynarii – kompaktowe wymiary i niewielka 
waga ułatwiają transport oraz przechowywanie urządzeń. W klinice, gabinecie lub 
w domu, w stajni, na zawodach i na fermach – medyczny sprzęt weterynaryjny Mphi 
Vet i Mphi Vet Equine sprawdza się w każdych warunkach. To najnowocześniejsza 
technologia w dziedzinie zoofizjoterapii i weterynarii.

Innowacyjny, kolorowy ekran dotykowy i podświetlany wyświetlacz ułatwiają pracę, 
a wbudowany pakiet  programów zabiegowych dla psów oraz kotów (18 programów 
zabiegowych) i koni (21 programów zabiegowych) usprawnia przeprowadzenie 
zabiegów, dzięki czemu urządzenie jest intuicyjne oraz łatwe w obsłudze. Dostępny 
jest również tryb manualny, w którym można dowolnie dostosować parametry do 
własnych preferencji terapeutycznych. Dodatkowo urządzenie automatycznie 
oblicza emitowaną energię zgodnie z ustalonymi parametrami. 

Laseroterapia MLS precyzyjnie i w łatwy sposób dociera do wszystkich części 
ciała, przekazując energię impulsu do 5 cm w głąb tkanek na obszar docelowy                              
o powierzchni od 3,14 do 19,62 cm2 - optymalny wymiar zapewniający doskonałe 
rezultaty terapeutyczne. Urządzenie umożliwia równomierną aktywację dużych 
objętości tkanki, np. powięzi mięśniowej lub całych stawów, co gwarantuje 
szybką reakcję zajętych chorobowo struktur. Dzięki dużej mocy lasera oraz braku 
konieczności golenia miejsca zabiegowego terapia za pomocą impulsu MLS 
zajmuje tylko kilka minut. 

Mphi Vet pozwala również na tworzenie kont użytkowników, na których można 
tworzyć i zapisywać własne procedury oraz programy lecznicze. Ponadto laser 
Mphi Vet umożliwia jednoczesne zarządzanie dwoma niezależnymi kanałami, co 
sprawia, iż z urządzenia można prowadzić terapię przy użyciu dwóch niezależnych 
sond dla dwóch pacjentów lub obszarów jednocześnie – każdą z indywidualnymi 
ustawieniami. 

Przykładowe wskazania:

• dysfunkcje mięśniowo-kostne (skręcenia, 
naderwanie więzadeł, uszkodzenia ścięgien, 
uszkodzenia mięśni, przykurcze mięśni, 
stłuczenia, krwiaki, nakostniaki, zapalenie 
okostnej, złamania kości itp.),

• dysfunkcje stawowe (choroba 
zwyrodnieniowa stawów, zerwanie więzadła 
krzyżowego, zapalenie kaletki stawowej itp.),

• laseropunktura punktów spustowych lub 
akupresurowych,

• przyspieszenia gojenia po 
zabiegach operacyjnych dzięki 
efektowi przeciwobrzękowemu oraz 
przeciwbólowemu,

• ból - kręgosłupa w każdym odcinku, ból 
neurogenny, ból na skutek zwyrodnień lub 
stanów zapalnych, ból grzbietu i szyi,

• procesy zapalne – ostre i przewlekłe 
(zapalenia okołostawowe, zapalenie ścięgien, 
zapalenie kaletki, modzele itp.),

• obrzęki na skutek zaburzenia krążenia krwi, 
limfy, pooperacyjne itp.,

• zmiany patologiczne tkanek 
powierzchownych różnego pochodzenia 
(owrzodzenia, żylaki, zapalenie żył itp.),

• leczenie ran (pooperacyjnych, 
wrzodziejących, zakażonych, odleżyn),

• schorzenia dermatologiczne (martwice, 
pyoderma, hot spot itp.),

• schorzenia gruczołów okołoodbytowych,
• schorzenia dziąseł i przyzębia, zespół 

eozynofilowy, wrzody języka,
• pododermatitis,
• ziarniniak z wylizywania,
• ochwat,
• choroby trzeszczek kopytowych,
• schorzenia kopyt (siniaki, podbicia, 

schorzenia strzałki oraz linii białej, 
nagwożdżenie, zagwożdżenie).
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Zalety stosowania laserów MLS:

• wzmocnienie efektu terapeutycznego dzięki połączeniu emisji fali ciągłej 
i impulsowej,

• działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe,
• intensywne działanie analgetyczne,
• szybkie ustąpienie objawów chorobowych,
• krótki czas trwania zabiegu,
• długotrwałe rezultaty,
• brak konieczności golenia sierści do każdego zabiegu,
• bezpieczeństwo użytkowania,
• dedykowane programy terapeutyczne dla wielu jednostek chorobowych.

Efekt przeciwbólowy: 

• emisja impulsowa promieniowania oddziałuje na grube włókna mielinowe typu 
Aα – efekt natychmiastowy, ale krótkotrwały,

• emisja ciągła promieniowania oddziałuje na bezmielinowe cienkie włókna typu 
Aδ-C - efekt opóźniony, lecz długotrwały.

Działanie przeciwobrzękowe: 

• przeciwobrzękowy efekt emisji impulsowej pojawia się po pewnym czasie, 
ale jednocześnie ma silne działanie przeciwbólowe i wpływa na reakcje 
enzymatyczne i zwiększenie syntezy ATP,

• emisja ciągła daje natychmiastowy efekt przeciwobrzękowy. 

Emisja ciągła promieniowania:

• zwiększenie depolaryzacji błony komórkowej (efekt bioelektryczny),
• zwiększenie proliferacji fibroblastów i syntezy kolagenu.

Fizykoterapia Laseroterapia wysokoenergetyczna

Efekt biostymulacyjny:

• działanie emisji impulsowej jest widoczne 
po upływie czasu, wpływa bezpośrednio na 
reakcje enzymatyczne i zwiększenie syntezy 
ATP,

• promieniowanie ciągłe wpływa na 
zwiększenie depolaryzacji błony 
komórkowej, zwiększenie syntezy kolagenu 
oraz proliferacji fibroblastów,

• zastosowanie terapii MLS gwarantuje 
uzyskanie obu efektów za pomocą tylko 
jednego aparatu.

Alarmy i bezpieczeństwo:

• lampka ostrzegawcza emisji lasera,
• sygnał akustyczny wybierany przez 

operatora,
• data i godzina,
• hasło do obsługi urządzenia,
• wybór języka.

Dane techniczne:

Moc średnia [W]:

Moc szczytowa [W]: 

Powierzchnia zabiegowa [cm]:

Tryby pracy:

Częstotliwość modulacji [Hz]:

Regulacja czasu [min]:

Zasilanie:

Masa [kg]:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

Wyposażenie dodatkowe:

Dołączone akcesoria:

Mphi Vet

1,1

25

Ø 2 cm (Ø 5 cm z aplikatorem Charlie)

praca ciągła i impulsowa

1-2000 (co 1)

0:01-99:59

bateria LiPo, zasilanie zew. 18VDC 50VA

3

36 x 28 x 10

dedykowany wózek,

aplikator Charlie

dwie pary okularów ochronnych 

dla terapeuty i właściciela, zestaw okularów 

ochronnych dla psów i kotów Doggles®,

walizka transportowa, uchwyt na stół,

pasek na ramię do użytku przenośnego,

zew. zasilacz 18 VDC 50 VA

Mphi Vet Trolley

1,1

25

Ø 2 cm (Ø 5 cm z aplikatorem Charlie)

praca ciągła i impulsowa

1-2000 (co 1)

0:01-99:59

bateria LiPo, zasilanie zew. 18VDC 50VA

20

63 x 54 x 85

aplikator Charlie

2 pary okularów ochronnych 

dla terapeuty i właściciela, zestaw okularów 

ochronnych dla psów i kotów Doggles®,

walizka transportowa, wózek pod aparat,

uchwyt na stół, pasek na ramię do użytku 

przenośnego, zew. zasilacz 18 V DC 50 VA

Mphi Equine

3,3 aplikator Charlie, 1,1 głowica punktowa

3 x 25 aplikator Charlie, 25 głowica punktowa

Ø 2 cm (Ø 5 cm z aplikatorem Charlie)

praca ciągła i impulsowa

1-2000 (co 1)

0:01-99:59

bateria LiPo, zasilanie zew. 18VDC 50VA

3 (Mphi Equine), 1 (aplikator Charlie)

36 x 28 x 10 (Mphi Equine), 

11 x 16 x 25 (aplikator Charlie)

dwie pary okularów ochronnych, aplikator Charlie

walizka transportowa, uchwyt na stół, 

pasek na ramię do użytku przenośnego,

 zew. zasilacz 18 VDC 50 VA
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Mphi Vet Orange to obecnie jeden z najmocniejszych                                  
i oferujących najwięcej możliwości personalizacji leczenia aparat 
do laseroterapii. Najnowszej generacji  weterynaryjny laser do 
terapii MLS®. 

Mphi Vet Orange oferuje wyższą moc szczytową - 75 W, 
która pozwala na osiągnięcie efektu terapeutycznego 
laseroterapii głęboko w tkankach, przy zachowaniu całkowitego 
bezpieczeństwa. Umożliwia natychmiastowe oddziaływanie na 
ból i stan zapalny, przyspieszenie działania przeciwobrzękowego 
oraz promowanie aktywacji procesów naprawy komórkowej.

Innowacyjny, kolorowy ekran dotykowy i podświetlany wyświetlacz 
znacznie ułatwia pracę. Aparat posiada wbudowany pakiet 
programów zabiegowych dla psów i kotów (20 programów), 
zwierząt egzotycznych (41 programów), koni (21 programów)  
oraz programy do terapii schorzeń wewnątrz jamy ustnej 
i akupunktury przy użyciu dedykowanych końcowek usprawniają 
przeprowadzenie zabiegów, dzięki czemu urządzenie jest 
intuicyjne oraz łatwe w obsłudze. Dostępny jest również tryb 
manualny, w którym można dowolnie dostosować parametry do 
własnych preferencji terapeutycznych.

Przykładowe wskazania:

• dysfunkcje mięśniowo-kostne  (skręcenia, naderwanie więzadeł, 
uszkodzenia ścięgien, uszkodzenia mięśni, przykurcze mięśni, 
stłuczenia, krwiaki, nakostniaki, zapalenie okostnej, złamania 
kości itp.),

• dysfunkcje stawowe (choroba zwyrodnieniowa stawów, zerwanie 
więzadła krzyżowego, zapalenie kaletki stawowej itp.), 

• laseropunktura punktów spustowych lub akupresurowych,
• przyspieszenie gojenia po zabiegach operacyjnych dzięki 

efektowi przeciwobrzękowemu oraz przeciwbólowemu,
• ból kręgosłupa w każdym odcinku, ból neurogenny, ból na skutek 

zwyrodnień lub stanów zapalnych,
• procesy zapalne – ostre i przewlekłe (zapalenia okołostawowe, 

zapalenie ścięgien, zapalenie kaletki, hygroma itp.),
• obrzęki na skutek zaburzenia krążenia krwi, limfy, pooperacyjne 

itp.,
• zmiany patologiczne tkanek powierzchownych różnego 

pochodzenia (owrzodzenia, żylaki, zapalenie żył, itp.),
• leczenie ran – pooperacyjnych, wrzodziejących, zakażonych, 

odleżyn,
• schorzenia gruczołów okołoodbytowych,
• ziarniniak z wylizywania,
• schorzenia dziąseł i przyzębia, ziarniniak eozynofilowy,
• ochwat,
• choroby trzeszczek kopytowych,
• schorzenia kopyt – siniaki, podbicia, schorzenia strzałki oraz linii 

białej, nagwożdżenie, zagwożdżenie,
• uszkodzenia/złamania pancerza i plastronu u żółwi,
• przetoki i ropnie u królików,
• schorzenia dermatologiczne u gadów. 

Alarmy i bezpieczeństwo:
• lampka ostrzegawcza emisji lasera,
• sygnał akustyczny wybierany przez operatora,
• data i godzina,
• hasło do obsługi urządzenia,
• wybór języka.

Dołączone akcesoria:
• 2 pary okularów ochronnych dla terapeuty i właściciela,
• zestaw okularów ochronnych dla psów i kotów Doggles®,
• zestaw aplikatorów do laseropunktury oraz leczenia schorzeń 

jamy ustnej,
• walizka transportowa,
• stojak na sondę,
• pasek na ramię do użytku przenośnego,
• zewnętrzny zasilacz 18 VDC 50 VA.

Wyposażenie dodatkowe:
• dedykowany wózek (wymiary 63 x 54 x 80 cm; masa 17 kg),
• aplikator Charlie Orange.

Dane techniczne:

Moc średnia [W]:

Moc szczytowa [W]: 

Powierzchnia zabiegowa [cm]:

Tryby pracy:

Częstotliwość modulacji [Hz]:

Regulacja czasu [min]:

Zasilanie:

Masa [kg]:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

1,2

75

Ø 2 (Ø 5 z aplikatorem Charlie)

praca ciągła i impulsowa

1-2000 (co 1)

0:01-99:59

Bateria litowo-polimerowa, zasilanie zew. 18VDC 50VA

3

36 x 28 x 10
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Alarmy i bezpieczeństwo:
• lampka ostrzegawcza emisji lasera,
• sygnał akustyczny wybierany przez operatora,
• data i godzina,
• hasło do obsługi urządzenia,
• opcja językowa.

Dołączone akcesoria:
• 2 pary okularów ochronnych
• zestaw aplikatorów do laseropunktury oraz leczenia schorzeń dziąseł i przyzębia
• wózek pod aparat
• walizka transportowa
• uchwyt na stół
• pasek na ramię do użytku przenośnego
• zewnętrzny zasilacz 18 V DC 50 VA

Wyposażenie dodatkowe:
• aplikator Charlie Orange.

Mphi Vet Orange Trolley

Dane techniczne:
Moc średnia [W]:

Moc szczytowa [W]: 

Powierzchnia zabiegowa:

Tryby pracy:

Częstotliwość modulacji [Hz]:

Regulacja czasu [min]:

Zasilanie:

Masa [kg]:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

1,2

75

Ø 2 cm (Ø 5 cm z aplikatorem Charlie)

praca ciągła i impulsowa

1-2000 (co 1)

0:01-99:59

bateria litowo-polimerowa, zasilanie zew. 18VDC 50VA

20

63 x 54 x 85

Alarmy i bezpieczeństwo:
• lampka ostrzegawcza emisji lasera,
• sygnał akustyczny wybierany przez 

operatora,
• data i godzina,
• hasło do obsługi urządzenia,
• wybór języka.

Dołączone akcesoria:
• 2 pary okularów ochronnych,
• zestaw aplikatorów do laseropunktury oraz 

leczenia schorzeń, dziąseł i przyzębia,
• walizka transportowa,
• uchwyt na stół,
• pasek na ramię do użytku przenośnego,
• zewnętrzny zasilacz 18 VDC 50 VA.

Dane techniczne:
Moc średnia [W]:

Moc szczytowa [W]: 

Powierzchnia zabiegowa:

Tryby pracy:

Częstotliwość modulacji [Hz]:

Regulacja czasu [min]:

Zasilanie:

Masa [kg]:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

1,2

75

Ø 2 cm (Ø 5 cm z aplikatorem Charlie)

praca ciągła i impulsowa

1-2000 (co 1)

0:01-99:59

bateria litowo-polimerowa, zasilanie zew. 18 VDC 50 VA

20

63 x 54 x 85

Mphi Orange Equine

Mphi Vet Orange Trolley - wersja z wózkiem

Mphi Orange Equine - wersja z aplikatorem Charlie dedykowana 
do terapii koni
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Mphi Vet Mphi Vet Mphi Vet Trolley Mphi Equine
Mphi Vet 
Orange

Mphi Vet Orange 
Trolley

Mphi Equine 
Orange

Moc średnia [W]: 1,1 1,1 1,1; 3,3 1,2 1,2 1,2; 3,6

Moc szczytowa [W]: 25 25 25; 3 x 25 75 75 75; 3 x 75

Wózek: nie tak nie nie tak tak

Programy 
terapeutyczne dla 
psów i kotów:

tak, 18 
programów

tak, 18 
programów

tak, 18 
programów

tak, 20 
programów

tak, 20 
programów

tak, 20 
programów

Programy 
terapeutyczne dla 
koni:

tak, 21 
programów

tak, 21 
programów

tak, 21 
programów

tak, 21 
programów

tak, 21 
programów

tak, 21 
programów

Programy 
terapeutyczne dla 
zwierząt egzotycznych:

nie nie nie
tak, 41 
programów

tak, 41 
programów

tak, 41 
programów

Programy 
terapeutyczne do 
laseropunktury:

nie nie nie tak tak tak

Programy 
terapeutyczne do 
leczenia chorób 
w jamie ustnej:

nie nie nie tak tak tak

Głowica punktowa 
z powierzchnią 
zabiegową o średnicy 
2 cm:

tak tak tak tak tak tak

Aplikator Charlie 
z powierzchnią 
zabiegową o średnicy 
5 cm:

nie nie tak nie nie tak

Aplikator do lasero-
punktury:

nie nie nie tak tak tak

Aplikator do leczenia 
chorób w jamie ustnej:

nie nie nie tak tak tak
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Okulary ochronne dla zwierząt Doggles® to niezbędna ochrona, która zapewnia 
bezpieczeństwo zabiegów laseroterapii, skutecznie chroniąc oczy zwierząt przed 
falami lasera o długości 800-1100 nm. Okulary ochronne dla zwierząt Doggles 
dostępne są w trzech różnych rozmiarach – S, M, L – dzięki czemu sprawdzą się 
zarówno u kota, jak i owczarka niemieckiego.

Wszystkie modele okularów ochronnych mają elastyczną opaskę na głowę                               
i podbródek, co pozwala na łatwe dopasowanie podczas zabiegów.

Cechy charakterystyczne:

• zestaw 3 modeli w różnych rozmiarach (S, M, 
L),

• zakres długości fal 800-1100 nm,
• regulowany pasek na głowę i brodę.

Dane techniczne:
Przeznaczenie:

Oprawa: 

Filtr:

Kolor filtra:

Rozpoznawanie kolorów:

Grubość filtra [mm]:

Materiał filtra:

Technologia filtra:

Zakres fal [nm]:

okulary ochronne dla zwierząt 

Doggles

P5K01

ciemna zieleń

niezmienione

2

tworzywo sztuczne

filtr absorpcyjny

800-1100

Należy pamiętać, że okulary ochronne dla zwierząt chronią oczy tylko                    
w zakresie długości fal 800 - 1100 nm. Długości fal powyżej lub poniżej tych 
wartości mogą być szkodliwe dla wzroku zwierzęcia.

Gurdian Equine Mask - maska ochronna dla koni do zabiegów laseroterapii 
wysokoenergetycznej. Maska Guardian Equine zapewnia unikalne rozwiązanie 
bezpieczeństwa podczas zabiegów laseroterapii wysokoenergetycznej koni. 

Wszystkie modele okularów ochronnych mają elastyczną opaskę na głowę                               
i podbródek, co pozwala na łatwe dopasowanie podczas zabiegów.

Cechy charakterystyczne:

• chroni oczy pacjenta przed przypadkowym 
naświetleniem i odbiciem wiązki lasera,

• wysokiej jakości ręcznie wykonana maska 
ochronna,

• wymienny materiał zabezpieczający,
• maksymalny poziom napromieniowania 

wynosi 200 W/cm2 przez 10 minut
• dostępne w trzech rozmiarach: S, L i XL.

Rozmiar S: 
• pasuje kucom oraz koniom do 130 cm 

w kłębie,

Rozmiar L:
• pasuje większości koni wierzchowych,

Rozmiar XL:
• pasuje bardzo dużym koniom wierzchowym 

oraz małym zimnokrwistym. 
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Laser M-VET  jest terapeutycznym laserem wysokoenergetycznym
nowej generacji marki ASA Veterinary. Urządzenie to jest 
rezultatem naukowych i technologicznych osiągnięć z ponad 30 lat 
badań prowadzonych przez ASA laser w dziedzinie fizykoterapii. 

Wszystkie zalety laseroterapii MLS są teraz wzmocnione                                  
i udoskonalone dzięki wykorzystaniu technologii światłowodowej, 
która dostarcza pakiety energetyczne o wyższej intensywności 
w głąb tkanek, przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa. 
Doświadczenie zdobyte z Mphi Vet i Mphi Vet Orange pozwoliło na 
poprawę impulsu laserowego, faworyzując komponent o długości 
fali 905nm co przekłada się na: wysoką moc szczytową, krótko 
trwające impulsy i kontrolowaną moc średnią. Jednocześnie 
rozwiązanie to gwarantuje skuteczność leczenia i łatwość 
aplikacji terapii, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi 
zarówno pacjenta, jak i operatora. 

• Układ mięśniowo-szkieletowy

Ból mięśni i stawów, zapalenie ścięgien, przykurcze, bolesne 
punkty spustowe itd.

Działanie: skuteczne działanie przeciwzapalne poprzez redukcję 
mediatorów stanu zapalnego.

Efekt: znaczne zmniejszenie bólu oraz poprawa funkcjonalna.

• Dermatologia

Uszkodzenia tkanek, rany, martwice, łysienie, zapalenie 
przestrzeni międzypalcowych i opuszek łap, schorzenia 

Przykładowe wskazania:

gruczołów okołoodbytniczych, przetoki, schorzenia kanałów 
słuchowych, schorzenia autoimmunologiczne.
 
Działanie: stymulacja procesów naprawy tkanek.

Efekt: zapobieganie tworzeniu się blizn zwłóknieniowych, poprawa 
jakości tkanki naprawczej, znaczne przyspieszenie czasu gojenia.

• Schorzenia w jamie ustnej 

Zapalenie jamy ustnej i dziąseł, przetoki jamy ustnej, wrzody języka 
itp.

Działanie: przeciwbólowe i przeciwzapalne, stymulacja naprawy 
tkanek, ograniczenie procesu zapalnego.

Efekt: szybka poprawa objawów i możliwość skojarzenia z innymi 
zabiegami.

• Akupunktura laserowa

Biblioteka punktów, zastosowań i częstotliwości.

Działanie: stymulacja punktów akupunkturowych.

Efekt: bezbolesny, szybki i bezpieczny, nawet w przypadku nagłego 
ruchu zwierzęcia podczas leczenia.

Psy Koty

PtakiKonie

Gady Egzotyczne zwierzęta
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Pełna synchronizacja w akcji

Charakterystyka emisji lasera M-VET pozwala 
działać nie tylko na ból, ale także na jego 
przyczyny. Laseroterapia MLS daje nie tylko 
szybkie, ale i długotrwałe rezultaty, co zostało 
poparte badaniami klinicznymi.

• Działanie przeciwzapalne
Zabieg laserem M-VET hamuje produkcję 
substancji prozapalnych, trwale redukując lub 
zmniejszając intensywność stanu zapalnego.

• Działanie na ból i jego przyczyny 
Laseroterapia przy użyciu M-VET wykazuje 
krótko- i długotrwałe działanie przeciwbólowe, 
co pozwala na odzyskiwanie funkcji 
upośledzonych w wyniku bólu. Działanie 
laseroterapii przy użyciu M-VET nie ogranicza 
się jedynie do redukcji symptomów bólu, ale 
wpływa terapeutycznie także na źródło bólu, 
redukując lub eliminując jego przyczyny.

• Działanie naprawcze w tkankach
zabiegi M-VET poprawiają jakość nowo 
powstałej tkanki, jak i znacząco skracają czas 
gojenia.

Jednorodność leczenia

Światłowodowa technologia optyczna zapewnia jednorodność 
emitowanej wiązki lasera, homogeniczny rozkład energii na obszarze 
docelowym, a także przestrzenne nakładanie się różnej długości fal, co 
umożliwia dotarcie energii głęboko do odpowiednich tkanek.

Bezpieczeństwo

Modulacja dużej mocy poprzez bardzo krótkie impulsy pozwala 
na stymulację procesów biologicznych przy ścisłej kontroli efektu 
termicznego. Bezpieczeństwo leczenia to priorytet firmy ASA laser.

Ergonomia i praktyczność

Wielofunkcyjna głowica charakteryzuje się lekkością i kompaktowością. 
Dodatkowo system łatwo wymienialnych soczewek inicjujących 
odpowiednie programy terapeutyczne pozwala na modyfikację 
zabiegu w ciągu paru sekund. 

Jakość materiałów

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów, urządzenie jest lekkie 
a jego powierzchnia przyjemna w dotyku i wyjątkowo odporna na 
uderzenia, zadrapania czy ugryzienia. M-VET to urządzenie, które może 
być stosowane na co dzień w bliskim kontakcie ze zwierzętami, bez 
obawy, że poskutkuje to jego uszkodzeniem. 

Przełomowa technologia

Doświadczenie zdobyte na polu medycyny ludzkiej aplikujemy 
na polu weterynaryjnym głównie poprzez optymalizację łączenia                                             
w światłowodzie ciągłych i przerywanych źródeł impulsów laserowych. 
Interfejs użytkownika jest czytelny i zrozumiały a nawigacja po nim 
płynna i intuicyjna. Ewolucja technologiczna urządzenia pozwala 
na bezpieczne i swobodne dostosowywanie parametrów zabiegu                                                      
i tworzenie powtarzalnych, odpowiednio dopasowanych protokołów 
oraz umożliwia wgląd do wielu statystyk użytkowania urządzenia M-VET

Ulepszona laseroterapia MLS®

Zsynchronizowana emisja MLS oraz zwiększona moc szczytowa 
składowej o długości fali 905 nm działającej w trybie pulsacyjnym 
gwarantują bezkonkurencyjny efekt terapeutyczny o sprawdzonej 
i potwierdzonej skuteczności.

Światłowód

Łatwy w obsłudze, elastyczny i wytrzymały - światłowód jest chroniony 
podwójną powłoką, która pozwala na wysoką moc w jednym pakiecie 
emisji i maksymalizację działania terapeutycznego.

System Back-up

System Back-up rozpoznaje, kiedy urządzenie nie jest podłączone do 
sieci przez dłuższy czas. Zamiast automatycznego wyłączenia utrzymuje 
aparat w trybie gotowości stand-by do momentu włożenia baterii. M-VET 
został opracowany w celu zapewnienia ciągłości i precyzji w każdych 
warunkach, zarówno w przypadku nagłego spadku napięcia, jak                           
i stosowania w terenie, bez podłączenia do sieci.
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Laser M-VET wyróżnia się nowoczesnym i eleganckim designem 
oraz łatwością użytkowania. Dbałość o detale przekłada się na 
niespotykaną wszechstronność zastosowania. Do głównych 
zalet aparatu należą: elastyczność i odporność optyki 
światłowodowej, ergonomiczna głowica oraz łatwo wymienialne 
aplikatory, których wymiana automatycznie skutkuje włączeniem 
odpowiedniego zakresu programów terapeutycznych. 

Dostęp do interfejsu lasera M-VET przez dotykowy ekran                            
o wielkości 10,1” i wysokiej jasności pozwala na bezproblemowe 
użycie zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. 

Szybki dostęp do aktualizacji i łatwe przesyłanie raportów do 
bazy danych pacjentów dzięki wbudowanemu portowi USB. 

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i wysokiego 
poziomu wydajności, system generuje dynamiczne kody QR 
do wysyłania danych do serwisu ASA (zdalne sprawdzenie 
urządzenia).

Ekran startowy pozwala wybrać żądany gatunek zwierzęcia, 
pomagając użytkownikowi w identyfikacji najbardziej 
odpowiedniego protokołu dla danego przypadku klinicznego. 
Dodatkowym wsparciem są zdjęcia i grafiki z anatomią
topograficzną towarzyszące protokołom, które zapewniają 
możliwość personalizacji leczonego obszaru (przez bezpośrednie 
zaznaczenie na ekranie). 

M-VET umożliwia zakładanie kont użytkowników wraz 
z tworzeniem nowych protokołów terapeutycznych oraz 
zapisywanie wykonanych zabiegów wraz z rodzajem użytego 
programu trapeutycznego i zastosowanymi dawkami w bibliotece 
pacjentów. Pozwala to na elastyczne i konfigurowalne użytkowanie, 
a także śledzenie przebiegu terapii oraz analizę statystyk leczenia.

Dostęp do informacji zwrotnych na temat użytkowania urządzenia                
i przeprowadzania terapii dzięki statystykom użytkowania.

tryb manualny (49%)
zwyrodnienia stawów (9%)
punkty spustowe (7%)
ból (6%)
obrzęk (6%)
inne (24%)

Soczewka Ø 2 cm:
punktowo

Soczewka Ø 5 cm:
punktowo

Soczewka Ø 2 cm, 
Ø 5 cm: skan
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Fizykoterapia Laseroterapia wysokoenergetyczna

Dane techniczne:

Źródło laserowe z impulsem w trybie MLS® [W]:

Moc szczytowa [W]: 

Modulacja MLS® w CPW i FPW:

Częstotliwość modulacji impulsów MLS® [Hz]:

Poziom mocy [%]:

Soczewka:

Automatyczne rozpoznawanie soczewki:

Dotykowy ekran LCD:

Inteligentny system tworzenia kopii zapasowych:

Gotowe programy:

Definiowane programy:

Przeglądanie zdjęć zabiegowych:

Możliwość dostosowania każdego parametru zabiegu:

Zarezerwowany obszar do zapisywania osobistych protokołów:

Czas leczenia:

Automatyczne obliczanie emitowanej energii:

Dziennik leczenia i kartoteka pacjentów:

Statystyki użytkowania: 

Bateria:

Zewnętrzny zasilacz [V, VA]:

Wymiary (szer. x gł. x wys.) [cm]:

Waga [kg]:

Światło ostrzegawcze emisji lasera:

Sygnał akustyczny:

Data i godzina:

Hasło do obsługi urządzenia:

Opcja zmiany języka:

Możliwość podłączenia do lasera zdalnego sygnalizatora emisji:

do 3,6

270

tak

od 1 do 2000 w krokach co 1 

1 - 100

z obszarem docelowym podświetlanym

czerwoną diodą LED

tak

10,1” o wysokiej jasności

tak

dla zwierząt domowych, koni, gadów, ptaków 

i zwierząt egzotycznych

do akupunktury laserowej i terapii schorzeń jamy ustnej 

tak

tak

tak

1”- 29’59” w krokach co 1”

zgodnie z ustawionymi parametrami

wraz z programami używanymi 

dla każdego przypadku klinicznego 

tak

litowo - jonowa

DC 18, 50 

35 x 30 x 15 

4 (maks.)

tak

regulowany przez operatora

tak

tak

tak

tak

Akcesoria standardowe:

Akcesoria dodatkowe:

• 4 soczewki: Ø 4 mm, Ø 8 mm, Ø 2 cm, Ø 5 
cm,

• 2 pary okularów ochronnych,
• zestaw okularów ochronnych dla zwierząt 

Doggles® - trzy pary,
• walizka na urządzenie,
• pasek na ramię do użytku przenośnego.

• wózek ze schowkiem na 4 kołach 
obrotowych z blokadą,

• zestaw baterii składający się z: 
dedykowanej ładowarki, baterii                   
i przewodu łączącego.
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Fizykoterapia Laseroterapia wysokoenergetyczna

Budowa urządzenia
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Fizykoterapia Laseroterapia wysokoenergetyczna

1. Ekran dotykowy

Wysoka jasność gwarantuje doskonałą 
widoczność w każdych warunkach - 
zarówno w pomieszczeniach, jak i na 
zewnątrz.

2. Powierzchnia

Powierzchnia zewnętrzna wykonana 
jest z miękkiego materiału, przyjemnego 
w dotyku, a jednocześnie 
zapewniającego wysoką odporność na 
uderzenia i ewentualne zarysowania, 
a nawet ugryzienia przez pacjentów.

3. Zasilanie

Baterie umożliwiają natychmiastowe 
użycie, bez konieczności podłączenia 
do zasilania.

4. Komora serwisowa

Zapewnia ochronę elementów 
wewnętrznych oraz łatwy dostęp 
podczas czynności konserwacyjnych                  
i serwisowych.

5. Światłowód

Elastyczne i trwałe włókno światłowodu 
zabezpieczone podwójną osłoną 
zapewnia łatwą i bezpieczną 
eksploatację.

Soczewka - Ø 2 cm

Wszechstronna soczewka 
odpowiednia dla wszystkich 
gatunków i rozmiarów zwierząt.

Soczewka - Ø 5 cm

Pozwala na jednorodne 
przekazanie energii na dużej 
objętości tkanki w krótkim 
czasie. Idealna do leczenia 
dużych zwierząt.

Soczewka - Ø 4 cm

Posiada stożkowy światłowód 
przeznaczony do akupunktury 
laserowej. Umożliwia wyko-
nanie terapii w szybki, ukierun-
kowany i bezbolesny sposób.

Soczewka - Ø 8 cm

Zakrzywiony światłowód: 
idealny do leczenia patologii 
wewnątrz jamy ustnej lub dla 
małych zwierząt.

Aplikatory:

Zalety w skrócie:

• Dostęp do interfejsu lasera M-VET zapewnia nam dotykowy ekran o wielkości 10,1” i wysokiej jasności, co pozwala na bezproblemowe 
użytkowanie zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. 

• Łatwe aktualizacje jak i przesyłanie raportów lub bazy danych pacjentów zapewnia wbudowany port USB. 

• W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i wysokiego poziomy wydajności, system jest w stanie generować dynamiczne 
kody QR do wysyłania danych do serwis ASA w celu zdalnego sprawdzenia urządzenia.

• Nowoczesne, intuicyjne oprogramowanie sprawa, że korzystanie z urządzenia jest łatwe i przyjemne.

• Oprogramowanie pełne gotowych programów terapeutycznych wraz z atlasami anatomicznymi i opcją dostosowywania i zmiany 
dowolnych parametrów.

• Regularne aktualizacje oprogramowanie oraz zdalne wsparcie wykwalifikowanego personelu.
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Fizykoterapia  Skupiona fala uderzeniowa

PiezoWave2 Vet to aparat do terapii skupioną falą uderzeniową najnowszej 
generacji (Extracorporeal Shock Wave Therapy - ESWT). Jest najbardziej 
zaawansowanym urządzeniem tego typu na rynku. PiezoWave2Vet pozwala na 
odejście od sedacji, eliminację głośnego dźwięku w czasie zabiegu, a także 
znaczne obniżenie kosztów utrzymania i eksploatacji sprzętu. Ponadto przy braku 
sedacji aparat PiezoWave2 może służyć do lokalizowania urazów, zwiększając                       
w ten sposób dokładność diagnozy i skuteczność leczenia.

„Sercem” urządzenia PiezoWave2 jest piezoelektryczny generator fali 
uderzeniowej, charakteryzujący się dużą wydajnością. Pobudzane impulsem 
elektrycznym elementy są ułożone w formie mozaiki wypełniającej sferyczną 
czaszę. Umożliwia to precyzyjne zogniskowanie fali uderzeniowej w tkance.

Przekazanie energii w głąb tkanek odbywa się przez żelowe kołpaki. Każdy                
z kołpaków ma określoną głębokość penetracji, dzięki czemu energia może być 
dostarczana w precyzyjny sposób. Precyzyjnie dobrana strefa ogniska pozwala 
na bardzo dokładne przeprowadzenie zabiegu i zapewnia ochronę tkanek 
znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu ogniska. Kolejną zaletą kołpaków 
jest zredukowanie oddziaływania na powierzchnię skóry oraz tkankę kostną 
nieosłoniętą przez tkanki miękkie, co w znaczący sposób zmniejsza odczucie bólu 
w trakcie wykonania zabiegu.

Panel ułatwia sterowanie urządzeniem. Wszystkie ważne parametry urządzenia 
można w bardzo prosty sposób ustawić i kontrolować. Konstrukcja aparatu umożliwia 
pracę w trybie impulsów seryjnych, jak również impulsów pojedynczych. Moc fali 
uderzeniowej jest regulowana za pomocą 20-stopniowej skali intensywności 
i dalszej 9-stopniowej skali niskiej intensywności w celu optymalnego dostosowania 
do celów zabiegu. Precyzyjne dawkowanie i zogniskowanie energii umożliwia 
przeprowadzenie terapii bez środków znieczulających.

Fala uderzeniowa jest falą mechaniczną 
(akustyczną) o niewielkiej częstotliwości do 20 
Hz (zakres infradźwięków), w której następuje 
gwałtowna zmiana ciśnienia rozchodząca się 
w przestrzeni. Cechuje ją szybki, wysoki wzrost 
ciśnienia w stosunku do ciśnienie otoczenia, 
najczęściej w przybliżeniu od 50 do 80 MPa 
oraz bardzo krótki czas narastania fali krótszy 
niż 10 ns. 

Aparat PiezoWave2 Vet wysyła nieodczuwalne 
przez zwierzę fale dźwiękowe, które 
przenikają przez tkanki miękkie na pożądaną 
i kontrolowaną głębokość. Przekazanie energii 
jest efektywne, bez strat wywoływanych jej 
absorpcją przez wyżej położone tkanki.

Głębokość penetrowania tkanek

PiezoWave2 Vet wykorzystuje technologie 
piezoelektryczną jedno- i dwuwarstwową 
do wytworzenia fal o stałej energii. Wybór 
uzależniony jest od wielkości energii fal jakie 
chcemy generować. Wymienne nakładki 
żelowe pozwalają kontrolować głębokość 
penetracji wytworzonych fal, eliminując tym 
samym koszt zakupu i utrzymania kilku urządzeń 
terapeutycznych. Głębokość penetrowania 
fali uderzeniowej jest uzależniona od rodzaju 
głowicy zabiegowej i oscyluje w przedziale 4 - 
10 cm.

Specjalistyczne programy zawierają 
informacje na temat głowicy i urządzenia, 
punktów spustowych, patologii, a także atlas 
anatomiczny.

Oprogramowanie jest kompatybilne 
z systemem iOS oraz platformą Android 4.0 lub 
wyższą. Można je pobrać za pomocą App Store 
i Google Play.

https://meden.com.pl/oferta/aparaty-emg/2937-telemetryczny-monitoring-sygnalu-ekg-emotion-ecg.html
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Fizykoterapia  Skupiona fala uderzeniowa

Wskazania do ESWT u małych zwierząt:
 
• zaburzony lub opóźniony zrost kostny,
• zapalenie ścięgien,
• zapalenie kości i stawów,
• wady rozwojowe stawu łokciowego                              

i biodrowego (dysplazja),
• przewlekły ból kręgosłupa,
• rany (trudno gojące się).

Wskazania do ESWT u koni:
 
• zespół bólu mięśniowo-powięziowego,
• desmopatie,
• tendinopatie,
• schorzenia aparatu trzeszczkowego,
• zwapnienia (ścięgien, mięśni),
• choroby zwyrodnieniowe stawów,
• schorzenia stawu krzyżowo-biodrowego,
• złamania. 

Pierwsza na świecie liniowa głowica skupiająca zaprojektowana do opracowywania 
dużych powierzchni zabiegowych. Niezastąpiona w pracy z tkankami miękkimi, 
ścięgnami czy przyczepami. Pokrywa odcinek o długości 5 cm, co znacznie skraca 
czas trwania zabiegu.

Głowica w technologii pojedynczej

warstwy 0,822 mJ/mm2

Głowica w technologii podwójnej

warstwy 1,25 mJ/mm2

Wymiary

10 x 2,5 x 2,5 mm

głębokość penetracji

skóra

Dane techniczne:

Kanały wyjściowe:

Częstotliwość [Hz]:

Ustawienie dawki energii:

 

Wymiary (wys. x szer. x dł.) [cm]:

Masa [kg]:

1

1 - 8

20 poziomów intensywności 

+ 9 niskiej intensywności

45 x 40,5 x 22,6

16

Dostępne głowice:

Głowice 

terapeutyczne:

Charakterystyka:

Głębokość penetracji

(maks.

poziom ciśnienia 

akustycznego) [mm]:

Maks. gęstość strumienia 

energii [mJ/mm2]:

 

FB 7 G3

wygodne 

źródło 

terapii 

z małym 

punktem 

ogniskowania

5 - 40

(30)

0,4

FB 10 G4

„wszechstronna”

standardowa 

głowica dla 

aparatu 

PiezoWave2Vet

5 - 66

(40)

0,82

FB10G6

mocne 

źródło 

o dużej 

objętości 

i dużej 

głębokości 

penetracji

0 - 99

(60)

0,7

F10G10

mocne 

źródło 

o dużej 

objętości 

i dużej 

głębokości 

penetracji

0 - 172

(100)

0,3

FBL 10x5 

G2 liniowa

linia 

pozioma 

z największą 

objętością 

i największą 

energią

 impulsu

0 - 30

(20)

0,16, 

całkowita 

długość linii 

55 mm

https://meden.com.pl/oferta/aparaty-emg/2937-telemetryczny-monitoring-sygnalu-ekg-emotion-ecg.html
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Fizykoterapia  Radialna fala uderzeniowa

ShockMaster 300 to przenośny aparat do terapii radialną falą 
uderzeniową o wytrzymałej i nowoczesnej konstrukcji.

ShockMaster 500 to stacjonarny aparat do terapii radialną falą 
uderzeniową z wbudowanymi protokołami zabiegowymi oraz 
atlasem anatomicznym. 

Akcesoria standardowe:

Akcesoria dodatkowe:

Akcesoria standardowe:

Akcesoria dodatkowe:

Dane techniczne: Dane techniczne:

Kanały wyjściowe: 

Kompresor:

Zakres częstotliwości [Hz]:

Ciśnienie [bar]:

Maksymalna gęstość energii [mJ/mm2]: 

Aktualizacja oprogramowania:

Baza pacjentów:

Panel sterowania: 

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

Waga całkowita z kompresorem [kg]: 

1

powietrzny 

0,5-17 (z V-ACTOR® 31)

1-4

0,4

port USB

-

kolorowy wyświetlacz dotykowy (7'')

18 x 38 x 42 

11

Kanały wyjściowe: 

Kompresor:

Zakres częstotliwości [Hz]:

Ciśnienie [bar]:

Maksymalna gęstość energii [mJ/mm2]: 

Aktualizacja oprogramowania:

Baza pacjentów:

Panel sterowania: 

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

Waga całkowita z kompresorem [kg]: 

2

olejowy, 40 dB, 8 barów, 50 l/min

0,5-21 (z V-ACTOR® 35)

1-5

0,63

port USB

2500 (do 10 zabiegów na pacjenta)

kolorowy wyświetlacz dotykowy (7’’)

105 x 48 x 48

65

• głowica zabiegowa,
• aplikator kierunkowy 15 mm,
• D-ACTOR® 20 mm,
• zestaw naprawczy (2 naboje, 2 prowadnice).

• głowica zabiegowa,
• aplikator kierunkowy 15 mm,
• aplikator do głębokiej penetracji,
• D-ACTOR ® 20 mm,
• zestaw naprawczy (4 naboje, 4 prowadnice),
• wózek z szufladą.

• głowica V-ACTOR® (aplikator 25 i 40 mm),
• aplikator D-ACTOR® 35 mm,
• aplikator skupiający,
• aplikator do głębokiej penetracji,
• aplikator akupunkturowy,
• torba transportowa.

• druga głowica zabiegowa,
• głowica V-ACTOR® (aplikator 25 i 40 mm),
• aplikator D-ACTOR® 35 mm,
• aplikator skupiający,
• aplikator akupunkturowy.

https://meden.com.pl/oferta/aparaty-emg/2937-telemetryczny-monitoring-sygnalu-ekg-emotion-ecg.html
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Fizykoterapia  Radialna fala uderzeniowa

System fali radialnej Intelect RPW Lite cechuje intuicyjny panel 
sterowania, wysoka wydajność oraz mobilność. Urządzenie 
idealnie sprawdza się jako kompaktowy model na rozpoczęcie 
działalności lub uzupełnienie do innych aparatów.

• zwapniające zapalenie ścięgien,
• zapalenie ścięgna rzepki,
• zapalenie powięzi podeszwowej,
• zespół stresu piszczelowego,
• tendinopatia krętarzowa,
• punkty spustowe,
• drenaż limfatyczny,
• pobudzanie tkanki mięśniowej i łącznej.

Przykładowe zastosowanie:

Dane techniczne:

Wymiary [cm]:

Waga [kg]:

poziomy energii [Hz/bar]:

28,5 x 23,8 x 31

9,8

6 - 18 / maks. 2,7

Wyposażenie standardowe:

• 1 głowica,
• 1 aplikator,
• przewód ciśnienia,
• sterownik.

Intelect RPW2 to nowa generacja aparatu do terapii radialną 
falą uderzeniową. Łączy w sobie ergonomiczną konstrukcję, 
wygodę pacjenta oraz łatwość użytkowania. To jedno 
z najbardziej kompaktowych urządzeń dostępnych na rynku. 
Unikatowa automatyczna regulacja została zaprojektowana 
z myślą o zapewnieniu pacjentowi jak najwyższego komfortu. 
Dzięki możliwości regulacji ciśnienia powłoki skórne pozostają 
nienaruszone, a sam zabieg jest prawie bezbolesny.

• mięśniowo-powięziowe punkty spustowe,
• choroby przyczepów ścięgien,
• pobudzanie tkanki łącznej i mięśniowej,
• akupunktura falą uderzeniową,
• usuwanie nagromadzeń limfy,
• regulacja napięcia mięśniowego,
• drenaż limfatyczny,
• pobudzanie tkanki mięśniowej i łącznej.

Przykładowe zastosowanie:

• nowa głowica RSWT Falcon®,
• HF V-ACTOR®,
• ergonomiczna konstrukcja,
• sugerowana biblioteka protokołów,
• kolorowy ekran,
• tryb komfortu,
• szeroka oferta aplikatorów,
• niewielkie wymiary, 
• rozszerzony zakres ciśnienia.

Cechy charakterystyczne:

https://meden.com.pl/oferta/aparaty-emg/2937-telemetryczny-monitoring-sygnalu-ekg-emotion-ecg.html
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Fizykoterapia  Tecar

Terapia Tecar WINBACK 1S zapewnia kompleksowy efekt 
terapeutyczny (działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, 
regeneracyjne) oraz poprawę i zwiększenie zakresu ruchomości 
w stawach. Dzięki szerokiej gamie akcesoriów WINBACK 
umożliwia przeprowadzenie terapii dla każdego pacjenta, także 
psów i kotów długowłosych, dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu - 
elektrodom w formie bransoletek.

Terapia Tecar to bezpieczna, nieinwazyjna, niezwykle skuteczna 
i szybka metoda stymulacji oraz regeneracji komórek. Wyjątkowe 
właściwości tej formy terapii sprawiają, że jest to innowacyjny 
zabieg, który znajduje szereg zastosowań w zoofizjoterapii oraz 
medycynie weterynaryjnej w leczeniu chorób układu mięśniowo-
szkieletowego. 

Nazwa Tecar to akronim powstały od słów Transfer of 
Energy Capacitive and Resistive (TECAR) - Transfer Energii 
Pojemnościowy i Rezystywny. Jest to forma terapeutycznej 
elektroterapii.

Działanie WINBACK 1S Vet:

• WYSOKA SKUTECZNOŚĆ

Firma WINBACK wielokrotnie udowodniła skuteczność swoich 
produktów w takich dziedzinach jak sport, fizjoterapia czy urologia 
i fizjoterapia uroginekologiczna. Od lat wspiera specjalistów 
pracujących ze złożonymi patologiami zarówno u pacjentów 
weterynaryjnych, jak i ludzi.

• WYGODA i MOBILNOŚĆ

Leczenie jest całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne, a jednocześnie 
przyjemne i relaksujące. Dodatkowo kompaktowe wymiary i lekka 
waga urządzenia ułatwiają jego transport oraz przechowywanie.

• SZYBKI EFEKT

Wyniki są widoczne zazwyczaj po pierwszej sesji i w większości 
schorzeń utrzymują się po wykonaniu 3-5 zabiegów.

• DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE

Jedna sesja miesięcznie pozwala utrzymać pożądany efekt                                   
w większości przypadków.  

• System monopolarny - przemienny prąd o stałej częstotliwości 
300/500 kHz generowany z aktywnej elektrody (rezystywnej – 
300 kHZ lub pojemnościowej – 300 i 500 kHz) z ogniskiem 
terapeutycznym zlokalizowanym pomiędzy elektrodą aktywną 
a bierną.

• Obwód zamknięty - prąd generowany przez elektrodę aktywną 
przepływa przez tkanki i jest odbierany przez elektrodę bierną 
(płytka zwrotna lub elektroda bierna). Zapewnia to działanie 
terapeutyczne na każdej głębokości tkanek oraz pozwala na 
precyzyjne kierowanie terapii (dzięki płytce zwrotnej, także 
w formie mobilnej elektrody lub elektrody fix-pad).

• Efekt termiczny - zastosowanie dużej mocy, zgodnie z efektem 
Joule'a-Thomsona, generuje wzrost temperatury w tkankach.

• Efekt subtermiczny i atermiczny - mobilizacja jonowa                     
w komórce (stymulowanie komórkowej wymiany jonowej 
przywracającej fizjologiczną aktywność elektryczną komórek), 
bez podwyższania temperatury. Dzięki temu terapia WINBACK 
znajduje zastosowanie w sytuacjach klinicznych, w których 
hipertermia jest przeciwwskazana (np. stany ostre).

Cechy terapii:

Winback 1S Vet

https://meden.com.pl/oferta/aparaty-emg/2937-telemetryczny-monitoring-sygnalu-ekg-emotion-ecg.html
https://meden.com.pl/oferta/aparaty-do-elektroterapii/2715-back-1s-przenosne-urzadzenie-do-przeprowadzania-terapii-tecar-firmy-winback.html?search_query=winback&results=4


Rehabilitacja weterynaryjna – zoofizjoterapia    23 

Fizykoterapia  Tecar

Wskazania:

• stany ostre, podostre, przewlekłe,
• tendinopatie i desmopatie,
• zwyrodnienia i dysplazje stawów,
• mobilizacja odcinka szyjnego,
• przyspieszenie gojenia mięśni, ścięgien 

i więzadeł,
• zmniejszenie dolegliwości bólowych (np. 

grzbietu, stawów),
• przyspieszenie drenażu tkanek,
• intensyfikacja efektów oraz wsparcie dla 

terapii powięziowej i terapii manualnej, 
a także zwiększenie jej akceptacji przez 
pacjenta,

• ochwat,
• przykurcze, uszkodzenie, zwłóknienia 

mięśni, 
• napięcia i przykurcze oraz ból mięśniowy,
• schorzenia stawu krzyżowo-biodrowego,
• problemy mięśniowo-stawowe towarzyszące 

schorzeniom neurologicznym (sztywność, 
wiotkość),

• złamania i pęknięcia kości,
• dyskopatie, schorzenia nerwów obwodowych 

i inne schorzenia neurologiczne,
• terapia punktów spustowych, 
• przyspieszenie rekonwalescencji po 

zabiegach chirurgicznych,
• zapobieganie kontuzjom oraz profilaktyka 

narządu ruchu u psów i koni sportowych,
• potreningowa regeneracja oraz relaksacja. 

Przygotowanie przed zawodami:

• rozgrzanie mięśni i usprawnienie cyrkulacji,
• przygotowanie narządu ruchu do wymagającego wysiłku – zwiększenie 

wytrzymałości,
• działanie relaksacyjne i redukcja stresu,
• nieoceniona pomoc szczególnie podczas kilkudniowych konkursów, rajdów lub 

intensywnego sezonu startowego.

Regeneracja po zawodach:

• zwalczanie przykurczy mięśniowych i normalizacja napięcia mięśniowego,
• szybsza i efektywniejsza regeneracja narządu ruchu po intensywnym wysiłku,
• redukcja obrzęków,
• działanie przeciwbólowe i relaksacyjne.
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Fizykoterapia  Tecar

Częstotliwość determinuje głębokość 
działania energii Winback:

500 KHz - działanie średnio-głębokie
300 KHz - działanie głębokie

Możesz dotrzeć do każdego rodzaju tkanki 
niezależnie od tego, jak głęboko się znajduje

Dzięki elektrodom CET i RET Winback 
przekazuje energię wewnątrz ciała pacjenta       
w sposób miejscowy lub ogólny, powierzchowny 
lub głęboki. Transfer energii zachodzi w wyniku 
skojarzenia prądu wysokiej częstotliwości            
z elektrodami: CET i RET.

Tkanki miękkie = CET

CET koncentruje energię w tkankach dobrze 
uwodnionych. Działanie jest zlokalizowane 
powierzchniowo lub średnio głęboko 
(DEEPCET):

• mięśnie,
• powięzie,
• narządy wewnętrzne,
• układ krążenia i limfatyczny.

Tkanki twarde = RET

RET skupia energię we wszystkich strukturach 
i tkankach słabo uwodnionych, umożliwiając 
oddziaływanie również na głęboko położone 
struktury.

• stawy,
• więzadła,
• ścięgna,
• kości.• przywraca homeostazę i usprawnia naturalną fizjologię,

• działanie powierzchowne i głębokie: terapia Tecar jako jedyna dociera do tkanek 
głęboko położonych, a tym samym do struktur, w których inne technologie nie 
mają możliwości wywierania efektu, takich jak głębokie mięśnie grzbietu, tkanki 
międzykręgowe (np. zaburzenia w stawach międzykręgowych, artroza kręgów), 
głębokie mięśnie u dużych psów, staw krzyżowo-biodrowy u koni itp.,

• działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe,
• przyspieszona konsolidacja złamań kości,
• zwiększona produkcja kolagenu i działanie regeneracyjne,
• zwiększona objętość i intensywność przepływu krwi w tkance,
• zwiększona podaż tlenu i składników odżywczych,
• usprawnienie metabolizmu komórkowego,
• normalizacja i optymalizacja aktywności komórek, 
• biostymulacja komórek,
• terapia Tecar może być z powodzeniem stosowania w przypadku pacjentów,             

u których przeciwwskazane są inne metody leczenia, np. ze względu na 
obecność metalowych implantów, zbyt dużą powierzchnię zabiegową czy 
przerwanie ciągłości naskórka,

• przyspieszone gojenie ran (pooperacyjnych, trudno gojących się), gdy terapia 
aplikowana jest wokół zmian skórnych,

• podczas zabiegu możliwe są, a czasem nawet wskazane, ćwiczenia bierne                       
i terapia manualna.

Działanie terapii Tecar:
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Fizykoterapia  Tecar

Efektywność terapii Tecar WINBACK Equine została 
udowodniona naukowo oraz klinicznie:

• Efficacy of monopolar radiofrequency on skin collagen 
remodeling: a veterinary study. Fritz K, et al. Dermato Ther. 
2015 May-Jun.

• Effect of monopolar radiofrequency treatment over soft-tissue 
fillers in an animal model: part 2. Shumaker PR, et al. Lasers 
Surg Med. 2006.

• Effects of monopolar radiofrequency treatment over soft-tissue 
fillers in an animal model. England LJ, et al. Lasers Surg Med. 
2005

BIOSTYMULACJA

• efekt subtermiczny w tkankach i komórkach,
• ruchy w macierzy pozakomórkowej,
• wzrost metabolizmu komórkowego.

WASKULARYZACJA

• zwiększone mikrokrążenie w tkankach i rozszerzenie naczyń,
• zwiększenie przepływu krwi,
• dotlenienie komórek i tkanek,
• drenaż tkanek.

HIPERAKTYWACJA

• zwiększony metabolizm komórkowy,
• detoksykacja oraz drenaż tkanek,
• przeciwdziałanie zwłóknieniu tkanek oraz aktywacja 

endogennych mechanizmów regeneracji.

Przeciwwskazania:

• obecność rozrusznika lub innego rodzaju implantu 
elektrycznego,

• ciąża,
• bezpośrednia aplikacja na rany, świeże oparzenia,
• zakrzepowe zapalenie żył,
• gorączka,
• wrodzone zaburzenie czucia bólu lub uszkodzenie nerwów, 

paraplegia lub leczenie farmakologiczne w znaczny sposób 
zmniejszające wrażliwość na ból i ciepło.

Wyposażenie standardowe:

• elektrody CET i RET o średnicy 40, 60 i 70mm,
• kable o długości 1 i 3m (ACC 4, ACC.5, ACC.6 ),
• mała elektroda zwrotna w formie płytki z rzepem – 

Fix -Pad z końcówką szarą (ACC.14)
• płytka zwrotna w postaci elektrody mobilnej (TECAR 

3.0) - umożliwiająca niezwykle precyzyjne i wygodne 
ukierunkowanie energii,

• elektroda bierna w postaci dużej płytki,
• jednorazowe samoprzylepne elektrody bierne 

(z kablem wielorazowym),
• 2 elektrody RET w postaci bransoletek (TECAR 

5.0) – innowacyjne rozwiązanie Winback – 
pozwala na fuzję terapii manualnej z terapią tecar, 
dowolność zmiany kontaktu i zagęszczenia energii 
w preferowanych przez terapeutę miejscach 
i formach. Bransoletki pozwalają również na 
bezproblemowe wykonanie terapii u długowłosów 
pacjentów,

• krążki ochronne – 6 szt. (po 2 szt. dla każdego 
rozmiaru elektrod),

• elektroda CET tajska (ACC.31),
• elektroda CET wypukła 25 mm (ACC.21),
• Pack Fascia Skills - narzędzie do terapii powięziowej,
• pas do terapii koni (ACC.47).

Moc: CET/RET 100 W

Częstotliwość [kHz]: 300 i 500

Funkcje:
Dynamic, Low Pulse, Super 
Pulse, TIC

Wymiary (gł. x szer. x wys.) [cm]: 33,5 x 34 x 16

Masa [kg]: 4

Zastosowanie: weterynaria, zoofizjoterapia

Dane techniczne:

Uwaga! Urządzenie tylko do użytku zewnętrznego.
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R-SHOCK to przenośne urządzenie do terapii prądami wysokiej częstotliwości 
wyposażone w głowicę frakcyjną, mobilną elektrodę rezystywną oraz elektrodę 
typu FIXPAD.

R-SHOCK: nowe podejście do terapii 
TECAR

Mobilny, lekki i wyposażony w baterię R-SHOCK 
to znacznie więcej niż tylko proste, mobilne 
urządzenie do terapii TECAR.

Jak inne urządzenia marki Winback, R-SHOCK 
wspiera Cię w codziennej pracy z pacjentami, 
zwiększając efektywność Twoich technik 
terapeutycznych oddziałując na poziomie 
komórkowym za pomocą prądu wysokiej 
częstotliwości. 

Zasilanie [Vac, Hz]:

Maksymalny pobór mocy [Va]: 

Częstotliwość [kHz]: 

Funkcje:

Masa [kg]:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

Gwarancja:

Certyfikaty:

Klasa urządzenia med.:

Akcesoria:

Dane techniczne:

100-240, 50/60

90

0-10

TECAR - PULSE

1,2

22,2 x 20,5 x 8

sterownik 2 lata, akcesoria 1 rok

ISO 14971 - ISO 13485

II a

głowica frakcyjna RET, mobilna elektroda bierna, FIX PAD neutral

3 różne tryby pracy:

• TECAR - częstotliwość prądu 300 kHz  
z możliwością dopasowania intensywności 
na skali od 0 do 3,

• PULSE - emisja impulsowa prądu o 
częstotliwości 300Khz. Istnieje możliwość 
wybrania częstości emisji impulsu ( 0/ 1 = 2 Hz 
/ 2 = 3 Hz / 3 = 5 Hz), 

• PULSE+ - długość impulsu zmniejszona do 
1/5: zwiększenie liczby impulsów w ciągu 
sekundy (efekt przeciwbólowy).

Efekty:

• rozluźnienie mięśni (łącznie z głębokimi 
przykurczami),

• przygotowanie do wykonania technik 
manualnych i ich ułatwienie (zwiększenie 
elastyczności tkanek),

• hipertermia,
• zwiększenie syntezy kolagenu,
• efekt przeciwbólowy.

Adaptacja bodźca i bezpieczeństwo

Pomiar impedancji pozwala na dotarcie 
do określonych obszarów oraz umożliwia 
automatyczne dopasowanie poziomu energii. 
Niezależnie od odległości elektrody czynnej od 
elektrody neutralnej, poziom mocy pozostaje 
na stałym poziomie. Bodziec jest znacznie 
lepiej kontrolowany, co umożliwia sprawną  
i bezpieczną pracę zarówno na długich, jak  
i krótkich obwodach elektrycznych.

Łatwy transport i praca w terenie

Dzięki niewielkiej masie (1,2 kg), kompaktowym rozmiarom i wbudowanej baterii 
R-SHOCK jest urządzeniem niezwykle poręcznym w transporcie. Umożliwia również 
pracę bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej aż do 2 godzin.

Podłączenie do sieci elektrycznej

Podczas ładowania baterii istnieje możliwość pracy na urządzeniu podłączonym do 
sieci elektrycznej.

Łącze Wi-Fi:

Podłączenie urządzenia za pomocą Wi-Fi umożliwia zdalną diagnostykę urządzenia 
oraz aktualizowanie oprogramowania.

Fizykoterapia  Terapia prądami wysokiej częstotliwości
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Fizykoterapia  Diatermia krótkofalowa

Cechy charakterystyczne:

Tryb ciągły i impulsowy:

• połączenie trybu ciągłego i impulsowego w jednym 
urządzeniu,

• optymalna praca w obu trybach przy zastosowaniu 2 elektrod 
100 mm,

• w trybie impulsowym możliwość podłączenia aplikatora 
indukcyjnego Monopulse.

Łatwość obsługi:

• kolorowy wyświetlacz dotykowy z możliwością obsługi                                     
w rękawiczkach chirurgicznych,

• przejrzysty interfejs i łatwa konfiguracja urządzenia,
• asystent użytkownika oraz przewodnik obrazkowy                                           

z protokołami klinicznymi.

Elastyczność:

• szeroki zakres częstotliwości i szerokości impulsu,
• praca w trybie ciągłym i impulsowym,

Urządzenie do krótkofalowej diatermii Thermo 500 + umożliwia 
aplikację energii elektromagnetycznej. Fale energii przenikają              
w głąb ciała, wywołując efekty termiczne i atermiczne w tkankach.

Efekt termiczny polega na rozgrzaniu tkanek w stopniu 
pozwalającym na poprawę krążenia, natomiast efekt atermiczny 
generuje efekty komórkowe. 

Dane techniczne:

Częstotliwość pracy [MHz]:

Moc wyjściowa [W]:

Tryb pracy:

Szerokość impulsu [µs]: 

Częstotliwość impulsu [Hz/s]:

Dostrajanie: 

Zegar zabiegowy [min]:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

Waga [kg]:

27,12 

maks. 400 w trybie ciągłym, 

maks. 1000 w szczycie w trybie pulsacji

ciągły, pulsacyjny

20-400 

5-800

automatyczne

0-30, automatyczne wyłączanie 

i alarm po zakończeniu zabiegu 

47 x 47 x 94

38

Akcesoria standardowe:

Akcesoria dodatkowe:

• sterownik,
• 2 ramiona,
• 2 elektrody 100 mm z przewodami,
• tester energii,
• instrukcja obsługi.

• aplikator indukcyjny Monopulse,
• aplikator pojemnościowy Flexipulse,
• elektrody pojemnościowe 100 mm z przewodami,
• elektrody pojemnościowe 50 mm z przewodami,
• kpl. (2 szt.) elektrod gumowych 180 x 120 mm                                            

z przekładkami filcowymi,
• kpl. (4 szt.) przekładek filcowych do elektrod gumowych 

180 x 120 mm,
• kpl. (2 szt.) elektrod gumowych 260 x 180 mm                                                

z przekładkami filcowymi,
• kpl. (4 szt.) przekładek filcowych do elektrod gumowych 

260 x 180 mm.

 

Zastosowanie:

• przewlekłe problemy mięśniowo-szkieletowe,
• stany zapalne tkanek miękkich,
• problemy z krążeniem.
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Fizykoterapia  Magnetoterapia

Urządzenie do magnetoterapii PMT QS Vet to innowacyjne 
rozwiązanie do magnetoterapii weterynaryjnej. Generator 
pulsującego pola magnetycznego sterowany jest przez 
mikroprocesor obsługujący 3 niezależne kanały – każdy 
z 2 wyjściami, do których można podłączyć łącznie 4 
solenoidy i 2 miękkie aplikatory Flexa.  PMT Qs Vet dziedziczy 
cechy Easy Qs Vet i poszerza jego zastosowanie: dzięki 
niezależnym kanałom umożliwia podłączenie paru aplikatorów 
jednocześnie. Urządzenie opiera się na generatorze PMT, 
umożliwiając dobór najbardziej odpowiedniego aplikatora. 
Wprowadzone do pamięci urządzenia programy terapeutyczne 
podlegają modyfikacji, umożliwiając dostosowanie parametrów 
do konkretnych wymagań pacjenta, takich jak rodzaj patologii czy 
faza leczenia. 

Metody aplikacji pola magnetycznego:

• Terapia ukierunkowana (kontaktowa) przeprowadzana 
za pomocą aplikatorów elastycznych lub solenoidów                                         
o małej średnicy. Stosowana do leczenia urazów 
zogniskowanych, dysfunkcji i urazów ogólnych oraz jako 
uzupełnienie w terapiach przeciwbólowych.

• Terapia ogólna (całościowa) z wykorzystaniem solenoidów 
o dużych średnicach, stacjonarnych oraz przesuwanych 
manualnie. Duża średnica aplikatora pozwala na 
przeprowadzenie terapii większych partii ciała lub całego 
organizmu. Zastosowanie obu metod zwiększa efektywność 
działania pola magnetycznego.

Dane techniczne:
Zasilanie [V, Hz, VA]:

Ilość całkowicie niezależnych kanałów:

Ilość wyjść: 

Częstotliwość [Hz]:

Natężenie pola magnetycznego [%]:

Czas zabiegu [min]:

Wbudowane programy terapeutyczne:

Tryb manualny:

Wyświetlacz:

Masa sterownika [kg]:

Wymiary sterownika (dł. x szer. x wys.) [cm]:

100/240 ±10%, 50/60, 60-270

3

4

0,5 - 100

 zmienne od 5 do 100

od 1 do 99 lub ciągły

tak

tak

podświetlany LCD

3

28 x 38 x 13

Easy Qs to praktyczne, przenośne urządzenie do 
magnetoterapii weterynaryjnej, przeznaczonym głównie do 
przeprowadzania leczenia miejscowego. Cechuje się ergonomicznym 
kształtem i intuicyjną obsługą. Dostarczane w zestawie elastyczne 
aplikatory Flexa Vet dopasowują się kształtem do każdego obszaru 
ciała, a generowane przez nie pole magnetyczne jest stałe 
i jednorodne, o emisji prostopadłej do powierzchni ciała. 

Aplikatory Flexa Vet wytwarzają również wibracje, które zapewniają 
dodatkowy efekt terapeutyczny. Wprowadzone do pamięci urządzenia 
programy terapeutyczne podlegają modyfikacji, umożliwiając 
dostosowanie parametrów do konkretnych wymagań pacjenta, takich 
jak rodzaj zwierzęcia, patologia i faza schorzenia (ostra/podostra/
chroniczna). Aplikatory Flexa z łatwością dostosowują się do różnych 
części ciała pacjenta - zwierzę może na nich również leżeć podczas 
zabiegu. W przypadku mało mobilnych pacjentów aplikacja może 
odbyć się np. w szpitalnej klatce.

Alarmy i bezpieczeństwo:
• sygnał dźwiękowy rozpoczęcia i zakończenia terapii,
• opcja wyboru języka,
• sygnały i alarmy o stanie urządzenia. 

Dołączone akcesoria:
• torba przenośna,
• 2 aplikatory Flexa Vet (przy Easy Qs)

Wyposażenie dodatkowe:
• aplikator Flexa Vet: 36 x 21 x 2 (szer. x gł. x wys.) cm; 1,2 kg
• przenośny solenoid 30 cm: głębokość 21 cm; 6,5 kg
• przenośny solenoid 50 cm: głębokość 34 cm; 11,5 kg
• wózek pod aparat: 63 x 54 x 85 (szer. x gł. x wys.) cm; 17 kg

https://meden.com.pl/oferta/aparaty-emg/2937-telemetryczny-monitoring-sygnalu-ekg-emotion-ecg.html


Rehabilitacja weterynaryjna – zoofizjoterapia    29 

Fizykoterapia  Magnetoterapia

Magnetronic MF-12 to aparat do magnetoterapii. Generuje 
pole magnetyczne o niskiej częstotliwości pozwalające na 
przeprowadzenie 2 zabiegów jednocześnie, przy zachowaniu 
tych samych parametrów. Kolorowy ekran graficzny z panelem 
dotykowym zapewnia użytkownikowi przyjazną obsługę.

Funkcjonalność:

• 2 niezależne w czasie zabiegi,
• podłączenie na 2 aplikatory.

W aparacie zastosowano innowacyjny system sterowania - każdy 
aplikator ma swój własny zegar zabiegowy i może być włączany 
niezależnie od drugiego. Umożliwia to wykonywanie 2 zabiegów 
magnetoterapii o różnym czasie trwania - przy tych samych 
parametrach zabiegu.

• sinusoida, prostokąt, trójkąt – unipolarne i bipolarne,
• MX1 - zmiana kształtów, przy stałej częstotliwości,
• MX2 - kolejna zmiana kształtów, z jednoczesną zmianą 

częstotliwości.

Kształty zmian pola magnetycznego:

• gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń,
• programy własne – możliwość zapisywania własnych 

programów zabiegowych przez terapeutę,
• indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych,
• kolorowy, dużych rozmiarów (4,3”) ekran graficzny z panelem 

dotykowym,
• obsługa za pomocą przycisków oraz ekranu dotykowego.

• nowoczesne wzornictwo sterownika,
• oryginalny design aplikatorów,
• całość tworzy niepowtarzalny zestaw,
• możliwość dobrania kolorystyki według potrzeb (opcjonalnie).

Estetyka:

Przyjazna obsługa:

• aplikatory szpulowe o różnych rozmiarach,
• aplikatory płaskie,
• leżanka do dużego aplikatora,
• podnośnik do dużego aplikatora,
• stoliki pod aplikatory i aparat.

Wyposażenie (opcjonalne):

• szeroki zakres częstotliwości pracy pola magnetycznego (1 - 
100 Hz),

• programy MX1 i MX2 – automatyczna zmiana modulacji,
• automatyczne wykrywanie aplikatora - zastosowane kodowanie 

przewodu aplikatora umożliwia automatyczne wykrywanie 
rodzaju podłączonego aplikatora,

• kompaktowe wymiary aparatu.

Dodatkowe zalety:

Dane techniczne:
Częstotliwość zmian pola magnetycznego [Hz]:

Zmiana indukcji pola magnetycznego [mT]: 

Czas impuls / przerwa [s]:

Zasilanie [V/Hz/W]:

Masa aparatu [kg]:

Rozmiar sterownika (wys. x szer. x gł.]) [cm]:

1-100

0-20

0,5-8

230 / 50 / 200

4,7

 14,2 x 28,3 x 33,5

• aplikator szpulowy o Ø 600 mm,
• aplikator szpulowy o Ø 600 mm i natężeniu max 5 mT, 
• aplikator szpulowy o Ø 315 mm,
• aplikator szpulowy o Ø 315 mm i natężeniu max 10 mT,
• aplikator szpulowy o Ø 200 mm,
• aplikator szpulowy o Ø 200 mm i natężeniu max 20 mT,
• aplikator płaski podwójny, Ø 20 cm, natężenie pola 10 mT,
• aplikator płaski pojedynczy, Ø 20 cm, natężenie pola 10 mT,

Rodzaje dodatkowych aplikatorów:
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Fizykoterapia  Derki terapeutyczne

Derka terapeutyczna PROSERIES 3IN1 o kompleksowym 
działaniu, umożliwiająca stosowanie trzech rodzajów terapii: 
magnetoterapia PEMF, masaż cykloidalny i termoterapia światłem 
podczerwonym. Zapewnia synergistyczny efekt terapeutyczny 
przy jednoczesnej wygodzie i prostocie stosowania. Dzięki 
działaniu miejscowemu i ogólnoustrojowemu pozwala nie tylko 
zapobiegać urazom oraz znacząco wspomagać ich leczenie, 
ale przede wszystkim umożliwia wykorzystanie maksymalnego 
potencjału sportowego konia. Stosowanie derki w celu 
zmniejszenia napięcia mięśniowego i usprawnienia krążenia 
w organizmie przekłada się na szybszą regenerację po wysiłku 
oraz wydajniejsze i efektywniejsze treningi.

Derka PROSERIES 3IN1 jest dozwolona do użytku między 
startami przez FEI i nie jest uważana na doping.

Wystarczy założyć derkę PROSERIES 3IN1 na swojego 
konia  przed lub po treningu, a będzie on czerpał wszystkie                    
terapeutyczne korzyści terapii, stojąc w swoim boksie,                                      
w przyczepie lub między startami.

Derka PROSERIES jest wykorzystywana przez grono wielu 
jeźdźców, którzy zaufali naszym produktom. Warto wymienić choć 
kilku z wybitnych sportowców, doceniających derki PROSERIES: 
Christian Ahlman, Lisa Wilcox, Michael Klimke, Lars Petersen oraz 
Helgstrand Dressage i Isabell Werth.

Derka dostępna jest w dwóch rozmiarach dla dużych koni – standard 
(155 cm) oraz XL (175 cm), niedługo w ofercie pojawią się także 
rozmiary dla mniejszych koni i kucy.

Dane techniczne:

Wbudowane programy terapeutyczne:

Zakres magnetoterapii [Hz]:

Częstotliwości terapii [Hz]:

Siła pola magnetycznego [µT]:

Intensywność:

Zakres temperatur termoterapii [°]:

Ogrzewanie [W]:

7

stałe częstotliwości 1 - 250

1 - 250 (impuls bipolarny)

1000 bezpośrednio na cewce, 400 na 

wysokości 95 mm nad cewkami

5 poziomów (poziom 1–5 ok. 20% - 31% - 50% - 

71% - 100%) stopnie Militesla

do 45

ok. 50 przy nieaktywnym polu magnetycznym

• bezinwazyjna, relaksująca i możliwa do zastosowania 
w niemal każdych warunkach magnetoterapia PEMF, masaż 
i termoterapia światłem podczerwonym pomagają utrzymać 
sprawność i formę konia na najwyższym poziomie,

• derka oprócz zastosowania regeneracyjnego sprawdza 
się także w łagodzeniu objawów kolki (masaż tryb ciągły + 
termoterapia) oraz wspomaga leczenie zalecone przez lekarza 
weterynarii,

• funkcja masażu cykloidalnego sprawdza się idealnie do 
przygotowania konia przed treningiem lub startami, a także do 
relaksacji po wysiłku,

• termoterapia w derce PROSERIES 3IN1 dostarcza ciepło 
w szybszy sposób niż solarium, jednocześnie zapewniając 
bezpieczeństwo przed przegrzaniem dzięki wbudowanemu 
czujnikowi temperatury, 

• derka zasilana jest akumulatorami wielokrotnego użytku z opcją 
zasilania sieciowego,

• posiada odpinaną część szyjną, co umożliwia stosowanie jej u koni 
płochliwych lub zestresowanych.

Cechy charakterystyczne:
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Terapeutyczna derka MagPro Plus o kompleksowym działaniu 
umożliwiająca równoczesne stosowanie dwóch rodzajów 
terapii: magnetoterapia PEMF oraz termoterapia światłem 
podczerwonym. Dzięki temu rozwiązaniu zapewnia synergistyczny 
efekt terapeutyczny przy jednoczesnej wygodzie i prostocie 
stosowania. Dzięki działaniu miejscowemu i ogólnoustrojowemu 
pozwala nie tylko zapobiegać urazom jak i znacząco wspomagać 
ich leczenie, ale przede wszystkim umożliwia wykorzystanie 
maksymalnego potencjału sportowego konia. Stosowanie derki 
w celu zmniejszenia napięcia mięśniowego, redukcji sztywności 
i usprawnienia krążenia w organizmie przekłada się na szybszą 
regenerację po wysiłku oraz na bardziej wydajne i owocne 
treningi. Derka MagPro Plus jest dozwolona do użytku pomiędzy 
startami przez FEI i nie jest uważana na doping. Bezinwazyjna, 
relaksująca i możliwa do zastosowania w niemal każdych 
warunkach magnetoterapia PEMF i terapia ciepłem pomagają 
utrzymać sprawność i formę konia na najwyższym poziomie.

• przyspieszona regeneracja,
• zwiększenie krążenia,
• proliferacja nowych komórek i odnowa tkanek,
• redukcja stanów zapalnych,
• leczenie bólu,
• rekonwalescencja,
• redukcja zmęczenia oraz sztywności mięśni,
• leczenie urazów,
• terapia zwyrodnień stawów kręgosłupa i wyrostków kolczystych 

(kissing spines),
• zmniejszenie ilości kontuzji,
• termoterapia – rozgrzanie grzbietu przed lub po zawodach,
• MagPro Plus zakładana na czas transportu przyczepą 

zapobiega sztywności i zmęczeniu mięśni podczas podróży.

Obszary zastosowań:

Dane techniczne:

Rozmiar [cm]: 

Programy automatyczne: 

Tryb manualny (częstotliwość) [Hz]: 

Częstotliwości terapeutyczne (impuls bipolarny) [Hz]:

Siła pola magnetycznego: 

Intensywność magnetoterapii:

Termoterapia:

155 (od kłębu do zadu)

6 programów dedykowanych 

konkretnym schorzeniom

1-250

1 - 250

Gęstość strumienia w środku cewki: 

ok. 1000 µT bezpośrednio na cewce

5 poziomów (poziom 1–5 ok. 20% - 

31% - 50% - 71% - 100%)

do 45 stopni przy nieaktywnym 

polu magnetycznym

• 2 terapie w jednej derce: magnetoterapia PEMF i termoterapia 
światłem podczerwonym,

• wyprodukowana w Niemczech,
• 6 programów magnetoterapii,
• termoterapia w zakresie do 45 stopni,
• kolor czerwony,
• rozmiar 155cm (od grzbietu do zadu),
• zasilanie akumulatorowe lub sieciowe,
• nadająca się do prania,
• lekka,
• cewki magnetyczne pokrywające cały grzbiet oraz kręgosłup.

Cechy charakterystyczne:

Derka oprócz zastosowania regeneracyjnego sprawdza 
się także w łagodzeniu objawów kolki (termoterapia) 
wspomagająco do leczenia zaleconego przez lekarza 
weterynarii.

przed terapią po terapii

Fizykoterapia  Derki terapeutyczne
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Fizykoterapia  Derki terapeutyczne

Legowiska oraz derki marki Sport Innovations przeznaczone 
są dla każdego psa – zarówno domowych czworonożnych 
przyjaciół, jak i psów sportowych lub pracujących, wystawowych. 
Terapia wspomagająca magnetoterapią PEMF dla małych 
i dużych psów sprawdzi się także w lecznicach weterynaryjnych 
– szczególnie do przyspieszenia regeneracji i redukcji bólu po 
zabiegach ortopedycznych.

• lekkie,
• rozmiar uniwersalny,
• produkowane w Niemczech,
• kolor czerwony,
• 5 programów magnetoterapii.

Cechy charakterystyczne:

Dane techniczne:

Rozmiary derek:

Rozmiar legowiska: 

Ilość programów magnetoterapii:

Kolor: 

S (66 cm), M (76 cm), L (80 cm), XL (99 cm)

90x60 cm

5

czerwony

• przyspieszona regeneracja,
• leczenie bólu,
• usprawnienie krążenia,
• witalizacja,
• szybszy zrost kostny,
• redukcja stanów zapalnych,
• ogólny relaks.

Obszary zastosowań:

Terapeutyczne ochraniacze magnetyczne (PEMF) wykorzystują 
działanie pulsacyjnego pola magnetycznego w celu przyspieszenia 
krążenia i regeneracji, jednocześnie stymulując procesy naprawcze 
oraz działając przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie.

Ochraniacze magnetyczne PEMF są wszechstronne i mogą być 
używane na przednich i tylnych kończynach jak również na stawach 
skokowych (dedykowane ochraniacze na stawy skokowe). Konie 
mogą bezproblemowo poruszać się w boksie podczas terapii ze 
względu na ich lekka wagę. Wpływ ochraniaczy to także:

• poprawa przewodnictwo nerwowego,
• zwiększona proliferacja i regeneracja komórek,
• odmładzanie tkanek.

• tkliwość lub sztywność w stawach,
• przyspieszenie regeneracja,
• leczenie bólu,
• witalizacja,
• relaksacja powysiłkowa,
• zwiększenie krążenia i waskularyzacja,
• ostre i przewlekłe schorzenia aparatu ruchu (ścięgien, więzadeł 

itd.).

Obszary zastosowań:

Dane techniczne:

Ilość cewek magnetycznych:

Ilość programów magnetoterapii: 

Zastosowanie:

Liczba pasów:

Zasilanie: 

6/ochraniacz

5

Przednie/tylne kończyny / stawy skokowe

2

Bateryjne (akumulatory)
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Fizykoterapia Derki terapeutyczne

Biomag® VET Lumina to urządzenie stosowane w opiece 
weterynaryjnej, zalecane przy terapii zarówno małych, jak 
i dużych zwierząt. Pulsacyjne pole magnetyczne niskiej 
częstotliwości Biomag® VET przenika równomiernie przez 
komórki tkanek miękkich i twardych do głębokości 20 cm bez 
osłabienia sygnału. Głęboka penetracja tkanek jest możliwa 
dzięki zastosowaniu niskich częstotliwości. W programach 
terapeutycznych Biomag® VET mają zastosowanie częstotliwości 
fali 1 - 81 Hz. Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia 
częstotliwości wyższych (maks. do 160 Hz).

Pod wpływem pola magnetycznego dochodzi do aktywacji 
całego metabolizmu – enzymów, procesów biochemicznych. 
Te zjawiska są podstawą w procesie gojenia i regeneracji. 
Procesy zachodzące na poziomie komórkowym (molekularnym) 
mają znaczenie we wszystkich procesach profilaktyki zdrowia 
i rehabilitacji zwierząt. Należą do nich:

• redukcja bólu i stanów zapalnych, 
• rozluźnienie mięśni, 
• regeneracja po wysiłku, 
• redukcja zwyrodnień, gojenie ran i uszkodzonych ścięgien,
• poprawa perystaltyki jelit. 

Terapię możemy stosować również u zwierząt nadmiernie 
pobudzonych w celu uspokojenia i wyciszenia.

Na czym polega leczenie polem magnetycznym? 

Leczenie polem magnetycznym polega na podaniu impulsów 
magnetycznych w 4 zakresach częstotliwości: 

• częstotliwości niższe: 1 - 10 Hz - dominuje działanie 
przeciwbólowe i rozkurczowe, 

• częstotliwości średnie: 10 - 15 Hz - działanie przeciwzapalne, 
odpowiednie do schorzeń przewlekłych i zwyrodnieniowych, 

• częstotliwości wyższe: 16 - 25 Hz - przeważają efekty 
stymulujące gojenie i regenerację,

• częstotliwości powyżej 25 Hz: 26 - 162 Hz - przeznaczone 
do efektywniejszego wspomagania gojenia, regeneracji                                       
i detoksykacji organizmu. 
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Fizykoterapia  Głęboka stymulacja elektromagnetyczna

Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej emFieldPro. Zabiegi                                 
z wykorzystaniem wysokoenergetycznej terapii indukcyjnej, oprócz efektywnej 
redukcji bólu, zmniejszają napięcie mięśniowe, wspomagają cyrkulację krwi 
i aktywują procesy regeneracyjne organizmu. Terapia wyróżnia się 
wszechstronnością zastosowań oraz małą ilością przeciwwskazań do 
przeprowadzenia zabiegu.

Wysokoenergetyczna terapia indukcyjna

Ból to jeden z najczęściej odczuwanych problemów zdrowotnych na świecie. Firma 
Zimmer, dzięki zastosowaniu innowacyjnej wysokoenergetycznej terapii indukcyjnej, 
wprowadza nowy standard w terapii redukcji bólu. Zabiegi z wykorzystaniem 
wysokoenergetycznej terapii indukcyjnej, oprócz efektywnej redukcji bólu, 
minimalizują napięcie mięśniowe, wspomagają cyrkulację krwi i aktywują procesy 
regeneracyjne.

Terapia skojarzona – statyczna i dynamiczna

Ból zazwyczaj nie rozkłada się równomiernie. Przy wielu zespołach bólowych 
punkty maksymalnego odczucia bólu, takie jak punkty spustowe i punkty bólu, 
znajdują się w bolesnym regionie. Na punkty spustowe i główne punkty bólowe 
stosuje się terapię statyczną, natomiast na pozostałe obszary terapię dynamiczną. 
W przypadku leczenia skojarzonego należy najpierw zastosować terapię statyczną 
(na punkty bólu i spustowe), a następnie kontynuować zabieg terapią dynamiczną.

Terapia statyczna

Do terapii statycznej powinien zostać użyty duży aplikator, zamocowany na 
ramieniu. Przed zabiegiem należy wymasować punkty bólowe i spustowe, a później 
zastosować terapię statyczną z zadaną mocą wyjściową. Dzięki temu każdy punkt 
bólowy oraz spustowy zostanie objęty leczeniem. Należy pamiętać, że punkty 
spustowe mogą znajdować się poza obszarem odczuwania bólu.

Terapia dynamiczna

Do terapii dynamicznej należy stosować średniej wielkości aplikator. Jego 
bezpośredni kontakt ze skórą nie jest konieczny, skóra jednak musi być sucha 
i oczyszczona. Przed rozpoczęciem leczenia trzeba wymasować obszar 
występowania bólu lub planowanego zabiegu. Należy zastosować zadaną moc 
wyjściową i upewnić się, że aplikacja objęła cały leczony obszar.

Zabiegi z emFieldPro:

Moc i czas zabiegu

Maksymalna wyemitowana dawka energii 
nie może być wyższa niż wskazana                                                 
w rekomendacjach zabiegowych. Nie wolno 
stosować energii wyższej niż taka, którą może 
znieść pacjent. Minimalna ilość zabiegów to 
dwie sesje w tygodniu.

• ból kręgosłupa,
• bóle mięśniowe,
• tendinopatie i dyskopatie,
• zapalenie stawów,
• leczenie złamań,
• regeneracja nerwów.

Wskazania kliniczne:

Dane techniczne:
Moc magnetyczna [tesle]:

Ilość kanałów: 

Częstotliwość [Hz]:

Protokoły zabiegowe:

Czas zabiegu [min]:

Wyświetlacz LCD:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

Waga [kg]:

3 (duży aplikator),

2,5 (średni aplikator)

2

10-100

20 programów,

20 ulubionych,

20 programów w trybie eksperta

1-60

8”, dotykowy, 

centralny przycisk sterujący

54,2 x 50,1 x 99,3

ok. 60
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Cechy charakterystyczne:

• duży (4,3"), kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem 
dotykowym,

• przyjazna obsługa za pomocą przycisków lub ekranu 
dotykowego,

• głowice 2-częstotliwościowe: 1 i 3,3 MHz o powierzchni 5 lub 
1 cm2,

• praca ciągła i impulsowa,
• do wyboru 2 wygodne, ergonomiczne wersje głowic,
• głowice wodoodporne,
• regulacja wypełnienia impulsów (5-100%) płynna lub skokowa,
• świetlna i dźwiękowa sygnalizacja sprzęgania głowicy 

z pacjentem,
• gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń,
• programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę 

(klawiatura ekranowa),
• liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów.

Zastosowanie:

• choroby zwyrodnieniowe stawów,
• zespoły bólowe,
• stany pourazowe, złamania, naderwania i stłuczenia,
• owrzodzenia, blizny, przykurcze,
• stany zapalne,
• choroby reumatyczne,
• nerwobóle, zapalenia nerwów,
• wybrane choroby wewnętrzne.

Sonotronic US-2 to nowoczesny aparat do terapii 
ultradźwiękowej, pozwalający na wykorzystanie głowic o różnych 
rozmiarach.

Akcesoria standardowe:

• żel do terapii ultradźwiękowej,
• instrukcja użytkowania,
• bezpiecznik.

Akcesoria opcjonalne:

• głowice ultradźwiękowe:
SU-5: pow. 5 cm2; częst. 1  lub 3,3 MHz,
SU-1: pow. 1,33 cm2; częst. 1 lub 3,3 MHz,
• torba transportowa.

Fizykoterapia  Ultradźwięki

Cechy charakterystyczne:

• głowice 2-częstotliwościowe: 1 i 3,3 MHz o powierzchni 5 cm2,
• funkcjonalność - intuicyjna, prosta i szybka obsługa,
• kolorowy, dotykowy ekran zapewniający komfortowe 

użytkowanie,
• regulacja wypełnienia impulsów,
• regulacja częstotliwości impulsów.

Dane techniczne:

Częstotliwość [MHz]:

Rodzaj ultradźwięków:

Regulowana częstotliwość impulsów [Hz]:

Cykl pracy:

Wielkość powierzchni głowicy [cm2]:

Moc [W/cm2]:  

Poziomy natężenia [W/cm]:

Liczba połączeń głowic ultradźwiękowych: 

Wymiary (wys. x szer. x dł.) [cm]:

Waga [kg]:

1 i 3,3

stałe, impulsowe

10, 20, 50, 100

1:1, 1:2, 1:5, 1:10

5, A
ER

=3

max. 3 

0,1-3, wyskalowane 

1

9,5 x 13,8 x 23,8

1

SonoOne to obecnie najmniejszy i najlżejszy aparat do 
ultradźwięków na rynku, który znakomicie sprawdzi się podczas 
pracy w terenie.

https://meden.com.pl/oferta/sprzet-terapia-ultradzwiekowa-sonoterapia-sklep-medyczny/1581-aparat-do-ultradzwiekow-sonotronic-us-2.html
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Fizykoterapia  Ultradźwięki

Sonaris S to nowoczesny aparat wykorzystywany w fizykoterapii 
zwierząt. Został zaprojektowany z myślą o przeprowadzaniu 
zabiegów ultradźwiękami (sonoterapii) w zoofizjoterapii. 
Dodatkowo umożliwia również zastosowanie terapii skojarzonej 
(połączenie ultradźwięków i elektroterapii), która zapewnia 
jeszcze lepsze efekty terapeutyczne i przyspieszenie procesu 
leczenia zwierząt.

• głowice 2-częstotliwościowe 1 MHz / 3,5 MHz,
• 2 rozmiary głowic: 1 i 4 cm2,
• emisja ciągła - efekt termiczny,
• emisja pulsacyjna - mikromasaż,
• kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem 

zabiegowym,
• stabilizacja emitowanej mocy.

Terapia ultradźwiękowa:

• uproszczenie obsługi aparatu,
• jednostki chorobowe wybierane wg nazwy,
• 52 programy dla terapii ultradźwiękowej,
• 10 programów do ustawienia dla użytkownika.

Programy zabiegowe:

• powierzchnia promieniowania: 4 cm2, 
• częstotliwość pracy: 1 i 3,5 MHz
• maks. moc: 10 W,
• maks. gęstość mocy: 2,5 W / cm2

• powierzchnia promieniowania: 1 cm2, 
• częstotliwość pracy: 1 i 3,5 MHz
• maks. moc: 2,5 W,
• maks. gęstość mocy: 2,5 W / cm2

• powierzchnia promieniowania: 4 cm2, 
• częstotliwość pracy: 1 MHz
• maks. moc: 10 W,
• maks. gęstość mocy: 2,5 W / cm2

Głowice ultradźwiękowe:

Dane techniczne:

Zegar zabiegowy [min]:

Zasilanie [V, Hz, W]:

Wymiary (bez uchwytów) [cm]:

Masa [kg]:

1 - 30

230, 50, 40

30 x 23 x 11

3

Sonaris M to kolejny niezawodny produkt firmy ASTAR stosowany 
w sonoterapii zwierząt oraz terapii skojarzonej. Aparat posiada 
niezależny kanał zabiegowy oraz wyposażany został w głowicę 
ultradźwiękową o efektywnej powierzchni promieniowania 4 cm2 
generującej falę ultradźwiękową o częstotliwości 1 MHz.

• głowica 1 MHz o powierzchni 4 cm2,
• emisja ciągła - efekt termiczny,
• emisja pulsacyjna - mikromasaż,
• kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem 

zabiegowym,
• stabilizacja emitowanej mocy.

Terapia ultradźwiękowa:

• uproszczenie obsługi aparatu,
• jednostki chorobowe wybierane wg nazwy,
• 42 programy dla terapii ultradźwiękowej,
• 10 programów do ustawienia dla użytkownika.

Programy zabiegowe:

• działanie przeciwbólowe,
• zmniejszenie napięcia mięśni,
• choroby zwyrodnieniowe stawów,
• blizny,
• nerwobóle,
• podawanie leku (fonoforeza).

Wskazania do terapii ultradźwiękowej:

Dane techniczne:

Zegar zabiegowy [min]:

Zasilanie [V, Hz, W]:

Wymiary (bez uchwytów) [cm]:

Masa [kg]:

1 - 30

230, 50, 40

30 x 23 x 11

3

• tryby pracy: ciągły, pulsujący,
• częstotliwość pulsowania: 16, 48, 100 Hz,
• wypełnienie przebiegu pulsującego: 10, 25, 50, 75%.

Generator ultradźwięków:
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Fizykoterapia  Ultradźwięki

Pulson 100 to przenośny aparat do terapii ultradźwiękami 
o częstotliwości 1 i 3 MHz. 

Cechy charakterystyczne:

• tryb pracy: stały i pulsacyjny, 
• aparat współpracujący z 2 wymiennymi głowicami  

2-częstotliwościowymi 1 i 3 MHz,
• głowica 4 cm2 dostarczana w standardowym wyposażeniu,
• głowica 1 cm2 dostępna opcjonalnie,
• cykl pracy: 10, 20, 30, 40, 50, 100%, 
• kontrola kontaktu głowicy z ciałem pacjenta (sygnalizacja 

akustyczna i wizualna), 
• funkcja wyboru terapii poprzez 22 programy i program 

manualny.

Dane techniczne:

Częstotliwość [MHz]:

Zasilanie [V/Hz]:  

Pobór mocy [W]:

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

Waga razem z akcesoriami [kg]:

1

240/50

35

10 x 26,6 x 27,5

3,65

0-3

 0-3

1/9, 2/8, 3/7, 4/6, 5/5

10, 20, 30, 40, 50, 100

ustawiany co 1 s

1- 30 min, ustawiany co 1 min

10 x 26,6 x 27,5

3,65

Pulson 200 to uniwersalny, przenośny aparat do terapii 
ultradźwiękami 1 i 3 MHz (1 MHz - do głębiej położonych tkanek, 
3 MHz - do powierzchniowych uszkodzeń).

• tryb pracy: stały lub pulsacyjny,
• aparat współpracujący z 2 wymiennymi głowicami  

2-częstotliwościowymi 1 i 3 MHz,
• głowica 4 cm2 dostarczana w standardowym wyposażeniu,
• głowica 1 cm2 dostępna opcjonalnie,
• cykl pracy: 10, 20, 30, 40, 50, 100%, 
• wodoodporne głowice,
• wbudowany czasomierz z sygnałem akustycznym, 

kontrolowany mikroprocesorowo, automatycznie przerywający 
emisję ultradźwięków po upływie wyznaczonego czasu, 

• kontrola kontaktu z ciałem pacjenta - brak kontaktu 
sygnalizowany akustycznie i wizualnie, 

• automatyczna przerwa emisji ultradźwięków,
• programy (diagnostyczny, terapii),
• wybór terapii przez ustawianie celu lub wskazania,
• dotykowy wyświetlacz,
• programy własne użytkownika,
• dostępne 2 wersje kolorystyczne: biała i czarna.

Cechy charakterystyczne:

Dane techniczne:

Fala ciągła [W/cm2]:

Fala pulsacyjna [W/cm2]:

Wypełnienie (impuls/czas spoczynku) [ms]:

Cykl pracy [%]:

Czas [min]:

- poniżej 1 min:

- powyżej 1 min:

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

Waga [kg]:
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Cechy charakterystyczne:

• wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60601-1-11,
• kolorowy, 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,
• wbudowana pamięć podręczna oraz funkcja aktualizacji oprogramowania,
• interaktywne lampki informujące o statusie urządzenia i portów,
• system Procedur Terapeutycznych,
• praca w zakresie 1 i 3 MHz,
• tryb pracy ciągły i pulsacyjny (10, 20, 50 i 100%),
• głowica ultradźwiękowa o powierzchni 5 cm2 w zestawie, opcjonalnie dostępne 

głowice o powierzchni 1 cm2/2 cm2,

• akustyczna bądź wizualna sygnalizacja braku sprzężenia.

Wejście: 

Klasa ochronności: 

Tryb pracy:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:  

Waga (bez akumulatora) [kg]: 

Waga wózka [kg]: 

Zgodność:  

100-240V AC, 1.0 do 0,42 A, 50/60 Hz

II

ciągły

34 x 35,5 x 15

2,8

10,1 (z modułem do terapii podciśnieniowej vacuum: 11,5)

urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami EN/IEC 60601-1 

oraz 60601-1-11, CAN/CSA-C22.2 nr 601.1, UL Std. Nr 60601-1

Dane techniczne:

Zestaw zawiera:

Wraz z aparatem Intelect Mobile 2 Ultrasound 
w zestawie znajduje się również aplikator 
ultradźwiękowy o powierzchni 5 cm2, natomiast 
głowice dostępne są opcjonalnie. Łatwy 
w obsłudze interfejs użytkownika zawiera 
wytyczne dotyczące obszaru leczenia.

Brak sprzężenia sygnalizowany jest akustycznie 
(ustawienia domyślne) bądź wizualnie (LED), 
wskaźnik minutnika czasu zabiegu zatrzyma 
się po odłączeniu głowicy, dzięki czemu moc 
ultradźwięków oraz czas trwania zabiegu jest 
dokładnie mierzony i odtwarzalny. 

Dostępne przebiegi prądowe:

Interferencyjny
z wekt. dipolowym

Interferencyjny 
izopolarny

Okres. z. trójk. 
prąd pulsujący

Okres. zm. prost. 
prąd pulsujący

Wys. napięcie VMS FR Galwaniczny 
o niskim natężeniu

Prądy Träberta Galwaniczny 
przerywany

Jednof. trójkątny 
impuls

Galwaniczny

Jednof. prostok. 
impuls

VMS Burst Stymulacja 
rosyjska

IFC-2p Dynamiczny Mikroprądy VMS Stymulacja HAN Asym. dwufaz. 
TENS

IFC-4p Symetr. dwufaz. 
TENS

Głowica 

ultradźwiękowa 5 cm2

• aparat Intelect® Mobile 2 Ultrasound,
• głowica ultradźwiękowa 5 cm2,
• kabel zasilania,
• dysk zewnętrzny USB,
• przewodnik szybkiego startu.

Fizykoterapia  Ultradźwięki
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Fizykoterapia  Elektroterapia

Duo 200 to 2-kanałowy, uniwersalny aparat do elektroterapii                
i elektrodiagnostyki z dotykowym wyświetlaczem. Prosta obsługa, 
klawisze szybkiego dostępu i graficzny interfejs sprawiają, że 
Duo 200 to optymalny wybór dla użytkowników ceniących 
funkcjonalny design, intuicyjną obsługę oraz efektywność terapii.

Cechy charakterystyczne:

Akcesoria dodatkowe:

• 2 niezależne kanały,
• ciekłokrystaliczny, dotykowy wyświetlacz,
• ponad 20 różnych typów prądów,
• 170 wskazań terapeutycznych, 128 celów zabiegowych
• możliwość wprowadzenia 50 własnych programów 

zabiegowych
• intuicyjna obsługa,
• czytelne menu: wybór pożądanego typu zabiegu z menu 

poprzez wybór z listy zabiegów terapeutycznych, z listy 
wskazań lub poprzez wybór konkretnego numeru programu,

• graficzne przedstawienie wykresów poszczególnych 
prądów, a w programach sekwencyjnych poszczególnych faz 
zabiegowych,

• szeroki zakres elektrodiagnostyki: automatyczne określanie 
reobazy, chronaksji, krzywej I/t oraz pomiar współczynnika 
akomodacji (9 programów diagnostycznych),

• zestaw obejmuje: przewód zasilający, przewód 2-żyłowy (2 
szt.), pas mocujący 5 x 60 cm (2 szt.), elektrody 6 x 8 cm (4 
szt.), torebki wiskozowe 6 x 8 cm (4 szt.), złącze do testowania, 
skala VAS,

• dostępne dwie wersje kolorystyczne: biała i czarna.

• elektroda punktowa Ø 15 mm,
• torebki wiskozowe na elektrodę punktową (10 szt.),
• elektroda 4 x 6 cm (2 szt.),
• elektroda gumowa 6 x 8 cm (2 szt.),
• elektroda 8 x 12 cm (2 szt.),
• torebki wiskozowe 4 x 6 cm (4 szt.),
• torebki wiskozowe 6 x 8 cm (4 szt.),
• torebki wiskozowe 8 x 12 cm (4 szt.),
• elektrody samoprzylepne,
• specjalnie dedykowany wózek transportowy,
• torba transportowa.

• prąd prostokątny średniej częstotliwości,
• prąd impulsowy prostokątny,
• prąd impulsowy trójkątny,
• prąd impulsowy wg. Traberta,
• prądy diadynamiczne: LP, CP, MF, DF,
• konwencjonalny TENS, symetryczny,
• konwencjonalny TENS, asymetryczny,
• konwencjonalny TENS, przemiennie symetryczny,
• konwencjonalny TENS, przemiennie asymetryczny,
• TENS uderzeniowy,
• TENS uderzeniowy, przemienny,
• TENS modulowany,
• prąd niskiej częstotliwości, 2-kierunkowy, symetryczny (czas 

impulsu 10-650 µs, częstotliwość 1-150 Hz),
• prąd 2-biegunowy interferencyjny średniej częstotliwości,
• prąd 4-biegunowy interferencyjny (4000 Hz),
• interferencyjny tetrapolarny ze zmiennym wektorem,
• NMES przebieg prostokątny,
• NMES przebieg trójkątny,
• NMES przebieg bifazowy,
• NMES przebieg z przerwą między impulsami,
• NMES 2-biegunowy modulowany przebieg średniej 

częstotliwości,
• prąd faradyczny,
• sekwencyjne przebiegi prądów,
• jonoforeza,
• rosyjska stymulacja.

Dostępne prądy:

https://meden.com.pl/oferta/aparaty-emg/2937-telemetryczny-monitoring-sygnalu-ekg-emotion-ecg.html
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Fizykoterapia  Elektroterapia

Empi Direct TENS to 2-kanałowy, zasilany bateryjnie, przenośny 
elektrostymulator do terapii przeciwbólowej z wykorzystaniem 
prądów TENS, licznych programów i asymetrycznego przebiegu 
fali.

Cechy charakterystyczne:

• 2 kanały stymulacyjne,
• 13 programów (w tym 5 szybkiego wyboru),
• intuicyjny w obsłudze,
• nowoczesny design i ergonomiczne przyciski dla  

komfortowego użytkowania.
• programowalny czasomierz,
• 5 stymulacyjnych programów: puls, uderzenie, ciągły, mieszana 

częstotliwość, multi modulacja.
• łatwy w odczytaniu wyświetlacz LCD,
• wygodna w użyciu klawiatura,
• 2-letnia gwarancja (nie dotyczy akcesoriów).

Dane techniczne:

Ilość kanałów: 

Ilość programów:

Stałe napięcie [Ohm]: 

Maksymalna amplituda:

Maksymalna długość impulsu [µs]:

Kształt impulsu: 

Częstotliwość maksymalna [Hz]: 

Źródło zasilania:

Wymiary [cm]:

Klasa bezpieczeństwa elektrycznego:

Waga [kg]:

2

13

do 1000

40 mA/1000 Ohm, 250 µs

do 250

bifazowy asymetryczny

1000

2 x 1.5V AA lub 2x 1.2V AA

11 x 7 x 3

II, Typ BF

0,165

Intelect Mobile 2 Stim to aparat do elektroterapii z możliwością 
dalszej rozbudowy o wózek bądź moduł do terapii podciśnieniowej 
Vacuum. Urządzenie pozwala na indywidualne dostosowanie 
generowanego przebiegu prądu, co zapewnia terapeucie bogaty 
wybór możliwości leczenia.

W skład zestawu wchodzą: komplet elektrod silikonowych 
i samoprzylepnych, przewody STIM, opaski do mocowania elektrod.

Cechy charakterystyczne:

• wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60601-1-11,
• 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,
• wbudowana pamięć podręczna oraz funkcja aktualizacji 

oprogramowania,
• interaktywne lampki informujące o statusie urządzenia i portów,
• wbudowane programy terapeutyczne,
• wybór przebiegu procedury z dostępnych programów 

terapeutycznych bądź zasobów klinicznych znajdujących się 
w menu.

Dane techniczne:

Wejście [V, A, Hz]:

Klasa ochronności:  

Tryb pracy:

Waga (bez akumulatora) [kg]:

Waga wózka [kg]:

Maksymalne obciążenie robocze [kg]:

Zgodność:

Klasyfikacja zgodnie z MDD:

Producent:

100-240V AC, 1.0 DO 0.42 A, 50/60 Hz

II

ciągły

2,9 

10,1 (z modułem do terapii 

podciśnieniowej Vacuum - 11,5)

6,5

urządzenie jest zgodne z obowiązującymi 

normami EN / IEC 60601-1 oraz 

60601-1-11, CAN / CSA-C22.2 nr 

601.1, UL Std. Nr 60601-1.

urządzenie klasy IIa 93/42 60601-1

DJO France SAS - CE 2797
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Fizykoterapia  Elektroterapia

Cechy charakterystyczne:

Dane techniczne:

Multitronic MT-3 to podstawowy aparat do elektroterapii 
umożliwiający wykorzystanie 40 rodzajów modulacji prądu 
oraz szerokich zakresów ich regulacji. Świetnie nadaje się 
do współpracy z urządzeniem do masażu podciśnieniowego 
Invacmed.

• unikalny design z możliwością doboru kolorystyki przez klienta,
• wyjątkowo funkcjonalne złącza typu Lemo,
• gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń (ponad 

100 pozycji),
• indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta,
• ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych,
• pamięć ustawień wybranych przez użytkownika (50 pozycji)

niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale,
• przyjazny program elektrodiagnostyki,
• automatyczne wyliczanie podstawowych parametrów 

diagnostycznych,
• funkcja elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji,
• duży ekran ciekłokrystaliczny, ułatwiający odczyt parametrów,
• wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym,
• liczniki czasu i liczby zabiegów.

Częstotliwość interferencyjna [Hz]: 

Natężenie prądu interferencyjnego RMS [mA]: 

Natężenie prądu galwanicznego [mA]:

Natężenie prądu diadynamicznego:

- prąd średni dla DF 0-30 [mA]:

- prąd średni dla MF 0-15 [mA]:

Częstotliwość TENS, HV [Hz]:

Czas impulsu TENS, HV [µs]:

Amplituda prądu TENS, HV, KOTZ, UR, 

faradycznego i neofaradycznego [mA]:

Szerokość impulsu modulowanego [ms]:

Czas przerwy [ms]:

Czas opóźnienia [ms]:

Amplituda prądów impulsowych i tonolizy [mA]:

Zasilanie [V/Hz]:

Wymiary [cm]:

Waga aparatu [kg]:

21-200

0-60

0-50

30

15

1-200

50-250

0-100 

5-990

100-4000

5-150

0-100

230/50

33,5 x 27 x 12,5 

3

Aparat Multitronic MT-3 umożliwia wykorzystanie 40 rodzajów 
modulacji prądu oraz szerokich zakresów ich regulacji.

Generowane prądy:

• diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso),
• interferencyjne (statyczny / klasyczny; statyczny / przerywany; 

statyczny wstępnie modulowany / premodulowany; 
dynamiczny),

• impulsowe średniej częstotliwości (stymulacja porażeń - trójkąt, 
prostokąt, trapez, sinus - unipolarne i bipolarne),

• tonoliza,
• TENS (klasyczny, Burst, HV) - z funkcją modulacji drażniącej,
• Kotza (standardowy i regulowany),
• Traebert (Ultra Reiz; UR 2-5) (standardowy i regulowany),
• faradyczny i neofaradyczny,
• galwaniczny (w tym jonoforeza).

Prądy diadynamiczne wg Bernarda znajdują 
zastosowanie w leczeniu m.in.:

• zespołów bólowych kręgosłupa,
• nerwobóli,
• zapaleń okołostawowych,
• chorób zwyrodnieniowych stawów,
• zespołów naczyniowych,
• zaników mięśni.

Zastosowanie modulowanych prądów średniej częstotliwości                  
o powyższych typach modulacji gwarantuje:

• wielokrotne zmniejszenie impedancji pojemnościowej tkanki,
• znaczną redukcję zmian elektrolitycznych tkanki, często 

spotykanych po zastosowaniu prądów małej częstotliwości.

Prądy interferencyjne są rekomendowane przede wszystkim 
w:

• leczeniu zespołów bólowych narządów ruchu,
• stymulacji mięśni w zanikach prostych, niedowładach, 

przykurczach,
• elektrogimnastyce sportowców celem zwiększenia siły i masy 

mięśniowej,
• chorobach zwyrodnieniowych stawów,
• stanach pourazowych: skręcenia stawów, stłuczenia tkanek 

miękkich.

Stymulacja porażeń wiotkich jest wykonywana przy wykorzystaniu 
modulowanych amplitudowo impulsów średniej częstotliwości 
w kształcie trójkąta i połówki sinusoidy. Prądy te są wykorzystywane 
do stymulacji przy porażeniach nerwu: strzałkowego, 
promieniowego, twarzowego, łokciowego, pośrodkowego, 
piszczelowego, mięśniowo-skórnego, udowego itp.

Stymulacja TENS jest polecana do selektywnej stymulacji 
przeciwbólowej, w leczeniu źle gojących się ran, do stymulacji 
zrostu kostnego po złamaniach, a także do stymulacji mięśni.

Prąd Träberta oddziałuje zarówno na ruchowy, jak 
i wegetatywny układ nerwowy. Stymulacja segmentarna 
wg Träberta wpływa hamująco na współczulny układ 
nerwowy, rozluźnia mięśnie przykręgosłupowe i hamuje 
przewodnictwo bólowe. Terapię stosuje się także w różnego 
typu zespołach bólowych i zaburzeniach krążenia obwodowego. 

https://meden.com.pl/oferta/aparaty-emg/2937-telemetryczny-monitoring-sygnalu-ekg-emotion-ecg.html
https://meden.com.pl/oferta/aparaty-do-elektroterapii/188-aparat-do-elektroterapii-multitronic-mt-3.html
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Fizykoterapia  Elektroterapia

Etius to nowoczesny aparat do elektroterapii oraz 
elektrodiagnostyki układu nerwowo-mięśniowego. Aparat 
wyposażony w 2 całkowicie niezależne kanały terapeutyczne, 
co umożliwia symultaniczne wykonywanie różnych zabiegów 
u jednego lub dwóch pacjentów.

Ergonomia:

• 2 całkowicie niezależne kanały zabiegowe,
• tryb pracy: programowy i manualny,
• duży, czytelny wyświetlacz,
• obsługa w trybie graficznym,
• baza wbudowanych programów zabiegowych,
• wybór jednostek chorobowych po nazwie,
• zegar zabiegowy,
• test elektrod,
• statystyki przeprowadzanych zabiegów,
• regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego.

Dane techniczne:

Natężenie max. pr. interferencyjne, Kotza, 

unipolarne falujące [mA]:

Natężenie maks. pr. TENS [mA]:

Natężenie maks. pr. diadynamiczne, impulsowe [mA]:

Natężenie maks. pr. galwanicznych [mA]:

Natężenie maks. mikroprądy [µA]:

Tonoliza [µA]:

Maks. amplituda napięcia 

w obwodzie pacjenta (tryb CV) [V]:

Zasilanie, pobór mocy:

Wymiary (szer. x dł. x wys.) [cm]:

Masa [kg]:

100 

140

60

40

1000

1000

140

230 V, 50/60 Hz, max 75W, 90VA

 34 x 28 x 11 - 16

6

Elektrodiagnostyka:

• elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t,
• automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika 

akomodacji.

Elektroterapia prądy:

• interferencyjne (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, jednokanałowy 
(AMF)),

• TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, Burst),
• TENS do terapii porażeń spastycznych,
• Kotza (rosyjska stymulacja)
• tonoliza,
• diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP),
• impulsowe (prostokątny, trójkątny),
• impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny,
• unipolarne falujące,
• galwaniczne,
• mikroprądy.

Programy zabiegowe:

• uproszczona obsługa aparatu,
• jednostki chorobowe wybierane po nazwie,
• 59 wbudowanych programów zabiegowych,
• 50 programów do ustawienia dla użytkownika,
• 20 programów ulubionych,
• nadawanie własnych nazw programom.

Sekwencje zabiegowe:

• uproszczona obsługa aparatu,
• 30 wbudowanych sekwencji zabiegowych.

Wyposażenie standardowe:

• przewód sieciowy,
• kable pacjenta – 2 szt.,
• elektrody do elektroterapii – 6 x 6 cm – 4 szt.; 7,5 x 9 cm – 2 szt.,
• pokrowce wiskozowe do elektrod – 6 x 6 cm – 8 szt.; 7,5 x 9 – cm 

4 szt.,
• pasy rzepowe – 40 x 10 cm 2 szt; 100 x 10 cm – 2 szt.,
• bezpieczniki zapas. WTA-T 1 A/250 V – 2 szt.

Tryb manualny:

• pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych 
użytkowników.

https://meden.com.pl/oferta/aparaty-emg/2937-telemetryczny-monitoring-sygnalu-ekg-emotion-ecg.html
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Fizykoterapia  Elektroterapia

Combi 200 to najwyższej jakości 2-kanałowy aparat do elektroterapii 
(2- i 4-polowy), terapii kombinowanej, terapii ultradźwiękowej i jonoferezy 
oraz elektrodiagnostyki. Wyposażony w standardowy zestaw akcesoriów. 
Wytrzymały, dotykowy wyświetlacz, intuicyjna obsługa, klawisze szybkiego 
dostępu oraz graficzny sposób przedstawienia danych sprawiają, że  
Combi 200 to optymalny wybór dla użytkowników ceniących funkcjonalny design, 
prostą obsługę oraz efektywność terapii.

Możliwości zabiegowe:

• elektroterapia (2 niezależne kanały),
• terapia ultradźwiękowa (1 i 3 MHz), jono- i fonoforeza,
• terapia skojarzona, 
• jednoczesne leczenie 2 pacjentów.

Cechy charakterystyczne:

• dotykowy wyświetlacz z graficznymi podpowiedziami umiejscowienia elektrod,
• ponad 20 różnych typów prądów,
• pamięć zabiegowa z wbudowanymi programami standardowymi (143 cele, 207 

wskazań, 12 programów),
• możliwość wprowadzenia 50 własnych programów zabiegowych,
• prosta obsługa,
• czytelne menu: wybór pożądanego typu zabiegu z listy celów terapeutycznych, 

z listy wskazań lub poprzez wybór konkretnego numeru programu,
• graficzne przedstawienie wykresów poszczególnych prądów, a w programach 

sekwencyjnych poszczególnych faz zabiegowych,
• ultradźwięki - fala ciągła i pulsacyjna,
• elektrodiagnostyka: automatyczne określanie reobazy, chronaksji, krzywej  

I/t oraz pomiar współczynnika akomodacji,
• dostępne 2 wersje kolorystyczne: biała i czarna.

Dostępne prądy:

• prąd prostokątny średniej częstotliwości,
• prąd impulsowy prostokątny,
• prąd impulsowy trójkątny,
• prąd impulsowy wg. Träberta,
• prądy diadynamiczne: LP, CP, MF, DF,
• konwencjonalny TENS, symetryczny,
• konwencjonalny TENS, asymetryczny,
• konwencjonalny TENS, przemiennie 

symetryczny,
• konwencjonalny TENS, przemiennie 

asymetryczny,
• TENS uderzeniowy,
• TENS uderzeniowy, przemienny,
• TENS modulowany,
• prąd niskiej częstotliwości, 2-kierunkowy, 

symetryczny (czas impulsu 10-650 µs, 
częstotliwość 1-150 Hz),

• prąd 2-biegunowy średniej częstotliwości,
• prąd 4-biegunowy interferencyjny  

(4000 Hz),
• interferencyjny tetrapolarny ze zmiennym 

wektorem,
• NMES przebieg prostokątny,
• NMES przebieg trójkątny,
• NMES przebieg bifazowy,
• NMES przebieg z przerwą między 

impulsami,
• NMES 2-biegunowy, modulowany przebieg 

średniej częstotliwości,
• prąd faradyczny,
• sekwencyjne przebiegi prądów,
• jonoforeza,
• reedukacja mięśni dna miednicy, stymulacja 

HAN Stim,
• Kotza (rosyjska stymulacja).

Terapia ultradźwiękowa:

• współczynnik wypełnienia: 10, 20, 30, 40, 50, 
100%,

• głowica US wieloczęstotliwościowa 1/3 MHz 
(4,1 cm2 - przy 1 MHz, 4,7 cm2 - przy 3 MHz),

• głowica US wieloczęstotliwościowa 1/3 MHz 
(1,9 cm2 - przy 1 MHz, 1,4 cm2 - przy 3 MHz).

Wyposażenie standardowe:

• przewód zasilający,
• przewód 2-żyłowy (2 szt.),
• pas mocujący 5 x 60 cm (4 szt.),
• elektroda nr 2 (6 x 8 cm) (4 szt.),
• torebki wiskozowe nr 2 (4 szt.),
• złącze do testowania,
• głowica wieloczęstotliwościowa 1/3 Mhz 4 cm2,
• żel 500 ml,
• skala VAS.

Wyposażenie opcjonalne:

• głowica wieloczęstotliwościowa 1/3 Mhz 1 
cm2,

• elektroda punktowa, Ø 15 mm z podkładką 
wiskozową,

• torebki wiskozowe na elektrodę punktową 
(10 szt.),

• elektroda gumowa 4 x 6 cm (2 szt.),
• elektroda gumowa 6 x 8 cm (2 szt.),
• elektroda 8 x 12 cm (2 szt.),
• torebki wiskozowe 4 x 6 cm (4 szt.),
• torebki wiskozowe 6 x 8 cm (4 szt.),
• torebki wiskozowe 8 x 12 cm (4 szt.),
• elektroda samoprzylepna okrągła 3 cm (4 

szt.),
• żel 500 ml,
• żel 5 l wraz z pompką,
• stolik Mobil 700.
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Fizykoterapia  Elektroterapia

Etius U to nowoczesny ergonomiczny aparat typu combo do 
elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej 
i elektrofonoforezy. Umożliwia także przeprowadzanie 
elektrodiagnostyki układu nerwowo-mięśniowego. 

Cechy charakterystyczne:

• 2 całkowicie niezależne kanały zabiegowe (możliwość 
wykonywania równocześnie różnych zabiegów na jednym lub 
dwóch pacjentach),

• aparat typu combo - elektroterapia i ultradźwięki w jednym,
• łatwe wykonywanie terapii skojarzonej i elektrofonoforezy,
• bardzo szeroka dostępność prądów 1- i 2-kanałowych,
• niewielkie rozmiary i waga - łatwość wykonywania zabiegów 

poza gabinetem (np. w domu pacjenta),
• bardzo szeroka baza programów wbudowanych (207),
• opcja definiowania programów ulubionych (osobna lista),
• możliwość tworzenia programów własnych użytkownika,
• elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t.

Dane techniczne:

Natężenie max. pr. interferencyjne, Kotza, 

unipolarne falujące [mA]:

Natężenie maks. pr. TENS [mA]:

Natężenie maks. pr. diadynamiczne, impulsowe [mA]:

Natężenie maks. pr. galwanicznych [mA]:

Natężenie maks. mikroprądy [µA]:

Natężenie maks. fali ultradźwiękowej [W/cm2]:

Częstotliwość w trybie pulsacyjnym [Hz]:

Wypełnienie w trybie pulsacyjnym [%]:

Zasilanie [V/Hz]:

Pobór mocy [W]:

Wymiary (szer. x dł. x wys.) [cm]:

Masa [kg]:

100 

140

60

40

1000

3

16, 48, 100

10, 25, 50, 75

230/50

70

 30 x 23 x 11

3

PhysioGo to 2-kanałowy aparat do terapii skojarzonej, który dzięki 
wielofunkcyjności znakomicie sprawdza się w terapii środowiskowej 
oraz pracy stacjonarnej. Możliwość zastosowania wysokiej klasy 
akumulatora pozwala na pracę aparatu nawet do ośmiu h. Specjalnie 
zaprojektowana torba sprawia, że transport urządzenia staje się 
wygodny i prosty. Rozbudowanie aparatu o kolejny kanał umożliwia 
jednoczesne wykonywanie do 3 niezależnych zabiegów.

Moduły do 5 terapii:

• ELEKTROTERAPIA
Aparaty oferują wszystkie typowe prądy stosowane  
w fizykoterapii, nowoczesne mikroprądy i specjalnie opracowane 
TENSy na potrzeby terapii porażeń spastycznych, a także 
wykonywanie półautomatycznej elektrodiagnostyki układu nerwowo-
mięśniowego.

• SONOTERAPIA
Może być wykonywana głowicą z częstotliwością 1 lub 3,5 MHz 
w zależności od głębokości tkanek, na jakie chcemy oddziaływać. 
Dostępne głowice o powierzchni roboczej 1 oraz 4 cm2, pozwalają 
na opracowywanie zarówno dużych, jak i małych powierzchni 
zabiegowych.

• LASEROTERAPIA NISKOENERGETYCZNA 
Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi w ofercie 
sondami punktowymi, aplikatorami prysznicowymi oraz skanerami. 
Znajduje zastosowanie w laseropunkturze, ponieważ posiada 
możliwość powtórzenia zabiegu bez konieczności obsługi aparatu. 
Ponadto w trybie programowym użytkownik ma dostęp do 
częstotliwości Nogiera i Volla.

• TERAPIA SKOJARZONA
Aparat pozwala na przeprowadzenie terapii skojarzonej. Podczas 
zabiegu głowica do sonoterapii pełni rolę elektrody czynnej, 
jednocześnie emitując ultradźwięki, zaś klasyczna elektroda pełni 
funkcję elektrody biernej.

• MAGNETOTERAPIA
Aparat dostosowany jest do generowania pola magnetycznego niskiej 
częstotliwości. Urządzenie współpracuje z działającymi miejscowo 
aplikatorami płaskimi, dzięki którym wpływ pola magnetycznego jest 
skupiony w obszarze zabiegowym.
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Fizykoterapia  Elektroterapia

Multitronic MT-8 to nowoczesny aparat do terapii ultradźwiękowej, laserowej, 
magnetoterapii i dwukanałowej elektroterapii. Umożliwia wykonanie dwóch 
zabiegów jednocześnie, wyposażony w 4,3” kolorowy wyświetlacz z panelem 
dotykowym.

Cechy charakterystyczne:

• możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie,
• gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń,
• programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa),
• indywidualna regulacja parametrów zabiegowych,
• funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii,
• liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów,
• może być używany jako aparat przenośny,
• kolorowy (4,3”) ekran graficzny z panelem dotykowym.

Moduły do 4 terapii:

ELEKTROTERAPIA
• szeroka gama prądów jedno i dwu-

kanałowych,
• prądy typu CC, CV i mikroprądy,
• terapia skojarzona z ultradźwiękami,
• ustawienie fal róznego typu 

(elektrogimnastyka),
• ustawienie sekwencji prądów 

diadydamicznych,
• sygnalizacja dźwiękowa przerwy w obwodzie 

pacjenta,
• test elektrod,
• funkcja półautomatycznej elektrodiagnostyki 

(krzywa I/T, wyliczanie współczynników),
• bezpieczna reakcja na zanik napięcia sieci.

LASEROTERAPIA
• praca ciągła i impulsowa,
• funkcja powtórzeń dawki,
• czujnik do pomiaru mocy lasera.

ULTRADŹWIĘKI 
• praca ciągła i impulsowa,
• głowice dwuczęstotliwościowe: 1 MHz                             

i 3,3 MHz o powierzchni 5 cm2 lub 1 cm2,
• wodoszczelne głowice ultradźwiękowe,
• sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania 

głowicy ultradźwiękowej z pacjentem,
• regulacja czułości kontaktu głowicy.

MAGNETOTERAPIA
• szeroka gama kształtów modulacji,
• wyposażenie: specjalizowane aplikatory                

w różnych kształtach i rozmiarach,
• kształty zmian pola magnetycznego: 

sinusoida, prostokąt, trójkąt (unipolarne                        
i bipolarne), MX1 - zmiana kształtów przy 
stałej częstotliwości, lub MX2 - z jednoczesną 
zmianą częstotliwości.

Wyposażenie standardowe:

• instrukcja użytkowania,
• przewód sieciowy - 1 szt.,
• bezpiecznik T-0315AL-250V - 2 szt.,
• etykiety ostrzegawcze na drzwi LT - 1 kpl.*,
• magnes kontrolny - 1 szt.,
• elektroda silikonowa płaska E-S 50 

z podkładem wiskozowym P-50 - 4 szt.,
• elektroda aluminiowa płaska E-A 75 

z podkładem wiskozowym P-75 - 4 szt.,
• przewód do podłączenia elektrod K-2L - 2 

szt.,
• przewód do elektrod specjalnych K-J - 1 szt.,
• opaska O-R1 rozmiar (50x500) (mm) - 2 szt.,
• opaska O-R2 rozmiar (50x800) (mm) - 2 szt.,
• taśma aluminiowa T-A 0,5 - 1 szt.,
• żel do zabiegu ultradźwięków 0,5 l - 1 szt.*

* w przypadku zakupu aplikatora do urządzenia

Wyposażenie opcjonalne:

• aplikator płaski AP-1 (rozmiar aplikatora: 30 x 42 cm, grubość 4 cm, 
natężenie pola magnetycznego do 2 mT),

• aplikator płaski AP-2 (rozmiar aplikatora: 65 x 42 cm, grubość 4 cm, 
natężenie pola magnetycznego do 1 mT).
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Terapia skojarzona

Cechy charakterystyczne:

• możliwość przechylania i obracania ekranu nawet o 90°,
• kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,4” zapewniający najwyższą jakość 

obrazu oraz służący do wyświetlania komend i informacji,
• zintegrowane, zdejmowalne uchwyty dla głowicy ultradźwiękowej i/lub głowicy 

laserowej,
• uchwyty służące do przytrzymywania używanych w trakcie zabiegów przewodów,
• wyposażony w wysokiej jakości, stabilny wózek pod aparat, który ma 

regulowaną wysokość, może być z łatwością przemieszczany i posiada  
3 obszerne szuflady na solidnych prowadnicach.

Intelect Neo to komfort pewności stosowania skutecznych terapii skojarzonych 
opartych na dowodach klinicznych.

Łatwość użytkowania Intelect Neo zapewnia Clinical Protocol Setup (CPS), 
prowadząc użytkownika przez wszystkie funkcje urządzenia i każdą z terapii. 
Intelect Neo zapewnia dostęp do bogatej biblioteki z wyczerpującymi informacjami 
na temat terapii, sposobów leczenia i patologii. Intelect Neo zapewnia wiedzę na 
wyciągnięcie dłoni.

Raport z terapii

Szybki port USB umożliwia łatwy i wydajny 
transfer informacji potrzebnych do dokumentacji 
terapii lub do przeprowadzenia konsultacji.

Elastyczność rozwiązań

Modułowość zastosowana w Intelect Neo daje każdemu użytkownikowi 
możliwość stworzenia takiej konfiguracji urządzenia, która najlepiej odpowiada 
jego indywidualnym potrzebom. Wystarczy wsunąć potrzebne moduły typu 
plug-and-play do gniazd służących do rozbudowy funkcjonalnej urządzenia - 
5 modułów slide-in oraz 1 moduł terapii podciśnieniowej zamontowany u podstawy 
aparatu.

Każde urządzenie Intelect Neo może również w przyszłości być modyfikowane 
w zależności od zmieniających się potrzeb użytkownika. Poszczególne moduły plug-
and-play są po prostu wsuwane bądź wysuwane z urządzenia, bez konieczności 
dokonywania jakiejkolwiek konfiguracji czy zmiany ustawień. 

Ultradźwięki Laseroterapia

Elektroterapia z sEMG Terapia skojarzona

Elektroterapia 2-kanałowa

Terapia podciśnieniowa

Elektroterapia 4-kanałowa

Fizykoterapia  
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Terapia skojarzona

Cechy charakterystyczne:

• wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60601-1-11,
• 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,
• wbudowana pamięć podręczna oraz funkcja aktualizacji oprogramowania,
• interaktywne lampki informujące o statusie urządzenia i portów,
• system Procedur Terapeutycznych,
• dostępne przebiegi prądowe: interferencyjny, TENS (symetryczny i asymetryczny 

2-fazowy), wysokonapięciowy, VMS, 2-zakresowa terapia ultradźwiękowa:  
1 i 3 MHz, 2 niezależne kanały o elektroterapii.

Wejście: 

Klasa ochronności: 

Tryb pracy:

Wymiary (d. x szer. x wys.) [mm]:  

Waga (bez akumulatora) [kg]: 

Waga wózka [kg]: 

Maks. obciążenie robocze [kg]: 

Zgodność:  

100-240V AC, 1.0 do 0,42 A, 50/60 Hz

II

ciągły

340 x 355 x 150

3,1

10,1 (z modułem do terapii podciśnieniowej vacuum: 11,5)

6,5

urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami EN/IEC 60601-1 

oraz 60601-1-11, CAN/CSA-C22.2 nr 601.1, UL Std. Nr 60601-1

Dane techniczne:

Zestaw zawiera:

• Intelect® Mobile 2 Combo,
• elektrody węglowe, 
• elektrody samoprzylepne, 
• przewody Stim, 
• opaski do mocowania elektrod,
• głowica ultradźwiękowa 5 cm2, 
• kabel zasilania, 
• dysk zewnętrzny USB, 
• przewodnik szybkiego startu.

Intelect® Mobile 2 Combo to najnowszy 
aparat do elektroterapii (w pełnym zakresie), 
ultradźwięków i terapii skojarzonej,  
z możliwością dalszej rozbudowy 
o wózek. Urządzenie posiada bogata bibliotekę 
generowanych przebiegów prądowych: 
interferencyjny, VMS, wysokonapięciowy, 
asymetryczny 2-fazowy TENS, symetryczny 
2-fazowy TENS, pracuje w zakresie 1 i 3 MHz oraz 
posiada 2 niezależne kanały do elektroterapii. 

Dostępne przebiegi prądowe:

Interferencyjny
z wekt. dipolowym

Interferencyjny 
izopolarny

Okres. z. trójk. 
prąd pulsujący

Okres. zm. prost. 
prąc pulsujący

Wys. napięcie VMS FR Galwaniczny 
o niskim natężeniu

Prądy Träberta Galwaniczny 
przerywany

Jednof. trójkątny 
impuls

Galwaniczny

Jednof. prostok. 
impuls

VMS Burst Stymulacja 
rosyjska

IFC-2p Dynamiczny Mikroprądy VMS Stymulacja HAN Asym. dwufaz. 
TENS

IFC-4p Symetr. dwufaz. 
TENS

Terapia skojarzonaFizykoterapia  
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Fizykoterapia  Krioterapia

Kriokomora Cryo-Dog MX dla psów jest najnowszym urządzeniem z linii 
Profesjonalnej Krioterapii Zwierząt, na którą składa się ponad 20 lat doświadczenia 
firmy Maximus w zakresie rozwijania nowoczesnych technik rehabilitacyjnych 
oraz bio-regeneracyjnych. Pozwala na przeprowadzanie zabiegów krioterapii 
dla psowatych. Projektując urządzenie zadbaliśmy, by każde zwierzę czuło się 
tam komfortowo. Pies, przygotowując się do zabiegu, wchodzi po łagodnie 
wzniesionej rampie, na końcu której dostrzega miskę wypełnioną swoimi 
ulubionymi przysmakami. Podczas ich konsumpcji odbywa się właściwy zabieg, 
w którym następuje regeneracja za pomocą kriogenicznej temperatury sięgającej 
do -160 °C. Dzięki zastosowaniu bodźca, do którego organizm zwierzęcia nie jest 
przyzwyczajony, uzyskujemy szeroką gamą pozytywnych efektów zdrowotnych.

Nowe środowisko, nieznane zapachy oraz kriogeniczny efekt mogą być dla 
czworonogów zarówno interesujące i rozbudzające ciekawość, jak i onieśmielające. 
Projektując poszczególne części urządzenia zadbano, by we właściwej komorze 
zabiegowej znajdowały się jedynie te elementy, które wywołują pozytywne 
skojarzenia. Długa rampa o łagodnym pochyleniu wywołuje wrażenie, jakby była 
naturalną częścią trasy obranej przez psa. Miska, którą pies dostrzega zaraz po 
wejściu na rampę, wypełniona ulubionymi przysmakami, ma za zadanie budować 
pozytywne skojarzenia z zabiegiem krioterapii. Podłogę urządzenia wypełnia 
specjalny, wytrzymały, komfortowy w dotyku materiał. Nie dopuszcza on do tego, 
by żwawe, aktywne psy doznały jakichkolwiek obrażeń. Ponadto zabezpiecza on 
urządzenie przed uszkodzeniami, zwielokrotniając jego żywotność.

Zalety:

• Mobilność (kółka jezdne):
dodatkowym uzupełnieniem modułowej 
budowy kriokomory jest jej mobilność. Dzięki 
platformie mobilnej w prosty sposób można 
manipulować kriokomorą w przestrzeni, a także, 
w razie potrzeby, przetransportować ją w inne 
miejsce.

• Wszystko pod ręką: 
zarówno dotykowy pulpit sterowniczy, jak i głowa 
zwierzaka podczas zabiegu skoncentrowane są 
blisko siebie co ułatwia obsługę urządzenia. 
Przyczynia się to do ogólnego komfortu 
związanego z użytkowaniem urządzenia.

• Prosta obsługa:
urządzenie działa w pełni automatycznie. 
Sterowanie urządzeniem odbywa się za 
pomocą dotykowego monitora 15 calowego 
ze stworzonym przez nas, dedykowanym 
oprogramowaniem do obsługi kriokomory, 
które rozwijamy od kilkunastu lat. Prosty, 
czytelny system, zawiera wyraźne podpisy oraz 
piktogramy, dzięki czemu obsługa urządzenia 
jest jak obsługa telefonu. 

Wskazania:

• urazy mechaniczne (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia, urazy stawów),
• rehabilitacja (po złamaniach, zwichnięciach),
• urazy (zapalenia stawu barkowego),
• dysplazja (stawu łokciowego, stawów biodrowych),
• niedowłady (zapalenia nerwów),
• schorzenia krążków międzykręgowych (bóle kręgosłupa),
• mielopatia,
• krwiaki (zapalenia nerwów),
• odnowa biologiczna,
• wzmocnienie układu immunologicznego,
• redukcja nadwagi,
• regulacja hormonalna.

Ważne, by zabieg był komfortowy zarówno 
dla osoby go przeprowadzającej, jak 
i czworonożnego pacjenta!
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Fizykoterapia  Krioterapia

Bezpieczeństwo zabiegu

Każdy zwierzak przed wejściem do kriokomory zostaje wyposażony w specjalny 
strój ochronny. Strój ochronny składa się z butów oraz osłony ogona. Zabezpiecza 
on delikatne części ciała przed odmrożeniem. Głowa psiaka zawsze jest poza 
strefą zimna i oddycha on normalnie powietrzem z pomieszczenia. W miejscu, 
gdzie pies wychyla głowę, zastosowaliśmy specjalne, materiałowe klapy. Dzięki 
nim kriogeniczne powietrze nie wydostaje się poza obręb komory właściwej, nie 
powodując drażnienia. Mają one również aspekt ekonomiczny – całe schłodzone 
kriogeniczne powietrze służy efektywności zabiegu. Dzięki automatycznej regulacji 
wysokości chłodzenia kriokomory, urządzenie przystosowane jest zarówno dla 
małych, jak i dużych pupili.

Modułowa budowa 

Urządzenie składa się z trzech części: komory właściwej, w której odbywa się 
zabieg krioterapii, szafki sterowniczej, w której ukryta jest elektronika zapewniająca 
szybkie i intuicyjne przeprowadzenie zabiegów oraz dostawianej rampy, po 
której pies wchodzi na zabieg. Komora oraz szafka połączone są ze sobą 
metalowym ramieniem wysięgnikowym. Pozwala to na swobodne umiejscowienie 
ich w przestrzeni gabinetu lekarskiego, zmienianie rozstawienia elementów 
w zależności od indywidualnych potrzeb.

Wymagania lokalowe:

• Zewnętrzny zbiornik kriogeniczny:
minimum 600 litrów.

• Pomieszczenie: 
pomieszczenie o wymiarach nie mniejszych niż 
12 - 15 m² i szerokości nie mniejszej niż 400 cm.

• Przyłącze gazowe:
wykonanie przyłącza gazowego miedzy butlą 
a kriokomorą.

• Wyprowadzenia:
wykonanie dwóch wyprowadzeń (otworów) 
o średnicy 160 mm z pomieszczenia na zewnątrz 
budynku (możliwość wykonania otworów przez 
dostawcę za dodatkową opłatą). 

• Wentylacja:
sprawna wentylacja mechaniczna 
o odpowiedniej liczbie wymian na godzinę (nie 
mniejsza niż 6 wymian na godzinę).Zasilanie:

Moc [kW]:

Zródło zasilania:

Czas wychładzania [min]:

Czas zabiegu [min]:

Zakres temperatur [°C]:

Wysokość [cm]:

Długość [cm]:

Szerokość [cm]:

230 V 50Hz

1,4

ciekły azot

od 5

do 3

-110 do -160

149

300

80

Dane techniczne:
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Fizykoterapia  Krioterapia

Pierwsza na świecie kriokomora dla koni

Krioterapia metodą HCP przeciwdziała negatywnym skutkom 
przeciążenia treningowego, wspomaga leczenie urazów 
sportowych i przygotowuje ciało konia do większych obciążeń. 
Pomaga osiągnąć lepsze wyniki sportowe, umożliwiając 
wdrożenie intensywniejszych treningów.  Terapia pozwala koniom 
sportowym osiągnąć i utrzymać ich pełny potencjał. Krioterapia 
jest doskonałym uzupełnieniem systemu treningowego, 
pozwalającym przesuwać granice, osiągać przewagę nad 
konkurencją i utrzymywać ciało konia w szczytowej formie 
fizycznej. Krioterapia stwarza odpowiednie warunki do tego, aby  
konie mogły osiągnąć i utrzymać swój maksymalny potencjał. 
W fizjologicznej reakcji organizmu do skrajnie niskich temperatur 
kriogenicznych, tj. bez wprowadzenia jakiejkolwiek substancji 
czynnej, krioterapia całego ciała z zastosowaniem metody HCP 
ma wiele pozytywnych efektów:

Badania przeprowadzone na grupie 87 koni między 5 i 13 r. ż., 
które różniły się stanem fizycznym i zdrowiem wykazały wiele 
pozytywnych efektów krioterapii. Każdy pacjent został 
zakwalifikowany do leczenia na podstawie wstępnych badań, 
pełnych wyników z laboratorium i za zgodą właściciela. Terapia 
w kriokomorze została przeprowadzona z użyciem metody 
HCP. Czas i długość zabiegu były sukcesywnie podnoszone                          
i kontrolowane przez kamery termowizyjne. Na potrzeby badań 
następujące czynniki (AST, CK, kwas mleczany i LDH) były 
monitorowane przed i bezpośrednio po treningu, a także 3 i 24 
h po ćwiczeniach. Parametry te w istotny sposób wpływają na 
funkcjonowanie mięśni szkieletowych. Ich wzrost po treningu 
wskazuje na:

• mikrourazy,
• podatność na zwiększony trening.

0-1 zabiegów po 4 zabiegach po 7 zabiegach po 12 zabiegach

440

430

420

410

400

390

380

370

360

350

340

330

320

310

Kineza kreatynowa (CK; creatine kinase)

Większa część CK znajduje się w mięśniach szkieletowych. 
Jej wzrost można zaobserwować po intensywnym wysiłku 
fizycznym. CK służy także jako wskaźnik mikrourazów i uszkodzeń 
tkanki mięśniowej. Wzrost i spadek CK oznacza rozpoczęcie 
procesu regeneracji ciała pacjenta.

24 h po wysiłku 
fizycznym

przed wysiłkiem 
fizycznym

po wysiłku 
fizycznym

3 h po wysiłku 
fizycznym

350

345

340

335

330

325

320

315

310

0-1 zabiegów po 4 zabiegach po 7 zabiegach po 12 zabiegach

24 h po wysiłku 
fizycznym

przed wysiłkiem 
fizycznym

po wysiłku 
fizycznym

3 h po wysiłku 
fizycznym

Aminotransferaza asparaginianowa (AST; aspartate transaminase)

AST znajduje się w wątrobie i mięśniach. Wzrost następuje podczas 
wysiłku fizycznego oraz przy występowaniu mikrourazów. Spadek 
AST oznacza rozpoczęcie procesu regeneracji ciała pacjenta.

https://meden.com.pl/oferta/aparaty-emg/2937-telemetryczny-monitoring-sygnalu-ekg-emotion-ecg.html


Rehabilitacja weterynaryjna – zoofizjoterapia    51 

Fizykoterapia  Krioterapia

Kwas mlekowy (lactic acid)

Kwas mlekowy to metabolit. Jego wzrost wskazuje na kwasicę 
metaboliczną, anemię i dług tlenowy. Spadek kwasu mlekowego 
oznacza rozpoczęcie procesu regeneracji ciała pacjenta.

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0-1 zabiegów po 4 zabiegach po 7 zabiegach po 12 zabiegach

24 h po wysiłku 
fizycznym

przed wysiłkiem 
fizycznym

po wysiłku 
fizycznym

3 h po wysiłku 
fizycznym

LDH (lactate dehydrogenase)

Wzrost LDH wskazuje na kontuzje i degeneracje mięśni, 
mikrourazy i problemy z wątrobą. Spadek LDH oznacza 
rozpoczęcie procesu regeneracji ciała pacjenta.

0-1 zabiegów po 4 zabiegach po 7 zabiegach po 12 zabiegach

720

700

680

660

640
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600

580

560

540

520

500

480

24 h po wysiłku 
fizycznym

przed wysiłkiem 
fizycznym

po wysiłku 
fizycznym

3 h po wysiłku 
fizycznym

Zdjęcia termowizyjne:

• Krioterapia ogólnoustrojowa - zabiegi lecznicze                                                         
z zastosowaniem bardzo niskich temperatur i bez niszczenia 
tkanek. Stymulowanie działania niskich temperatur na 
powierzchnię ciała przez 2-3 min. w celu wywołania                               
i wykorzystania fizjologicznych reakcji układów i organów 
na zimno (krótki efekt suchego zimna, stymulacja i efekt 
aktywnego ukrwienia, leczenie jest przyjemne). 

• Ochładzanie - zabiegi lecznicze z zastosowaniem bardzo 
niskich temperatur i bez niszczenia tkanek. W niektórych 
sportach wykorzystuje się ochładzanie polegające na 
wchodzeniu do zimnej wody (około 5° C) w celu szybkiego 
schłodzenia (wolne tempo utraty ciepła, brak stymulacji, 
dyskomfort).

Porównanie dostępnych metod krioterapii:
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Cryo-T w wersji przenośnej to aparat do krioterapii za pomocą 
ciekłego dwutlenku węgla, wyposażony w komplet 2 dysz 
nadmuchowych. Dwutlenek węgla, w odróżnieniu od innych 
czynników chłodniczych używanych w kriostymulacji i krioterapii, 
działa na organizm w dwojaki sposób:

To jedyny aparat do krioterapii miejscowej, który ze względu na swoje 
rozmiary może być także używany poza gabinetem - w stajniach, jak                   
i na wizytach terenowych.

Cechy charakterystyczne:

• szybki i prosty system montażu butli,
• dysza zabiegowa wyposażona we wskaźnik temperatury gazu, 

umożliwiająca właściwą i bezpieczną aplikację zimna,
• elastyczny przewód zasilający pozwalający na swobodną 

manipulację dyszą podczas zabiegu,
• możliwość długotrwałego przechowywania dwutlenku węgla bez 

jego strat,
• wbudowany licznik czasu zabiegu i czasu pracy butli,
• wskaźnik ciśnienia gazu. 

• fizykalnie - jako nośnik zimna ochładza powierzchnię skóry, 
powodując zwężenie naczyń krwionośnych,

• biochemicznie - przyspiesza rozszerzenie naczyń krwionośnych, 
wspomagając reakcję przekrwienną.

Czynnik chłodniczy:

Objętość zbiornika [l]:

Regulacja temperatury w zakresie [°C]:

Zasilanie [V/Hz]: 

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

Ciężar [kg]:

dwutlenek węgla CO
2 
w fazie ciekłej

10, 20, 40

 -65 - -75

230/50

17 x 18 x 28

2,5

Dane techniczne:

• zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
• dyskopatie, tendinopatie,
• zespół Reitera, liszaj rumieniowaty, mialgie,
• naderwania ścięgien, zapalenia okołościęgnowe, zapalenia 

ścięgien,
• zwichnięcia, skręcenia, złamania,
• dermatologia.

Kriopol R wer. 2 Zefir to mobilne i proste w użyciu urządzenie 
umożliwiające przeprowadzenie skutecznego i efektywnego 
zabiegu kriostymulacji. Strumień pary azotu uzyskiwany za 
pomocą urządzenia Kriopol R wer. 2 u wylotu dyszy, na końcu 
elastycznego węża osiąga temperaturę roboczą (-160°C) już po 
ok. 30 s. od włączenia urządzenia. Intensywność nadmuchu jest 
regulowana w zależności od wielkości schładzanej powierzchni, 
skokowo (4-stopniowo). Temperatura pary azotu wynosi -130°C  
(10 cm od wylotu dyszy).

Zalety:

• niski koszt urządzenia,
• bardzo niski koszt eksploatacji,
• krótki czas zabiegu.

Wskazania:

• schorzenia zwyrodnieniowe stawów,
• dyskopatie,
• tendinopatie
• naderwania ścięgien, zapalenia okołościęgnowe, zapalenia 

ścięgien,
• zwichnięcia, skręcenia, złamania,
• obrzęki pooperacyjne,
• oparzenia,
• długo niegojące się rany,
• przyspieszenie regeneracji po treningu. Wskazania:

https://meden.com.pl/oferta/aparaty-emg/2937-telemetryczny-monitoring-sygnalu-ekg-emotion-ecg.html
https://meden.com.pl/oferta/aparaty-do-krioterapii/147-przenosny-aparat-do-krioterapii-cryo-t.html
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Profesjonalna bieżnia sucha PetRun PR725 przeznaczona 
dla zwierząt o masie ciała nie przekraczającej 80 kg. Świetnie 
sprawdza się m.in. w:

• klinikach weterynaryjnych, 
• gabinetach zoofizjoterapeutycznych, 
• jednostkach i instytucjach szkolących psy pracujące (wojsko, 

policja, straż graniczna, straż pożarna, jednostki ratownicze 
itp.), 

• ośrodkach szkolenia psów i psiego sportu, 
• hodowlach psów,
• warunkach domowych dla utrzymania kondycji (szczególnie, 

gdy pogoda nie sprzyja przebywaniu na zewnątrz), kontroli 
masy ciała, treningu lub jako forma terapii przy schorzeniach 
ortopedycznych oraz po okresie rekonwalescencji po 
zabiegach chirurgicznych.

Cechy charakterystyczne:

• sterowanie zdalne (pilotem) lub ręczne,
• kontrola prędkości,
• wyłącznik czasowy,
• niska platforma dla wygody i bezpieczeństwa każdego psa 

wchodzącego na bieżnię PetRun,
• opcja awaryjnego zatrzymania,
• cichy system napędowy zapewniający bardzo dyskretną pracę,
• kółka w przedniej części podstawy umożliwiające łatwe 

przemieszczanie bieżni, 
• barierki boczne zapobiegające zeskoczeniu psa z bieżni - 

zapewnia nie tylko bezpieczeństwo użytkowania, ale także 
wygodę osoby nadzorującej trening,

• uchwyt do przypięcia psa,
• powierzchnia pasa do biegania na bieżniach PetRun została 

zaprojektowana tak, aby nie uszkadzała opuszek psich łap,
• ręczna regulacja nachylenia w zakresie do 16,6%,
• konstrukcja z siłownikiem pneumatycznym ułatwiająca 

składanie bieżni w celu łatwego przechowywania,
• 12 miesięcy gwarancji.

Efekty regularnych zabiegów na bieżni suchej:

Rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych oraz 
neurologicznych:
• w bezpieczny sposób przyspiesza powrót do sprawności po 

urazach czy zabiegach chirurgicznych,
• wzmocnienie mięśni,
• zwiększenie zakresu ruchu w stawach.

Schorzenia zwyrodnieniowe stawów:
• wzmocnienie mięśni skutkujące odciążeniem mechanicznym 

stawów,
• regulacja nachylenia umożliwia skupienie się na wzmocnieniu 

tylnych kończyn, co pozwala na rehabilitację bioder, stawów 
skokowych oraz kręgosłupa.

Kontrola masy ciała:
• zrównoważony wysiłek fizyczny w kontrolowany i stopniowy 

sposób zapewnia na zwiększenie obciążenia wysiłkowego                      
i polepszenie zdrowia psa,

• poprawa kondycji oraz sprawności ruchowej,
• szybsza utrata nadmiernych kilogramów dzięki regularnym 

treningom.

Przygotowanie do zawodów, wystaw:
• pomoc w uzyskaniu optymalnych kształtów sylwetki.

Moc silnika [km]: 

Prędkość [km/h]:

Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.) [cm]:

Obszar użytkowy pasa [cm]:

Moc [V/V]:

Ręczna zmiana nachylenia [%]: 

Waga bieżni [kg]:

Maks. masa ciała psa [kg]:

1,25

1-16

220 x 53 x121

41 x 182,5

 110 / 220

do 16,6

67

80

Dane techniczne:

Bieżnia suchaBieżnie treningowe i rehabilitacyjne
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Bieżnia wodnaBieżnie treningowe i rehabilitacyjne

Chcesz w prosty sposób przeprowadzać fizjoterapię lub trening 
w sposób nieobciążający stawów? Mamy optymalne rozwiązanie 
do Twojego gabinetu lub domu. PHYSIOmini to model 
z najmniejszym zapotrzebowaniem przestrzennym. Zdejmowana 
w całości jednostka bieżni zapewnia szczególnie łatwe 
czyszczenie. Model polecany dla zwierząt do wielkości owczarka.

Wyposażenie:

• składane drzwi umożliwiające wygodny dostęp z najszerszej 
strony, wraz z gumową matą,

• basen do biegania i zbiornik rezerwowy połączone przez 
układ filtrowania i pompowania,

• ogrzewanie sterowane termostatem w 4 stopniach od 25 do 
36°C,

• masaż podwodny,
• pilot zdalnego sterowania do płynnej regulacji prędkości bieżni 

i sterowania pompą.

Powierzchnia do biegania [cm]:

Wymiary wewnętrzne [cm]:

Maks. poziom wody [cm]:

Prędkość [km/h]:

Szerokość [cm]:

Głębokość [cm]:

128 x 36

140 x 45 x 73

63

0,3 - 3,4

141

72 (po otwarciu 136)

Dane techniczne:

Classico - sprawdzony, solidny, wszechstronny. To cechy wyróżniające 
ten ponadczasowy klasyk. Jego funkcje zostały technicznie 
zaktualizowane i poszerzone. Dostępne jest bieganie pod górkę 
i z górki, a także prowadzone ruchy w przypadku małych psów 
w przyjaznej dla pleców pozycji ciała. Do tego dochodzi wymagająca 
prędkość maksymalna wynosząca 5,5 km/h przy maksymalnym 
poziomie wody 70 cm. Polecane dla psów wszystkich wielkości do 
100 kg.

Wyposażenie:

• składane drzwi umożliwiające wygodny dostęp z najszerszej 
strony, wraz z gumową matą,

• basen do biegania i zbiornik rezerwowy połączone przez układ 
filtrowania i pompowania,

• ogrzewanie sterowane termostatem w 4 stopniach od 25 do 36° C,
• masaż podwodny,
• pilot zdalnego sterowanie do płynnej regulacji prędkości bieżni 

i sterowania pompą,
• ręczne nachylenie 15%,
• ręczny poziom podwyższenia 50 cm,
• wysuwane stopnie,
• zawór ciężarowy.

Powierzchnia do biegania [cm]:

Wymiary wewnętrzne [cm]:

Maks. poziom wody [cm]:

Prędkość [km/h]:

Szerokość [cm]:

Głębokość [cm]:

140 x 43

160 x 52 x 84

70

0,5 - 5,5

161

100 (po otwarciu 176)

Dane techniczne:

PHYSIO-TECH jest producentem wysokiej jakości urządzeń do hydroterapii, które są wyłącznie produkowane w Niemczech. Wieloletni bliski 
kontakt z klientami pozwolił na zaprojektowanie unikalnych rozwiązań odpowiadających nie tylko indywidualnym potrzebom zdrowotnym 
pacjenta, ale przede wszystkim zapewniajacych łatwą obsługę i wysoki komfort pracy dla terapeuty. Wszystkie nasze bieżnie umożliwiają 
także eksploatację bez wody co sprawia, że pełnią funkcję bieżni suchej.
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Szeroki wachlarz możliwości zabiegów w połączeniu z wysokim 
komfortem obsługi sprawia, że model Comfort jest idealnym 
urządzeniem do pracy. W porównaniu z funkcjami oferowanymi 
przez model Classico, model Comfort oferuje dodatkowo 
nachylenie bieżni, które jest regulowane bezstopniowo za pomocą 
pilota zdalnego sterowania i można je aktywować podczas zabiegu. 
Dzięki temu we wszystkich pozycjach jest możliwe nachylenie od 
0 do 15% oraz bieganie pod górkę i z górki. Dodatkowa zaleta: 
komfortowe dla pleców podwyższenie bieżni jest - podobnie jak 
pozycja czyszczenia - ustawiane półautomatycznie. Polecane dla 
psów wszystkich wielkości do 100 kg.

W bieżni Premium wszystkimi możliwymi opcjami ustawień  
można sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania (w tym 
zmieniać podczas zabiegu nachylenie bieżni od 0 do 15% na 
każdej wysokości bieżni pomiędzy 27 a 77 cm nad podłogą). 
Dzięki temu urządzenie można natychmiast indywidualnie 
dostosować do każdego psa i celu treningowego. Żądany poziom 
wody można także wybrać bez pomp, poprzez elektryczną 
regulację wysokości bieżni: 4 solidne wrzeciona podnoszą 
i opuszczają bieżnię bezstopniowo do każdej żądanej pozycji. 
Model ten oferuje najwyższy komfort obsługi przy jednocześnie 
maksymalnej ochronie fizycznej terapeuty. Polecane dla psów 
wszystkich wielkości do 100 kg.

Wyposażenie:

• składane drzwi umożliwiające wygodny dostęp z najszerszej 
strony, wraz z gumową matą,

• basen do biegania i zbiornik rezerwowy, połączone przez 
układ filtrowania i pompowania,

• ogrzewanie sterowane termostatem w 4 stopniach od 25 do 
36 °C,

• masaż podwodny,
• pilot zdalnego sterowania do bezstopniowej regulacji: 

prędkości bieżni, sterowania pompą i bezstopniowego 
nachylenia od 0 do 15 %,

• półautomatyczny poziom podwyższenia 50 cm,
• wysuwane stopnie,
• zawór ciężarowy.

Powierzchnia do biegania [cm]:

Wymiary wewnętrzne [cm]:

Maks. poziom wody [cm]:

Prędkość [km/h]:

Szerokość [cm]:

Głębokość [cm]:

140 x 43

160 x 52 x 84

70

0,5 - 5,5

161

100 (po otwarciu 176)

Dane techniczne:

Wyposażenie:

• składane drzwi umożliwiające wygodny dostęp z najszerszej 
strony, wraz z gumową matą,

• basen do biegania i zbiornik rezerwowy połączone przez 
układ filtrowania i pompowania,

• ogrzewanie sterowane termostatem w 4 stopniach od 25 do 
36°C,

• masaż podwodny,
• pilot zdalnego sterowania do: bezstopniowej regulacji 

prędkości bieżni, sterowania 2 pompami, bezstopniowego 
nachylenia od 0 do 15 %, bezstopniowego podwyższenia od 
27 do 77 cm nad podłogą,

• wysuwane stopnie,
• zawór pośredni.

Powierzchnia do biegania [cm]:

Wymiary wewnętrzne [cm]:

Maks. poziom wody [cm]:

Prędkość [km/h]:

Szerokość [cm]:

Głębokość [cm]:

146 x 43

166 x 55 x 88

70

0,5 - 5,5

161

100 (po otwarciu 176)

Dane techniczne:
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Nowy projekt firmy Burtons z tylnym wejściem typu “walk through” 
oraz pełną kontrolą nad terapią przy pomocy prostego panelu 
dotykowego.

Bieżnia Burtons przeznaczona jest do rehabilitacji psów i małych 
zwierząt. Zawiera intuicyjny panel sterowania pozwalający 
na szybką kontrolę nad temperaturą, prędkością, poziomem 
wypełnienia wodą i kierunkiem pasa bieżni.

Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby łatwo wprowadzić  
i wyprowadzić pacjenta. Dzięki temu bieżnię można prosto 
obsługiwać nawet przy dużych psach. Wszystkie ściany bieżni są 
wykonane z wzmacnianego szkła, a metalowe elementy ze stali 
nierdzewnej.

Cechy charakterystyczne:

• system “walk through” - podwójne drzwiczki na tylnej ścianie 
bieżni,

• zbudowana ze stali nierdzewnej i wzmacnianego szkła,
• sterowanie temperaturą, prędkością, poziomem wypełnienia 

wodą oraz kierunku pasa bieżni za pomocą ekranu dotykowego 
oraz opcjonalnie automatycznym nachyleniem pasa bieżni,

• system pomp filtracyjnych,
• zdalny dostęp do aktualizacji oprogramowania i diagnostyki 

usterek,
• bieżni można używać także bez wody jako bieżni suchej,
• automatyczne krótkie i długie cykle czyszczenia bieżni.

Wymiary:

• bieżnia — 196 x 76 x 149,5 cm (dł. x szer. x wys.),
• zbiornik na wodę — 110 x 63 x 184 cm (dł. x szer. x wys.),
• filtr wody — 96 x 65 x 133 cm (dł. x szer. x wys.),
• długość bieżni z otwartymi drzwiami z obu stron - 330,37 cm,
• szerokość drzwi - 75,7 cm.

330,37 cm

75,7 cm

160,6 cm

44,4 cm
58 cm

Bieżnia wodnaBieżnie treningowe i rehabilitacyjne
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Zabiegi hydroterapii na bieżni wodnej stanowią            
najnowocześniejszą i najefektywniejszą metodę fizjoterapii 
weterynaryjnej. Znajdują one bardzo szerokie zastosowanie 
w rehabilitacji zwierząt z problemami ortopedycznymi, 
neurologicznymi, w leczeniu otyłości, a także w treningu psów 
sportowych i wystawowych. 

Wypór hydrostatyczny pozwala trenować w warunkach odciążenia, 
co w porównaniu do standardowych ćwiczeń na lądzie jest 
znacznie bezpieczniejsze szczególnie w przypadku schorzeń 
ortopedycznych i neurologicznych, a jednocześnie pozwala na 
reedukację chodu u pacjentów neurologicznych. Opór wody 
z kolei umożliwia lepszą i intensywniejszą pracę mięśni. 

Bieżnia wodna dzięki rozwojowi fizjoterapii weterynaryjnej 
stała się nieodzownym i w wielu przypadkach niezastąpionym 
elementem gabinetu rehabilitacji zarówno w przypadku 
pacjentów neurologicznych, jak i ortopedycznych. Przywrócenie 
możliwość chodu po zabiegach chirurgicznych nie zawsze wiąże 
się z przywróceniem funkcji chodu. Dla uzyskania najlepszych 
rezultatów zaleca się połączenie zabiegów na bieżni wodnej              
z kinezy- i fizykoterapią. To złoty standard w holistycznym 
podejściu do pacjenta i terapii.

Hydroterapia wodna Fizjopet

Bieżnia Fizjopet w Sprawnej Bestii w Warszawie

Porównanie modeli bieżni wodnych FIZJOPET:

Przeznaczenie: 

Maks. waga pacjenta [kg]:

Maks. prędkość [km/h]:

Maks. głębokość [cm]:

Długość użyteczna taśmy [cm]:

Szerokość taśmy [cm]:

Objętość użytkowa wody [l]:

Długość [cm]:

Szerokość [cm]:

Wysokość [cm]:

Masa własna [kg]:

Zakres temperatur wody [°C]:

Zaawansowany, wydajny system filtracji:

Przeciwprąd:

Automatyczne uzupełnianie wody:

Wymiennik ciepła:

Podłączenie do instalacji basenowej:

Filtr piaskowy:

Automatyczna dezynfekcja:

Lampa UV:

Pokrowiec termiczny:

Napęd hydrauliczny:

Bezpieczne szyby:

Pulpit wodoodporny:

Pulpit z panelem LCD:

Pulpit z kolorowym wyśw. LCD:

Podłączenie do internetu:

Zasilanie 400V:

Zasilanie 230V:

Obsługa bez wchodzenia do wody:

Obsługa w pozycji wyprostowanej:

Wejście od góry, ruchoma podłoga:

Wyrób certyfikowany jako medyczny:

FIZJOPET 

BASIC

wersja

ekonomiczna

psy i koty

90

2,5

0-65

146

45

800

170

67

117

350

20-40

✓

x

x

x

✓

✓

x

x

✓

✓

✓

✓

x

x

x

✓

✓

✓

✓

✓

x

FIZJOPET 

STANDARD

wersja

optymalna

psy i koty

100

3,0

0-65

146

45

800

170

67

117

400

20-40

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

✓

x

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

FIZJOPET 

COMFORT

wersja

zaawansowana

psy i koty

100

3,0

0-65

146

45

800

170

67

117

400

20-40

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

x

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Bieżnia wodna Bieżnia wodnaBieżnie treningowe i rehabilitacyjne
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Diagnostyka chodu  Systemy wideoanalizy

Simi oferuje najlepsze oprogramowanie do analizy ruchu, które zapewnia dokładne 
wyniki. Oprogramowanie jest z powodzeniem wykorzystywane w badaniach 
i praktyce weterynaryjnej m.in. do uzyskiwania istotnych informacji na temat 
nieprawidłowej postawy, asymetrii lub urazów i kulawizny koni i psów.

Medycyna weterynaryjna oparta na dowodach - analiza ruchu            
w diagnostyce, terapii i prewencji

Wiedza zgromadzona przez oprogramowanie Simi może znacząco wpłynąć 
na wybór odpowiednich podków oraz pozwala ponownie sprawdzić kulawiznę                         
i chód koni. Kluczowym zagadnieniem jest zapobieganie kontuzjom. Simi Motion  
umożliwia wczesne wykrycie  asymetrii, co pozwala uniknąć wielu urazów i uszkodzeń 
ciała. To kompleksowa platforma pozwalająca na zbudowanie zaawansowanego 
systemu do analizy ruchu 2D/3D, która jest kompatybilna z innymi urządzeniami 
pomiarowymi, takimi jak platformy naciskowe czy systemy do EMG. Niewątpliwą 
zaletą Simi jest możliwość konfiguracji oprogramowania do indywidualnych potrzeb 
użytkownika.

Simi Motion znajduje zastosowanie w sporcie jeździeckim i może pomóc                            
w optymalizacji wyników sportowych. Pomiarów można dokonać także podczas 
wyścigów lub zawodów. Dane wzbogacone o kompleksową analizę ruchu są 
świetną bazą do planowania kolejnych działań. Oprogramowanie rejestruje 
obraz wideo, który pozwala na bardzo dokładny pomiar parametrów ruchu oraz 
archiwizację danych do późniejszej oceny postępów w rehabilitacji. Wbudowane 
narzędzia do analizy umożliwiają im m.in. porównywanie: kątów w stawach, 
przyspieszeń, symetrii i sił poszczególnych układów. 

Simi Shape umożliwia pracę bez markerów, co jest szczególnie ważne w pracy ze 
zwierzętami z długą sierścią. Dla uzyskania jeszcze lepszych rezultatów zaleca się 
hybrydowy wariant analizy - ze znacznikami oraz bez nich.

Analiza ruchu konia

Cechy charakterystyczne:

• pomiar parametrów związanych z dynamiką  
i kinematyką ruchu,

• rejestracja danych i obrazu za pomocą kamer 
cyfrowych,

• generowanie obrazu 3D z danych,
• wyznaczanie trajektorii ruchu 

punktów lub segmentów,
• przedstawia wykresy zmierzonych wartości,  

(prędkości, przyspieszenia, kątów),
• współpraca z platformami do pomiaru siły 

AMTI, Bertec, Kistler,
• kompatybilność z systemami do pomiaru 

EMG i do pomiaru nacisku na podłoże 
(Tekscan, RSscan, Paromed),

• automatyczne śledzenie i wykrywanie 
aktywnych markerów LED,

• śledzenie obrazu na podstawie sylwetki,
• współpraca z szybkimi kamerami 

pracującymi w wysokiej rozdzielczości 
(nawet 200 kl/s na 3 MPx),

• obsługa systemu zawierającego do 8 kamer,
• współpraca z kamerami przemysłowymi,
• generowanie przejrzystych raportów (.pdf, 

.xls),
• możliwość eksportowania danych do 

formatu .ascii, .c3d i innych formatów 3D.

https://meden.com.pl/oferta/aparaty-emg/2937-telemetryczny-monitoring-sygnalu-ekg-emotion-ecg.html
https://meden.com.pl/oferta/innowacyjna-diagnostyka-neurologiczna/1233-system-diagnostyki-ukladu-kostno-szkieletowego-simi-motion-twin.html
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Systemy wideoanalizy Diagnostyka chodu  

Hoof SystemTM to rewolucyjne rozwiązanie do analizy, 
interpretacji, diagnostyki i leczenia chorób układu ruchu koni oraz 
dużych zwierząt. System łączy w sobie osiągnięcia praktycznej 
biomechaniki oraz technologii komputerowej. Badania 
przeprowadzane przy użyciu systemów Tekscan oraz uzyskane 
na ich podstawie dane (obiektywne i kwantyfikowalne) pomagają 
w wyborze optymalnej metody leczenia wielu dolegliwości 
kopyt oraz innych zaburzeń związanych z aparatem ruchu - 
zarówno u koni podkutych, jak i bez podków. System świetnie 
sprawdza się w warunkach klinicznych, jak i w terenie (m.in. dzięki 
bezprzewodowej łączności).

Funkcje i zalety Hoof System:

• Hoof System to specjalnie zaprojektowane urządzenie do 
badania rozkładu ciśnień podczas chodu koni,

• pozwala na szybsze rozpoznanie kulawizny, zapewniając 
wczesną obiektywną ocenę i możliwość szybkiego 
wprowadzenia właściwego leczenia,

• niezwykle przydatny w badaniu koni przed zakupem lub 
testowaniu wydajności,

• łatwy w stosowaniu zarówno u koni podkutych, jak i bez 
podków,

• analizuje i automatycznie przetwarza dane, co pozwala na 
drukowanie gotowych formularzy z konkretnego badania wraz 
z wykresami,

• funkcja łączności bezprzewodowej umożliwia dokładne 
rejestrowanie naturalnego chodu konia w odległości do 100 
metrów od komputera,

• szybkość skanowania 100 Hz.

Hoof System Tekscan jest stosowany przez lekarzy weterynarii, 
specjalistów i badaczy gdyż pozwala na:

• wykrywanie zaburzenia równowagi kopyt,
• rozróżnianie przyczyn kulawizny, takich jak ochwat, choroby 

trzeszczek kopytowych czy choroba zwyrodnieniowa stawów,
• projektowanie i ocenę odpowiednich podków dla koni 

sportowych.

Systemy Tekscan składają się ze skanującej elektroniki, 
oprogramowania oraz opatentowanych czujników 
cienkowarstwowych. Dane są przesyłane bezprzewodowo do 
komputera, co umożliwia szeroki zakres aplikacji. Badany pacjent 
może znajdować się w odległości do 100 m od badającego, 
a dane mogą być zapisywane i wyświetlane na komputerze 
w czasie rzeczywistym (prędkości skanowania do 100 Hz są 
dostępne z łącznością bezprzewodową).

Zestaw obejmuje:

• 2 mankiety VersaTek™
• hub 2-portowy VersaTek™
• płyta CD z oprogramowaniem do diagnostyki ruchu koni
• czujniki kopytowe model nr 3200E
• jednostka bezprzewodowa do przesyłania danych.

Zestaw Hoof System

Cechy charakterystyczne oprogramowania:

• dostępne w kilku językach (np. polskim, hiszpańskim, 
francuskim i niemieckim),

• wyświetlanie danych 2D i 3D w czasie rzeczywistym/danych 
zarejestrowanych,

• wyświetlanie powierzchni kontaktu, średniego i maksymalnego 
ciśnienia oraz środka ciśnienia i jego trajektorii,

• przeglądanie zarejestrowanych danych klatka po klatce,
• bezpośrednie porównanie stanu przed i po leczeniu,
• możliwość pomiaru odległości między dwoma punktami 

(anatomiczne punkty orientacyjne lub inne wybrane miejsca),
• izolowanie i analiza określonych regionów kopyta,
• import i eksport plików oraz filmów.

Dane techniczne:

Model czujników:

Technologia: 

Ilość czujników na każde kopyto: 

Zasięg ciśnień [kPa]:

Grubość [mm]:

Częstotliwość próbkowania [Hz]:

Zasięg bezprzewodowego przesyłu danych [m]:

Wymiary [cm]:

3200E

oporowa

1089

2069

0,22

do 100/<100

do 100/<100

16,75 x 16,76

Pomiary tensometryczne

https://meden.com.pl/oferta/aparaty-emg/2937-telemetryczny-monitoring-sygnalu-ekg-emotion-ecg.html


60    Rehabilitacja weterynaryjna – zoofizjoterapia

Diagnostyka chodu Pomiary tensometryczne

Wysokiej rozdzielczości systemy chodnikowe Tekscan Walkway 
dostarczają obiektywnych danych do obserwacji i oceny 
ilościowej analizy chodu zwierząt i kulawizny. Kompleksowe dane 
umożliwiają również dobór efektywnych oraz indywidualnych 
planów leczenia. Dzięki różnym rozmiarom i wielu opcjom 
rozdzielczości systemy świetnie sprawdzają się podczas badań 
chodu różnych zwierząt – szczurów, kurczaków, kotów, owiec 
krów, koni i innych. System Walkway można szybko i łatwo 
zintegrować z EMG lub technologią MoCap (Motion Capture). 

Walkway – najcieńszy system o wysokiej 
rozdzielczości dostępny na rynku!

• oszczędność czasu dzięki automatycznemu obliczaniu 
parametrów chodu,

• automatyczna analiza związku między wieloma uderzeniami 
łap/kopyt,

• ocena mobilności kończyn (kopyt/łap),
• obiektywne dokumentowanie ograniczeń zakresu ruchu                                   

i postępów w rehabilitacji.

Dlaczego warto wybrać Tekscan Walkway?

Przykładowe zastosowania dla Tekscan Walkway 
o wysokiej rozdzielczości:

• szybka identyfikacja kulawizny za pomocą danych o symetrii 
lub asymetrii chodu,

• wgląd w rozbieżność profilu nacisku między przednią a tylną 
lub lewą i prawą kończyną,

• ocena wysokiego lub niskiego ciśnienia oraz odchylonych 
trajektorii centrum siły z powodu kulawizny i zaburzonego 
chodu,

• obiektywna ocena zmiany przed i po leczeniu (chirurgicznym, 
rehabilitacji lub farmakoterapii),

• monitorowanie poprawy siły i obciążenia,
• automatyczne obliczanie wszystkich parametrów chodu,
• analiza ilościowa wzorców chodu na kilku etapach.

Oprogramowanie Animal Walkway Tekscan zostało specjalnie 
zaprojektowane do wykrywania różnic we wzorach uderzeń między 
czworonożnymi lub dwunożnymi pacjentami. Oprogramowanie jest 
kompatybilne z aktualnymi systemami operacyjnymi Windows.

Wykrywanie wzorów uderzeń zwierząt czworonożnych                                            
i dwunożnych:

• wyświetlanie danych 2D i 3D w czasie rzeczywistym oraz danych 
zarejestrowanych wcześniej,

• automatyczne wykrywanie fazy podporu, przeniesienia i uderzenia 
łapą,

• wyświetlanie uśrednionego profilu ciśnienia szczytowego dla 
wielu wybranych uderzeń kopyt/łap,

• krzywa chodu, ciśnienie szczytowe, uogólnienie wzorca chodu               
i impuls wyświetlane na wykresie siły w funkcji czasu,

• wyświetlanie centrum siły i jej trajektorii,
• bezpośrednie porównania warunków przed i po leczeniu,
• możliwość eksportu i udostępnienia profilu ciśnienia w innym 

formacie wideo (*.avi),
• wyświetlacze fazowe klatka po klatce, pojedyncze                                                              

i wielostanowiskowe.

• tabela chodu - pokazuje kluczowe parametry dla całego cyklu 
chodu,

• tabela podporu-kroczenia - dostarcza indywidualne dane dla 
lewej przedniej, lewej tylnej, prawej przedniej i prawej tylnej łapy 
bądź kopyta,

• tabela symetrii - ukazuje wynik symetrii (lub indeks) między 
przednią i tylną oraz lewą i prawą stroną (w %).

Automatyczne obliczanie parametrów chodu 
przedstawione na intuicyjnych tabelach:

MatScan XL Walkway przeznaczony do diagnostyki chodu dużych 
zwierząt kopytnych, m.in. koni i krów.

Model

MXLE2 

Model

czujników

(2) 5400N 

Aktywna część

pomiarowa [cm]

176,8 x 57,8   

Ilość elementów

pomiarowych

3 536

Wymiary 

całkowite [cm]

254 x 106,7 

MatScan XL Walkway
duże zwierzęta kopytne
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Pomiary tensometryczne Diagnostyka chodu Pomiary tensometryczne

High-Resolution Walkway to system o dużej rozdzielczości, 
który może być stosowany do różnych zwierząt, w tym kotów, 
psów, drobiu, małych kopytnych i średniej wielkości (np. owce 
czy świnie). Podczas testowania zwierząt z kopytami zaleca się 
stosowanie ochraniaczy na kopyta wykonanych z cienkiego 
neoprenu.

Model

HRV2 

HRV3 

HRV4 

HRV5

HRV6

HRV7

Model

czujników

(2) 7101 lub 7101e

(3) 7101 lub 7101e

(4) 7101 lub 7101e

(5) 7101 lub 7101e

(6) 7101 lub 7101e

(7) 7101 lub 7101e

Aktywna część

pomiarowa [cm]

97,5  x 44,7

146,3 x 44,7

195,1 x 44,7

 243,8 x 44,7

292,6 x 44,7

341,4 x 44,7

Ilość elementów

pomiarowych

16 704

25 056

33 408

42 240

50 688

59 136

Wymiary 

całkowite [cm]

110,5 x 58,4

158,8 x 58,4

207 x 58,4

256,5 x 58,4

304,8 x 58,4

353 x 58,4

Very High-Resolution Walkway to system o bardzo dużej 
rozdzielczości, który został stworzony z myślą o najmniejszych 
pacjentach – myszach, szczurach, świnkach morskich, a także  
małych zwierzętach egzotycznych takich jak np. małe jaszczurki.

Model

VH2 

VH3 

VH4 

Model

czujników

(2) 5101

(3) 5101

(4) 5101

Aktywna część

pomiarowa [cm]

22,4 x 11,2 

33,5 x 11,2 

44,7 x 11,2 

Ilość elementów

pomiarowych

3 872

5 808

7 744

Wymiary 

całkowite [cm]

25,9 x 34

37 x 34

48 x 34 

Docelowi pacjenci:  

Model czujników:

Technologia:

Gęstość czujników [na cm2]:

Wysokość platformy [cm]:

W zestawie:

Częstotliwość pomiarowa [Hz]:

Komunikacja: 

Zakres ciśnień [kPa]:

Zasilanie: 

High-Resolution Walkway

psy, koty, małe zwierzęta kopytne, ptaki 

7101 

oporowa

3,9 

0,57

2 mankiety VersaTekTM i 1 VersaTek 

2-portowy rozdzielacz na system

185

USB 2.0

276, 518, 862

Zasilacz 0.35 A, 100-200 VAC, 50-60 cykli

Very High-Resolution Walkway

gryzonie, małe jaszczurki 

5101 

oporowa

15,5 

0,57

1 uchwyt EvolutionTM na każdy system 

oraz wieloportowy rozdzielacz USB 

100

USB 2.0

41, 69, 345, 1034 

USB BUS

MatScan XL 2 Walkway

konie, krowy, lamy  

5400N (x2) 

oporowa

0,3

0,80

2 uchwyty EvolutionTM 

100

USB 2.0

28, 648 

USB BUS 0.2A 5VDC 

Very High-Resolution Walkway
małe gryzonie

High-Resolution Walkway
zwierzęta średniej wielkości

Dane techniczne:
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Animal System StridewayTM to pierwszy w pełni modułowy system do pomiaru 
rozkładu ciśnienia na podłożu podczas chodu zwierząt. System w sposób 
obiektywny rejestruje siłę i rozkład ciśnienia na podłożu oraz czas, dystans oraz 
wiele innych parametrów. 

Uproszczona analiza chodu zwierząt za pomocą StridewayTM

Szybko i łatwo uzyskaj wszystkie dane potrzebne do dokładnej analizy chodu, 
kulawizny i oceny leczenia za pomocą StridewayTM. Dane dotyczące nacisku mogą 
zapewnić wgląd w czynniki wpływające na chód zwierząt, które w przypadku 
innego badania mogłyby pozostać niezauważone.

• platforma modułowa rejestruje wielokrotne uderzenia kończynami w jednym 
przejściu,

• dokładna obserwacja i kwantyzacja kulawizny u kotów i psów
• automatyczne wyliczanie symetrii lewa/prawa, długości kroku, czasów, kadencji, 

prędkości, dystansu oraz pozycji w cyklu chodu,
• ocena ciśnienia i siły kroku każdej kończyny,
• szybki proces konfiguracji i gromadzenia danych.

Optymalne wymiary:

• wymiary platformy (aktywna część pomiarowa) – szer. 65, dł. od 130 aż do 520 
cm,

• wymiary platformy – szer. 91, dł. 260 - 650 cm (w zależności od modelu),
• wysokość platformy – 15 mm – zmniejsza ryzyko potknięcia.

Cechy charakterystyczne:

System Strideway™ jest używany przez lekarzy weterynarii, specjalistów oraz 
badaczy m.in. dzięki takim funkcjonalnościom jak: 

• szybka identyfikacja kulawizny za pomocą danych o symetrii i asymetrii chodu,
• wgląd w rozbieżność profilu nacisku między przednią a tylną lub lewą i prawą 

kończyną,
• obiektywna ocena poprawy stanu klinicznego przed i po leczeniu (chirurgicznym, 

rehabilitacji lub farmakoterapii),
• monitorowanie poprawy siły i obciążenia,
• dokumentacja problemów z mobilnością.

• StridewayTM to modułowy system analizy 
chodu dostępny w długościach 1 - 5 m. 
System obejmuje wbudowaną elektronikę 
skanującą, oprogramowanie i opatentowane 
czujniki cienkowarstwowe. Każdorazowe 
włączenie i konfiguracja systemu ograniczają 
się do podłączenia 2 przewodów: 
zasilającego oraz USB. 

• System jest wyposażony w 2 maty bez 
czujników - jedną na początku, drugą na 
końcu, co zapewnia komfortową adaptację 
chodu przed rozpoczęciem przechwytywania 
danych. Eliminuje to również artefakty 
spowodowane odmiennością chodu                       
w styczności z nowym podłożem.

• StridewayTM gwarantuje wszechstronne 
opcje konfiguracji odpowiednie dla każdego 
zastosowania. Wieloletnie doświadczenie 
w analizie chodu różnych typów zwierząt 
pozwala na dobranie optymalnego 
rozwiązania.

Konfiguracja:

Informacje o chodzie są wyświetlane na różne 
sposoby - w formie wykresów, profili ciśnienia 
lub tabel - aby umożliwić szybką identyfikację 
asymetrii, kulawizny lub skuteczności leczenia.

Charakterystyka oprogramowania 
Strideway:

Diagnostyka chodu Pomiary tensometryczne

• dokładne parametry przestrzenne, czasowe 
i kinetyczne,

• pomiary ciśnienia podeszwowego i dane 
dotyczące siły,

• wyświetlanie uśrednionego profilu ciśnienia 
szczytowego dla wielu wybranych uderzeń 
kończyn,

• automatyczne wykrywanie podporu                                 
i uderzenia łapą.

Wybrane funkcje:
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Konfiguracja:

Pomiary tensometryczne Diagnostyka chodu Pomiary tensometryczne

• tabele zawierają informacje o krokach, podporze i czasie przeniesienia dla 
każdej łapy oraz różnice między kończynami,

• tabela symetrii przedstawia wynik symetrii między kończynami, 
• oszacowanie względnej lub bezwzględnej siły oraz obszaru kontaktu dla 

rejestrowanego badania,
• wyświetlanie centrum siły i jej trajektorii,
• wyświetlanie danych 2D i 3D w czasie rzeczywistym, 
• synchronizacja z wideo,
• import i eksport plików z filmami od klienta.

Automatyczne obliczanie parametrów chodu:

• minimalna masa ciała pacjenta: 11,34 kg, 
• system dedykowany średnim i dużym psom,
• częstotliwość pomiarowa: 500 Hz,
• zakres ciśnień: 276, 518, 862 kPa,
• technologia: oporowa,
• model systemu: SRSW2 - SRSW8,
• model czujników: 3160,
• gęstość: 0,968/cm2,
• liczba elementów pomiarowych na moduł: 4 

096,
• wysokość platformy: 15 mm,
• komunikacja: USB 2.0,
• waga pojedynczego modułu: 6,58 kg,
• zasilanie: zasilacz 100-240 VAC 50/60 Hz, 

IEC320. 

Konfiguracja dla większych zwierząt 
> 11,34 kg:

• minimalna masa ciała pacjenta: 4,53 kg, 
• system dla psów od małych do dużych ras,
• częstotliwość pomiarowa: 250 Hz,
• zakres ciśnień: 276, 518, 862 kPa,
• technologia: oporowa,
• model systemu:  HRSW2 - HRSW8,
• model czujników: 3164,
• gęstość: 3,88/cm2, 
• liczba elementów pomiarowych na moduł: 16 

256,
• wysokość platformy: 15 mm,
• komunikacja: USB 2.0,
• waga pojedynczego modułu: 6,58 kg,
• zasilanie: zasilacz 100-240 VAC 50/60 Hz, 

IEC320.

Konfiguracja dla małych zwierząt 
> 4,53 kg

Wymiary modeli Systemu Strideway:

Model

Strideway 2 

Strideway 3

Strideway 4

Strideway 5

Strideway 6

Strideway 7

Strideway 8

Aktywna część pomiarowa [m]

0,65 x 1,3  

0,65 x 1,95 

0,65 x 2,60 

0,65 x 3,25 

0,65 x 3,90 

0,65 x 4,55 

0,65 x 5,20 

Wymiary całkowite systemu [m]

0,91 x 2,60 

0,91 x 3,25  

0,91 x 3,90 

0,91 x 4,55  

0,91 x 5,20  

0,91 x 5,85 

0,91 x 6,50 

Z a u w a ż o n o 
znacznie mniejszą 
siłę w lewej tylnej 
łapie (kolor morski), 
wskazując na problem 
lub kalectwo

Strideway zapisuje siłę wytworzoną przez każdą z łap zwierzęcia

Wysoka rozdzielczość

Standardowa rozdzielczość
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Goniometr metalowy na palec Deluxe - 6 cali 180°

Goniometr metalowy na palec mierzący zakres ruchomości stawów 
palca i dłoni.

Goniometr metalowy na palec - 3,5 calowy

Goniometr metalowy na palec mierzący zakres ruchomości 
stawów palca i dłoni.

Profesjonalny zestaw 6 metalowych 
goniometrów

Profesjonalny zestaw 6 metalowych 
goniometrów umieszczonych w wygodnej 
walizce.

Goniometr plastikowy, przezroczysty 6 - calowy

Przezroczysty, plastikowy goniometr – ramiona 6", głowica obrotowa 
360°.

Goniometr plastikowy, przezroczysty 8 
-  calowy

Przezroczysty, plastikowy goniometr 8". 

Goniometr plastikowy, przezroczysty 12 
-  calowy

Goniometr plastikowy - ramiona 12", pomiar 
360°.

Goniometr metalowy ramiona 8 cali

Goniometr metalowy przeznaczony do mierzenia zakresu 
ruchomości rozmaitych stawów - ramiona 8".

Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe
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Goniometr metalowy 14 cali (180°)

Goniometr metalowy 14" (35 cm) 180°.

Goniometr metalowy - 18 cali

Goniometr metalowy mierzący zakres ruchomości małych stawów 
– ramiona o długości 18".

Goniometr metalowy 14 cali (360°)

Goniometr metalowy 14" mierzący zakres ruchomości rozmaitych 
stawów do 360°.

Cyfrowy goniometr EasyAngle

Wysokiej jakości goniometr cyfrowy, umożliwiający pomiar 
wszystkich stawów.

Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Młotek neurologiczny Babińskiego

Młotek neurologiczny Babińskiego  używany 
przez lekarzy do badania neurologicznego 
głębokich odruchów, mającego na celu 
wykrycie nieprawidłowości w układzie 
nerwowym.

Młotek neurologiczny Buck

Młotek neurologiczny Buck przeznaczony 
do wywołania reakcji podczas badania 
neurologicznego.

Młotek neurologiczny Taylora

Młotek neurologiczny Taylora stosowany 
przez lekarzy w celu wywołania reakcji 
podczas badania neurologicznego. Młotek 
Taylora jest niezbędnym wyposażeniem 
każdego gabinetu, w którym prowadzone 
są badania neurologiczne.

Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe
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Wózki inwalidzkie  

K9 to amerykańska marka sprzętu wspierającego mobilność 
zwierząt – psów, kotów, a także innych gatunków. Dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu K9 oferuje szeroki wachlarz 
produktów wysokiej jakości oraz w wielu rozmiarach m.in.:
• wózki na niedowład tylni, przedni lub pełne wsparcie,
• uprzęże, nosidła i szelki,
• buty ochronne i rehabilitacyjne.

Rear Support Dog Wheelchair

Cat Wheelchair

Walkabout Airlift

Full Support Dog Wheelchair

Protect-A-Pet

https://meden.com.pl/oferta/aparaty-emg/2937-telemetryczny-monitoring-sygnalu-ekg-emotion-ecg.html
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Walkabout Airlift

Protect-A-Pet

Piłki i poduszki sensomotoryczne 

Disco Sport

Poduszka do ćwiczeń równowagi. Dysk sensoryczny o średnicy 55 cm z wypustkami po jednej stronie, kolor pomarańczowy.

Poduszka Balance-Pad Elite Mini

Balance-Pad Elite Mini to model opracowany dla wymagających użytkowników, 
ceniących trening funkcjonalny. Dzięki niewielkim rozmiarom idealnie sprawdzi się 
podczas podróży.

Tor do ćwiczeń równoważnych Balance 
Beam

Wykonany z miękkiej gąbki, przeznaczony 
do ćwiczenia równowagi, koordynacji                                     
i stabilności.

Disc'o'Sit

Podkładka korekcyjna do siedzenia i ćwiczeń o średnicy 39 cm, kolor niebieski, maksymalne obciążenie 120 kg.

Nieodzowną częścią rehabilitacji pacjentów weterynaryjnych są ćwiczenia aktywne. Dzięki nim wzmocnimy mięśnie, zwiększymy zakres 
ruchu w stawach oraz usprawnimy ich balans. Przydatne podczas ćwiczeń są piłki, wałki rehabilitacyjne i poduszki sensomotoryczne. 
Przy ich wyborze warto zwrócić uwagę na trwałość oraz przyczepność. Polecamy państwu sprawdzone w rehabilitacji produkty firmy 
Airex oraz Gymnic. 
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Gymnic Plus

Piłka do ćwiczeń o średnicy 55, 65 lub 75 cm. Specjalny materiał zapobiega nagłemu pęknięciu piłki oraz ewentualnym upadkom 
na skutek jej przebicia. Piłka została dopasowana do potrzeb specyficznej grupy odbiorców - pacjentów wysokiego ryzyka. Świetnie 
sprawdzi się w przypadku ćwiczeń, których poziom trudności określa się jako wysoki. Wzmocnieniu ulegają równowaga, koordynacja 
ruchów oraz mięśnie (szczególnie mięśnie wspomagające kręgosłup), a także środkowe partie ciała. 

Physio Roll

Konstrukcja piłki w kształcie fistaszka sprawia, że jest to cenne narzędzie fizjoterapeutyczne i treningowe. Physio Rolls są łatwiejsze 
w użyciu niż tradycyjne piłki gimnastyczne, ponieważ ruch jest ograniczony do przodu i do tyłu, co zapewnia lepszą stabilność podczas 
ćwiczeń. Szeroki kształt fistaszka zapewnia dodatkowe wsparcie, dzięki czemu użytkownicy mogą bezpiecznie ćwiczyć. Terapeuta może 
siedzieć na piłce i kontrolować ruchy pacjenta. Physio Roll od wielu lat stał się klasykiem w praktyce fizjoterapeutycznej: jest idealny dla 
zwierząt, które mają problemy z koordynacją i równowagą.

Gymnic Classic

Piłka do ćwiczeń, której średnica wynosi 45 cm. Specjalny materiał zapobiega nagłemu pęknięciu piłki oraz ewentualnym upadkom 
w przypadku jej przebicia. Może być stosowana podczas ćwiczeń o różnym poziomie trudności. W trakcie treningu wzmocnieniu ulegają 
równowaga, koordynacja ruchów oraz mięśnie (szczególnie mięśnie wspomagające kręgosłup), a także środkowe partie ciała. 

Piłki i poduszki sensomotoryczne 
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Poduszka sensoryczna na podkładce Disco Dome

Disco Dome z miękkim nadmuchiwanym pomarańczowym dyskiem na podstawce. Poduszka może być również używana oddzielnie do 
bardziej wymagających ćwiczeń równowagi (dostępna również jako osobna pozycja: patrz Disco Sport). Poprzez poziom nadmuchania 
można regulować poziom stabilizacji. Rozmiar: podstawa Ø 60 cm, dysk Ø 55 cm.

Core Balance

Core Balance to wielofunkcyjne narzędzie, które nadaje się do różnych rodzajów treningu, m.in. do rehabilitacji po kontuzji stawu 
kolanowego i stawu skokowego. Jest to miękka, zielona nadmuchiwana półkula z twardą podstawą. Możesz napompować produkt do 
wymaganego poziomu stabilności. Przydatna pomoc w poprawie równowagi i koordynacji, polecana również do ćwiczeń rozciągających, 
gibkościowych i stabilizacyjnych. Rozmiar: Ø 47 cm, wysokość 25 cm; półkula Ø 40 cm, wysokość 20 cm.

Physio Roll Plus

Physio Roll Plus jest równie sprężysty, co klasyczny Physio Roll. Dodatkowo materiał BRQ (Burst Resistant Quality) zapewnia większe 
bezpieczeństwo użytkownika w przypadku przebicia. W przypadku przebicia piłka powoli wypuszcza powietrze. System BRQ 
współpracuje z maks. 120 kg. System BRQ jest oznaczony logo Burst Resistant Quality. Ich specyficzna formuła zapobiega pęknięciu 
piłki w przypadku przebicia. Piłki BRQ mają te same cechy sprężystości, co piłki o standardowej jakości. Rozmiary maks.: Ø 55 cm, dł. 
90 cm oraz Ø 70 cm, długość 115 cm.

Piłki i poduszki sensomotoryczne 
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Multiactiv Stones

Multiactiv Stones to zestaw sześciu półkul z małymi wypustkami na ich powierzchni. Produkt jest idealny do rozwijania równowagi 
i propriocepcji. Ponieważ każda półkula jest wyposażona w korek u podstawy, możesz napełnić produkt wodą w celu uzyskania 
większej stabilności. Co więcej, możesz włożyć standardowy kij (średnica 2,5 cm - 1 cal) w dedykowanym górnym otworze do bardziej 
wymagających aktywności. Jeśli chcesz, aby półkule były mniej stabilne, użyj ich do góry nogami. Rozmiar: Ø 16 cm, wysokość 8 cm.

Mata Bene-Feet

Dzięki długim, elastycznym wypustkom Mata Bene-Feet pozwala na wysoce funkcjonalny trening aktywno-reaktywny. Ten dynamiczny 
trening połączony z masażem ma wiele korzystnych efektów, ponieważ poprawia krążenie krwi, rozluźnia mięśnie i pobudza odruchy. 
Produkt składa się z dwóch mat, które można używać osobno lub łączyć w jedną całość. Matę Bene-Feet łatwo myje się się wodą 
z mydłem. Rozmiar: 23 x 14 x 4 cm.

Junior Stones

Stworzone do treningu równowagi i priopriocepcji gładkie półkule w różnych kolorach. W zestawie 6 półkul. Rozmiar: Ø 14 cm, wysokość 
6 cm.

Piłki i poduszki sensomotoryczne 
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Stability Wheel 

Ta poduszka propriocepcyjna jest ważnym narzędziem do treningu i rehabilitacji, ponieważ umożliwia wykonywanie różnego rodzaju 
ćwiczeń poprawiających równowagę, napięcie mięśniowe i postawę. Napompuj produkt do wymaganego poziomu stabilności. Rozmiar: 
Ø 40 cm, wysokość 9 cm.

Movin’Sit

Movin’Sit to nadmuchiwana poduszka do treningu kinezyterapii. 
U zwierząt sprawdzi się jako poduszka treningowa podczas 
rehabilitacji lub treningu funkcjonalnego. Dzięki pompowaniu 
można łatwo dostosować poziom stabilności. 

Trigger Roll 

Jest to średniej wielkości nadmuchiwany roller z delikatnymi 
sensorycznymi guzkami na jego powierzchni. Poprzez ruch 
i masaż zapewnia głęboką i skoncentrowaną stymulację 
mięśni, która ułatwia rozluźnianie mięśniowo-powięziowe. 
Bardzo skuteczny w przypadku obszarów ciała dotkniętych 
długotrwałymi przykurczami. Nazwa „Trigger Roll” określa działanie 
fizjoterapeutyczne i chiropraktyczne na punkty spustowe. Dzięki 
napompowaniu możesz łatwo regulować twardość rolki. Rozmiar: 
maks. Ø 16 cm, długość 30 cm.

Piłki i poduszki sensomotoryczne 
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Chirurgia laserowa

Zabiegi chirurgiczne z wykorzystaniem laserów są coraz 
częściej spotykane oraz pożądane w medycynie weterynaryjnej. 
Decyduje o tym większa dostępność oraz niższa cena urządzeń,      
oszczędność czasu, a także duża wygoda operatora. Chirurgia 
laserowa oferuje również większy komfort dla pacjenta: szybsze 
gojenie wraz z mniejszą ilością powikłań pooperacyjnych, 
mniejszych obrzęk w przypadku zabiegów w obrębie jamy 
ustnej (BOAS) krótszy czas znieczulenia, mniejszy poziom 
pooperacyjnego bólu. Lasery mogą stanowić doskonałe narzędzie 
w rękach chirurga, a korzyści związane z ich użytkowaniem 
wzbogacają w istotny sposób wzbogacić codzienną praktykę 
weterynaryjnych chirurgów. 

Przy użyciu lasera można przeprowadzić praktycznie wszystkie 
zabiegi, które są standardowo przeprowadzane przy pomocy 
skalpela. Jednak w niektórych przypadkach laser chirurgiczny 
okazuje się być znacznie lepszym rozwiązaniem niż tradycyjna 
technika chirurgiczna. 

Laser CO
2
 stosuje się do zabiegów w obrębie jamy ustnej                                      

i nosowej (BOAS), przewodu pokarmowego oraz układu moczowo-
płciowego, niektórych procedur okulistycznych, a także zabiegów 
ortopedycznych i onkologicznych. Charakteryzuje się niskim 
rozproszeniem oraz niewielką penetracją w głąb tkanek co czyni go 
dobrym rozwiązaniem do cięcia, ablacji, waporyzacji oraz koagulacji 
tkanek miękkich. 

Lasery holmowe znajdą szerokie zastosowanie nie tylko                                           
w chirurgii tkanek miękkich, ale przede wszystkim w laserowej 
litotrypsji cechującej się największą skutecznością (w porównaniu do 
innych metod fragmentacji i waporyzacji złogów w obrębie układu 
moczowego, usuwania guzów pęcherza moczowego czy korekcji 
ektopowych moczowodów). Przewagą lasera holmowego nad CO

2
 

jest możliwość przekazywania energii lasera przez światłowód co 
pozwala na wykorzystanie go w endo- i laparoskopowych zabiegach 
chirurgicznych oraz neurochirurgicznych. Dedykowany do cięcia 
oraz ablacji i waporyzacji tkanek miękkich, a także litotrypsji kamieni 
moczowych. Laser holmowy staje się złotym standardem w chirurgii 
układu moczowego. 

1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Zastosowanie laseroterapii w weterynarii: 

1

2

3

4

5

6

Lasery holmowe to nowy złoty standard w litotrypsji kamieni 
moczowych

Lasery w urologii zaczęły pojawiać się już w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Dziś trudno wyobrazić sobie tę dziedzinę bez 
użycia szeroko pojętej technologii laserowej. Lasery wykorzystywane 
są w urologii głównie do dwóch typów operacji: leczenia kamicy 
nerkowej i moczowodowej oraz do leczenia przerostu prostaty, lecz 
na tym leczniczo-terapeutyczne zastosowania laserów urologicznych 
się nie kończą. 

Obecnie największym zainteresowaniem na rynku cieszy się laser 
holmowy, a dokładniej holmowo-jagowy (ho:YAG). Swoją popularność 
zdobył dzięki bardzo efektywnemu usuwaniu kamieni moczowych. 
Często używany w wyjątkowo trudnych przypadkach umożliwia 
kruszenie zarówno największych (udokumentowane do 8 cm) jak                   
i tych drobniejszych kamieni. Dużą zaletą wykorzystania technologii 
laserowej jest zmniejszony efekt „uciekania” złogu od narzędzia, jaki 
występuje przy litotrypsji mechanicznej czy ultradźwiękowej.

Medium lasera holmowego stanowi ciało stałe z domieszką holmu. 
Generuje falę długości 2080 nm o niedużej penetracji tkanki i emisji 
pulsacyjnej. Działanie lasera holmowego opiera się na efekcie 
fototermicznym, czyli zamiany promieniowania absorbowanego 
przez tkankę w energię cieplną. Te cechy sprawiły, że laser ho:YAG 
jest wręcz stworzony do roli litotryptora.

Wykorzystywany w technice PCNL (przezskórna nefrolitotrypsja) 
świetnie sprawuje się podczas małoinwazyjnych zabiegów usuwania 
kamieni z nerek. Cienkie i elastyczne włókno lasera idealnie 
nadaje się do wykorzystania w tego typu zabiegach i pozwala na 
przeprowadzenie litotrypsji przez cewkowej nawet w nerkach!

Technologia

URS sztywny

URS giętki

PCNL

Zastosowanie

Kruszenie kamieni w pęcherzu

Kruszenie kamieni w pęcherzu 

oraz nerkach

Kruszenie kamieni w nerkach

Skuteczność

Wysoka

Wysoka

Wysoka

Inwazyjność

Minimalna

Bezinwazyjna

Mała

W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć lasery holmowe 
niemieckiej firmy Dornier MedTech, Richard Wolf oraz Boston 
Scientific. Lasery te cieszą się niezawodnością oraz długą                       
i efektywną pracą. Wysoki stosunek ceny do jakości sprawia, że 
są najlepszym wyborem na rynku.

Laser holmowy Ho:YAG posiada falę świetlną o długości 2100 nm, 
która jest silnie pochłaniana przez wodę. Unikalne właściwości 
lasera holmowego czynią go użytecznym narzędziem nie tylko do 
litotrypsji wewnątrzustrojowej, przydatnym do kruszenia kamieni 
prawie wszystkich typów oraz także w innych wskazaniach 
dotyczących tkanek miękkich, jak na przykład ablacja guzów dróg 
moczowych lub rozcinanie zwężeń w obrębie górnych i dolnych 
dróg moczowych. Lasery holmowe dzielimy na lasery o małej (10-
20 W), średniej (30-50 W) i dużej mocy (60-100 W).

Zastosowanie laserów w litotrypsji

Lasery holmowe i CO
2

Dermatologia
Chirurgia tkanek miękkich
Laryngologia
Ginekologia
Stomatologia
Urologia
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Medilas H 140

MegaPulse 70+

Medilas H 140 to najmocniejszy dostępny na rynku laser holmowy. Wyposażony  
jest w regulację mocy do 140 W oraz częstotliwości pracy do 100 Hz. Wbudowany 
morcelator, niezbędny do wykonania zabiegu enukleacji stercza, czyni z lasera 
Medilas H 140 najbardziej uniwersalny laser urologiczny dostępny na świecie. 
Niska penetracja w tkance 0,3-0,4 mm gwarantuje bezpieczeństwo i brak efektów 
ubocznych podczas zabiegów laserowej enukleacji stercza (HoLEP). Duża liczba 
dostępnych akcesoriów sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającego 
operatora.

MegaPulse 70+ firmy Richard Wolf to laser holmowy o średniej mocy 70 W. 
Dzięki połączeniu dużej mocy szczytowej, częstotliwości oraz wysokiej energii, 
MegaPulse 70+ jest liderem wśród laserów holmowych o średniej mocy. Oprócz 
zabiegów litotrypsji złogów układu moczowego laser MegaPulse 70 daje możliwość 
wykonywania zabiegów enukleacji (HoLEP) stercza (małych i średnich rozmiarów). 
Dodatkowo możliwość rozbudowania o morcelator urologiczny Piranha czyni                
z lasera MegaPulse 70 kompletny system laserowy pokrywający wszystkie zabiegi 
w urologii.

Wskazania:

• enukleacja stercza,
• guzy pęcherza,
• litotrypsja złogów w układzie moczowym,
• nacięcia zwężeń układu moczowego,
• ablacja tkanki miękkiej.

Wskazania:

• enukleacja stercza,
• guzy pęcherza,
• litotrypsja złogów w układzie moczowym,
• nacięcia zwężeń układu moczowego,
• ablacja tkanek miękkich.

Chirurgia laserowa Lasery holmowe i CO
2

H SOLVO

Laser holmowy H Solvo niemieckiej firmy Dornier MedTech to urządzenie 
przeznaczone do zabiegów urologicznych. Przy mocy 30 W na końcówce włókna 
i impulsów o wysokiej energii możliwe jest kruszenie kamieni niezależnie od ich 
twardości i składu chemicznego. H Solvo idealnie nadaje się również do ablacji 
guzów czy usuwania zwężeń w układzie moczowym.

Dane techniczne:

Typ lasera:

Długość fali [nm]:

Moc szczytowa [W]:

Energia impulsów [mJ]:

Częstość impulsów [Hz]:

Dł. impulsu [µs]:

Wiązka naprowadzająca:

Zasilanie:

Sterowanie:

Ho: YAG

2080

regulowana do 30

200–3500

3–20

100–800

zielona, 532 nm, 0-390 µW, 

regulowana intensywność

115/230V AC, 50/60 Hz

 7 – calowy kolorowy ekran dotykowy
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Chirurgia laserowa Lasery holmowe i CO
2

SmartXide2 to nowoczesny laser chirurgiczny o długości fal 1060 nm i maksymalnej 
mocy 80 W. To laser przeznaczony do chirurgii minimalnie inwazyjnej, który jest 
niezwykle wszechstronnym narzędziem o naukowo udowodnionej skuteczności 
w zakresie chirurgii i mikrochirurgii. Wszystkie modele SmartXide2 mogą być 
wyposażone (opcjonalnie) w diodowe źródło lasera. Elastyczność i łatwość obsługi 
lasera diodowego w połączeniu z prędkością i precyzją lasera CO

2
 sprawiają, że 

SmartXide2 to unikalny system, który jest chętnie wybierany przez specjalistów 
na całym świecie. SmartXide² to jedyny laser CO₂, który można zintegrować                        
z modułem diodowym (maks. moc do 50 W), co poszerza zakres jego zastosowań. 
Integracja tych dwóch laserów chirurgicznych jest możliwa również po zakupie. 

• laser CO
2
 o dużej mocy,

• długość fali 10 600 nm,
• idealny do cięcia i ablacji,
• opcjonalnie dwa źródła lasera w jednym - 

laser diodowy i laser CO
2
 RF z PSD® (Pulse 

Shape Design), 
• system skanowania o wysokiej precyzji,
• mikromanipulator hybrydowy,
• możliwość zastosowania w wielu dziedzinach 

chirurgii miękkiej.

Na sali operacyjnej oferuje niezrównaną 
wydajność dzięki doskonałej synergii 
pomiędzy następującymi cechami:

• źródło lasera CO₂ RF z technologią PSD® 
(Pulse Shape Design), która umożliwia 
pełną modulację impulsów, przechodząc 
od emisji ciągłej (cw) do emisji impulsowej                              
o ekstremalnych właściwościach (U-Pulse),

• 2 zaawansowane systemy skanowania, 
HiScan Surgical (dla dobrze zdefiniowanej, 
jednolitej i kontrolowanej ablacji laserowej) 
i EndoScan (do laparoskopowej chirurgii 
ginekologicznej i chirurgii ogólnej),

• mikromanipulator EasySpot z technologią 
hybrydową, zapewniający doskonałe 
ogniskowanie i sterowanie wiązką lasera CO₂ 
oraz joystickiem dla wszystkich głównych 
funkcji skanera - pozwala to na manualną 
konfigurację kształtu i rozmiar obszaru 
ablacji (do maksymalnej średnicy 6,3 mm),                               
a także przełączanie między trybami 
Scan-ON / Scan-OFF, bez konieczności 
wyglądania znad mikroskopu operacyjnego.

Dane techniczne:

SmartXide2  - Laser diodowy 

Długość fali [nm]: 

Moc CW (fali ciągłej) [W]: 

Tryby emisji:  

Rodzaje emisji: 

Czas emisji impulsów (PW) T
on 

[ms]:  

Przerwy między impulsami (PW) T
off 

[ms]:  

Seria impulsów burst (PW): 

Czas pomiędzy seriami impulsów (burst) [s]: 

Emisja lasera [µm]: 

940 lub 980 

30 - 50 

fala ciągła (CW), fala pulsacyjna (PW) 

ciągła, pojedynczy puls, seria (burst), powtarzająca się seria (repeated burst)

5 - 2000 

5 - 2000 

2 - 50 

  0.5 - 5

200, 300, 400, 500, 600

SmartXide2 – laser CO
2
 

Źródło emisji laserowej: 

Długość fali [nm]:

Kształt emisji:

Tryby emisji:  

Moc:

Czas emisji [s]: 

Emisja wiązki:   

Celownik wiązki: 

Baza danych i programy:

Sterowanie:

Wymagania zasilania: 

Wymiary (wys. x gł. x szer.) [cm]:

Waga [kg]:

CO
2
 RF-PSD 

10 600 

TEM
00

 (rozkład jednomodowy, podstawowy o największym skupieniu wiązki 

i najmniejszej rozbieżność)

Fala ciągła (CW), Smart Pulse (SP), Deep Pulse (DP), High Pulse (HP), Ultimate Pulse (UP) 

CW 0,5 W to 70 W (C80/C80H); do 60 W (C60/C60H); UP: 0,5 W to 80 W (C80/C80H); 

od 0,5 W do 60 W (C60/C60H); SP: 0,1 W do 15 W (C80/C80H i C60/C60H); DP: 0,2 W do 15 

W (C80/C80H i C60/C60H); HP: 0,1 W do 15 W (C80/C80H); do 8 W (C60/C60H) 

od 0,01 do 0,9

ramię przegubowe z 7 lustrami i przeciwwagą 

dioda laserowa 635 nm - 4 mW 

150 fabrycznie zapisanych protokołów z możliwością aktualizacji przez USB. 

Możliwość przechowywania nieograniczonej liczby 

niestandardowych protokołów użytkownika

kolorowy ekran dotykowy 10,4” LCD

od 100 do 120 VAC - 50/60 Hz do 220 do 230 VAC - 50 Hz - 16 A 

model C60 i C80 (ze złożonym ramieniem) 162 x 56 x 59 cm 

model C60H i C80H (ze złożonym ramieniem) 192 x 56 x 59 cm

modele C60 i C80 - 95; modele C60H i C80H - 100 

Cechy charakterystyczne: 

HiScan SurgicalEasySpot Hybrid Micromanipulator

Akcesoria dodatkowe:
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Lasery holmowe i CO
2 Anestezjologia Narkoza wziewna

Adaptable2 to modułowy aparat do narkozy wziewnej montowany na wózku 
wyprodukowanym z trwałego tworzywa PVC o właściwościach hydrofobowych                   
i antybakteryjnych, dzięki czemu jest całkowicie wodoodporny i łatwy w czyszczeniu, 
zmniejszając ryzyko trudnych zabrudzeń, stawiając czoło wysokim wymaganiom               
i rygorowi sterylności na sali operacyjnej. 

Zbudowany w oparciu o oryginalną koncepcję ramy Burtons AAA (Adaptable 
Anesthesia Apparatus), system anestezjologiczny Adaptable2 został 
zaprojektowany z myślą o wszechstronności i może być stosowany z różnymi 
obiegami anestezjologicznymi. Zaprojektowany by pomieścić w sobie różne 
źródła tlenu takie jak koncentrator tlenu i dwie butle z tlenem w rozmiarze F, które 
mogą być stosowane zamiennie bez konieczności ponownej konfiguracji złączy. 
Zapewnia to ręczny przełącznik źródła tlenu z koncentratora na butlę w przypadku 
awarii zasilania.

Posiada również przycisk nagłego dopływu tlenu - O2 flush z dwoma zaworami 
bezpieczeństwa do redukcji ciśnienia i wstecznego napływu gazów anastetycznych. 

• rama wykonana z wodoodpornego, 
antybakteryjnego, litego PCW – szczelna, 
łatwa do czyszczenia powierzchnia, 

• przepływomierz o wysokiej dokładności 0-10 
l/min, 

• awaryjne przepłukiwanie O2 flush obejmuje 
zintegrowane zawory upustowe i zwrotne 
zawory bezpieczeństwa,

• bezproblemowe łącze z tlenem stacjonarnym, 
butlami w rozmiarze F lub koncentratorem,

• szybki ręczny zawór do przełączania 
pomiędzy koncentratorem a butlą – 
niezbędny w przypadku przerw w dostawie 
prądu,

• zawiera półkę na monitor, umieszczoną na 
górze ramy,

• może pomieścić dwa parowniki,
• w pełni mobilna, solidna podstawa na 

czterech kółkach z niezależnymi blokadami 
kół,

• pełna gwarancja, wspierana przez 
ogólnopolski zespół serwisowy Burtons,

• zaprojektowany i wyprodukowany przez 
Burtons w Wielkiej Brytanii.

Cechy charakterystyczne: 

Akcesoria dodatkowe:

• pierścienie dla butli z tlenem w rozmiarze F wraz z reduktorem tlenu 
medycznego,

• koncentrator tlenu,
• obiegi oddechowe,
• parowniki.

Koncentrator tlenu Oxi-Gen10 10 lpm Obieg oddechowy CycloFlo

Parownik na izofluran z adapterem 
typu Quick Relase

Blok montażowy dla adaptera 
typu Quick Release

Możliwość montażu dowolnego parownika 
z adapterem typu Quick Release, co ułatwa 
szybkie montowanie i zdejmowanie parownika 
z bloku montażowego.

Dane techniczne:

Wymiary ramy (gł. x szer. x wys.) [cm]: 65 x 48 x 138

Przepływomierz [l/min]: 0-10
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Anestezjologia Narkoza wziewna

Equivent to aparat do narkozy wziewnej dla koni marki Burtons. 
Wytrzymały oraz ergonomiczny system do narkozy wziewnej koni 
wyposażony został w respirator, zamontowany na wózku, dzięki 
czemu cały system można łatwo przemieszczać.

W zestawie znajduje się obieg oddechowy o niskim oporze oraz 
łatwy w użyciu respirator z ekranem dotykowym. Dopływ gazu 
pod ciśnieniem 55-60 psi i zakres regulacji przepływu 0-10 l/min.

Respirator został stworzony, aby zapewnić kontrolowaną 
i bezpieczną wentylację znieczulonemu pacjentowi po 
podłączeniu do odpowiedniego aparatu do narkozy wziewnej. 
Respirator jest sterowany elektronicznie i zasilany pneumatycznie 
w regulowanym cyklu czasowym z częstością 0->100 oddechów/
minutę i objętością oddechową do 15 l/min.

Całość jest zamontowana na solidnym i ruchomym wózku, 
zbudowanym z grubej stali nierdzewnej, na 5” kółkach 
hamulcowych. Jest solidny, dobrze wyważony i przenośny.

• system oddychania o niskim oporze,
• ręczny regulator objętości oddechowej w respiratorze, łatwy 

i dokładny w użyciu,
• ekran dotykowy, 
• opcjonalny obieg oddechowy dla źrebiąt,
• półka na monitor ze schowkiem na kable,
• uchwyt na obiegi.

Cechy charakterystyczne: 

Okrężny system oddechowy zapewnia najlepszą kontrolę 
znieczulenia koni. Obieg oddechowy w takiej formie jest mniej 
podatny na przegrzanie, ponadto położenie kanistra z absorbentem 
z dala od pacjenta zmniejsza prawdopodobieństwo wchłaniania 
absorbentu.

Obszerne rurki oddechowe (dł. 2 m) pozwalają na umieszczenie 
sprzętu z dala od pacjenta, tak aby nie naruszał bezpośredniego 
obszaru pracy. Ta jednostka jest jednym z najpopularniejszych 
dostępnych systemów oddechowych dla dużych zwierząt, 
produkowanym od 20 lat. Jest kompatybilny z większością aparatów 
anestezjologicznych odpowiednich do pracy z dużymi zwierzętami.

• kanister ze stali nierdzewnej i element Y,
• 2-metrowe węże oddechowe,
• 3-metrowy wąż zasilający gazem,
• wytrzymały worek oddechowy o pojemności 30 l - dostępny 

również w pojemności 15 l,
• E.T. złączki rurowe sprzedawane osobno, rozmiary od 14 do 40 

mm,
• stożkowe połączenia węży,
• minimalna martwa przestrzeń z wbudowanymi wyjmowanymi 

zaworami,
• zaprojektowany, opracowany i wyprodukowany przez Burtons 

w Wielkiej Brytanii.

Cechy charakterystyczne: 

Dane techniczne:

Pojemność sondy [kg]: 

Złącze obwodu pacjenta: 

Złącze zaworu oczyszczającego: 

Długość przewodu zasilającego [m]: 

Długość przewodu pacjenta [m]: 

ok. 10

2 cale żeńskie

30 mm męskie

3

2
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Anestezjologia Narkoza wziewna

Mobilny aparat do narkozy wziewnej O2 Trolley marki Burtons. 
W standardzie przepływomierz O² 0-15 l/min i zawór flushO² 
oraz mobilna podstawa. Ten aparat anestezjologiczny oferuje 
wyjątkowy stosunek jakości do ceny, a jednocześnie jest 
skonstruowany tak, aby służył przez długi czas. Zbudowany do 
przenoszenia 1 butli w rozmiarze „F”, nadal pozostaje kompaktowy 
i łatwy do przenoszenia w gabinecie, a jednocześnie jest łatwy do 
przechowywania, gdy nie jest używany.

• kompaktowa konstrukcja,
• stabilna i mobilna podstawa,
• mieści jedną butlę tlenu w rozmiarze F,
• przepływomierz o wysokiej dokładności 0-15 /min,
• regulowane przyłącze butli z tlenem, 
• awaryjne przepłukiwanie (flush) O²,
• wymiary całkowite (szer. x gł. x wys.): 61 x 61 x 114 cm.

Cechy charakterystyczne: 

Możliwość montażu dowolnego parownika z adapterem 
typu Quick Release, co ułatwa szybkie montowanie 
i zdejmowanie parownika z bloku montażowego.

Solitaire to naścienny aparat do narkozy wziewnej firmy Burtons. 
Urządzenie to doskonałe ergonomiczne rozwiązanie dla małych 
przestrzeni. Rama została wykonana z trwałej, malowanej 
proszkowo stali z rotametrem o wysokiej  dokładności i systemem 
awaryjnego płukania tlenem. 

Istnieje możliwość montażu dowolnego parownika z adapterem 
typu Quick Release, co ułatwa szybkie montowanie i zdejmowanie 
parownika z bloku montażowego:

• rama montowana do ściany, stalowa, malowana proszkowo,
• 0-10 l/min rotametr O2 z awaryjnym przepłukiwaniem O2,
• wylot jednostki narożnej (BS22 mm męski),
• wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 42 x 46 x 22 cm.

Cechy charakterystyczne: 

Obieg oddechowy CycloFloParownik na izofluran z adapterem 
typu Quick Relase

Blok montażowy dla adaptera 
typu Quick Release



78    Aparatura medyczna

Anestezjologia Narkoza wziewna

Burtons AGA to filtry przeznaczone do pochłaniania organicznych 
gazów anestetycznych m.in. halotanu i izofluranu. Filtry nie nadają 
się do zastosowania z podtlenkiem azotu, ponieważ nie jest on 
wchłaniany przez węgiel aktywny. Należy zważyć pojemnik przed 
rozpoczęciem jego eksploatacji i kontrolować jego wagę, aby 
zapobiec całkowitemu wysyceniu filtra. 

UWAGA! Po wysyceniu gazy poanestetyczne ulatniają się do 
środowiska pracy i nie są wyłapywane przez filtr.

• dedykowany do pochłaniania gazów takich jak halotan, izofluran, 
sewofluran, enfluran,

• bezpośrednio podłączany do przewodu ssącego z zaworu 
oddechowego pacjenta,

• wejście: 22 mm (męskie),
• sprzedawane pojedynczo lub w zestawie 6 sztuk.

Cechy charakterystyczne: 

Parowniki weterynaryjne Luna Tec-3 marki Norvap produkowane 
są z lekkiego, powlekanego aluminium, co zapewnia wysoką 
wydajność. Dzięki odejściu od tradycyjnego mosiądzu osiągnięto 
niższe koszty produkcji i mniejszą wagę produktu, zachowując 
wysoką jakość. Produkty marki Norvap posiadają 3-letnią 
gwarancję.

W celu zapewnienia najwyższej jakości każdy parownik 
został indywidualnie skalibrowany pod kątem danego środka 
znieczulającego, na podstawie czego powstały grawery 
na pokrętle stężenia. Blokada na pokrętle zapobiega 
przypadkowemu odkręceniu gazu. Parowniki zostały podzielone 
kolorami, każdy odpowiadający innym gazom anestetycznym.             
W parownikach został zastosowany jednoczęściowy zbiornik, aby 
zwiększyć wytrzymałość. Dzięki “wick system” zwiększona jest 
pojemność parownika. 

Dane techniczne:

Kompaktowy system zwiększający pojemność leku:

Ilość środka znieczulającego do pełnego wypełnienia parownika [ml]:

Waga [kg]:

Rozmiar [cm]:

Przeznaczenie:

tak

150

4,5

18,5 x 14 x 13,5

sewofluran oraz izofluran
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Jezdny stół anestezjologiczny dedykowany do 
narkozy wziewnej, z systemem montowania aparatu 
anestezjologicznego oraz miejscem na butlę z gazem. Wykonany 
z wysokiej jakości stali nierdzewnej klasy medycznej, idealny 
jako stół zabiegowy, przygotowawczy oraz jako mobilna stacja 
anestezjologiczna. Posiada system montowania aparatu do 
narkozy wziewnej z miejscem na pochłaniacz oraz na butlę 
w rozmiarze F. Pozwala to na utrzymywanie pacjenta w narkozie 
oraz bezpieczne przemieszczanie go bez konieczności 
odłączania od narkozy i montażu dodatkowych wózków i stolików. 
Dodatkowe korzyści obejmują rotametr o wysokiej dokładności              
i system płukania tlenem.

• rama ze stali nierdzewnej,
• mieści jeden cylinder o rozmiarze „F”,
• dostarczany z jednym regulatorem,
• szybka wymiana butli,
• rotametr o wysokiej dokładności 10 l/min O²,
• awaryjne płukanie (flush) O²,
• nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny,
• wbudowany uchwyt na pochłaniacz gazów anestetycznych,
• może być również używany z gazowymi systemami rurowymi,
• wymiary (szer. x dł. x wys.): 74 x 156 x 107 cm.

Cechy charakterystyczne: 

Square-end wyposażony w głęboką wannę ze stali nierdzewnej 
304 o głębokości 13,34 cm, z wyjmowanym grillem na całej 
długości i szafką do przechowywania z podwójnymi drzwiami, jest 
bardzo przydatnym elementem każdej praktyki. 

Stół oferuje wygodę i ergonomię pracy w przypadku zabiegów 
stomatologicznych, oferując suchą przestrzeń zabiegową, szafki 
na ręczniki i stomatologiczne akcesoria oraz łatwość umycia 
pacjenta po zabiegu.

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 152 x 61 x 90 cm,
• w komplecie z szafką z podwójnymi drzwiami,
• opcja instalacji dla lewo- i praworęcznego operatora,
• wanna ze stali nierdzewnej,
• grill ze stali nierdzewnej,
• przestrzeń na kolana, 
• krany i odpływy dostarczane osobno.

Cechy charakterystyczne: 

Wannostół Square-end został zaprojektowany z blatem 
ze stali nierdzewnej i podstawą z laminatu. Stół sprawia, że 
zaawansowane zabiegi (w tym dentystyczne) i operacje, są 
bardziej wydajne i łatwiejsze do wykonania.

Inne modele wannostołów:

Wannostół premium
z laminatu

Wannostół ze stali 
nierdzewnej

Stoły chirurgiczne
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Stoły chirurgiczne

Stoły egzaminacyjne Burtons są dostępne w standardowej wersji 
stacjonarnej lub mobilnej. Standardowo dostarczany z wytrzymałą 
czarną gumową matą, która zapewnia pacjentowi stabilną 
powierzchnię łatwą do czyszczenia.
 
Blat stołu wykonany jest z jednego wycinka szczotkowanej stali 
nierdzewnej  ze spawanymi i polerowanymi narożnikami; pozwala to 
na zachowanie czystości blatu bez bruzd, w których może zbierać się 
osad i brud lub rdzewiejących krawędzi.

• wymiary: 116 x 55 x 86 cm,
• opcja ołowiana,
• mobilny z kółkami lub statyczny.

Cechy charakterystyczne: 

• wbudowana waga - zakres wagi: 0 - 145 kg (opcja dodatkowa),
• wbudowana waga - z dokładnością do 50 g (opcja dodatkowa),
• 6 dostępnych zaczepów do mocowania (opcja dodatkowa).

Opcjonalnie: 

• Wersja mobilna stołu wyposażona jest w kółka obrotowe                    
o średnicy 75 mm z blokadą. 

• Możliwość zamontowania wagi w blacie stołu, oszczędzając 
miejsce i czas. Idealny do gabinetów konsultacyjnych                                
i przedzabiegowych. 

• Waga może być obsługiwana przez zasilacz sieciowy lub                    
z wewnętrznego akumulatora.

Wersje pokryte ołowiem są dostępne jako dodatkowa opcja,  wersja 
ta przeznaczona jest do badań rtg.

Stół egzaminacyjny Lo-Lift jest dobrym wyborem do 
pomieszczeń przedoperacyjnych lub do małych procedur 
chirugicznych. Wysokiej jakości konstrukcja z kołami sprawia, 
że stół jest łatwy w manewrowaniu, a konstrukcja ramy 
zapewnia stabilne, elektryczne lub hydrauliczne podnoszenie 
nawet z poziomu 47 cm nad powierzchnią podłogi. Do każdego 
stołu dołączana jest gumowa mata o grubości 2,5 mm o dużej 
odporności chemicznej i ściernej. Mata po dwóch stronach 
wyposażona jest w klipsy zabezpieczające ze stali nierdzewnej, 
które pomagają utrzymać ją na miejscu bez względu na ruch 
pacjenta na stole.

Dane techniczne:

Min. wysokość [cm]:

Maks. wysokość [cm]: 

Maks. obciążenie [kg]: 

Podnośnik: 

Akumulator: 

Sterowanie:

Blat:

47

95

180

hydrauliczny lub elektryczny

standardowo z podnośnikiem elektrycznym

 ręczne (elektryczne)

różne opcje płaskiego blatu

• Standardowy – standardowy płaski blat wykonany                                     
z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Spawane i polerowane 
narożniki pozwalają na dokładne wytarcie blatu bez ukrytych 
osadów brudu. W komplecie z punktami do mocowania, aby 
zabezpieczyć pacjenta. Wymiary: 122 x 60 cm.

• Szeroki – rozszerzona wersja standardowego blatu 
pozwalająca na dodatkowe miejsce dla pacjenta oraz na 
wygodną pracę na stole. Na obwodzie blatu znajdują się 
punkty mocowania, które zabezpieczają pacjenta. Wymiary: 
137 x 60 cm.

• Podgrzewany – opcja podgrzewanego blatu pomaga                                     
w utrzymaniu temperatury ciała podczas małych zabiegów, 
sedacji lub po operacji. Temperatura jest kontrolowana za 
pomocą łatwego w użyciu zamontowanego panelu.

• Ołowiany – blat z wysokiej jakości stali nierdzewnej 
z wbudowaną warstwą ołowianą, idealne połączenie do badań 
rtg. Dostępne są różne szerokości blatu.

Dostępne blaty: 
• Rama –  malowana proszkowo, szczelnie spawana rama stalowa. 

Zapewnia stabilność w całym zakresie i udźwig 180kg. Duże, 
wytrzymałe kółka zapewniają płynną i bezpieczną mobilność stołu.

• Hamulec na trzy pedały zapewniający optymalną zwrotność – 
mocne hamulce pozwalają na całkowitą stabilność stołu. Jedno 
z kół jest ustawione na prosto, co ułatwia kierowanie stołem.

Cechy charakterystyczne: 
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Konfigurowalny do Twoich potrzeb stół Pro-Lift Mono z szeroką 
gamą blatów jest idealny do wszystkich rodzajów praktyk. 
Wyjątkowo ciche elektryczne i ręczne przechylanie o 33° sprawia, 
że można go łatwo ustawić stabilnie na każdej wysokości.

Pozwala na łatwe i bezpieczne ustawianie pacjenta we właściwej 
pozycji. Zapewnia maksymalny komfort dzięki regulowanej 
wysokości sterowanej za pomocą siłownika elektrycznego. Proste 
elementy sterujące umożliwiają regulację wysokości stołu od 69  
do 109 cm, a wbudowana funkcja ręcznego przechylania umożliwia 
uzyskanie optymalnego kąta i pozycji podczas wszystkich 
zabiegów operacyjnych. Dzięki ustandaryzowanemu mocowaniu 
blatu stół można skonfigurować zgodnie z własnymi potrzebami, 
dzięki czemu większość blatów Burtons można wyposażyć 
w dodatkowe opcje podgrzewania i ołowianą warstwę. 

Do każdego stołu dołączana jest gumowa mata o grubości 2,5 
mm o dużej odporności chemicznej i ściernej. Mata po dwóch 
stronach wyposażona jest w klipsy zabezpieczające ze stali 
nierdzewnej, które pomagają utrzymać ją na miejscu bez względu 
na ruch pacjenta na stole.

• elektryczny podnośnik,
• sterowanie ręczne,
• bateria w standardzie,
• ręczne przechylanie,
• higieniczny i łatwy do czyszczenia,
• bardzo cicha praca,
• łatwe w użyciu elementy sterujące,
• wytrzymała, wysokiej jakości podstawa ze stali nierdzewnej,
• koła 6” z blokadą, antystatyczne kółka,
• min. wysokość: 69 cm,
• maks. wysokość: 109 cm,
• maks. obciążenie: 200 kg,
• różne opcje blatów płaskich i specjalnych.

Cechy charakterystyczne: 

• Standardowy – standardowy płaski blat wykonany z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej. Spawane i polerowane narożniki 
pozwalają na dokładne wytarcie blatu bez ukrytych osadów 
brudu. W komplecie z punktami do mocowania, aby 
zabezpieczyć pacjenta. Wymiary: 122 x 60 cm

• Szeroki – rozszerzona wersja standardowego blatu 
pozwalająca na dodatkowe miejsce dla pacjenta oraz na 
wygodną pracę na stole. Na obwodzie blatu znajdują się 
punkty mocowania, które zabezpieczają pacjenta. Wymiary: 
137 x 60 cm

• V Top –  dedykowany do zabiegów wymagających 
precyzyjnego pozycjonowania zwierząt. Wyposażony w dwa 
formowane matrycowo blaty stołu ze stali nierdzewnej, które 
można ustawiać niezależnie, aby pomóc w stworzeniu 
wymaganego kąta dla określonych procedur. Wymiary: 147 x 
40 cm.

• Stomatologiczny – idealnie zaprojektowany do każdego 
zabiegu dentystycznego. Konstrukcja sprawia, że nadmiar wody 
spływa rowkami do oddzielnej przestrzeni. Zaprojektowany                                            
z powiększonym rozmiarem blatu co zapewnia dużą przestrzeń 
zabiegową. Wymiary 137 x 60 cm.

• Podgrzewany – opcja podgrzewanego blatu pomaga                                     
w utrzymaniu temperatury ciała podczas małych zabiegów, 
sedacji lub po operacji. Temperatura jest kontrolowana za 
pomocą łatwego w użyciu zamontowanego panelu.

• Ołowiany – blat z wysokiej jakości stali nierdzewnej 
z wbudowaną warstwą ołowianą, idealne połączenie do badań 
rtg. Dostępne są różne szerokości blatu.

Dostępne blaty: 

Stoły chirurgiczneStoły chirurgiczne
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Stomatologia Unity i narzędzia

VETair to unit dentystyczny nowej konstrukcji w trwałej obudowie 
ze stali nierdzewnej z bezolejową sprężarką. 

Burtons VETair Classic zachowuje wszystkie kluczowe 
cechy swojego poprzednika, oryginalnego VETair, ale teraz 
posiada wbudowaną sprężarkę bezolejową, co obniża koszty 
konserwacji przez cały okres eksploatacji, eliminując potrzebę 
wymiany oleju. Oprócz bieżących korzyści w zakresie kosztów 
serwisowania, rezygnacja z oleju eliminuje wszelkie możliwości 
zanieczyszczenia olejem w przewodach, chroniąc w ten sposób 
głowice oraz pacjenta.

Sprężarki bezolejowe mogą być hałaśliwe, dlatego 
przebudowaliśmy naszą nową gamę produktów dentystycznych, 
aby zastosować tę samą technologię, co w naszych dużych 
koncentratorach tlenu do rurociągów gazowych, gdzie hałas 
sprężarek jest również znanym problemem. Połączenie elementów 
montowanych na sprężynie i technologia opóźnienia czasowego 
łagodzą bezwładność uruchamiania i zatrzymywania pompy, 
zapewniając cichszą pracę kompresora dla bezstresowych 
zabiegów stomatologicznych.

• kompletna rama ze stali nierdzewnej Burtons Lifetime – trwała, 
solidna, łatwa w czyszczeniu,

• bezolejowa sprężarka zapewniająca mniej konserwacji maszyn 
dentystycznych, z niższymi kosztami bieżącego serwisowania                 
i zerowym ryzykiem dostania się zanieczyszczeń olejowych do 
przewodów powietrznych,

• autorska technologia tłumienia hałasu firmy Burtons, zapewniająca 
cichszą pracę sprężarki,

• 3-stanowiskowa jednostka sterująca – zawiera przyłącza do 
końcówek szybko i wolnoobrotowych oraz trójdrożnej strzkawki 
(woda/powietrze/mgła),

• bezproblemowo łączy się ze skalerem dentystycznym, korzystając 
z pojedynczego źródła wody, 

• ukryta wewnętrzna szuflada - idealna do przechowywania 
wszelakich akcesoriów, 

• zwinięte solidne przewody, starannie ułożone na integralnych 
haczykach i pętlach VETair,

• zamknięte 4-kierunkowe gniazdo zasilania na wszelkie dodatkowe 
akcesoria potrzebujące zasilania,

• w pełni mobilny, solidny czterokołowy rozstaw z niezależnymi 
blokadami kół,

• gdy unit nie jest używany, należy go starannie przechowywać 
w bezpiecznej, suchej przestrzeni,

• pełna gwarancja wspierana przez zespół serwisowy Burtons,
• zaprojektowany i wyprodukowany przez Burtons w Wielkiej 

Brytanii.

Cechy charakterystyczne: 

Dane techniczne:

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

Waga [kg]:

Moc: 

Głośność [dB(A)]:

Pojemność zbiornika [l]:

78 x 57 x 43 

 ok. 52

240 V AC, 50/60 Hz, 3,6 A, 500 W

55

15
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Stomatologia Unity i narzędzia

Mobilny unit dentystyczny VETair2 wraz ze skalerem w standardzie został wykonany 
z inteligentnych materiałów oraz pokryty wodoodpornym, antybakteryjnym 
tworzywem PVC. VETair2 jest zamknięty w solidnej ramie z tworzywa PVC, które 
jest nieprzepuszczalne dla cieczy i odporne na bakterie, co czyni urządzenie 
całkowicie szczelnym, łatwym w czyszczeniu i wodoodpornym. Aby zmniejszyć 
koszty konserwacji przez cały okres eksploatacji, wyeliminowaliśmy potrzebę 
wymiany oleju - VETair2 wykorzystuje bezolejową sprężarkę powietrza. Sprężarki 
bezolejowe mogą być hałaśliwe, dlatego przebudowaliśmy naszą nową gamę 
produktów dentystycznych, aby zastosować tę samą technologię, co w naszych 
dużych koncentratorach tlenu do rurociągów gazowych, gdzie hałas sprężarek jest 
również znanym problemem. Połączenie elementów montowanych na sprężynie 
i technologia opóźnienia czasowego łagodzą bezwładność uruchamiania 
i zatrzymywania pompy, zapewniając cichszą pracę kompresora dla bezstresowych 
zabiegów stomatologicznych.

VETair2 może pochwalić się 4-stanowiskową jednostką sterującą, zawierającą 
zwykłe, szybko- i wolnoobrotowe końcówki oraz trójdrożną strzykawkę, która jest 
znana użytkownikom oryginalnego VETair lub VETair Classic. Ponadto VETair2 
zawiera również wbudowany skaler piezoelektryczny o ultrawysokiej częstotliwości 
– znacznie bardziej wydajny niż odpowiedniki napędzane powietrzem – 
z podświetlaną diodami LED końcówką skalera. Wszystkie elementy 4-stanowiskowej 
jednostki sterującej, w tym skaler, są zasilane z jednego pokładowego źródła wody.

• rama wykonana z wodoodpornego, antybakteryjnego, litego PCV 
• całkowicie zamknięta obudowa sprężarki, zaprojektowana z myślą o ciągłej, 

łatwej do czyszczenia powierzchni
• bezolejowa sprężarka zapewniająca mniej konserwacji maszyn dentystycznych, 

z niższymi kosztami bieżącego serwisowania i zerowym ryzykiem dostania się 
zanieczyszczeń olejowych do przewodów powietrznych

• zawiera własną technologię tłumienia hałasu firmy Burtons, zapewniającą 
cichszą pracę sprężarki powietrza

• 4-stanowiskowa jednostka sterująca – zawiera wbudowany skaler 
piezoelektryczny LED, szybko- i wolnoobrotowe końcówki oraz trójdrożną 
strzykawkę (woda/powietrze/mgła);

• pojedyncze źródło wody na pokładzie zasila wszystkie końcówki, w tym 
wbudowany skaler piezoelektryczny o wysokiej częstotliwości

• ukryta wewnętrzna szuflada -  idealna do przechowywania wszelakich 
akcesoriów, 

• zwinięte, solidne przewody, starannie ułożone na integralnych haczykach 
i pętlach VETair

• zamknięte czterokierunkowe gniazdo zasilania na wszelkie akcesoria 
wymagające zasilania

• w pełni mobilny, solidny czterokołowy rozstaw z niezależnymi blokadami kół
• gdy unit nie jest używany, należy go starannie przechowywać w bezpiecznej 

suchej przestrzeani
• zawiera kompletny zestaw startowy VETair – rękojeści LED, gogle, maskę, wybór 

wierteł, kubków i pasty
• pełna gwarancja, wspierana przez zespół serwisowy Burtons.

Cechy charakterystyczne: 

Zestaw startowy VETair:

• kątnica Prophy Rękojeść typu Nakamura E,
• ekonomiczna rękojeść szybkoobrotowa z 4 

otworami, 
• wolnoobrotowy silnik pneumatyczny typu 

Nakamura E,
• zestaw 50 masek dentystycznych,
• pasta profilaktyczna 250g,
• zestaw 144 kubków Snap On Prophy,
• adapter kątowy Piezon-Vetair,
• 1 x okrągłe Plain Cut F/G (Highspeed) 1,6 mm 

wiertło z wolframu
• 1 x okrągłe Plain Cut F/G (Highspeed) 2,1 mm 

wiertło z wolframu
• 1 x płaskie Fissure Plain Cut F/G (szybkie) 1,0 

mm wiertło z wolframu
• 1 x płaskie Fissure Plain Cut F/G (Highspeed) 

1,2 mm wiertło z wolframu
• 1 x wiertło z nacięciem stożkowym gładkim 

F/G (szybkie) 1,4 mm z wolframu
• 1 x taper Fissure Cross Cut F/G (Highspeed) 

1,0 mm wiertło z wolframu
• 1 x taper Fissure Cross Cut F/G (Highspeed) 

1,2 mm wiertło z wolframu

Dane techniczne:

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

Waga [kg]:

Moc:

Głośność [dB(A)]: 

Pojemność zbiornika [l]:

72 x 62,4 x 41,5

45

240 V AC, 50/60 Hz, 3,6 A, 500 W

55

10 Zestaw startowy VETair

Do każdego zakupu dołączamy zestaw 
startowy VETair, który zawiera wszystko, czego 
potrzeba, aby rozpocząć pracę. 
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Stomatologia Rękojeści, kątnice i wiertła

Kątnica R/A B - kątnica do użytku z wiertłami zatrzaskowymi 
typu R/A i kompatybilna z praktycznie wszystkimi mikrosilnikami 
i pneumatycznymi systemami dentystycznymi.

• kompatybilna z wszystkimi wiertłami zatrzaskowymi, 
instrumentami endodontycznymi oraz produktami do 
profilaktyki polerowania,

• 22 000 obr./min,
• rękojeści można sterylizować w autoklawie do 135 °C,
• 6 miesięcy gwarancji,
• Montaż typu E.

Cechy charakterystyczne: 

Kątnica profilaktyczna do polerowania - kątnica profilaktyczna, 
rękojeść Nakamura E do użytku z miseczkami polerującymi.

• do użytku z zatrzaskami na miseczkach,
• mocowanie E, kompatybilne z praktycznie wszystkimi 

mikrosilnikowymi i powietrznymi systemami stomatologicznymi,
• 22 000 obr./min,
• rękojeści można sterylizować w autoklawie do 135 °C,
• 6 miesięcy gwarancji.

Cechy charakterystyczne: 

Ekonomiczna rękojeść szybkoobrotowa z 4 otworami 
- szybkoobrotowa, ekonomiczna, turbinowa rękojeść 
z prędkością obrotową do 350000 obr/min. Rękojeść można 
sterylizować w autoklawie do 135 °C i jest objęta 3-miesięczną 
gwarancją.

• mechanizm zmiany igły: przycisk,
• prędkość obrotowa bez obciążenia: 350000 obr./min,
• ciśnienie powietrza: 108-245 kPa,
• wysoka temperatura: 135 °C,
• łożysko kulkowe ze stali,
• poziom hałasu: ≤68 dB,
• żywotność łożyska: 5-10 miesięcy.

Cechy charakterystyczne: 

Rękojeść szybkoobrotowa NSK - szybkoobrotowa rękojeść 
z opatentowanym systemem czystej głowicy, zaprojektowana 
w celu zapobiegania przedostawaniu się płynu lub ciał obcych 
do głowicy rękojeści. System jest aktywowany w odpowiedzi na 
zmianę ciśnienia powietrza, gdy rękojeść przestaje się obracać.

• łożyska ceramiczne - trwałe,
• System Clean Head dla lepszej kontroli infekcji,
• Ultra Push Chuck – proste i bezpieczne mocowanie,
• pojedynczy spray,
• prędkość: 380 000 ~ 480 000 obrotów/min,
• rozmiar głowy: ø 10,3 x H13,8 mm,
• Midwest 4 hole,
• pojedynczy spray - wydajne chłodzenie,
• Ergo Grip - ergonomiczny uchwyt,
• rękojeści można sterylizować w autoklawie do 135 °C.

Cechy charakterystyczne: 
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Stomatologia Rękojeści, kątnice i wiertła

Wiertła R/A do rękojeści zatrzaskowych 

• trzon wiertła ma wycięty kształt litery „T”, patrząc z boku,
• ogólny rozmiar: średnica 2,35 mm x długość 22 mm,
• sprzedawane w opakowaniach po 6 szt.,
• wiertło z wolframu 1,0 mm.

Cechy charakterystyczne: 

Wiertła FG do stosowania w szybkoobrotowych 
dentystycznych turbinach powietrznych 

• zwykły trzon,
• całkowity rozmiar: średnica 1,6 mm x długość 22 mm,
• wiertło z wolframu 1,0 mm,
• sprzedawane w opakowaniach po 5 szt.

Cechy charakterystyczne: 

• zwykły trzon,
• rozmiar ogólny: średnica 2,35 mm x długość 44 mm,
• sprzedawany w opakowaniach po 6 szt.,
• wiertło z wolframu 1,0 mm.

Cechy charakterystyczne: 

Wiertła dentystyczne HP - używane w prostych rękojeściach.

Rękojeść szybkoobrotowa LED - szybkoobrotowa rękojeść 
z wbudowanym światłem LED.

• spray trójdrożny,
• prędkość obrotowa: ≥300 000 obr./min,
• typ uchwytu: przycisk,
• ≈31 000 luksów,
• pasuje do większości unitów stomatologicznych,
• 4 otwory.

Cechy charakterystyczne: 
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Narzędzia do sterylizacji

Vetclave 2545 bez podciśnienia z serii 3 został zaprojektowany 
specjalnie z myślą o potrzebach praktyk weterynaryjnych. 
Vetclave daje możliwość wydłużenia czasu sterylizacji i suszenia 
w zależności od ładunku. Jest to istotna cecha zapewniająca 
dokładne wysterylizowanie narzędzi w autoklawie. 

Duża komora o pojemności 22 litrów umożliwia jednoczesną 
sterylizację większej liczby narzędzi, Vetclawe posiada miejsce 
na 6 tac. W zestawie znajdują się 3 tace, a także wąż, tacka 
ociekowa i uchwyt ułatwiający użytkowanie autoklawu. Uszczelka 
drzwi może zostać wymieniona w razie potrzeby, a wyłącznik 
przegrzania może być łatwo zresetowany przez użytkownika, co 
zmniejsza koszty konserwacji i przestoje.

Vetclave zapewnia bezpieczeństwo użytkowania ze względu 
na bogactwo funkcji bezpieczeństwa. Ręczny i mechaniczny 
mechanizm blokujący drzwi zapewnia, że nie jest możliwe ich 
otworzenie podczas sterylizacji dzięki blokowaniu się drugiego 
zamka pod wpływem ciśnienia. Ochrona przed przegrzaniem 
i ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa to dwie inne cechy, które 
gwarantują łatwe i bezpieczne użytkowanie.

• możliwość wydłużenia czasu sterylizacji i suszenia,
• 2 rodzaje cykli,
• duża komora i rozmiar tacy,
• funkcje bezpieczeństwa, w tym ręczne i mechaniczne zamki drzwi 

oraz ochrona przed przegrzaniem,
• łatwe w użyciu, wyraźne przyciski do przełączania między cyklami, 

z wyraźnymi światłami pokazującymi wybrany aktualnie cykl,
• system wodny bez recyklingu.

Cechy charakterystyczne: 

Dane techniczne:

Rodzaje cykli:

Rozmiar komory wewnętrznej [l]:

Wymiary tacy (gł. x szer. x wys.) [cm]:

Pojemność:

Wymiary (szer. x gł. x wys.) [cm]:

Waga [kg]:

Długość cyklu:

Zasilanie:

cykle niepróżniowe 121 i 134°C (dostępne cykle suszenia)

22

40 x 18 x 1,8 

6 tac (3 w zestawie)

54 x 50 x 41

45

cykle niepróżniowe 121 i 134°C 

(30 lub 40 minut w zależności od cyklu suszenia)*

220/240V, prąd 9A

Vetclave 2545
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Mikroskopy

ZEISS jest wiodącą światową firmą technologiczną w branży 
optycznej i optoelektronicznej. Firma współdziała w kształtowaniu 
postępu technologicznego i dzięki swoim rozwiązaniom rozwija 
świat optyki i dziedzin pokrewnych. ZEISS opracowuje, produkuje 
i dostarcza dla swoich klientów wysoce innowacyjne rozwiązania 
w zakresie metrologii przemysłowej i kontroli jakości, rozwiązania 
mikroskopowe do zastosowania w naukach przyrodniczych 
i badaniach materiałowych oraz rozwiązania z zakresu technologii 
medycznych do diagnostyki i terapii w okulistyce i mikrochirurgii.

Zeiss Primostar 1 skupia się na tym, co najważniejsze. Ten 
mikroskop edukacyjny jest przeznaczony do obserwacji 
wybarwionych próbek w jasnym polu, w naukach biologicznych. 
Primostar 1 jest kompletnym i gotowym do pracy mikroskopem 
ze stałym oświetleniem ustawionym według zasady Koehlera. 
Wystarczy go podłączyć i rozpocząć badania. Z myślą o trwałym 
użytkowaniu Primostar 1 został wykonany z wysokiej jakości 
materiałów i bazuje na energooszczędnym oświetleniu LED. 
Precyzja urządzenia sprawia, że nauka z mikroskopem Primostar 
1 jest efektywna. Dodatkową zaletą jest możliwość rozszerzenia 
gwarancji do 5 lat.

• zestaw gotowy do użycia – wystarczy tylko podłączyć i można 
rozpocząć pracę,

• pełna kontrola: wskaźnik ustawionego natężenia światła po obu 
stronach statywu pełni ważną funkcję kontrolną dla wszystkich 
mikroskopów w sali szkoleniowej: daje prowadzącemu 
i użytkownikom możliwość łatwej i szybkiej kontroli natężenia 
światła,

• prawą ręką obsługujemy mechanizm stolika, a lewą ręką 
obsługujemy mechanizm ostrości

• bezzębatkowy stolik ze specjalną osłoną dla Twojego 
bezpieczeństwa i komfortu,

• dla długiej żywotności: precyzyjny przesuw stolika z łatwymi 
do odczytania skalami,

• wysokie standardy w doborze materiałów,
• metalowa obudowa,
• forma podąża za funkcjonalnością: konstrukcja łączy estetykę 

z maksymalną funkcjonalnością,
• tubus okularowy z możliwością regulacji, ustawiony pod kątem 

30° i polem widzenia 20 mm,
• regulacja rozstawu źrenic w szerokim zakresie od 48 do 75 

mm,
• obiektywy i okulary są zabezpieczone przed kradzieżą,
• fabrycznie zainstalowane obiektywy: Plan-Achromat 4× / 0,10, 

10× / 0,25, 40× / 0,65,
• obiektywy zabezpieczone specjalną powłoką antygrzybiczą,
• dodatkowy obiektyw: Plan-Achromat 100× / 1,25 oil,
• żywotność diod LED: 25 000 h.

Cechy charakterystyczne: 

Primostar 1
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Mikroskopy Primostar 3, Axiolab 5

Niezawodność, dokładność, trwałość na lata: Primostar 3 łączy 
to wszystko w swojej solidnej metalowej konstrukcji. Mimo to, 
ten wytrzymały i lekki mikroskop został zaprojektowany z myślą 
o maksymalnej łatwości użytkowania. Zarówno w przypadku 
nauki, jak i pracy w laboratorium, studenci i pracownicy będą 
mogli od samego początku skupić się na tym, co najważniejsze.

• wybierz najlepszą konfigurację dla swoich zadań spośród 
wstępnie opracowanych pakietów, 

• zestaw zawiera obiektywy,
• włącz mikroskop i skoncentruj się na swojej pracy używając 

modelu z tzw. stałym Koehlerem lub wybierz pakiet z możliwością 
ustawienia oświetlenia wg zasady Koehlera,

• dostępne techniki obrazowania: światło przechodzące, jasne pole, 
ciemne pole, prosta polaryzacja, kontrast fazowy i fluorescencja, 
wystarczy wybrać technikę, której potrzebujesz,

• przygotuj się do nauczania studentów w cyfrowej klasie z użyciem 
mikroskopu z wbudowaną kamerą Primostar 3 HDcam,

• skorzystaj z możliwości zintegrowanej kamery 8,3 MPx HD 
z wieloma interfejsami do elastycznej konfiguracji w środowisku 
szkoleniowym (kompatybilność z USB 3.0, HDMI, Ethernet, Wi-Fi),

• skorzystaj z bezpłatnej aplikacji Labscope na komputerze 
z systemem Windows lub urządzeniu z systemem iOS,

• twórz obrazy, filmy, udostępniaj swoje wyniki kolegom i przygotuj 
się na pierwsze komentarze,

• podłącz swój mikroskop do sieci i oszczędzaj czas 
wykorzystywany na naukę, mając dostęp do obrazów ze 
wszystkich mikroskopów jednocześnie. Jest to możliwe dzięki 
aplikacji Labscope,

• Primostar 3 pokazuje natężenie światła na statywie, ułatwia 
to użytkownikom sprawdzanie intensywności oświetlenia, 
a nauczyciele mogą obserwować wszystkie mikroskopy w klasie,

• skorzystaj z możliwości przedłużenia gwarancji.

Cechy charakterystyczne: 

Axiolab 5 jest przeznaczony do rutynowej pracy mikroskopowej, 
która odbywa się codziennie w Twoim laboratorium. Dzięki 
kompaktowej i ergonomicznej konstrukcji nie zabiera wiele 
miejsca i ułatwia pracę. Axiolab 5 to prawdziwa wartość dodana 
dla zespołu. Połącz go z Axiocam 208 color i w pełni wykorzystaj 
koncepcję inteligentnej mikroskopii, a poznasz zupełnie nową 
formę dokumentacji cyfrowej. Wystarczy ustawić ostrość 
próbki i nacisnąć jeden przycisk, aby uzyskać ostre obrazy 
w prawdziwej kolorystyce. Cyfrowy obraz będzie wyglądał tak, 
jakby był widziany przez okular, z doskonałym odwzorowaniem 
szczegółów i subtelnymi różnicami kolorystycznymi. Ponadto 
Axiolab 5 automatycznie dodaje do obrazów prawidłowe 
informacje o skalowaniu. Wszystko to przy niezależnym działaniu, 
bez konieczności korzystania z komputera i dodatkowego 
oprogramowania. Dzięki Axiolab 5 zaoszczędzisz czas, pieniądze 
i cenne miejsce w laboratorium.
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Mikroskopy Axiolab 5

Bezstresowa praca dzięki inteligentnej 
ergonomii

Axiolab 5 charakteryzuje się dużą ergonomią 
i wydajnością. Używając tylko jednej ręki, 
uzyskasz dostęp do wszystkich głównych 
elementów sterujących, takich jak przycisk 
do robienia zdjęć, przesuw stolika, regulacja 
ostrości i jasności. Tubusy ergonomiczne 
oraz możliwość dostosowania wysokości 
stolika pozwalają na pracę w komfortowej 
pozycji, nawet przy dłuższym użytkowaniu. 
Podwójny uchwyt próbki oznacza mniej 
zmian próbek - na przykład podczas badania 
próbek immunologicznych - co zdecydowanie 
zmniejsza zmęczenie. Nowy menedżer światła 
zapewnia jednolitą jasność przy wszystkich 
powiększeniach, eliminując ręczną regulację 
natężenia światła przy zmianie obiektywów. 
Axiolab 5 minimalizuje i ułatwia wykonywanie 
czynności manualnych, umożliwiając bardziej 
wydajną i komfortową pracę.

Obszar zastosowania:

Zadania ogólne:

Typowe próbki:

Powszechne 

zabarwienia/preparaty:

Typowe techniki 

kontrastowe:

Histopatologia

Badanie pobranych 

próbek całych 

wycinków tkanek pod 

kątem występowania 

chorób

Tkanka histologiczna 

pochodząca np. 

z narządów takich jak 

płuca lub nerki

Barwienie 

hematoksyliną 

i eozyną (H&E), 

immunohistochemia; 

wycinki zamrożone, 

wycinki utrwalone 

formaliną i zatopione 

w parafinie

Jasne pole 

Cytologia

Ocena struktury, 

składu i wzrostu 

pojedynczych 

komórek i struktur 

komórkowych

Wymazy 

z szyjki macicy; 

płyny  ustrojowe 

(mocz, plwocina i płyn 

opłucnowy); aspiracje 

drobnoigłowe, np. 

z  płuc

System Papanicolaou 

(PAP), Lazur 

Giemsy, eozyna 

i błękit metylenowy, 

immunohistochemia, 

FISH

Jasne pole, kontrast 

fazowy

Hematologia

Badanie próbek krwi 

(krew EDTA) i szpiku 

kostnego pod kątem 

ilości, kształtu i stanu 

komórek krwi

Wymazy krwi, 

wymazy szpiku 

kostnego

Giemsa,

Pappenheim

Jasne pole, 

ciemne pole, DIC, 

fluorescencja

Mikrobiologia

Badania 

mikroorganizmów 

chorobotwórczych 

wywołujących

choroby zakaźne

Bakterie, wirusy, 

grzyby, pasożyty, 

bakterie

Barwienie metodą 

Grama, barwienie 

odporne na kwasy, 

błękit metylenowy, 

Ziehl-Neelsen, 

immunofluorescencja

Jasne pole, ciemne 

pole, kontrast fazowy, 

DIC, fluorescencja

Większa efektywność rutynowych prac laboratoryjnych 

Po znalezieniu obszaru zainteresowania wystarczy nacisnąć spust migawki 
bezpośrednio na statywie, aby uzyskać obraz. Axiolab 5 oferuje prostą obsługę, 
ergonomiczną koncepcję dla użytkownika, dostosowaną do pracy laboratoryjnej. 
Możesz jednocześnie sterować mikroskopem i dołączoną kamerą bez konieczności 
zmiany ułożenia rąk. Inteligentny system mikroskopowy automatycznie dostosowuje 
parametry do Twoich potrzeb i dokumentuje próbkę dokładnie tak, jak widzisz ją 
w okularze - z całym bogactwem szczegółów i wiernym przedstawieniem kolorów. 
Prawidłowe skalowanie jest zawsze automatyczne. Nie musisz też inwestować 
w kolejny komputer lub oprogramowanie. Dzięki inteligentnej mikroskopii możesz 
pracować wydajniej i skoncentrować się na swojej próbce. 

Bardziej ekonomicznie i niezawodnie

Axiolab 5 przyczynia się do oszczędności kosztów i energii. Na przykład przy 
aktywowanym trybie Eco Axiolab 5 automatycznie przechodzi w stan czuwania 
po 15 min bezczynności. Oszczędza to energię i wydłuża żywotność oświetlenia. 
Diody LED są bardziej trwałe w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami światła. 
W świetle przechodzącym nowa mocna biała dioda LED pozwala na wizualizację 
próbki w naturalnych kolorach. Zauważyć można nawet subtelne różnice w kolorze. 
W przypadku fluorescencji zintegrowane diody LED, o różnych długościach fali, 
są łatwiejsze i bezpieczniejsze w użyciu niż np. klasyczne lampy rtęciowe. Dzięki 
diodom LED unika się czasu nagrzewania i chłodzenia. Wymiana lampy i jej regulacja 
to już przeszłość. Oszczędzisz przestrzeń laboratoryjną i koszty, ponieważ 
Axiolab 5 z inteligentną mikroskopią nie wymaga dodatkowego komputera ani 
oprogramowania.

Cytogenetyka

Badanie zaburzeń 

chromosomalnych 

w odniesieniu do 

zachowania/choroby 

komórek; badania 

cytogenetyczne 

molekularne

Wymazy krwi, wymazy 

szpiku kostnego, 

cytospiny, próbki 

tkanek

Giemsa (banding G), 

barwienie chinakryną 

i inne bandingi, FISH

Jasne pole, 

fluorescencja

Andrologia i ginekologia

Ocena stężenia 

plemników, ruchliwości/

witalności i morfologii 

plemników; wymazy 

ginekologiczne do 

badań cytologicznych 

i mikrobiologicznych

Wymazy ginekologiczne, 

nasienie

System Papanicolaou, 

Eozyno-Nigrozyna, 

SPERMAC, 

immunofluorescencja

Jasne pole, kontrast 

fazowy, fluorescencja
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Aparaty EKG ECG 100L

ECG 100L to w pełni diagnostyczny 12-kanałowy aparat EKG z 5” kolorowym 
ekranem dotykowym i 5-letnią gwarancją. Komunikacja USB umożliwia szybkie                
i łatwe przeniesienie zapisanego badania z urządzenia do pamięci zewnętrznej 
typu pendrive. Urządzenie jest zasilane z sieci lub wbudowanego akumulatora. ECG 
100L jest kompatybilny z oprogramowaniem komputerowym do analiz i interpretacji 
EKG EasyApp. Wydruk na papierze 100 mm. 

Cechy charakterystyczne:

• lekki i przenośny aparat EKG z kolorowym ekranem dotykowym 5",
• 5-letnia gwarancja,
• interpretacja Glasgow,
• możliwość przechowywania danych na aparacie lub przez port USB na pamięci 

zewnętrznej,
• praca w trybie ręcznym i AUTO,
• kontrola kontaktu elektrod z ciałem pacjenta,
• możliwość dokupienia dedykowanego wózka,
• wydruk badania z aparatu na papierze 100 mm,
• zasilanie sieciowe i akumulatorowe,
• niewielka waga: 1,4 kg.

Aparat EKG dostępny jest w zestawie                            
z elektrodami klamrowymi oraz kablami:

Elektrody są przeznaczone do stosowania 
w trakcie badań EKG w celu odbierania 
elektrycznych sygnałów z organizmu 
pacjenta   i przekazywania ich do urządzenia 
rejestrującego.

Dostępne elektrody:

• elektrody kończynowe,
• elektrody przedsercowe.

ECG 100L

Drukarka

Kabel USB

Klucz USB

ECG EasyApp

Oprogramowanie komputerowe do analiz i interpretacji EKG EasyApp:
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Monitory pacjenta Lutech Datalys V5, Lutech Datalys V7

Datalys V5 ma kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,4", co 
czyni go małym i wszechstronnym monitorem weterynaryjnym 
z zaawansowanymi funkcjami. Wysoce mobilny i przyjazny dla 
użytkownika stanowi ważny element wyposażenia lecznicy 
weterynaryjnej. W zależności od konkretnych potrzeb Datalys 
V5 można konfigurować od 3 parametrów do pełnej wersji 
9-parametrowego monitora. Specjalne oprogramowanie zwiększa 
czułość odczytu parametrów życiowych nawet od małych 
i egzotycznych zwierząt. Każdy monitor jest zgodny z e-sondami 
Lutech, które służą do zmniejszenia liczby przewodów 
przymocowanych do zwierzęcia podczas monitorowania.

Datalys V7 to zaawansowany monitor weterynaryjny 
zaprojektowany z myślą o aktualnych potrzebach 
weterynaryjnych. Specjalne oprogramowanie zwiększa czułość 
odczytu parametrów życiowych nawet od małych i egzotycznych 
zwierząt. Przeprojektowany interfejs użytkownika oferuje 
piękny i wyraźny kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 
12,1 cala do wyświetlania dokładnych danych i kształtu fali. 
Datalys V7 ma 5 podstawowych parametrów do diagnostyki 
i monitorowania ogólnego. Opcjonalne parametry, takie jak IBP, 
CO

2
, Multi-gas i Printer są dostępne na żądanie. Każdy monitor 

jest zgodny z e-sondami Lutech, które służą do zmniejszenia 
liczby przewodów przymocowanych do zwierzęcia podczas 
monitorowania.Konfiguracja standardowa 3 (opcja 3 parametrów):

• SpO
2
,

• NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego),
• oddech,
• temperatura,

Akcesoria dostarczane z powyższą jednostką obejmują:
• przedłużacz SpO

2
 wielokrotnego użytku,

• czujnik SpO
2
 wielokrotnego użytku,

• rurka przedłużająca NIBP,
• zestaw 5 mankietów NIBP,
• czujnik temp. rektalny/przełyku wielokrotnego użytku.

Konfiguracja standardowa 5 (opcja 5 parametrów):
• SpO

2
,

• NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego),
• oddech,
• temperatura,
• EKG.

Akcesoria dostarczane powyższą jednostką obejmują:
• kabel EKG wielokrotnego użytku,
• zestaw 5 odprowadzeń EKG wielokrotnego użytku,
• zestaw 5 elektrod klamrowych EKG,
• przedłużacz SpO

2
 wielokrotnego użytku,

• czujnik SpO
2
 wielokrotnego użytku,

• mały klips językowy SpO
2
 wielokrotnego użytku,

• duży zacisk językowy SpO
2
 wielokrotnego użytku,

• rurka przedłużająca NIBP,
• zestaw 5 mankietów NIBP,
• czujnik temperatury rektalny/przełyku wielokrotnego użytku,
• e-sonda wielokrotnego użytku (mała).

Parametry standardowe:
• EKG,
• SpO

2
,

• NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego),
• oddychanie,

Akcesoria dostarczane ze standardową jednostką obejmują:
• kabel EKG wielokrotnego użytku,
• zestaw 5 odprowadzeń EKG wielokrotnego użytku,
• zestaw 5 klipsów EKG,
• przedłużacz SpO

2
 wielokrotnego użytku,

• czujnik SpO
2
 wielokrotnego użytku,

• mały klips językowy SpO
2
 wielokrotnego użytku,

• duży zacisk językowy SpO
2
 wielokrotnego użytku,

• rura przedłużająca NIBP,
• zestaw 5 mankietów NIBP,
• czujnik temperatury rektalny / przełyku wielokrotnego użytku,
• e-sonda wielokrotnego użytku (mała).

Akcesoria opcjonalne:
• papier do drukarki,
• moduł CO

2
 - główny nurt,

• moduł CO
2
 - boczny strumień,

• sonda elektroniczna (XS, S, M, L),
• NIBP, 
• mankiety (różne rozmiary),
• mocowanie przenośne,
• mocowanie ścienne,
• temperatura.

Opcjonalne parametry:
• drukarka,
• IBP,
• CO

2
,

• gazy anestetyczne.
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Monitory pacjenta LifeWindowTM Lite

LifeWindowTM Lite LW8Vet firmy DigiCare to wieloparametrowy 
monitor weterynaryjny. Oprogramowanie użytkownika z ekranem 
dotykowym sprawia, że LifeWindow Lite LW8Vet jest bardzo 
intuicyjny. Monitory marki DigiCare posiadają sprawdzone 
klinicznie moduły pomiarowe poparte wieloletnimi badaniami                 
i testami (Masimo, Suntech), co pozwala na pomiary wszystkich 
gatunków małych, jak i dużych zwierząt, również egzotycznych. 

Wszystkie parametry życiowe są zapisywane w arkuszach 
kalkulacyjnych (.xls, .pdf), które można łatwo przenieść do 
dowolnego oprogramowania zarządzania gabinetem za 
pośrednictwem internetu lub dysku USB. Wszystkie raporty i EKG 
można drukować na standardowej drukarce lub na opcjonalnej 
drukarce wykresów paskowych w monitorze. Funkcje zdalnego 
dostępu i sterowania monitorem umożliwiają podgląd danych 
o pacjencie z dowolnego miejsca. Kardiomonitor został stworzony 
tak, aby pomiary pacjentów były wiarygodne i sprawnie uzyskiwane, 
zapewniając szybkie i dokładne wyniki, od intensywnej opieki 
medycznej po rutynowe kontrole dowolnego gatunku zwierząt. 
aluminiowa obudowa monitora zwiększa wytrzymałość i sprawia, 
że jest odporny na uderzenia, ale także zmniejsza zakłócenia 
elektromagnetyczne wpływające na jakość pomiarów.

Monitor występuje również w wersji dedykowanej do badań 
z użyciem rezonansu magnetycznego.

Konfiguracja podstawowa:
• 3 odprowadzenia DigiCare VetECG™,
• Masimo® SpO2,
• Suntech® VetBP® Ciśnienie krwi NIBP,
• Temperatura.

Opcje dodatkowe:
• 5 odprowadzeń EKG,
• Kapnografia (sidestream i/lub mainstream),
• Nonin® SpO2 do 450bpm,
• Nellcor® SpO2,
• 1-2 kanały inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi,
• z opcjonalnym PPV,
• Masimo® PVI®,
• Drugi kanał temperatury,
• FIO2.

Dane techniczne:

Ekran dotykowy LED [cale]: 

Łączność przewodowa i bezprzewodowa:

Drukowanie przez drukarkę wewnętrzną lub zewnętrzną: 

Opcjonalne wykrywanie arytmii i odcinek ST:

EKG także dla pacjentów z wysokim tętnem [bpm]:

Prędkości przesuwu [mm/s]:

Waga [kg]: 

Napięcie główne — wybór automatyczny: 

Wbudowana bateria wielokrotnego ładowania:

Wymiary [cm]: 

Normy:

8,4  

tak

przez łączność USB

tak

do 999

od 6,25 do 200

4,5

100 V do 240 V AC (50/60 Hz)

tak

23,5 x 17,5 x 19,5

IEC601-1-1 i IEC 601-1-2

EKG - elektrokardiografia
VetECG™ wykorzystuje zaawansowany algorytm oparty na analizie 
widma opracowanego na podstawie danych uzyskanych z licznych 
pomiarów u różnych zwierząt. Pozwala to na wiarygodne odczyty 
w praktyce klinicznej, ogrodach zoologicznych oraz na uniwersytetach.

SpO2 - pulsoksymetria
Potwierdzona w 150 niezależnych badaniach klinicznych 
pulsoksymetria jest wiodącą technologią na całym świecie. Dokładne 
odczyty SpO2 zapewniane są także w trudnych warunkach, takich jak 
niska perfuzja wywołana przez agonistów alfa II, propofol, ruch oraz 
inne czynniki.

CO2 - kapnografia
Dostępne opcje to m.in. przebieg końcowo-wydechowy, wdechowy              
i przebieg CO2 w czasie rzeczywistym. Dostępne są opcje strumienia 
głównego i/lub bocznego.

NIBP - nieinwazyjny pomiar ciśnienia
Moduł VetBP™ firmy Suntech wykorzystuje algorytm specyficzny dla 
zwierząt, zaprojektowany w technologii odpornej na ruch. Niezależnie 
od tego, czy będzie to rutynowa kontrola, mały zabieg, czy długa 
operacja, odczyty będą terminowe i dokładne dla każdego gatunku.

Temperatura
Sondy pomiaru temperatury zbudowane są z wysokiej jakości 
materiałów. Ich elastyczność pozwala na łatwe umieszczenie 
w odbytnicy lub przełyku. Pomiar temperatury jest zawarty                                            
we wszystkich modelach, sonda jest sprzedawana osobno.

IBP - Inwazyjny pomiar ciśnienia
Możliwe zastosowanie jednego lub dwóch kanałów. Ukazuje 
numeryczne dane skurczowego i rozkurczowego oraz średnią 
wartość ciśnienia razem z falą ciśnienia aorty w czasie rzeczywistym.

FIO2 - frakcja wdychanego tlenu
Moduł FlO2 można dodać w dowolnym momencie, kupując 
wymagane akcesoria. Jest to kluczowy parametr u pacjentów               
w stanie krytycznym i w neonatologii oraz innych przypadkach, gdzie 
konieczne są precyzyjne pomiary wdychanego tlenu.

Dodatkowe dostępne moduły to: pomiar gazów anestetycznych 
(wraz z rozpoznawaniem), N2O, O2, paramagnetyczny pomiar O2.

Cechy charakterystyczne:

• możliwość połączenia z internetem,
• zdalne przeglądanie i drukowanie,
• raporty pacjentów,
• dostosowany do zwierząt egzotycznych,
• zaprojektowany i wyprodukowany w USA.
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LifeWindowTM Lite Monitory pacjenta Aurora

Aurora to modułowy, wieloparametrowy monitor weterynaryjny 
przeznaczony dla małych i dużych zwierząt. Monitory pacjenta 
Aurora cechują się wysoką jakością każdego detalu, posiadają 
bogaty interfejs oraz 3 diody alarmowe informujące o problemach 
z parametrami fizjologicznymi. W produktach zastosowano 
ognioodporne materiały: ABS+PC. Łatwość wymiany baterii oraz 
płaskie silikonowe przyciski ułatwiające czyszczenie znacząco 
wpływają na komfort użytkowania. Monitor Aurora jest dobrym 
wyborem do gabinetów ze względu na przyjazną cenę, ale także 
przychodni i klinik jako dodatkowy kardiomonitor.

Monitor Aurora zapewnia bardzo łatwy w obsłudze interfejs 
oparty na inteligentnym systemie operacyjnym. Obsługuje wiele 
wejść peryferyjnych, aby spełnić więcej wymagań.

Obsługa wejścia peryferyjnego:
• klawiatura,
• myszka,
• panel dotykowy,
• skaner.

Zarządzanie danymi pacjenta:
• trendy 720 h, w formie tabel i wykresów,
• 1200 zapisów pomiaru NIBP,
• 3 fale EKG rejestrowane przez 24H,
• 1000 grup alarmów.

Konfiguracja układu wyświetlacza:
• dane wyświetlane w 3-8 rzędach (dostosowywalnych),
• full ECG,
• mini trendy,
• oxyCRG.

Konfiguracja standardowa:
• EKG,
• SPO2,
• NIBP,
• TEMP,
• RESP.

Konfiguracja standardowa:
• 2IBP,
• EtCO2 – w strumieniu bocznym,
• Masimo SPO2,
• C.O. Rejestrator.

Inteligentne wykrywanie arytmii:
• wielomodułowy system analizy EKG ( MEAS™),
• 24 typy ARR,
• arytmia zatokowa, różne rodzaje PVC, VFIB, VTAC, AFIB, 

Asystolia.

Ręczny lub automatyczny tryb analizy EKG:
• wartość ST mierzona w czasie rzeczywistych,
• zapisywanie segmentów ST jako odniesienia,
• porównywanie segmentów,
• automatyczny lub ręczny pomiar odcinka ST,
• dostosowywanie punktów ST.

Zaawansowane opcjonalne parametry:
• IBP - do 6 kanałów; wsparcie BD, Edwards, Utah, Abbott; jeden 

klawisz do resetu,
• EtCO2 - wsparcie Respironics®, Masimo i Kingst®; Strumień 

główny i boczny,
• C.O. - wsparcie cewnika do Edward Swan-Ganz termodylucji 

tętnicy płucnej.

Cechy pozostałe:
• niskie zużycie energii - wsparcie baterii 12-18 h,
• proste rozwiązanie konstrukcyjne - 3 bloki wewnątrz
• schludny i optymalny układ,
• rozwiązania instalacyjne - tylne połączenie; uchwyt do 

ściennego montażu lub wózek.

Wygodna
wymiana baterii

8,9 cm grubości

Płaskie silikonowe 
przyciski ułatwiające 

czyszczenie

Bogaty interfejs
z osłoną ochronną

ABS + PC 
ognioodporne 
materiały 

3 diody alarmowe, każda 
informująca o problemach
z innym parametrem 
fizjologicznym 

Stabilny interfejs 
czujników
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Holtery EKG Faros 180/360

Faros 180/360

Rejestrator EKG Faros 180/360 przeznaczony jest do 
długoczasowego zapisu 1, 2 lub 3 kanałów EKG. Umożliwia pracę 
w systemach analizy holterowskiej EKG, mobilnej telemetrii serca, 
monitorowania zdarzeń arytmii, rehabilitacji kardiologicznej oraz 
badań sportowych. 

Urządzenia Bittium Faros są urządzeniami medycznymi CE i FDA 
510, klasa IIa.

Cechy charakterystyczne:

Każda nieprawidłowość serca musi najpierw zostać wykryta, zanim 
będzie można ją leczyć. Bez względu na to czy jest bezobjawowa, 
napadowa, czy pooperacyjna, wymaga zastosowania niezawodnego 
urządzenia z wyraźnym i dokładnym sygnałem EKG. W przypadku 
niektórych arytmii, np. migotania przedsionków, często konieczne 
jest mierzenie EKG przez kilka dni. Im więcej danych może zebrać 
urządzenie, tym większe prawdopodobieństwo wykrycia zaburzeń.

Czujniki Faros są nie tylko precyzyjne, ale i bardzo łatwe w użyciu 
oraz komfortowe dla pacjenta. Opatentowane umocowanie elektrod 
( jednorazowe elektrody zatrzaskowe, elektroda „łopatkowa” Fast-Fix 
oraz pasek na tętno) umożliwia dyskretny pomiar EKG. 

Faros 180° – zaawansowany system do 
monitoringu EKG online i offline:

• 1-kanałowy zapis EKG,
• rejestracja EKG online (bluetooth)/offline (holter),
• pobieranie próbek EKG do 1000 Hz, z możliwością regulacji,
• próbkowanie przyspieszenia 3D do 100 Hz, z możliwością 

regulacji,
• zasięg Bluetooth do 100 m,
• pojemność pamięci: 1 GB, do 180 dni*,
• krótki czas ładowania, ok. 1 h,
• transfer danych: micro-USB,
• format danych: EDF (Europejski Format Danych),
• żywotność baterii do 7 dni*,
• waga 18 g.

Zestaw Faros 180° zawiera:

• czujnik Faros 180°,
• zestaw przewodów do elektrod zatrzaskowych, 
• adapter Stringray do paska na tętno + pas HR, 
• kabel micro USB,
• instrukcja obsługi,
• oprogramowanie EDF Viewer,
• oprogramowanie Faros Manager do regulacji ustawień 

czujnika.

Zestaw Faros 360° zawiera:

• czujnik Faros 360°,
• zestaw kabli 5-elektrodowych do 3-kanałowego EKG, 
• torba z elektrodami Ambu (BlueSensor VLC, 25 sztuk), 
• kabel micro USB,
• instrukcja obsługi,
• oprogramowanie EDF Viewer,
• oprogramowanie Faros Manager do regulacji ustawień 

czujnika.

Faros 360° – zaawansowany system do 
monitoringu EKG online i offline:

• 1- lub 3-kanałowe EKG,
• rejestracja EKG online (bluetooth)/offline (holter),
• pobieranie próbek EKG do 1000 Hz,  

z możliwością regulacji,
• próbkowanie przyspieszenia 3D do 100 Hz, z możliwością 

regulacji,
• zasięg Bluetooth do 100 m,
• pojemność pamięci: 4 GB, do 180 dni*,
• krótki czas ładowania, ok. 1 h,
• transfer danych: micro-USB,
• format danych: EDF (Europejski Format Danych),
• żywotność baterii do 7 dni*,
• waga 18 g.
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Koncentratory tlenu

Oxi-Gen10

Koncentrator tlenu Oxy-Gen 10 jest idealnym dodatkiem 
do aparatów anestezjologicznych. Jest to całkowicie 
samowystarczalny i mobilny koncentrator tlenu, wytwarzający 
stały przepływ tlenu klasy medycznej (93%) przy 10 l/min. 

Zaprojektowany do całodobowej pracy z wbudowanym 
miernikiem czystości i ultracichą pracą koncentrator tlenu 
Oxy-Gen10 jest coraz częściej stosowany jako alternatywa dla 
stosowania kosztownego tlenu w butlach. Inne korzyści obejmują 
zminimalizowanie ręcznej obsługi i ryzyka pożaru, a także 
zapewnienie niezawodności i wygody pracy.

Dane techniczne:

Wydajność tlenu:

Miernik czystości:

Czystość tlenu:

Poziom dźwięku [dB]:

Wymiary (gł. x szer. x wys.) [cm]:

Waga [kg]:

Kolor:

Moc:

Max. do 10 l/min. przy 5,8 do 11,6 psi

tak

Max. 93% +/-3% (w zależności od natężenia przepływu)

<50 / 1 metr

37 x 43 x 65

30

biały

220 V AC 50/60 Hz jednofazowy, 480 W

Philips Respironics EverFlo

Koncentrator tlenu Philips Respironics EverFlo to niezawodny 
sprzęt medyczny dedykowany dla pacjentów ze schorzeniami 
układu oddechowego. Philips Respironics z myślą o pacjentach 
stworzył kompaktowy i ekonomiczny koncentrator tlenu, który 
z powodzeniem może być stosowany zarówno w gabinecie, jak 
i w domu. Urządzenie nie jest przeznaczone do podtrzymywania 
funkcji życiowych. Stosowany w celu leczenia chorób, w których 
dochodzi do hipoksji (niedobory tlenu w tkankach), powstającej 
w wyniku zmniejszonej dyfuzji tlenu z płuc.

Dane techniczne:

Koncentracja tlenu [%]: 

Przepływ [l]:

 

Waga urządzenia [kg]: 

Poziom głośności [dB]: 

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]: 

OPI (Wskaźnik procent tlenu, Alarm):

Temperatura pracy [°C]: 

Ciśnienie wyjściowe [PSI]: 

Warunki przechowywania: 

Napięcie zasilania: 

Pobór mocy [W]:

93 (+/- 3)

 0.5 - 5 na minutę (płynna regulacja 

przy pomocy pokrętła na przepływomierzu)  

14

43 (bardzo cichy)

58,4 x 38,1 x 24,1

Niski tlen: 82%, Bardzo niski tlen: < 70%

10 do 35

5.5

-34°C do 71°C, do 95% wilgotności względnej

230 V +/- 10%

300

Oxi-Gen10, EverFlo
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Pompy infuzyjne i defibrylatory EN5-V7

Innowacyjna weterynaryjna pompa infuzyjna Burtons EN-V5 jest 
łatwa w użyciu, kompaktowa i przenośna. Jej 4,3" ekran dotykowy 
znacznie ułatwia obsługę. Jako jedna z niewielu pomp infuzyjnych 
na rynku, umożliwia przechowywanie wielu kalibracji zestawów 
podających, co pozwala na używanie pompy EN5-V7  do infuzji 
standardowych, a także do krwi. Wewnętrzna pamięć pozwala na 
zapisanie do 500 kalibracji.

W zestawie znajduje się uchwyt do montażu na stojaku do 
kroplówek, uchwyt do montażu na klatkach szpitalnych oraz 
przewód zasilający w kształcie litery L - idealny zestaw każdej 
praktyki weterynaryjnej.

Duży ekran dotykowy EN-V5 znacznie zwiększa intuicyjność 
obsługi, umożliwia łatwą zmianę ustawień i trybów, a także 
wyraźne wyświetlanie bieżących czynności pompy, w tym tryb 
„Pozostały czas”, który ułatwia pracę przy pacjentach.

Bateria pozwala na pracę do 10 h po pełnym naładowaniu, co 
ułatwia przenoszenie pompy między salą operacyjną, a szpitalem, 
a także pozwala na szybką zmianę pomiędzy mocowaniem na 
stojaku, a na klatce szpitalnej.

Cechy charakterystyczne:

• tryb nocny – przyciemniona jasność ekranu, która pozwala na 
wyraźną widoczność, 

• odpowiednie urządzenie do transfuzji krwi oraz zestawów 
karmienia grawitacyjnego,

• ustawienia parametrów i edycja bezpośrednio na ekranie 
dotykowym,

• 5 trybów infuzji + kontrola trybu mikro,
• szybkość infuzji waha się od 0,1 do 2000 ml/h,
• IP44 bryzgoszczelny. 

Dane techniczne:

Wyświetlacz [cale]:

Wymiary (szer. x wys. x dł.) [cm]:

Materiał obudowy: 

Tryby infuzji: 

Dokładność [%]:

VTBI [ml]:

KVO [l/h]:

Szybkość bolusa [ml/h] 

Poziom okluzji: 

Typ alarmu:

Waga [kg]:

kolorowy ekran dotykowy 4,3

9 x 13,15 x 13,8

PBT + PC

prędkość, czas, masa ciała, sekwencja, 

biblioteka leków i mikro

+/- 5

0 - 9999,99

regulacja 0-5, min. przyrost 0,01

0,1-2000, dostępny bolus automatyczny i ręczny

5 poziomów do wyboru (50mmHg – 900mmHg)

infuzja VTBI, okluzja, spadek ciśnienia, niski poziom 

baterii, akumulator, zakończenie KVO,koniec czasu 

czuwania, otwarte drzwi, pojedynczy pęcherzyk powietrza, 

nagromadzony pęcherzyk powietrza, nienormalna 

szybkość ściekania, pusta komora ociekowa, zbliżający 

się koniec VTBI, alarm przypominający, brak zasilania, 

podłączenie czujnika kropli, błąd systemu

1,5
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Pompy infuzyjne i defibrylatory Ivy

Ivy to kompaktowa i lekka pompa infuzyjna z prostym w obsłudze 
systemem i kolorowym wyświetlaczem LCD. Wyróżnia się łatwą 
konfiguracją, kalibracją oraz monitorowaniem. 

Cechy charakterystyczne:

• kompaktowość i lekkość - nie zajmuje dużo miejsca oraz 
posiada kolorowy ekran LCD,

• bezpieczeństwo - wbudowane wykrywanie wstecznego 
przepływu oraz funkcja zatrzymania przepływu pomagają 
zmniejszyć ryzyko przypadkowego swobodnego przepływu, 
zapobiegając swobodnemu przepływowi, gdy drzwi pompy są 
otwarte,

• funkcja Anti-bolus - zmniejsza objętość nieplanowego bolusa 
wstrzykniętego pacjentowi po usunięciu przyczyny okluzji,

• blokada panelu - funkcja blokady panelu pomaga zapobiegać 
nieautoryzowanym zmianom ustawień urządzenia.

Przyjazna obsługa:
• włączenie ostatnich ustawień infuzji adekwatnie do poziomu 

objętości,
• regulowana głośność alarmu (3 poziomy),
• górna lampka kontrolna pokazuje stan pracy, a także alarmu,
• tryb nocny (przyciemniony ekran, górna kontrolka wyłączona).

Zróżnicowane opcje:
• 2000 historii użycia zapisanych w pamięci wewnętrznej - 

wyświetlanie w czasie rzeczywistym,
• możliwość montażu pompy na stojaku do kroplówek, na 

poziomej powierzchni, na klatce szpitalnej (uchwyt pionowy               
i poziomy).

Dane techniczne:

Zakres natężenia przepływu:

Objętość do podania (VTBI) [%]:

Zakres infuzji [ml]:

Dokładność infuzji [%]:

Wspierane zestawy 

do infuzji:

Tryb KVO [ml/h]:

Szybkość bolusa [ml/h]:

Czyszczenie [ml/h]:

Wykrywania pęcherzyków powietrza:

Ciśnienie okluzji:

Alarmy:

Historia:

Zasilanie:

Bateria:

Szybkość ładowania baterii [h]:

Pobór energii [V]:

Klasyfikacja:

Wodoodporność:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 

Waga [kg]:

Warunki pracy:

Warunki transportu:

Warunki przechowywania:

0.1~1220ml/godz., 

Tryb micro: 0.1-99.9 ml/godz. w stopniach 0.1 ml 

±5

0~36000

±5

obsługa szerokiej gamy marek zestawów infuzyjnych,

w tym wiodących producentów 

1~5

300~1200

600

detekcja czujnikiem ultradźwiękowym

z czterema poziomami alarmu, regulowany

3 regulowane ustawienia: niskie, średnie i wysokie

alarmy wizualne i dźwiękowe: otwarta pompa, pęcherzyki 

powietrza, okluzja, zakończenie infuzji, zbliżanie się do 

końca infuzji, funkcja przypomnienia o uruchomieniu, niski 

poziom naładowania baterii, rozładowana bateria, awaria 

2000 zapisów infuzji

AC:100~240V,50/60Hz DC:12V ±1V

polimerowo-jonowa, 7.4V, 2100mAh (może działać przez 

ponad 3 h po pełnym naładowaniu z prędkością 25 ml/h)

10 włączone urządzenie, 3 wyłączone

25

Klasa I, typ CF

IP—3

14,5 x 10 x 12

< 1,4

temperatura: 5°~40°, relatywna wilgotność: 10~95%, 

ciśnienie atmsoferyczne: 86½106kPa

temperatura: -20°~+60°, relatywna wilgotność: 10~95%, 

ciśnienie atmosferyczne: 50½106kPa

temperatura: -20°~+45°, relatywna wilgotność: 10~95%, 

ciśnienie atmosferyczne: 50½106kPa
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Pompy infuzyjne i defibrylatory DigiPump IP41x

DigiPump IP41x to inteligentna, wielofunkcyjna pompa infuzyjna, która obsługuje 7 
trybów infuzji i jest kompatybilna z dowolnym standardowym zestawem infuzyjnym. 
Dzięki kompaktowej konstrukcji pompy można łączyć ze sobą i mogą być mocowane 
np. na stojaku od kroplówek.

Cechy charakterystyczne:

• do 5 h pracy na baterii,
• modułowa konstrukcja oszczędzająca 

miejsce i pozwalająca na łączenie pomp, 
• kolorowy ekran dotykowy,
• autokalibracja.

Ekran dotykowy:
• do 5 h pracy na baterii,
• różne możliwości konfiguracji,
• kompaktowa budowa.

7 trybów infuzji:
• dawka,
• czas,
• waga,
• trapezia,
• dawka wysycająca,
• sekwencyjny,
• tryb przekaźnika dla infuzji automatycznej.

3 tryby bolusa:
• ręczny,
• szybki ilościowy,
• automatyczny.

Alarmy:
• blisko końca infuzji,
• koniec infuzji,
• okluzja,
• pęcherzyk powietrza,
• niski poziom baterii,
• brak zasilania,
• przypomnienie.

Opcjonalnie:
• stacja robocza,
• zdalny wyświetlacz. 

zdejmowany uchwyt
do łatwego transportu

ekran
dotykowy

inteligentny
system alarmowy

otwieranie pompy 
z dwustopniowym 

systemem zamków

system zabezpieczający rozdzieleniu złączonych pomp

DigiPump IP41x została zaprojektowana                                   
z myślą o bezpieczeństwie i precyzji działania. 
Pompy DigiPump IP41x są fabrycznie 
skalibrowane dla najpopularniejszych typów 
infuzji z automatycznej kalibracją dla dowolnego 
zestawu do infuzji.

Automatyczna kalibracja: Alarmy:

Konfigurowalna biblioteka leków:

Poziom okluzji można dostosować na podstawie 
terapii pacjenta.

Tryby infuzji:

7 trybów wlewu i 3 tryby bolusa.

Dane techniczne:

Wyświetlacz:

Waga [kg]: 

Napięcie główne: 

Wew. bateria wielokrotnego ładowania:

Wymiary [cm]:

Całkowita objętość [ml]:

Szybkość KVO [ml/h]:

Dokładność [%]:

Główne standardy

bezpieczeństwa:

ekran dotykowy LCD 2,4"

1,2

wybór automatyczny 100 V do 

240 V AC (50/60 Hz)

tak

20,2 x 7,4 x 13,3

0,1-99999,9

0,1-5

± 5

IEC60601-1, IEC60601-2-24,

IEC60601-1-8, IEC60601-1-2
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Pompy infuzyjne i defibrylatory DigiPump SR31X

DigiPump SR31X to inteligentna, wielofunkcyjna weterynaryjna pompa 
strzykawkowa. Posiada 7 trybów infuzji. Dzięki małej i kompaktowej konstrukcji 
pompy można łączyć ze sobą w moduły, które mogą być mocowane na np. stojakach 
do kroplówek. Pompa została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i precyzji 
działania. Jest fabrycznie skalibrowana dla najpopularniejszych typów strzykawek 
z opcją automatycznej kalibracji dla dowolnej standardowej strzykawki.

Łatwa automatyczna kalibracja dla dowolnej 
standardowej strzykawki.

Poziom okluzji można dostosować na podstawie 
terapii pacjenta.

Konfigurowalna biblioteka leków wstępnie 
ustawiona dla wielu leków.

Automatyczna kalibracja: Alarmy:

Konfigurowalna biblioteka leków: Tryby infuzji:

7 trybów wlewu i 3 tryby bolusa.

inteligentny system alarmowy

system zabezpieczający rozdzieleniu złączonych pomp

ekran dotykowy

zdejmowany uchwyt
do łatwego transportu

uchwyt strzykawki do blokowania 
i automatycznego wykrywania rozmiaru

Ekran dotykowy:
• do 5 godzin pracy na baterii,
• zaprojektowany dla medycyny 

weterynaryjnej,
• różne możliwości konfiguracji,
• budowa oszczędzająca miejsce.

7 trybów infuzji:
• dawka,
• czas,
• masa ciała,
• trapezia,
• dawka wysycająca,
• sekwencyjny,
• TIVA (całkowite znieczulenie dożylne),
• tryb przekaźnika dla infuzji automatycznej 

(tylko stacja robocza).

3 tryby bolusa:
• ręczny,
• szybki ilościowy,
• automatyczny.

Alarmy:
• blisko końca infuzji,
• koniec infuzji,
• okluzja,
• strzykawka pusta,
• niski poziom baterii,
• brak zasilania,
• brak strzykawki,
• błąd instalacji,
• przypomnienia.

Opcjonalnie:
• stacja robocza,
• zdalny wyświetlacz.

Zakres ustawień infuzji:
• 0,1-300,0 ml/h (strzykawka 10 ml),
• 0,1-600,0 ml/h (strzykawka 20 ml),
• 0,1-900,0 ml/h (strzykawka 30 ml),
• 0,1-2000,0 ml/h (strzykawka 50 ml).

Dane techniczne:

Wyświetlacz:

Waga [kg]: 

Napięcie główne: 

Bateria:

Wymiary (szer. x wys. x gł.) [cm]:

Całkowita objętość [ml]:

Szybkość KVO [ml/h]:

Wilgotność względna [%]:

Dokładność [%]:

Kompatybilne strzykawki:

Główne standardy

bezpieczeństwa:

ekran dotykowy LCD 2,4"

1,2 z baterią

wybór automatyczny 100 V do 

240 V AC (50/60 Hz)

wewnętrzna szczelna bateria 

wielokrotnego ładowania

20 x 7,4 x 13,3

0,1-99999,9

0,1-2,5 

15 - 95 (bez kondensacji)

± 2

5, 10, 20, 30, 50 ml + 6,

12, 35 i 60 ml 

IEC60601-1, IEC60601-2-24,

IEC60601-1-8, IEC60601-1-2



100    Aparatura medyczna

Pompy infuzyjne i defibrylatory Defi Xpress,
Hedy i7, Hedy s7

Defi Xpress zapewnia wysoki poziom opieki medycznej
podczas akcji ratunkowej, jak i całego przebiegu leczenia.
Urządzenie jest proste w obsłudze, dzięki czemu ułatwia opiekę
i monitorowanie stanu pacjenta w trakcie transportu oraz
hospitalizacji.

• 2-fazowy impuls defibrylacji,
• wbudowana funkcja defibrylacji automatycznej AED                                                        

i kardiowersji,
• czytelny ekran o przekątnej 7'',
• przyciski funkcyjne pozwalające na szybką zmianę trybu pracy,
• intuicyjna, łatwa obsługa,
• możliwość defibrylacji przez łyżki zewnętrzne i elektrody 

jednorazowe,
• krótki czas ładowania do maksymalnej energii (< 9 s).

Dodatkowe funkcje: 
• 3- lub 5-cio odprowadzeniowy kabel EKG, 
• stymulacja nieinwazyjna, 
• pomiar saturacji, 
• kapnografia, 
• nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego (NIBP).

Cechy charakterystyczne:

Pompy strzykawkowe (pompy infuzyjne) HEDY to urządzenia 
medyczne nowej generacji, stworzone z myślą o rosnących 
wymaganiach placówek medycznych, ceniących inteligentne 
działanie, a także łatwość i szybkość użycia. Nowoczesna pompa 
strzykawkowa HEDY to nie tylko bezpieczeństwo i precyzja terapii, 
ale również znaczne ułatwienie pracy dla personelu medycznego.

Hedy i7

Hedy s7

• Dynamiczne monitorowanie ciśnienia (DPS) - ekran pokazuje 
wartość ciśnienia podczas wlewu. Po wyłączeniu przepływu 
pompa przestaje działać, sygnalizując to alarmem dźwiękowym  
i świetlnym, widocznym na ekranie. Regulowane ciśnienie okluzji 
(alarm 11-poziomowy).

• Funkcja anty-bolus, jeśli przepływ wlotowy urządzenia infuzyjnego 
jest zablokowany, pompa automatycznie uwalnia ciśnienie.

• Ostrzeżenie przed zapchaniem, w przypadku gdy nastąpi 
częściowe zablokowanie linii podawczej, pompa infuzyjna 
przestaje działać, sygnalizując to alarmem dźwiękowym                                     
i świetlnym wyświetlanym na ekranie.

• Detekcja pojedynczych pęcherzyków powietrza.
• Dziennik zdarzeń - 2000 zdarzeń, w tym zapisy operacji, zapisy 

rozpoczęcia i zakończenia wlewu, zmiany wlewu, objętość wlewu 
oraz informacje nt. odnotowanych alarmów.

• 3-stopniowy alarm dźwiękowy (wysoki, średni i niski), 9 poziomów 
regulowania głośności alarmu dźwiękowego.

• Rodzaje alarmów: przerwa w zasilaniu prądem zmiennym, przerwa 
w zasilaniu prądem stałym, niski poziom baterii, rozładowana 
bateria, przypomnienie o zdarzeniu, bliski koniec infuzji, 
zakończenie infuzji, alarm pustej strzykawki, alarm natężenia 
przepływu, alarm niepodłączonej strzykawki, alarm wyjątku 
systemowego.

• Dotykowy ekran, angielski lub polski interfejs.
• Interfejs wejścia/wyjścia: transmisja danych komunikacyjnych 

RS232 i powiadomienia; system zarządzający transferem łączącym 
DOCK, instalacja modułu do bezprzewodowego monitorowania.

• Stacja do pompy strzykawkowej z rowkami odprowadzającymi 
pomiędzy pompami umieszczonymi piętrowo.

• Tryb wlewu: tryb szybkości, tryb ustawionego czasu, tryb czasowy.
• Wyświetlacz 3.5”, rezystywny ekran dotykowy, regulowany poziom 

jasności (1-9).
• Wyświetlana treść: przebieg wlewu, skumulowana objętość, 

ustawiona objętość, próg ciśnienia i bieżące ciśnienie, alarmy, 
rodzaj prowadzonego wlewu, stan zasilania, data, godzina.

Cechy charakterystyczne:
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Defi Xpress,
Hedy i7, Hedy s7 Ssaki medyczne Hersil Eurovac H50, Hersill V7 plus b 

Ssak chirurgiczny na podstawie jezdnej Eurovac H-50 
wyposażony w bakteryjny filtr w każdym kanistrze. Dodatkowy 
filtr hydrofobowy wykonany z wysokiej jakości PTFE zapewnia 
sprawność zatrzymywania cząstek na poziomie 99,95% oraz 
wydajność antybakteryjną 99,99%.

Ssak medyczny Hersill V7 plus b to przenośne urządzenie, 
zasilane elektrycznie (opcjonalnie) oraz z wewnętrznego 
akumulatora, przeznaczone do odsysania wszelkiego rodzaju 
wydzielin: krwi, śluzu, flegmy. Ssaki medyczne serii V7 
charakteryzują się bezproblemową obsługą i niezawodnością 
działania.

• płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła ze 
wskazaniem poziomu podciśnienia,

• filtr antybakteryjny z zabezpieczeniem przed przepełnieniem,
• wskaźnik poziomu naładowania akumulatora,
• zbiornik wielokrotnego użytku na wydzielinę.

Cechy charakterystyczne:

• obudowa wykonana z tworzywa ABS o dużej odporności,
• bezobsługowa, bezolejowa pompa tłokowa o wyjątkowo 

dużej trwałości,
• kabel zasilający o długości 3 m,
• wbudowany wskaźnik wartości podciśnienia,
• 1 lub 2 zbiorniki wielorazowe z poliwęglanu lub polisulfonu 

nadające się do sterylizacji w autoklawie o pojemności 4 l 
(skalowane do 3,5 l), posiadające zawory zabezpieczające 
przed przelaniem (możliwość adaptacji do innego systemu 
wielorazowego i jednorazowego).

Cechy charakterystyczne:

Dane techniczne:

Maks. przepływ [l/min]:

Maks. podciśnienie [kPa]:

Poziom głośności [dB]:

Pobór mocy [W]:

Zasilanie [v]:

Wymiary [cm]:

Waga [kg]:

70

93 (700 mmHg)

ok. 45

300

200 - 240 (50 - 60 Hz), opcjonalnie 100-120

96 x 43 x 34

 24,6

Dane techniczne:

Maks. przepływ [l/min]:

Maks. podciśnienie [kPa]:

Zasilanie ssaka z akumulatora – pobór mocy [W]:

Możliwość podłączenia do zasilania sieciowego:

Zasilanie [V]:

Czas pracy z akumulatora [min]:

Wymiary (dł. x wys. x szer.) [cm]:

Waga [kg]:

Zestaw zawiera:

Akcesoria dodatkowe:

30

84

 85

opcjonalnie

12

do 65

 25 x 42,8 x 16

4,2

wymienny pojemnik wielorazowego użytku (1 l),

filtr antybakteryjny, kabel zasilający do gniazda 12 V 

(samochodowy), dren, zasilacz sieciowy

pojemniki wielorazowe, worki jednorazowe
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Biodegradowalne implanty
do osteosyntezy

ActivaPin™ to implant o wysokiej wytrzymałości, który wyróżnia się doskonałymi 
właściwościami (według amerykańskiej bazy danych Maude). Na całym świecie 
zastosowano ponad 80 000 implantów, a częstość występowania powikłań wynosi 
mniej niż 0,01%. Implant jest biodegradowalny w organizmie – proces ten zachodzi            
w bezpieczny i kontrolowany sposób, przy jednoczesnej redukcji powstawania 
zerowych stref odkształceń w kościach, tzw. stress shielding.

ActivaNail™ to biowchłanialny implant zbudowany z 4 generacji kopolimeru (PLGA). 
Gwoździe ActivaNail™ posiadają opatentowaną technologię SelfLocking™, dzięki 
której implant zabezpieczony jest przed rotacyjnym obluzowaniem w miejscu 
wszczepu.

ActivaScrew™ to biowchłanialny implant zbudowany z 4 generacji kopolimeru 
(PLGA). Śruby ActivaScrew™ oprócz innowacyjnej technologii produkcji posiadają 
opatentowaną technologię Auto Compression™.

Cechy charakterystyczne:

• wytrzymałość na zginanie (moduł Younga) jest zbliżona do wartości kości korowej 
(w przeciwieństwie do metalowych modeli),

• ActivaPin™ zachowuje swoją zamierzoną funkcję przez co najmniej 8 tygodni,
• bioabsorpcja zmniejsza ryzyko długotrwałych powikłań,  
• zapewnia aseptyczny zabieg chirurgiczny (ze względu na opakowanie, 

strerylizowane narzędzia i implanty),       
• implanty mają doskonałe wyniki kliniczne związane z zastosowaniem 

chirurgicznym na całym świecie, 
• dzięki wysokiej wytrzymałości ActivaPin™ charakteryzuje się  łatwą i bezpieczną 

aplikacją,
• pełna bioabsorpcja zachodzi w ciągu około 2 lat, co całkowicie eliminuje 

potrzebę przeprowadzania operacji usunięcia implantu,
• implanty są sterylizowane promieniami gamma,
• opatentowana konstrukcja rowkowanej powierzchni zapewnia zwiększoną 

stabilność obrotową. Przykład zastosowania ActivaPin™

Wskazania:

• osteotomie,
• reinsercja odłamów kostnych,
• reinsercja odłamów kostno-chrzęstnych (OCD),
• mocowanie graftów kostnych,
• zabieg więzozrostu piszczelowo-strzałkowego (syndesmosis).

Biodegradowalne implanty do osteosyntezy w formie śrub, gwoździ i pinów, w tym także nasączonych antybiotykiem. Firma Bioretec™ 
to jedyny producent implantów, które powstają w zaawansowanym procesie technologicznym, umożliwiającym produkcję implantu 
z kopolimeru (PLGA 4 generacji).  

Wskazania:

• drobne osteotomie,
• reinsercja drobnych odłamów kostnych,
• reinsercja drobnych odłamów kostno-chrzęstnych (OCD) zarówno z dostępu 

artroskopowego, jak i artrotomii.
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W ofercie BPB Medica znajdują się m.in.:

Zestawy do 
kifoplastyki

Igły 
biopsyjne

Ortobiologia i chirurgia kostna 
oraz neurochirurgia

Sondy do przezskórnej 
discektomii

Igły do 
wertebroplastyki

Cement kostny

Zestaw do leczenia 
okolic podchrzęstnych 
kości w stawach

Ortobiologia (zestaw do 
pobierania i przygotowywania 
komórek macierzystych z tkanki 
tłuszczowej)

Minimalnie inwazyjny 
system do redukcji 
złamań przynasadowych 
kości i przywracania 
długości kości

BPB MEDICA™ to firma z ponad 50-letnim doświadczeniem, która specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży wysokiej 
jakości produktów medycznych z zakresu biopsji, chirurgii, neurochirurgii oraz medycyny regeneracyjnej.
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Jednorolkowa hybrydowa pompa artroskopowa Fluid Control 
Arthro 2204 firmy Richard Wolf GmbH wykorzystywana przy 
zabiegach artroskopowych do nawadniania i płukania stawu  
z funkcją ssania. Posiada wbudowaną funkcję ssania, dzięki 
czemu nie ma potrzeby stosowania drugiej pompy ssącej. 
Zainstalowany czytnik RFID pozwala zidentyfikować podpięty 
zestaw drenów, co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i daje 
pełną kontrolę nad jakością stosowanych akcesoriów.

Cechy charakterystyczne:

• nieinwazyjna technika pomiaru ciśnienia,
• duży, kolorowy, dotykowy wyświetlacz,
• przyjazne oraz intuicyjne menu,
• możliwość stosowania drenów dobowych, jednorazowych  

i wielokrotnego użytku,
• możliwość utworzenia do 16 indywidualnych profili,
• wbudowane gotowe programy dla różnych stawów (kolano, ramię, 

małe stawy),
• zwiększona maksymalna wartość ciśnienia i tempa przepływu,
• opcjonalny przełącznik nożny, którym włącza się opcję płukania 

stawu,
• opcjonalny pilot zdalnego sterowania (autoklawowalny),
• estetyczny, nowoczesny design,
• możliwość ustawienia ciśnienia do 200 mmHg,
• możliwość ustawienia przepływu do 2 l/min,
• funkcja szybkiego płukania stawu „Flash”,
• alarmy akustyczne i wizyjne,
• wbudowany ssak,
• menu w języku polskim.

Pompy do artroskopii

Nowy wymiar działania

Fluid Control Arthro to nowoczesna pompa dla artroskopii. Nowe 
oprogramowanie i ulepszone rozwiązania techniczne sprawiają, 
że Fluid Control Arthro doskonale sprawdza się w wymagających 
procedurach artroskopowych.

Wyższe ciśnienie - wydajniejsza praca

Pompa Fluid Control Arthro zapewnia wysoką wartość ciśnienia 
i tempa przepływu, co przekłada się na lepszą widoczność  
i elastyczność zastosowań przy artroskopii różnych stawów:

• zakres nastawianego ciśnienia: do 200 mmHg,
• zakres nastawianego przepływu: do 2 l/min.

Komfort w standardzie

Inteligentny system zarządzania płynami zapewnia wszechstronną 
kontrolę:

• szybka reakcja na wzrost lub spadek ciśnienia,
• zautomatyzowana i szybka redukcja ciśnienia w przypadku 

wzrostu ciśnienia śródstawowego,
• alarmy akustyczne i wizyjne.

Kompensacja wysokości położenia w przypadku usytuowania 
pompy poniżej ciała pacjenta. Wyświetlacz Fluid Control Arthro 
automatycznie wskazuje rzeczywiste ciśnienie śródstawowe. 

Efektywność dzięki profilom działania

Oprogramowanie pompy pozwala użytkownikowi  
na predefiniowanie profili użytkowych, co znacząco zwiększa 
efektywność prowadzonych zabiegów artroskopowych. 
Domyślnie dostępne są gotowe programy dla stawu kolanowego, 
ramiennego oraz małych stawów.  Istnieje możliwość utworzenia 
16 indywidualnych programów.

Fluid Control Arthro 2204

Wyrównywanie poziomów
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Pompa i akcesoria:

Fluid Control Arthro 2204, pompa artroskopowa do nawadniania, z funkcją ssania  
i automatyczną identyfikacją drenów, wraz z zestawem drenów wielokrotnego użytku (8171223)  
i kablem zasilającym - 22040011

Przełącznik nożny - 2204901

Przewodowy pilot zdalnego sterowania, autoklawowalny - 2204961

Pompy do artroskopii

Pompa i akcesoria:

Zestaw drenów ze złączem przekłuwającym (opakowanie 10 szt.), ze złączem luer-lock, 
autoklawowalny, wraz z 10 wymiennymi membranami, wielokrotnego użytku na 20 cykli 
sterylizacji - 8171223

Zestaw drenów ze złączem przekłuwającym (opakowanie 10 szt.), ze złączem luer-lock, sterylny 
jednorazowego użytku - 4171223

Zestaw drenów dobowych, sterylny (opakowanie 10 szt.), ze złączem przekłuwającym, 
jednorazowego użytku, PVC - 4171226

Zestaw drenów dobowych + dren pacjenta, sterylny, jednorazowego użytku PVC: 
10 zestawów dren pacjenta oraz zestaw dren dobowy ze złączem przekłuwającym  
- 4171227

Ssanie / opróżnianie:

Zbiornik na zassany płyn, 3 l, uchwyt, autoklawowalny - 8170.981

Zbiornik na zassany płyn, 3 l (opakowanie 2 szt.) - 2215.971

Dren do odsysania płynu (instrumenty-zbiornik), (opakowanie 10 szt.), PVC, odcinek dystalny 
rozdwojony (Y), długość 5 m, jednorazowego użytku - 4170.901
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Intensywny rozwój technologiczny technik artroskopowych wymusza 
na producentach sprzętu ortopedycznego tworzenie unikatowych i niezawodnych 
narzędzi zabiegowych. Instrumentarium niemieckiego producenta firmy Richard 
Wolf oferowane przez firmę Meden-Inmed, cieszy się wielkim uznaniem                                       
i popularnością wśród lekarzy ortopedów, a proponowane zestawy implantów 
i instrumentów do artroskopii kolana, barku, biodra, oraz małych stawów bez 
wątpienia są jednymi z najlepszych rozwiązań oferowanych na polskim rynku.

Optyki artroskopowe niemieckiego producenta firmy Richard Wolf, którego 
jesteśmy wyłącznym dystrybutorem, charakteryzują się różnorodnością 
rozmiarów i kątów widzenia począwszy od optyk miniaturowych przeznaczonych 
do artroskopii małych stawów (średnica 1.9 mm), poprzez optyki standardowe 
(średnica 4 mm), kończąc na specjalnie zaprojektowanych optykach do artroskopii 
trudno dostępnych stawów biodrowych (śr. 4 mm i dł. 255 mm). Wszystkie oferowane 
optyki spełniają standardy pracy w systemach HD i Full-HD.

Optyki PanoView HD zaprojekowane są w taki sposób, aby zapewnić operatorowi 
ostry i czysty obraz w wysokiej rozdzielczości HD, Full-HD przez wiele lat 
bezawaryjnej pracy.

W ofercie dostępne są także optyki szerokokątne PanoView Wide Angle HD  
o poszerzonym kącie widzenia pola operacyjnego przeznaczone dla najbardziej 
wymagających specjalistów, którzy chcą widzieć znacznie więcej niż w przypadku 
standardowych optyk.

Zestaw polecany do artroskopii:

• optyka PanoView HD dł. 175 mm, śr. 4mm, kąt 30° (8880.543),
• płaszcz ARTHROlution, śr. 6 mm, 2 obrotowe kraniki (89121.1260),
• trokar półtępy (89121.0542),
• światłowód 3,5 mm - kompatybilne ze źródłami światła różnych firm (Storz, 

Stryker, Richard Wolf).

Optyki HD i płaszcze artroskopowe

PanoView HD
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Płaszcze artroskopowe ARTHROlution firmy Richard Wolf jako jedne z niewielu 
płaszczy na rynku oferują wymienne kurki (zawory) oraz system samozatrzaskowy 
“click on”, który gwarantuje pewne wpięcie instrumentu i zabezpiecza przed 
przypadkowym wypadnięciem podczas zabiegu.

System „click on” zapewnia dużo dłuższą, niezawodną pracę w porównaniu ze 
standardowym systemem zapięć innych firm oparty na systemach sprężynowych. 
Innowacyjna konstrukcja płaszcza zapewnia wysoki przepływ płynów oraz 
pełną ochronę soczewki optyki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Płaszcze 
artroskopowe ARTHROlution są najlżejszymi płaszczami dostępnymi na rynku, 
a różnorodność rozmiarów i konfiguracji zaspokoi preferencje każdego operatora. 
Proponowane płaszcze współpracują z różnymi trokarami zapewniającymi pewny 
i bezpieczny dostęp do stawu.

Optyki HD i płaszcze artroskopowe

ARTHROlution
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Optyki HD i płaszcze artroskopowe

Palce Nadgarstek Łokieć, stopa Kolano, Bark

średnica [mm] 1,9 2,4 2,7 4,0

długość robocza 

(optyki)
69 105 110 175

Optyki

30o

optyka HD PANOVIEW 8860453 8871413 8476.433 8880.543

optyka HD szerokokątna - PANOVIEW 8885.443

70o

optyka HD PANOVIEW 8476.435 8880.545

optyka HD szerokokątna - PANOVIEW 8885.445

Płaszcze

z 2 kranikami, kołnierz nieruchomy
891220124

(tylko 1 kranik)

891220132

(tylko 1 kranik)
89121.0260

z 2 kranikami, kołnierz obrotowy 891221232 891221241 89121.1260

wysokiego przepływu z 2 kranikami,

kołnierz obrotowy

891220128

(tylko 1 kranik)
891221235 89121.1263

mała średnica z 2 kranikami,

kołnierz obrotowy
891221255

Trokary

tępy 891222754 89121.0544

półtępy 891221952 891222452 89121.0542

stożkowo-tępy 891222750 89121.0540

ostry 89121.0640

stożkowo-ostry 891221962 891222462 891222762

 

Optyki, płaszcze i trokary:

Optyka artroskopowa standard HD Ø 4 mm: 

Kierunek patrzenia Zewnętrzna średnica Nr. kat.

optyka HD PANOVIEW

4.0 mm

8880.541

optyka HD PANOVIEW 8880.543

optyka HD PANOVIEW 8880.544

optyka HD PANOVIEW 8880.545

optyka HD PANOVIEW PLUS 8880.437

 

175 mm
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Optyki HD i płaszcze artroskopowe

Szerokokątne optyki artroskopowe w standardzie HD PANOVIEW 3: 

Kierunek patrzenia Zewnętrzna średnica Nr kat.

Optyka szerokokątna HD PANOVIEW 3

4 mm

8885.441

Optyka szerokokątna HD PANOVIEW 3 8885.443

Optyka szerokokątna HD PANOVIEW 3 8885.445

 

175 mm

Płaszcze artroskopowe z automatycznym systemem zatrzaskowym:

Trokar
tępy

Trokar
półtępy

Trokar
stożkowo-tępy

Trokar
ostry

Wysokiego
przpływu

Mała
średnica

2 kraniki -
kołnierz

nie
-ruchomy

2 kraniki -
kołnierz

obrotowy

Zewnętrzna
średnica 

[mm]

Długość
robocza

[mm]
Nr kat.

• 6 130 89121.0260

89121.0544 89121.0542 89121.0540 89121.0640

• 6 130 89121.1260

• • 6,3 130 89121.1263

• • 5,5 130 89121.1255

Akcesoria:

Światłowód śr. 3,5 mm, dł. 2,3 m - 806635231
Kurek do płaszcza - 89101.0000

Części zamienne:

• obrotowy kołnierz z 1 kranikiem - 150081761

• obrotowy kołnierz z 2 kranikami - 150081762

• kraniki (5 szt.) - 150081761

• narzędzie do demontażu kraników - 38310.0001

• nakrętka do mocowania kołnierza - 15008.1704

• zestaw części zamiennych zawierający 5 szt. każdego  
elementu; O-ringi (mały/duży) - 15176.142,   
narzędzie do demontażu O-ringu - 15106.230
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Narzędzia artroskopowe linii ARTHROline firmy Richard Wolf, w odróżnieniu od 
narzędzi innych firm charakteryzuje unikatowe rozwiązanie konstrukcyjne cięgna, 
które jest dodatkowo wzmocnione oraz poprowadzone w półotwartym płaszczu co 
zapewnia bardzo łatwe oczyszczanie i utrzymanie narzędzi w doskonałej kondycji 
przez długi czas. Końcówka tnąca zamiast opadać wykonuje ruch posuwisto-
napierający, co zapewnia precyzję cięcia i ułatwiony dostęp podczas cięcia do 
trudno dostępnych miejsc. 

Punche ARTHROline znajdują zastosowanie przy zabiegach meniscektomii oraz 
usuwaniu elementów chrzęstnych i kostnych. W odróżnieniu od instrumentów innych 
firm, narzędzia oferowane przez firmę Richard Wolf są specjalnie wyprofilowane 
tak, aby zapewnić pewny chwyt i komfort pracy operatora. Gama instrumentów linii 
ARTHROline liczy ponad 26 różnych rodzajów cążków (punchy) najwyższej klasy.

Zestaw podstawowych punchy polecany dla artroskopii:

• cążki ARTHROline (Nr kat. 89140.0101) - wysokość szczęk 1,6 mm, obszar 
cięcia 5,5 x 3,3 mm, płaszcz zagięty w lewo, szczęka uniesiona ku górze,

• cążki ARTHROline (Nr kat. 89140.0103) - (wysokość szczęk 1,6 mm, obszar 
cięcia 5,5 x 3,3 mm, płaszcz zagięty w prawo, szczęka uniesiona ku górze),

• cążki ARTHROline (Nr kat. 89140.0202) - wysokość szczęk 1,6 mm, obszar 
cięcia 3,1 x 1,7 mm, szczęki zagięte do góry).

Artroskopowe narzędzia ręczne

ARTHROline - cążki (punche) artroskopowe klasy premium:

Punche
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Widok cięcia: Wys. szczęk Proste Z łopatką
Tnące

wstecznie

Szczęki
zakrzywione

ku górze
Nr kat.

Cążki hakowe ARTHROline a = 3,1 mm
b = 1,7 mm

1,6 mm • 89140.0205

Cążki hakowe ARTHROline a = 3,1 mm
b = 1,7 mm

1,6 mm • 89140.0202

Cążki „Basket” ARTHROline 

Owalne

a = 6,0 mm
b = 4,5 mm

2,1 mm • 89140.0305

Cążki „Basket” ARTHROline 

Owalne

a = 6,0 mm
b = 4,5 mm

2,1 mm • 89140.0302

Cążki hakowe ARTHROline a = 7,5 mm
b = 2,2 mm

2,1 mm • • 89140.0405

Cążki hakowe ARTHROline a = 7,5 mm
b = 2,2 mm

2,1 mm • • 89140.0402

Punch nożyczkowy  

ARTHROline

a = 5.7 mm
b = 0.9 mm

2,1 mm • 89140.0505

Punch nożyczkowy  

ARTHROline

a = 5,7 mm
b = 0,9 mm

2,1 mm • 89140.0502

Cążki ARTHROline,  

tnące w lewo

a = 3,1 mm
b = 1,7 mm

2,3 mm • lewo 89140.0605

Cążki ARTHROline,  

tnące w prawo 

a = 2,5 mm
b = 2,0 mm

2,3 mm • prawo 89140.0602

Cążki (punche) linia ARTHROline:

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

a

b

Artroskopowe narzędzia ręczne Punche
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Widok cięcia: Wys. szczęk Proste
Zakrzywione
20° w lewo

Zakrzywione
20° w prawo

Płaszcz
zakrzywiony
15° ku górze

Szczęki
zakrzywione

ku górze
Nr kat.

Cążki ARTHROline, szczęki 
płaskie

a = 5,5 mm
b = 3,3 mm

1,6 mm • 89140.0105

Cążki ARTHROline, szczęki 
płaskie

a = 5,5 mm
b = 3,3 mm

1,6 mm • 89140.0102

Cążki ARTHROline, szczęki 
płaskie

a = 5,5 mm
b = 3,3 mm

1,6 mm • 89140.0122

Cążki ARTHROline , szczęki 
płaskie

a = 5,5 mm
b = 3,3 mm

1,6 mm • • 89140.0101

Cążki ARTHROline , szczęki 
płaskie

a = 5,5 mm
b = 3,3 mm

1,6 mm • • 89140.0103

Cążki (punche) linia ARTHROline:

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

Artroskopowe narzędzia ręczne Punche
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Cążki ARTHROline typu basket punch:

Widok cięcia:
Wysokość szczęk

[mm]

90° zakrzywione  
w lewo

90° zakrzywione  
w prawo

Nr kat.

Cążki typu basket punch 2,2 mm • 89140.0704

Cążki typu basket punch 2,2 mm • 89140.0706

Cążki typu basket punch 3,2 mm • 89140.0804

Cążki typu basket punch 3,2 mm • 89140.0806

Cążki ssące ARTHROline:

Średnica [mm] Nr kat.

Cążki ssące 2,7 mm 89140.0027

Cążki ssące 4,5 mm 89140.0045

Artroskopowe narzędzia ręczne Punche
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Wysokiej jakości narzędzia artroskopowe linii klasycznej 
(punche, graspery, holdery, nożyczki) niemieckiego producenta 
firmy Richard Wolf.

Dostępne w ofercie:

• kleszczyki artroskopowe z kłem do biopsji i wyciągania ciał 
wolnych, obie szczęki ruchome,

• szczypczyki artroskopowe (holder) z zazębieniem i stopniowaną 
blokadą chwytu (bestseller),

• kleszczyki biopsyjne do rzepki,
• kleszcze z blokadą do łąkotki z zębem,
• kleszcze z blokadą do łąkotki wg. O’Connor,
• modularne monopolarne narzędzia chwytne HF,
• miniaturowe chwytaki (graspery),
• innowacyjne   miniaturowe   kleszczyki, chwytaki  (graspery)   i   holdery  

z zabezpieczeniem przeciążeniowym „overload protection”,
• punche linii klasycznej,
• haczyki, noże, switching sticki.  

Artroskopowe narzędzia ręczne Punche
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Widok cięcia:
Średnica 

[mm]

Długość 

robocza [mm]
Proste

Zakrzywione
w lewo

Zakrzywione
w prawo

Płaszcz  
zakrzywiony 
15o ku górze

Szczęki 
zakrzywione 
15o ku górze

Cążki hakowe z łopatką

3,4 130 8488.951 8488.952 8488.953 8488.954

Cążki hakowe

3,4 130 8488.02 8488.025

Cążki, ruchoma część 
z zazębieniem, szerokości
szczęki 4,5 mm

3,4 130 8488.121 8488.063

Cążki z łopatką, ruchoma
część tnąca, szerokość
szczęki 4,5 mm

4,5 130 8489.063

Cążki artroskopowe - "linia klasyczna":

Widok cięcia: Średnica [mm]
Długość robocza 

[mm]
Nr kat.

Cążki tnące do przodu i do boku
90° w lewo

3,4 130

8404.017

90° w prawo 8404.018

Cążki z łopatką, dedykowane do cięcia i przycinania 

bocznego
45° w lewo 8404.71

45° w prawo 8404.81

Cążki artroskopowe z zakrzywionymi szczękami - linia klasyczna:

Artroskopowe narzędzia ręcznePunche Punche
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Widok cięcia:
Wymienna

część tnąca
Płaszcz [mm]

Długość
robocza [mm]

Uchwyt
Kompletny
instrument

Cążki, tnące wstecznie, obrotowe

Małe

8211.661
3,4

92

8211.601 8211.651

Cążki, tnące wstecznie, obrotowe

Duże

8211.621
5,0 8211.601 8211.611

Cążki artroskopowe z wymienną częścią tnącą instrumentu - linia klasyczna:

Z prostymi ostrzami: Widok cięcia: Średnica [mm]
Długość

robocza [mm]
Proste

Zakrzywione
w lewo

Zakrzywione
w prawo

Nożyczki hakowe, uniwersalne, do  
zastosowania przy cięciu struktur  
miękkich i twardych

3,4

130

8488.04 8488.041 8488.042

4,5 8489.04

Nożyczki mikro, do precyzyjnego cięcia 
struktur miękkich

3,4 8488.051

Z  zakrzywionymi ostrzami: Średnica [mm]
Długość

robocza [mm]
Nr kat.

Nożyczki hakowe, przeznaczone do  
trudnodostępnych miejsc

45° lewo

3,4 130

8404.52

45° prawo 8404.62

Nożyczki artroskopowe - linia klasyczna:

Artroskopowe narzędzia ręczne Punche, nożyczki
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Szczypce, kleszcze

Średnica [mm] Długość robocza Nr kat.

Kleszcze biopsyjne z kłem, także do retrakcji tkanek, obie szczęki rozwieralne

4,5 130 8403.10

Kleszcze artroskopowe - linia klasyczna:

Średnica [mm] Długość robocza [mm] Nr kat.

Kleszcze artroskopowe chwytne ze stopniową blokadą, szczęki z zazębieniem
3,4

130

8488.096

4,5 8489.096

Średnica [mm] Długość robocza [mm] Nr kat.

Kleszcze biopsyjne do rzepki

5 / 3 100 8211.131

Artroskopowe narzędzia ręczne
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Średnica [mm] Długość robocza [mm] Nr kat.

Punch ssący 4,5 130 8403.925

Cążki ssące typu punch "linia klasyczna":

Średnica [mm] Długość robocza [mm] Nr kat.

Kleszcze do łąkotki z kłem

4 / 7 105

8403.00

Kleszcze do łąkotki wg. O’Connor 8403.001

Kleszcze do łąkotki:

Artroskopowe narzędzia ręczne
Punche ssące, 
kleszcze
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Długość robocza [mm] Nr kat.

Nóż „skalpel” prosty

125

8436.101

Nóż ostrze w kształcie rozety 8436.151

Nóż hakowy, ostrze 5 mm, śr. 4.3 mm 8436.201

Nóż ostrze w kształcie banana 8436.251

Nóż ostrze wklęsłe w kształcie półksiężyca, prosty 8436.301

Noże:

Wysokość części 
hakowej H [mm]

Długość robocza [mm] Nr kat.

Sonda hakowa, z podziałką 7,0

115

8399.901

Sonda hakowa, z podziałką 4,5 8399.95

Haczyki:

Średnica [mm] Długość całkowita [mm] Nr kat.

Pręt prowadzący tzw. switching stick 
służący do wymiany instrumentów  
podczas zabiegu z wykorzystaniem  
wielu portów np. artroskopia barku.

4,0 325 8863.75

Pręt prowadzący "switching stick":

Artroskopowe narzędzia ręczne
Noże, haczyki
i switching sticki
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Kiurety opracowane przez firmę Richard Wolf charakteryzują 
się wysoką jakością wykonania oraz przystępną ceną. Kiurety 
występują w różnych rozmiarach i kształtach części dystalnej,  
nowoczesny design zapewnia ergonomię i bezpieczeństwo pracy 
dzięki profilowanej antypoślizgowej rączce. 

Przy pomocy kiuret firmy Richard Wolf wykonuje się liczne zabiegi 
chondroplastyczne.

Kiurety z uchwytem antypoślizgowym:

• kiureta część dystalna kwadratowa, rozmiar 4,5 mm,
• kiureta część dystalna kwadratowa, rozmiar 6,0 mm,
• kiureta część dystalna okrągła, rozmiar 5,5 mm,
• kiureta część dystalna okrągła, rozmiar 7,0 mm.

Kiurety z uchwytem metalowym:

• kiureta część dystalna okrągła, rozmiar 3 mm,
• kiureta część dystalna okrągła, rozmiar 4,5 mm,
• kiureta część dystalna okrągła, rozmiar 6 mm,
• kiureta część dystalna okrągła, rozmiar 9 mm,
• kiureta część dystalna okrągła, rozmiar 11 mm.

Artroskopowe narzędzia ręczne
Rekonstrukcja chrząstki 
stawowej, 
chondroplastyka - kiurety
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Rekonstrukcja chrząstki 
stawowej, 
chondroplastyka - kiurety

Artroskopowe narzędzia ręczne
Rekonstrukcja chrząstki 
stawowej, 
chondroplastyka - kiurety,
łyżki i pilniki

B [mm] Długość robocza [mm] Nr kat.

Kiureta, kwadratowa
końcówka dystalna zakrzywiona
ku górze, ostra z jednej strony

4,5 170 891632245

Kiureta, kwadratowa,
końcówka dystalna zakrzywiona
ku górze, ostra z jednej strony

6,0 170 891632260

Kiurety:

Średnica [mm] Długość robocza [mm] Nr kat.

Kiureta, okrągła
końcówka dystalna zakrzywiona
ku górze, ostra z jednej strony

5,5 170 891631255

Kiureta, okrągła
końcówka dystalna zakrzywiona
ku górze, ostra z jednej strony

7,0 170 891631270

Specjalnie zaprojektowane kiurety przeznaczone do technik abrazji (chondroplastyki), tkanki chrzęstnej i kostnej oraz złogów 
wapiennych. Uchwyt antypoślizgowy, ergonomiczny i wyprofilowany.

Długość robocza [mm] Nr kat.

Pilnik „Rasper”, prosty

125

8436.501

Pilnik „Rasper”, wypukły (6.5 x 15 mm) 8436.511

Pilnik „Rasper”, wklęsły (6.5 x 15 mm) 8436.521

Łyżka, (6.5 x 10 mm) 8436.601

Kiureta, śr. Ø 5 mm, ostra obustronnie, zakrzywiona 15° 8436.701

Łyżki i pilniki:
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Mikrofraktory opracowane przez firmę Richard Wolf
charakteryzują się wysoką jakością wykonania 
i przystępną ceną. Mikrofraktory występują 
w różnych konfiguracjach zagięcia szpikulca,  
a nowoczesny design zapewnia ergonomię i bezpieczeństwo 
pracy dzięki profilowanej antypoślizgowej rączce.

Każdy mikrofraktor firmy Richard Wolf (chondropik) wyposażony 
jest w znacznik prawidłowej penetracji wykonywanego 
mikrozłamania.

Przy pomocy mikrofraktorów wykonuje się liczne  
otwory - „mikrozłamania” w odsłoniętej płytce warstwy 
podchrzęstnej kości. Wydobywanie się kropelek tłuszczu świadczy 
o osiągnięciu właściwej penetracji otworu, która zwykle wynosi 
około 3-4 mm. Mikrofraktor nie powoduje martwicy termicznej 
komórek na brzegach otworu w przeciwieństwie do nawiercania 
drutami Kirschnera.

Dostępne rozmiary:

• szpikulec zagięty o kąt 15°,
• szpikulec zagięty o kąt 30°,
• szpikulec zagięty o kąt 45°,
• szpikulec w kształcie litery „S” zagięty o kąt 35°,
• szpikulec zagięty o kąt 60°,
• szpikulec w kształcie litery „S” zagięty o kąt 60°,
• szpikulec zagięty o kąt 80°.

Wyposażenie dodatkowe:

PULSEShifter to innowacyjny mikrofraktor do wykonywania 
zabiegów mikrozłamań stawu biodrowego i kolanowego.  
 
Dzięki innowacyjnej konstrukcji narzędzia, szpikulec pozostaje 
schowany w płaszczu dopóki operator nie dotrze do miejsca 
docelowego, w którym ma zostać wykonane mikrozłamanie. 
Następnie szpikulec wkłuwa się w chrząstkę, powodując prawidłowe 
mikrozłamanie w miejscu ubytku.

Cechy charakterystyczne:

• zadana siła uderzenia przez operatora przekazywana 
bezpośrednio na szpikulec,

• instrument autoklawowalny, wielorazowy,
• instrument w pełni rozbieralny, części wymienialne w razie 

uszkodzenia,
• brak napędu elektrycznego zwiększającego koszt zakupu,
• brak efektu termicznego i idącego za tym uszkodzenia komórek,
• szpikulec zagięty o kąt 45°,
• przeznaczony do wykonywania mikrozłamań w chrząstce  stawu 

kolanowego i biodrowego,
• chowany szpikulec zapewniający w pełni bezpieczny 

atraumatyczny dostęp do stawu.

• kosz do sterylizacji i przechowywania narzędzi.

Artroskopowe narzędzia ręczne
Rekonstrukcja chrząstki 
stawowej, 
chondroplastyka - mikrofraktory
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Mikrofraktor Długość robocza [mm] Nr kat.

Szpikulec zakrzywiony 15°

170

891631521

Szpikulec zakrzywiony 30° 891633021

Szpikulec zakrzywiony 45° 891634521

Szpikulec w kształcie
litery S zakrzywiony 35°

891633522

Szpikulec zakrzywiony 60° 891636021

Szpikulec w kształcie

litery S zakrzywiony 60°
891636022

Szpikulec zakrzywiony 80° 891638021

Mikrofraktory:

Mikrofraktory o różnym kącie zakrzywienia szpikulca. Każdy mikrofraktor wyposażony w antypoślizgowy ergonomiczny uchwyt. Szpikulec 
każdego mikrofraktora wyposażony w marker prawidłowej penetracji (3 mm) do części podchrzęstnej widoczny w obrazie artroskopowym. 
Marker prawidłowej penetracji szpikulca wykonany w postaci mikrowyżłobienia wokół szpikulca.

Mikrofraktor Długość robocza [mm] Nr kat.

Mikrofraktor PULSEShifter zagięcie 45° 170 891634530

Innowacyjny mikrofraktor - PULSEShifter: 

3 mm

Mikrofraktor z wysuwanym szpikulcem. Szpikulec wbijany bezpośrednio w strefę podchrzęstną.

Artroskopowe narzędzia ręczne
Rekonstrukcja chrząstki 
stawowej, chondroplastyka - 
mikrofraktory

Rekonstrukcja chrząstki 
stawowej, 
chondroplastyka - mikrofraktory
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Artroskopia małych stawów Optyki artroskopowe

Kierunek patrzenia Zewnętrzna średnica [mm] Nr kat.

Optyka HD PANOVIEW 1,9 8860453

 

Oferowane instrumentarium artroskopowe dla małych stawów niemieckiego producenta - firmy Richard Wolf, wyposażono w specjalny system 
„Overload Protection” zabezpieczający przed niepożądanym przeciążeniem narzędzia, a w skutku jego nieodwracalnym uszkodzeniem.

Instrumentarium artroskopowe dla małych stawów

W gamie do wyboru jest szeroki zakres punchy, cążek, grasperów przeznaczonych do pracy w drobnych stawach.

Optyka artroskopowa HD 1,9 mm:

69 mm

Kierunek patrzenia Zewnętrzna średnica [mm] Nr kat.

Optyka HD PANOVIEW 2,4 8871413

 

105 mm

Optyka artroskopowa HD 2,4 mm:
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Artroskopia małych stawów Optyki artroskopowe

Płaszcze artroskopowe z automatycznym systemem zatrzaskowym:

Trokar
półtępy

Trokar
stożkowo- 

ostry

Optyka
[mm]

Wysokiego
przepływu

1 kranik
stały

2 kraniki 
obrotowe

Zewnętrzna 
średnica [mm]

Długość
robocza [mm]

Nr kat.

Ø 1,9

8860453

• 2,4 40 891220124 891221952 89121.0540

• • 2,8 40 891220128 891221952 891221962

Ø 2,4

8871413

•

3,2 60

891220132

891222452 891222462

• 891221232

• • 3,5 60 89121.1255 891222452 891222462

 

Akcesoria:

• światłowód, 2,3 m, do optyk:
• Ø 1,9 / 2,4 / 2,7 mm - 806625231

• 4,0 mm - 806635231

• kurek do płaszcza - 89101.0000

Części zamienne:

• obrotowy kołnierz z 1 kranikiem - 150081761

• obrotowy kołnierz z 2 kranikami - 150081762

• kraniki (5 szt.) - 896.0002

• narzędzie do demontażu kraników - 38310.0001

• nakrętka do mocowania kołnierza - 15008.1704

• zestaw części zamiennych zawierający 5 szt. każdego  
elementu; O-ringi (mały/duży) - 15176.142,  

• narzędzie do demontażu O-ringów - 15106.230

Optyki artroskopowe
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Wzrost częstotliwości prądu elektrycznego 
skutkuje obniżeniem oporności elektrycznej 
tkanek. Przy częstotliwości 4 MHz, która 
cechuje pracę Radioblatora RF 4 MHz, błony 
komórkowe przyległych komórek łączą się, 
co sprawia że efekt cieplny, wywołany przez 
pole elektryczne, powstaje bezpośrednio 
wewnątrz połączonych komórek.

4 MHz – jedna częstotliwość  
i precyzja działania

Znacząca redukcja bocznego 
rozpraszania energii cieplnej sprawia, 
że interwencje w  bliskim sąsiedztwie 
wrażliwych struktur, takich jak 
tkanka nerwowa, są precyzyjniejsze 
i bezpieczniejsze. Zastosowanie 
rożnych prądów bipolarnych umożliwia 
chirurgowi osiąganie zamierzonych 
efektów, począwszy od łagodnej 
koagulacji aż do nasilonego 
odparowywania lub ablacji tkanek. 

Opatentowana, automatyczna kontrola 
prądu RF reaguje na zmiany oporności 
tkanek, zapewniając chirurgom 
powtarzalną jakość pożądanych 
efektów oddziaływania na tkankę. 
Odnosi się to do wszystkich trybów 
mono- i bipolarnych. 
Inteligentna, pulsacyjna moc wyjściowa 
aparatu zapewnia dostarczanie do 
tkanek dużych dawek energii w czasie 
koagulacji, chroniąc równocześnie 
przed karbonizacją, co gwarantuje 
prawidłową hemostazę.

Pionierskie technologie Endoskopowa chirurgia kręgosłupa

Liczy się efekt

Technologia 4 MHz powstała by chronić przyległe tkanki, co sprawia, że Radioblator RF 4 MHz sprawdza się doskonale w zabiegach 
prowadzonych w pobliżu wrażliwych struktur, np. w neurochirurgii i operacjach kręgosłupa. To kompletne rozwiązanie dla elektrochirurgii 
zapewnia wydajne odparowanie tkanki, łagodną koagulację i całą gamę trybów cięcia w konfiguracji mono- i bipolarnej. 

Elektrochirurgia Radioblator RF 4 MHz
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Liczne tryby użytkowania Radioblatora RF 
4MHz zapewniają pełne wykorzystanie 
w sali operacyjnej. Radioblator RF 4 MHz 
jest bardzo łatwy w obsłudze, a jego 
parametry, specyficzne dla poszczególnych 
zastosowań, mogą być programowane, 
dzięki czemu jest on stosowany w licznych 
specjalnościach medycznych, takich jak:

• ortopedia,
• neurochirurgia,
• laryngologia,
• chirurgia szczękowo-twarzowa,
• dermatologia.

TipControl to seria instrumentów  
o giętkiej i sterowalnej końcówce. Są 
one stosowane zwłaszcza w operacjach 
endoskopowych kręgosłupa, w czasie 
których giętka końcówka pozwala 
uzyskać adekwatny zakres ruchów 
narzędzia i zasięg jego działania  
w polu operacyjnym, do którego jest 
ono wprowadzane przez minimalnie 
inwazyjny dostęp operacyjny. Elektrody 
TipControl zapewniają chirurgowi 
wykorzystanie wszystkich możliwości 
dostępnych w chirurgii.

Instrumenty TipControl 
- czyli sięganie „za róg” 

Wiele specjalności medycznych

Radioblator RF 4 MHz Elektrochirurgia Radioblator RF 4 MHz
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Atraumatyczna końcówka dystalna, 
kanał roboczy

Cysto/histeroskop
kompaktowy

Długość
robocza 

[mm] / [Fr./Charr.]

Kanał roboczy

Optyka 25°przeznaczony dla 
instrumentarium [Fr./Charr.]

Kształt

8642.403 215 / 14 do 5 
owalny

PANOVIEW PLUS - optyka ze 
zwiększoną widocznością8645.403 225 / 17 do 7 

Cystoskop kompaktowy

Zwarta obudowa i brak elementów składowych zapewniają komfortowe warunki pracy.

Cystoskopia Cystoskop kompaktowy,
Cysto/histeroskop PrimeSight

Cysto/histeroskop PrimeSight

Technologia PrimeSight to najnowsza alternatywa do konwencjonalnej cystoskopii. 
Pionierskie rozwiązanie oferuje wysokiej jakości obraz z giętkiego endoskopu                
z zachowaniem sterylności sprzętu przez jednorazowe osłony. Endoskop firmy 
Laborie nigdy nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Technologia PrimeSight zapewnia trwałą i bezpieczną barierę między sprzętem 
a pacjentem oraz daje możliwość wykonywania biopsji przez wbudowany kanał 
roboczy. Zastosowanie jednorazowych osłon pozwala na wykonanie wielu badań 
w krótkim czasie przy użyciu jednego endoskopu. Po każdym  badaniu osłona 
z kanałem  roboczym są utylizowane. Endoskop należy tylko umyć i przetrzeć   
środkiem odkażającym oraz założyć nową sterylną osłonę. Nie jest wymagana 
sterylizacja całego endoskopu, co znacznie zwiększa jego żywotność – nawet do 
kilkuset użyć. Dostępne są osłony o różnych wielkościach kanału roboczego - 1,5 
oraz 2,1 mm.

Dane techniczne CST-4000 i CST-5000

Długość robocza [mm] 370

Zagięcie końcówki [°]
215 do góry, 
140 do dołu

Kąt widzenia [°] 110

Głębia ostrości [mm] 3-50

Średnica endoskopu z osłoną z kanałem roboczym 1,5 [mm] 5,05

Średnica endoskopu z osłoną z kanałem roboczym 2,1 [mm] 5,55

Cystofiberoskop CST-4000 to klasyczny fiberoskop oparty o wiązkę światłowodów. 
Można go podłączyć do dowolnego toru wizyjnego i źródła światła.

Videocystoskop CST-5000 to giętki endoskop z chipem na końcu oraz 
wbudowanym źródłem światła typu LED. Wymaga podłączenia do procesora video 
PrimeSight UNITY z wbudowanym 19'' monitorem.

Dwa rodzaje osłon EndoSheath:

1,5 mm - osłona przeznaczona do 
diagnostyki

2,1 mm - do diagnostyki i procedur 
terapeutycznych, ze standardową 
wielkością kanału

Endoskop 
wielokrotnego użytku

Z technologią
PrimeSight

Widok pełnoekranowy Biopsja
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Resektoskopia Histeroresektor Shark

Nowa linia resektoskopów modularnych Shark to rezultat wielu lat doświadczeń 
projektantów Richard Wolf. Narzędzia wyróżniają się funkcjonalnością, 
precyzją oraz wydajnością. Histeroresektory Shark są ergonomiczne, intuicyjne                                                                
w obsłudze i bezpieczne w użytkowaniu.

Histeroresektor Shark

Wielorazowe elektrody bipolarne do optyk 12 i 30°

8680.205

Możliwości konfiguracji:

• wersje mono- i bipolarne,
• systemy jedno- i dwupłaszczowe,
• średnice zewnętrzne od 24 do 26 Fr.,
• optyki 4 mm: 0, 12, 30º,
• elektrody jedno- i wielorazowe.

Cechy charakterystyczne:

• system składany na "klik", 
• precyzyjne prowadzenie elektrody,
• wydajny przepływ,
• ergonomiczny design,
• konstrukcja umożliwiająca pracę, 

jednocześnie mono- oraz bipolarną.

Skośna końcówka osłony na dystalnym końcu wykonana                    
z czarnej ceramiki umożliwia skoncentrowane nawadnianie               
i zapobiega odbiciu światła. 

Napędy do elektrod bipolarnych

Aktywne Pasywne

  
       

    
8680.225 8680.204 8680.224

Opis Końcówka
do płaszczyzny o rozmiarze [Fr./Charr.] Oznaczenie

Numer
katalogowyZakończenie Trzon

elektroda
tnąca

pętla
Ø 0,3 mm

4 - - - niebieski żółty 8622133

- 4 4 4 niebieski żółty 8622131

elektroda
koagulacyjna

wałek
Ø 0,3 mm

4 4 4 4 niebieski żółty 8623022

elektroda
hakowa

haczyk 4 4 4 4 niebieski żółty 862309

22/24 24 24/26 26
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Resektoskopia Histeroresektor Shark

Płaszcze do irygacji ciągłej Płaszcze do irygacji przerywanej

System dwupłaszczowy

Płaszcz 
zewnętrzny

Płaszcz
wewnętrzny

Rozmiar
płaszczy

  22/24 Fr. 8675424 8675322

      24 Fr. - -

       24/26 Fr. 8675426 8675324

      26 Fr. - -

Płaszcz z obracalnym adapterem irygacyjnym Płaszcz z centralnym kurkiem

Obracalny adapter irygacyjny

Płaszcz Łącznikz 4 mm luerem z 3 mm 
luerem 

z kurkiem

Płaszcz

- - - - -

8676354 8676361 8676324 8676424 8676342

- - - - -

8676354 8676361 8676326 8676426 8676343

zawór 
dwukierunkowy

883.12

Standardowe

        

0º 8650.414

12º 8654.431

30º 8654.422

światłowód szer. 2,5 mm, dł. 3 m
 806625301

Obturator
Obturator 

wizyjny 
Obturator 

dylatacyjny

  

        
    

Rozmiar 
płaszczy

       22/24 Fr. 8673022 8673122 -

      24 Fr.
8673024 8673124 8673224

       24/26 Fr.

      26 Fr. 8673026 8673126 8673226

Obturatory Optyki Ø 4 mm

= ciągły przepływ = bez ciągłego przepływu

wkładka umożliwiająca wprowadzenie narzędzia
8632.284
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Resektoskopia Resektoskop Princess

Cienki resektoskop Princess stał się jednym 
z ulubionych narzędzi ginekologów dzięki średnicy zewnętrznej 
o grubości 7 mm. Pozwala to na szeroki zakres 
jego użycia w zabiegach u małych i dużych zwierząt. 
Wprowadzenie resektoskopu do jam ciała jest łatwiejsze 
i bardziej atraumatyczne niż kiedykolwiek wcześniej. System 
dwupłaszczowy zapewnia wysoką i wydajną irygację, 
a łączenie elementów na "klik" - szybkie i bezstresowe   
przygotowanie resektoskopu do pracy. 

Rozmiar
płaszcza

Wersja
Płaszcz

zewnętrzny
Płaszcz 

wewnętrzny

Napęd 
elektrody
pasywny

Napęd 
elektrody
aktywny

Optyka
Obturator 
optyczny

Obturator 
standardowy

7 mm

nieobrotowa 8653.021 8653.018

8653.224 8653.204 8974.412

8653.19 8653.18
obrotowa 8653.022 8653.019

8 mm obrotowa 8655.334 8655.344 8654.16

Poza standardowym zestawem elektrod pętlowych, wałeczkowych i hakowych firma Richard Wolf oferuje Elektrodę BiVAP. Dzięki 
zoptymalizowanemu kształtowi i dużej powierzchni styczności z tkanką jest idealnym narzędziem do ablacji i waporyzacji.

Hybrydowy resektoskop Princess 

Elektrody

Bipolar Monopolar Bipolar Monopolar
Bipolar

i Monopolar
Bipolar

7 mm 4653.1313 8653.131 4653.023 8653.02 865303 4653.0213

8 mm 4653.1323 8653.132 4653.023 8653.02 865303 4653.0243

• możliwość pracy z elektrodami mono- i bipolarnymi na tej 
samej rękojeści 

• dwie średnice płaszczy 7 i 8 mm
• możliwość uzupełnienia płaszcza o port roboczy do 

wprowadzenia BipoTrody lub instrumentarium HySafe
• system przepływowy dwupłaszczowy z możliwością 

uzupełnienia o obturator optyczny optyki 2,7 mm, 12°
• możliwość zastosowania płaszczy obrotowych, jak                                    

i nieobrotowych 7 mm (21 Fr.)

Resektoskop Princess 7 mm Klasyczny resektoskop

wkładka umożliwiająca wprowadzenie narzędzia
8653284
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Resektoskopia Resection Master

Resektoskop Resection Master dzięki możliwości zasysania 
resektowanej tkanki pozwala osiągnąć przejrzysty obraz                   
w czasie całego zabiegu. Zasysanie działa pulsacyjnie, a utrata 
ciśnienia jest minimalna. Usuwanie tkanek za pomocą ssania 
pozwala znacząco skrócić czas oraz zmniejszyć trudność 
zabiegów. 

Resection Master

Resektoskop hybrydowy mono/bipolarny z odsysaniem ścinków 
tkanki RESECTION MASTER

Cechy charakterystyczne:

• w zestawie wysoko wydajna pompa odsysająca, 
• impuls odsysający jest bardzo krótki i może być ustawiony na 

3 wartości, co redukuje utratę płynów i zmniejsza do minimum 
ryzyko opadania przestrzeni operacyjnej,

• oddzielny kanał aspiracyjny,
• możliwość pracy w trybie bipolarnym lub monopolarnym,
• elektrody jedno- i wielorazowe.

Elektrody wielorazowe

Tnąca monopolarna
8659.161

Waporyzacyjna monopolarna
8659.162

Hakowa mono- lub bipolarna
8659.163

Elektrody jednorazowe

Tnąca bipolarna (3 szt.) 
4659.1613

Koagulacyjna bipolarna
4659.1623
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Pompa ssąco-płucząca FLUID CONTROL 2225

FLUID CONTROL 2225

Pompa ssąco-płucząca do rozszerzania, płukania płynem i odsysania. Nowa 
laparoskopowa pompa interdyscyplinarna FLUID CONTROL 2225 gwarantuje 
wysoką jakość irygacji oraz przejrzysty obraz w każdych warunkach zabiegowych 
– zarówno diagnostycznych, jak i przy resekcji. Interdyscyplinarna pompa 
znajduje szerokie zastosowanie w ginekologii, urologii oraz laparoskopii, a jej 
uniwersalność zapewnia niezwykłą skuteczność w medycynie weterynaryjnej. 
Ponadto pompa laparoskopowa FLUID CONTROL 2225 może być użytkowana 
z endoskopami innych producentów. 

Cechy charakterystyczne:

• intuicyjna obsługa,
• wysoka wydajność irygacji,
• specjalne programy do endoskopów firmy 

Richard Wolf,
• przystosowana do pracy z endoskopami 

innych firm,
• pełna kontrola i bezpieczeństwo,
• informacje wyświetlane w przejrzysty sposób 

na ekranie.

Przy zastosowaniu dedykowanego instrumentarium firmy Richard Wolf 
zaprogramowane ustawienia wstępne zapewniają wysoką skuteczność 
podczas zabiegu oraz maksymalną wydajność systemu irygacyjnego. Przy 
użyciu endoskopu innego producenta pompa gwarantuje efektywną pracę przy 
ustawieniach standardowych.

Polecane Instrumentarium ginekologiczne 
firmy Richard Wolf:

• histeroskopy kompaktowe,
• histeroskopy Optiflow,
• resektoskopy Princess,
• resektoskopy Shark,
• resektoskopy Resection Master.

22250011

Jedna pompa, trzy specjalizacje:
• endourologia – płukanie gornego układu moczowego, rozszerzenie 

i doprowadzanie płynu płuczącego do dolnego układu moczowego, odsysanie 
wydzielin oraz nadzorowanie deficytu płynow w zabiegach endoskopowych,

• laparoskopia – płukanie jam ciała i odsysanie wydzielin w zabiegach 
endoskopowych.

Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym: 
• regulacja/dobór ciśnienia zadanego,
• wskazanie słupkowe – ciśnienie rzeczywiste/ciśnienie zadane, 
• wskazanie cyfrowe – ciśnienie rzeczywiste/ciśnienie zadane, 
• wybór dyscypliny, jak i instrumentarium używanego. 

Zakres przepływu zadanego: 
• histeroskopia: 800 ml/min,
• endourologia: 10-800 ml/min (regulacja stopniowa co 10 ml/min.),
• laparoskopia: 0,1-1,8 l/min (regulacja stopniowa co 0,1 l/min.).

Wydajność ssania: maks. 2 l/min. 

Wyjściowy zakres ciśnienia zadanego (stopniowe zmiany wartości ciśnienia 
zadanego co 5 mmHg):
• histeroskopia: 15-200 mmHg; próg bezpieczeństwa podczas ustawiania 

ciśnień zadanych powyżej 100 mmHg – pojawia się sygnał ostrzegawczy oraz 
komunikat na pasku stanu „Ciśnienie powyżej 100 mmHg”, po ok. 2 s możliwe 
jest podwyższenie ciśnienia powyżej progu,

• endourologia: 15-90 mmHg/20-120 cmH
2
O, 

• laparoskopia: 300 mmHg. 

Podciśnienia/ssanie: maksymalnie -60 kPa (-600 mbar) w laparoskopii oraz 
maksymalnie -30 kPa (-300 mbar) w histeroskopii i endourologii.
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Laparoskopia Morcelatory

Morcelator Versator firmy Veol Medical Technologies oferuje 
efektywną morcelację tkanek przy zachowaniu wysokiej ergonomii, 
wygody użytkowania, a przede wszystkim bezpieczeństwa. Na 
system morcelacji tkanek Versator składa się jednorazowa rękojeść 
z ostrzem, wielorazowy, wymienny napęd oraz jednostka sterująca. Takie 
rozwiązanie daje użytkownikowi pewność, że aparatura zawsze będzie działać 
niezawodnie, jak przy pierwszym użyciu. Idealnie dopasowane worki do morcelacji 
MorSafe pozwalają na minimalizowanie zagrożenia związanego z posiewem 
komórek nowotworowych podczas zabiegu.

Morcelatory

Cechy charakterystyczne:

• szybki proces morcelacji dzięki możliwości ustawienia nawet do 2000 obr/min,
• wygodna i lekka rękojeść z możliwością obracania końcówki,
• rozszerzający się obturator zapewniający szybką i prostą insercję, 
• możliwość korzystania z narzędzi 5 lub 10 mm,
• 2 programy funkcjonowania: cięcie tkanki oraz obieranie, 
• dopasowany do użycia z workami do morcelacji MorSafe - dostępne w 3 

rozmiarach.

Cechy charakterystyczne:

• możliwość współpracy z 3 rozmiarami prowadnic trokarów (12, 15, 20 mm), 
• regulacja prędkości maksymalnej w zakresie 100-1000 obr/min, 
• system uszczelek pozwalający na użycie standardowych narzędzi 

laparoskopowych o średnicy 10 mm i ewakuację zmorcelowanej tkanki                             
w prowadnicach trokarów o średnicy do 20 mm, bez ryzyka wycieku gazu i bez 
konieczności stosowania jakichkolwiek redukcji, 

• możliwość wysunięcia noża w celu morcelacji lub bezpiecznego wprowadzenia 
w powłoki pacjenta, 

• prowadnica trokaru zakończona “daszkiem” (”noskiem”) umożliwiającym 
prawidłową pozycję morcelowanej tkanki i morcelację w formie tzw. obierania.

Morcelator służy do usuwania fragmentów narządów przez zmielenie tkanki                       
i wydostanie na zewnątrz przez trokar morcelatora.

Kompaktowa jednostka sterująca TCM 3000 BL posiada intuicyjny w obsłudze 
panel sterowania, dzięki któremu użytkownik w prosty i szybki sposób może 
kontrolować prędkość zastosowanych instrumentów.                                   

Zalety urządzenia:

• kompaktowość i ergonomia,
• zmienna prędkość w trybie Vario, stała kontrola przez precyzyjny przycisk nożny,
• wybór spośród 3 programów Vario o określonych zakresach prędkości,
• prosta, intuicyjna obsługa.

Morcelator TCM 3000 BL

Zestaw obejmuje:

• jednostkę sterującą, mikromotor, uchwyt napędowy, przycisk nożny, łącznik do 
prowadnicy trokaru, kaniula trokaru, rurka tnąca, trokar/gwóźdź,

• kompletny zestaw 12, 15 lub 20 mm,
• do zestawu polecane: kleszczyki chwytające (w kształcie pazurów, obie bransze 

ruchome, śr. 10 mm oraz rączki z blokadą).

Morcelator TCM 3000 BL firmy Nouvag:

Morcelator Versator 
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Laparoskopia

Bipolarne narzędzia laparoskopowe wielokrotnego użytku 
to wysokiej jakości zaawansowane instrumenty. Składają 
się z trzech części (na „klik”), a ich modularna konstrukcja 
i ergonomiczna rękojeść zostały docenione zarówno przez 
instrumentariuszki, jak i lekarzy. Bogata oferta dedykowanych 
bransz sprawia, że narzędzia można w łatwy sposób 
dopasować do indywidualnych potrzeb i specyfiki zabiegu.

 
Kleszczyki do chwytania i preparacji     

330 mm - nr kat. 839300312
460 mm - nr kat. 839400312

 

Kleszczyki do chwytania i disekcji, wkład “Maryland”
330 mm - nr kat. 839300322
460 mm - nr kat. 839400322

 
Kleszczyki do chwytania i disekcji, wkład “Delfin”

330 mm - nr kat. 839300332
460 mm - nr kat. 839400332

 
Kleszczyki chwytające, okienkowe

330 mm - nr kat. 839300342
460 mm - nr kat. 839400342

 
Kleszczyki do disekcji “Hasskamp”

330 mm - nr kat. 839300352
460 mm - nr kat. 839400352

 
Kleszczyki sterylizacyjne “Hasskamp”

330 mm - nr kat. 839300362
460 mm - nr kat. 839400362

 Nożyczki “Metzenbaum”
330 mm - nr kat. 839300412
460 mm - nr kat. 839400412

 
Kleszczyki do chwytania i disekcji “Munster”

330 mm - nr kat. 839300372
460 mm - nr kat. 839400372

Kleszczyki do chwytania i disekcji “Maryland Short”
330 mm - nr kat. 839300282
460 mm - nr kat. 839400282

ERAGON bipolar

ERAGON bipolar

 Firma Richard Wolf posiada również bogatą ofertę narzędzi monopolarnych - grasperów, dysektorów, nożyczek.

Ø 5,5 mm 
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Laparoskopia ERAGON axial,
ERAGONstitch

ERAGONstitch

Trzyczęściowa modułowa generacja imadeł laparoskopowych ERAGONstitch na nowo definiuje pojęcie ergonomii w obszarze instrumentów 
do szycia. 

Najnowszy produkt znanej i sprawdzonej rodziny ERAGONmodular wyróżnia się ergonomicznymi uchwytami w dwóch różnych wersjach, 
dwiema średnicami płaszczy roboczych, trzema długościami roboczymi i pięcioma różnymi konstrukcjami szczęk.

Ø 3.5 mm Ø 5.0 mm

proste proste proste, wąskie
proste z funkcją 
pozycjonowania

zagięte w prawo zagięte w lewo

Ø 3.5 mm

Ø 5.0 mm

240 mm

330 mm

330 mm

450 mm

Rękojeść ERAGON axial wyróżnia się wyprofilowanym kształtem oraz prostym składaniem na "klik", co gwarantuje komfortowe ułożenie 
ręki podczas zabiegu.

ERAGON axial
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Trenażery laparoskopowe Laparo

Trenażer pozwalający na monitorowanie wszystkich parametrów 
treningu laparoskopowego. Laparo Analytic wyróżnia się 
innowacyjną i mobilną konstrukcją, która umożliwia swobodny
i efektywny trening. System precyzyjnych czujników znajdujących 
się na specjalistycznych narzędziach laparoskopowych 
marki Richard Wolf  oraz wykorzystanie analizy obrazu 
z kamery endoskopowej daje możliwość monitorowania 
w czasie rzeczywistym wszystkich ruchów narzędzi treningowych. 
Urządzenie umożliwia również sieciową pracę grupową.

Laparo Analytic

• automatyczna analiza i ocena wykonanego treningu,
• indywidualne konta użytkowników z możliwością śledzenia 

historii treningów oraz sprawdzania postępów na krzywej 
uczenia,

• możliwość używania prawdziwych narzędzi laparoskopowych 
firmy Richard Wolf,

• kreator treningów z samouczkiem,
• wbudowane filmy instruktażowe,
• możliwość integracji stanowisk pracy sieciowej zarządzanej 

przez dodatkowe funkcje konta Mentora,
• ruchoma kamera Full HD 1920x1080 z możliwością blokady 

oraz wbudowanym źródłem światła,
• elektryczna regulacja stanowiska.

Laparo Advance to trenażer laparoskopowy pozwalający na 
trening motoryki związanej z operacjami małoinwazyjnymi. 
Został zaprojektowany z myślą o treningu lekarzy, rezydentów, 
studentów. Posiada wewnętrzną kamerę i oświetlenie imitujące 
warunki operacji.

Dostępny jest w dwóch wersjach: 

• Standard: jako urządzenie gotowe do pracy z dowolnym 
komputerem lub samodzielnie.

• Station: jako składane stanowisko treningowe ze 
zintegrowanym ekranem dotykowym oraz regulacją wysokości 
zarówno blatu, jak i monitora.

Każda z wersji wyposażona jest w 6 wkładów treningowych                      
i niezbędne narzędzia laparoskopowe (disektor, grasper, nożyczki 
i imadło).

Laparo Advance

• ergonomia urządzenia odwzorowująca warunki operacji,
• płyta CD z oprogramowaniem dla systemów Windows XP lub 

nowszych, macOS, Linux
• oświetlenie LED,
• 10 otworów roboczych na narzędzia,
• kamera USB Full HD z możliwością swobodnego obrotu                       

i blokady,
• łatwy i szybki montaż wkładów treningowych,
• funkcjonalne oprogramowanie z możliwością zapisu                            

i nagrywania filmów, regulacji obrazu i śledzenia czasu 
wykonywanego treningu,

• mobilne stanowisko treningowe rozkładane w ciągu kilkunastu 
sekund.

Automatyczna Analiza Treningu: 

Wszystkie zgromadzone parametry treningu są analizowane przez 
algorytm, a następnie generowane w postaci specjalnego raportu. 
Dzięki tej funkcjonalności użytkownik ma możliwość weryfikacji 
wszystkich istotnych elementów wykonanych ćwiczeń. Każdy
z programów treningowych został przygotowany z udziałem 
ekspertów technik małoinwazyjnych, dzięki czemu są one wysoce 
miarodajne.

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:
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Tory wizyjne do endoskopii ENDOCAM Logic 4K

ENDOCAM Logic 4K oferuje zupełnie nowy wymiar endoskopii. Obraz jest przetwarzany oraz wyświetlany w natywnej rozdzielczości 
4K – czterokrotnie większej od standardowej technologii HD. Precyzyjnie dobrane komponenty pozwalają na osiągnięcie czystego, 
ostrego obrazu z ogromem detali i odwzorowaniem kolorów na najwyższym poziomie. Jednocześnie system jest energooszczędny.

ENDOCAM Logic 4K zapewnia całą listę nowoczesnych                           
i inteligentnych rozwiązań – począwszy od czoła optyki aż do 
monitora o wysokiej rozdzielczości:

• optyki Panoview Ultra
zapewniają większą jasność dzięki technologii EDG,

• specjalne soczewki 
gwarantują obraz wolny od zniekształceń,

• ergonomiczna główka kamery
3-chipowa, przetwarza obraz w technologii 4K,

• innowacyjny kontroler kamery ENDOCAM Logic 4K
zintegrowane przetwarzanie obrazu w rozdzielczości 4K UHD,

• światłowody Fusion
zwiększona transmisja światła i żywotność dzięki większej ilości 
włókien,

• wydajne energetyczne źródło światła ENDOLIGHT LED 2.2
żywotność diody LED 30000 h.

ENDOCAM Logic HD to kamera full HD, która posiada te same 
funkcje, co kamera Logic 4K, różni się jedynie rozdzielczością 
wyświetlanego obrazu (1920x1080 px). 

Rodzina kamer Logic obejmuje również ENDOCAM Logic HD 
lite, która jest uproszczoną wersją ENDOCAM Logic HD. Oferuje 
rozdzielczość full HD za rozsądną cenę.

 

3-chipowa 
głowica Full HD

1-chipowa 
głowica Full HD

1-chipowa głowica  
kątowa Full HD

Głowice 

ENDOCAM Logic 4K

3-chipowa głowica 4K

2-chipowa głowica ICG
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ENDOCAM Logic 4K SIM

SIM - Special Imaging Modes

Sześć specjalnych algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazu pozwala, w zależności od sytuacji, na dodatkowe różnicowanie 
tkanek. Programy SIM mogą być włączane pojedynczym kliknięciem przycisku na główce kamery. SIM to standardowe wyposażenie 
każdej kamery ENDOCAM Logic. 

Zwiększenie kontrastu pozwala na 
oddzielenie od siebie podobnych 
kolorów, natomiast dzięki zamianie 
tych kolorów na inne mamy możliwość 
dokładniejszej interpretacji obrazu.

Zwiększenie kontrastu bez zmiany 
oryginalnych kolorów.

Rozjaśnia ciemne obszary bez 
jednoczesnego efektu prześwietlenia 
obszarów już dobrze oświetlonych.

COLOR CONTRAST I - III CONTRAST I - II HDR - High Dynamic Range

Optyki do ENDOCAM Logic 4K

 

PanoView Ultra to optyka laparoskopowa najnowszej generacji, która została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić operatorowi 
ostry i czysty obraz w rozdzielczości 4K. Optyka spełnia nawet najbardziej wygórowane oczekiwania i wyróżnia się niezawodnością oraz 
wysoką jakością wykonania.

Tory wizyjne do endoskopii 
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Tory wizyjne do endoskopii 
 

ENDOLIGHT LED

Źródła światła do kamer endoskopowych

ENDOLIGHT LED 2.2

• źródło światła LED,
• czas pracy min. 30 tys. h,
• moc min. 80 W LED (odpowiednik mocy lampy ksenonowej 300 W),
• tryb ręcznej regulacji natężenia światła z panelu czołowego w zakresie 0-100,
• multiport - nowe obrotowe złącze światłowodu do bezpośredniego podłączenia 

światłowodów firmy Richard Wolf, Olympus, Storz lub ACMI - bez adaptera                       
z nową powłoką zapobiegającą rozpraszaniu się świata,

• funkcja dialog – automatyczne połączenie z kamerami ENDOCAM Logic,
• stabilność temperatury barwowej przez cały okres użytkowania,
• funkcja stand-by przy rozłączeniu światłowodu.

ENDOLIGHT LED 2.1

• źródło światła LED,
• czas pracy min. 30 tys. h,
• moc min. 80 W LED (odpowiednik mocy lampy ksenonowej 300 W),
• tryb ręcznej regulacji natężenia światła z panelu czołowego w zakresie 0-100.

ENDOLIGHT LED 1.2

• źródło światła LED,
• czas pracy min. 30 tys. h,
• moc min. 76 W LED (odpowiednik mocy lampy ksenonowej 180 W),
• tryb ręcznej regulacji natężenia światła z panelu czołowego w zakresie 0-100,
• multiport - nowe obrotowe złącze światłowodu do bezpośredniego podłączenia 

światłowodów firmy Richard Wolf, Olympus, Storz lub ACMI - bez adaptera,                      
z nową powłoką zapobiegającą rozpraszaniu się światła.

ENDOLIGHT LED 1.1

• źródło światła LED,
• czas pracy minimum 30 tys. h,
• moc min. 76 W LED (odpowiednik mocy lampy ksenonowej  180 W),
• tryb ręcznej regulacji natężenia światła z panelu czołowego w zakresie 0-100.

ENDOLIGHT LED GREEN

• źródło światła LED o wysokiej mocy, dla idealnego oświetlenia obrazowania ICG/
NIR,

• możliwość przełączania pomiędzy obrazowanim NIR/ICG a endoskopią                       
z użyciem światła białego,

• wyjątkowo mocne oświetlenie NIR/ICG,
• moc światła porównywalna ze źródłem światła ksenonowego o mocy 300 W,
• wyjątkowo długa żywotność (do 15 000 h) najnowszej technologii LED,
• kompatybilny z systemem integracji sali operacyjnej NOVA,
• automatyczna kontrola ekspozycji i regulacja natężenia światła w połączeniu              

z zestawem ENDOCAM Logic 4K/HD dla optymalnego oświetlenia,
• przystosowane zarówno do sztywnych jak i giętkich endoskopów.
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ENDOLIGHT LED ENDOCAM Flex HD

ENDOCAM Flex HD to innowacyjny system obrazowania 
łączący w sobie łatwość użytkowania, niewielkie gabaryty i dużą 
mobilność. Uniwersalność rozwiązania umożliwia stosowanie 
systemu ze wszystkim endoskopami o standardowym 
złączu optyki oraz jedynymi w swoim rodzaju sensorycznymi 
endoskopami giętkimi firmy Richard Wolf. Atrakcyjna relacja 
ceny do wydajności sprawia, że jest to doskonały system dla 
placówek weterynaryjnych.

ENDOCAM Flex HD 

Źródło światła

ENDOLIGHT Flex HD 
LED o dużej mocy, trwałość użytkowa                       
> 30 000 h, temperatura barwowa około                           
6 500 K, ciągła kontrola ilości światła, interfejs 
VESA 100, 100-240 VAC, 50/60 Hz, wymiary 
(szer. x wys. x głęb.): 150 x 55 x 220 mm - 
nr kat. 5166001

Mocowanie naścienne

Konsola VESA 100
Zintegrowany interfejs VESA 100 poszerza 
zakres zastosowań serii Flex i umożliwia 
montaż urządzenia na ścianie lub z boku wózka. 
Dostępne są dwa modele konsoli: 
• na jedno urządzenie – nr kat. 5370401,
• na dwa urządzenia, z uchwytem na główkę 

kamery i światłowód  - nr kat. 5370402.

Główka kamery

Główka kamery 1-Chip HD dla ENDOCAM 
Flex HD
C-Mount, 1 x 1/3'' sensor obrazu wysokiej 
rozdzielczości, 2 przyciski główki kamery, 
kabel podłączony pod kątem, długość 
kabla: 2,5 m - nr kat. 55521902

Uchwyt VESA 100
do zamocowania jednego urządzenia serii Flex 
na boku RIWOmobil lub na innej pionowej 
powierzchni - nr kat. 32116452

ENDOCAM Flex HD Controller

Wyjścia: 1 x HDMI, 1 x USB 3.0, Rozdzielczość: 
1920 x 1080 px, interfejs VESA 100, 100-240 
V a.c., 50/60 Hz, wymiary (szer. x wys. x 
głęb.): 150 x 55 x 220 mm - nr kat. 5166001

Akcesoria: 

Obiektywy

RIWO-ZOOM
f = 13 - 29 mm - nr kat. 5261504
RIWO-Angular
f = 17 mm (kątowy) - nr kat. 5257171

Tory wizyjne do endoskopii 
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Akcesoria do torów wizyjnych Wózek Endo-Cart,
Wózek RIWOmobil

Endo-Cart to uniwersalny wózek przeznaczony do umieszczania na nim aparatury 
medycznej, np. urządzeń endoskopowych firmy Richard Wolf, takich jak:

Wózek do aparatury medycznej Endo-Cart

• monitory,
• kamery endoskopowe,
• źródła światła,
• pompy,
• diatermie,
• shavery,
• światłowody,
• lasery,
• urządzenia do rejestracji i archiwizacji.

Wózek Endo-Cart cechuje stabilność, niezawodność i łatwość użytkowania. 
Wynika to z przemyślanej konstrukcji, zastosowanej technologii wytwarzania 
i systemu kontroli jakości.

Endo-Cart 150 Endo-Cart 150E / Endo-Cart 150ET* Endo-Cart 120 Endo-Cart 120E / 120ET*

Endo-Cart został tak zaprojektowany, aby umożliwić rozbudowę o dodatkowe wyposażenie. Boczne profile wózka posiadają specjalne 
rowki, które ułatwiają montaż dodatkowych elementów, takich jak: uchwyt kamery, uchwyt światłowodu, uchwyt płynów, uchwyt pompy, 
uchwyt na butlę CO

2
.

RIWOmobil to wózek zaprojektowany przez firmę Richard Wolf, przeznaczony do 
ustawienia sprzętu endoskopowego wraz z torem wizyjnym.

Wózek endoskopowy RIWOmobil

Cechy charakterystyczne:

• 3 półki (2 o regulowanym położeniu),
• 4 podwójne kółka, 2 kółka z możliwością blokady kierunku i hamulcami,
• boczne aluminiowe profile do mocowania uchylnych ramion monitorów                                   

i akcesoriów,
• kolor: biały oraz RAL 9016,
• wymiary (szer. x wys. x głęb.): 720 x 1518 x 700 mm.

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe:

• instalacja elektryczna z 12 gniazdami elektrycznymi,
• transformator bezpieczeństwa,
• ramiona do mocowania monitorów,
• szuflady na klawiaturę i myszkę,
• dodatkowe półki,
• moduł wyrównania potencjałów,
• uchwyty kamery i światłowodu,
• podstawa monitora,
• wieszak na kroplówki,
• uchwyty na butlę CO

2
, pedał nożny i na pilot zdalnego sterowania.



    143 

W ofercie znajdują się m.in.:

• aparaty do narkozy wziewnej,
• monitory pacjenta, 
• respiratory, 
• unity stomatologiczne, 
• endoskopy, 
• instrumenty chirurgiczne, 
• stoły diagnostyczne i chirurgiczne, 
• klatki szpitalne,
• meble,
• autoklawy,
• bieżnie wodne,
• maty grzewcze,
• wagi weterynaryjne,
• odzież i obuwie medyczne,
• usługi projektowania lecznic weterynaryjnych.

Kompleksowe wyposażenie weterynaryjne BurtonsKompleksowe wyposażenie weterynaryjne Burtons

Witamy w świecie Burtons – wiodącego producenta i dostawcy sprzętu 
weterynaryjnego w Wielkiej Brytanii od 1981 roku. Ponad 50% sprzętu medycznego 
produkowanego przez Burtons powstaje w fabryce w hrabstwie Kent. Produkty 
stanowią wyposażenie wielu uniwersyteckich ośrodków weterynaryjnych oraz klinik 
specjalistycznych w Wielkiej Brytanii i innych krajach.

Burtons jest firmą, której sercem jest rodzina, stawiając na pierwszym miejscu 
podstawowe wartości, takie jak dobrostan zwierząt, ergonomię pracy lekarzy 
i techników weterynaryjnych, aż po zadowolenie klientów.

Bogata oferta sprzętu dedykowanego małym i dużym zwierzętom obejmuje pełne 
wyposażenie gabinetów, klinik oraz lekarzy terenowych.

Meden-Inmed jest wyłącznym dystrybutorem produktów Burtons w Polsce! 

Ze względu na szeroką gamę dostępnych produktów, prezentujemy jedynie część 

asortymentu – pełna oferta dostępna na stronie www.meden.com.pl/oferta 
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Maty grzewcze

Burtons CarbonTech

Nowa generacja mat grzewczych specjalnie zaprojektowana, aby 
równomiernie rozprowadzać ciepło, zapewniając maksymalną 
wydajność i bezkompromisowe bezpieczeństwo.

Technologia z wykorzystaniem tkaniny węglowej o wysokiej 
gęstości, zaprojektowana specjalnie do równomiernego 
rozprowadzania ciepła. Mata CarbonTech jest miękka i elastyczna 
oraz zapewnia komfort pacjenta i spokój operatora. 

Osiąga i utrzymuje docelową temperaturę w 5 minut, przenosząc 
ciepło bezpośrednio na zwierzę, jednocześnie zapewniając 
niskie ciepło kontaktowe. Mata nie magazynuje ciepła, dzięki 
czemu zmniejsza ryzyko poparzenia i przegrzania. 

Maty CarbonTech dostępne są w dwóch rozmiarach: 
• 112 x 52 cm - mata dedykowana na stoły operacyjne
• 62 x 52 cm - z przeznaczeniem do klatek szpitalnych. 

Wodoodporna powłoka mat CarbonTech jest maksymalnie 
odporna na drapanie i gryzienie. Matę można łatwo czyścić wodą 
i mydłem. Po wyschnięciu można zdezynfekować powierzchnię 
alkoholem.

Profilaktyka:

• utrzymanie temperatury ciała jest bardzo ważne w okresie około- 
i pooperacyjnym,

• niezdolność znieczulonego pacjenta do utrzymania temperatury 
ciała prowadzi do hipotermii.

Konsekwencje hipotermii:

• powolny powrót do zdrowia po znieczuleniu,
• opóźnione gojenie się ran,
• ryzyko wstrząsu, słabego krążenia,
• zwiększone ryzyko zgonu po operacji lub w trakcie hospitalizacji,
• utrzymanie ciała pacjenta jest również ważne podczas prostych 

zabiegów, takich jak zaszywanie drobnych ran czy skaling zębów,.
• im mniejsze zwierzę, tym większe ryzyko hipotermii, dlatego 

monitorowanie temperatury jest istotne również w przypadku 
gryzoni i ptaków.

Leczenie:

• Hipotermię związaną ze wstrząsem należy leczyć powoli                              
i systematycznie. Ważne jest, aby utrzymywać temperaturę ciała 
jak najbardziej zbliżoną do 38°C). Mata grzewcza CarbonTech 
umożliwia delikatne ogrzanie pacjenta bez ryzyka poparzenia.

• Stosowanie CarbonTech podczas znieczulenia lub resuscytacji 
w celu utrzymania temperatury pacjenta jest proste                                          
i bezpieczne.

Wymiary maty operacyjnej [cm]: 

Wymiary maty klatkowej [cm]: 

Napięcie prądu [V]:

112 x 52

62 x 52

24

Dane techniczne:
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Klatki dla zwierząt

Avian to więcej niż tylko klatka – została zaprojektowana                                    
i wyprodukowana przez firmę Burtons do tymczasowego 
trzymania egzotycznych gatunków. Posiada wbudowany system 
ekstrakcji podciśnieniowej, ogrzewanie na podczerwień oraz 
oświetlenie ultrafioletowe. 

Produkt został wykonany od podstaw z najnowszej 
technologicznie WCB (wodoodporna płyta konstrukcyjna) 
oraz stali nierdzewnej klasy 301, co czyni klatkę wodoodporną, 
antybakteryjną oraz bezpieczną dla pacjenta.

• Przesuwane drzwi do zmiennej wymiany powietrza – 
przesuwana przednia pokrywa drzwi pozwala zwiększyć lub 
zmniejszyć przepływ powietrza do klatki, a także zmniejsza 
utratę ciepła. Trzy konfiguracje drzwi – jedna umożliwia 
maksymalny przepływ powietrza do i z klatki, druga zmniejsza 
przepływ powietrza o połowę i utrzymuje ciepło, a trzecia 
pozostawia jeden otwór do pompowania źródła tlenu, takiego 
jak użycie nebulizatora.

• Ekstrakcja – wentylator wyciągowy umieszczony w tylnej 
części klatki umożliwia usuwanie powietrza bezpośrednio                                          
z klatki, co ogranicza wpływ na innych pacjentów                
w pomieszczeniu.

• Ogrzewanie na podczerwień – dzięki zastosowaniu 
najnowszej technologii ogrzewania na podczerwień oparzenia 
kontaktowe należą już do przeszłości. Dostarczanie ciepła 
bezpośrednio pacjentowi za pomocą fal podczerwonych 
oznacza, że  pacjenci są bezpieczni przy zachowaniu 
wymaganej temperatury w klatce.

• UVB – światło ultrafioletowe – reguluje syntezę witaminy D3 
w skórze pacjenta i pomaga utrzymać odpowiedni poziom 
wapnia.

Cechy charakterystyczne:

Crush to klatka zaprojektowana głównie w celu ułatwienia iniekcji 
agresywnych kotów i innych małych zwierząt. Klatka posiada 
ruchomą przegrodę, która pozwala na przytrzymanie zwierzęcia 
tak, aby iniekcja była możliwa domięśniowo. Ponadto klatka 
posiada otwierane drzwi na jednym krótkim boku. Gdy przegroda 
pozostaje w neutralnej pozycji klatka pełni funkcję przenośnego 
transportera.

• lekka,
• łatwa do czyszczenia,
• ruchoma przegroda wewnętrzna - posiada uchwyt, który 

wystaje poza kosz, co pomaga przy bardzo agresywnych 
kotach,

• otwierane drzwi z jednej strony,
• wymiary: 45,72 x 30,48 x 30,48 cm.

Cechy charakterystyczne:

Przemyślany projekt pozwala na umieszczenie standardowej klatki 
dla ptaków wewnątrz produktu, bez konieczności wyjmowania / 
ponownego chwytania pacjenta, co pozwala pacjentowi pozostać 
w znajomym środowisku, zmniejszając stres. Inteligentne funkcje 
klatki znacznie zmniejszają możliwość przenoszenia patogenów 
z pacjenta na pacjenta i obniżają dodatkowe ryzyko patogenów 
odzwierzęcych (przy otwieraniu drzwi zalecane są maski na twarz). 
Wymiary klatki (szer. x wys. x gł.): 61 x 107 x 66,05 cm.

Avian, Crush
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Klatki dla zwierząt

Wytrzymała i łatwa w czyszczeniu seria Burtons Lifetime to 
idealna opcja do praktyk weterynaryjnych potrzebujących klatek 
szpitalnych. Klatki ze stali nierdzewnej zostały zaprojektowane od 
podstaw tak, aby były mocne i trwałe oraz z łatwością sprostały 
rygorom codziennej pracy. Dostarczane z izolacją dźwiękochłonną 
w standardzie i wykonane w całości ze stali nierdzewnej dla łatwego 
czyszczenia i zwiększonej higieny (w tym drzwi, zawiasy, zatrzaski 
oraz śruby). Korpus klatki wykonany jest z najwyższej jakości 
stali nierdzewnej i skonstruowany tak, aby zapewnić doskonałą 
wytrzymałość. Grubsza konstrukcja klatek Lifetime redukuje wygięcia 
i odkształcenia, które mogą powodować głośne odgłosy podczas 
poruszania się pacjentów. Całkowicie modułowa, znormalizowana 
konstrukcja zapewnia nie tylko łatwą konfigurację, ale także pozwala 
szpitalowi rozwijać się wraz z praktyką. Klatki dostępne w różnych 
konfiguracjach oraz wymiarach. 

• zdejmowane drzwiczki ze stali nierdzewnej, mogą być montowane 
po obu stronach,

• rama pomocnicza ze stali nierdzewnej sprawia, że przód klatki jest 
wyjątkowo wytrzymały,

• gładka, bezpieczna i łatwa do czyszczenia powierzchnia 
wewnętrzna,

• samozatrzaskowe drzwi ze stali nierdzewnej pozwalają na 
otwieranie i zamykanie jedną ręką, z możliwością umieszczenia 
kłódki dla większego bezpieczeństwa,

• ościeżnica i poprzeczki ze stali nierdzewnej są ze sobą zespawane, 
aby zapewnić wytrzymałość, 

• charakterystyczna konstrukcja podłogi z progiem zatrzymującym 
płyn w klatce,

• zawiasy w kształcie beczki ze stali nierdzewnej o dużej grubości 
działają płynnie przez cały okres użytkowania klatki,

• kołki zawiasów ze stali nierdzewnej można łatwo wyjąć w celu 
konserwacji klatki.

Cechy charakterystyczne:

• Drzwi – wszystkie drzwi marki Burtons wykorzystują ciężkie, 
formowane matrycowo, regulowane zawiasy ze stali 
nierdzewnej, które zapewniają lata płynnej i niezawodnej 
pracy. Klatki są dostarczane z elektropolerowanymi drzwiami 
z siatki ze stali nierdzewnej z pionowymi szprychami 
rozmieszczonymi w odległości 1 cala i przyspawanymi na 
każdym skrzyżowaniu, co zapewnia doskonałą wytrzymałość 
i pracę bez głośnych odgłosów. Konstrukcja otwierana na lewą 
lub prawą stronę umożliwia łatwą wymianę drzwi, aby uzyskać 
idealną konfigurację. Drzwi mają zaokrąglone krawędzie, 
które biegną od rogu do rogu, aby ułatwić czyszczenie 
i zapewnić bezpieczeństwo pacjenta za pomocą otwierania 
jedną ręką i prostego pchnięcia, aby zamknąć konstrukcję 
samoblokującego zatrzasku. Wszystkie klatki są w pełni 
kompatybilne z gamą drzwi do tlenoterapii (siatkowych lub 
akrylowych) i można je łatwo rozbudować w momencie 
składania zamówienia lub później, w zależności od potrzeb. 

• Podgrzewane klatki – klatki dają możliwość stworzenia 
kontrolowanej temperatury za pomocą wbudowanych 
podkładek termicznych. Opcję podgrzewanych klatek należy 
zgłosić na etapie składania zamówienia.

• Podstawy klatek – wszystkie nasze klatki mogą być montowane 
na cokołach mobilnych, stacjonarnych, podwyższonych lub 
laminatowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Alternatywnie 
można dostosować klatki do przygotowanej przestrzeni. 
Szczegóły są przesłane wraz z zamówieniem. 

• Pełna gama akcesoriów – posiadamy jeden z najszerszych 
asortymentów wyposażenia klatek szpitalnych, od klipsów 
na karty pacjenta do haczyków na kroplówki. Wiele z nich 
jest wykończonych dopasowaną stalą nierdzewną 304, co 
zapewnia higienę, łatwość czyszczenia i długą żywotność.

Możliwe konfiguracje klatek:

Lifetime



Wyposażenie gabinetu i szpitala    147 

Klatki dla zwierząt Quiet Time

Klatki szpitalne Quiet Time wykonane są z odpornego 
polipropylenu. Zapewniają ciepłe i ciche środowisko. Asortyment 
klatek polipropylenowych Burtons Quiet Time został opracowany, 
aby zapewnić ciepłe środowisko, jednocześnie wpuszczając 
do klatki naturalne światło. Dzięki naturalnym właściwościom 
polipropylenu klatka jest w stanie zatrzymać więcej ciepła niż 
alternatywy ze stali nierdzewnej.

W przypadku klatki z podwójnymi drzwiami są one zaprojektowane 
bez potrzeby stosowania centralnego wzmocnienia, co zapewnia 
pełny dostęp do pacjenta. Centralny panel rozdzielający jest 
dostępny osobno, co umożliwia łatwe utworzenie dwóch 
mniejszych klatek. Korpus klatki wykonany jest z wysokiej jakości 
odpornego polipropylenu o grubości 4,5 mm z dwuczęściowym 
korpusem zgrzewanym z tworzywa sztucznego. Dostarczane 
w standardzie z izolacją dźwiękochłonną i skonstruowane 
z podkonstrukcją ze stali nierdzewnej. Klatki dostępne w różnych 
konfiguracjach oraz wymiarach.

• zdejmowane drzwiczki ze stali nierdzewnej, mogą być 
montowane po obu stronach,

• samozamykający zatrzask do drzwi typu "pinch to open", 
przeznaczony do otwierania i zamykania jedną ręką,

• zawiasy w kształcie beczki ze stali nierdzewnej o dużej 
grubości działają płynnie przez cały okres użytkowania klatki,

• kołki zawiasów ze stali nierdzewnej można łatwo wyjąć w celu 
konserwacji klatki,

• dostępne opcjonalne przegrody,
• nieodblaskowa powierzchnia - idealna dla kotów,
• wszystkie klatki są w pełni kompatybilne z gamą drzwi do 

tlenoterapii, siatkowych lub akrylowych i można je łatwo 
rozbudować w momencie składania zamówienia lub później,                
w zależności od potrzeb. 

Cechy charakterystyczne:

• Podgrzewane klatki – klatki dają możliwość stworzenia 
kontrolowanej temperatury za pomocą wbudowanych 
podkładek termicznych. Opcję podgrzewanych klatek należy 
zgłosić na etapie składania zamówienia.

• Podstawy klatek – wszystkie nasze klatki mogą być montowane 
na cokołach mobilnych, stacjonarnych, podwyższonych lub 
laminatowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Alternatywnie 
można dostosować klatki do przygotowanej przestrzeni. 
Szczegóły są przesłane wraz z zamówieniem. 

• Pełna gama akcesoriów – posiadamy jeden z najszerszych 
asortymentów wyposażenia klatek szpitalnych, od klipsów 
na karty pacjenta do haczyków na kroplówki. Wiele z nich 
jest wykończonych dopasowaną stalą nierdzewną 304, co 
zapewnia higienę, łatwość czyszczenia i długą żywotność.

Możliwe konfiguracje klatek:
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Organizery medyczne Markery i organizery

Skuteczne planowanie zabiegów operacyjnych wymaga właściwego określenia 
współczynnika powiększenia obrazu RTG. W tym celu stworzono marker 
kalibracyjny RTG z kulą o stałych wymiarach i szerokich możliwościach 
pozycjonowania. Umieszczając kulkę kalibracyjną w kadrze zdjęcia RTG, 
chirurg może w prosty sposób ustalić współczynnik powiększenia obrazu 
rentgenowskiego i określić rzeczywisty rozmiar badanych struktur. Znajomość 
poprawnej skali jest niezbędna w przypadku zabiegów takich jak TTA i TPLO, 
ponieważ umożliwia dobór odpowiedniego rozmiaru implantu dla danego pacjenta.
Marker kalibracyjny RTG standardowo dostępny jest w 3 wariantach:
• mocowany do stołu, 
• zamocowany na przenośnej podstawce, 
• na uchwycie magnetycznym.

Organizer anestezjologiczny to akcesorium pozwalające na łatwe i szybkie 
pozycjonowanie przewodów oraz rur anestezjologicznych. Wspomaga także 
przepływ gazów w ich wnętrzu w trakcie zabiegów operacyjnych. Zapewnia 
bezpieczne ułożenie rur od pacjenta do urządzenia, zapobiegając ich 
przemieszczaniu w trakcie operacji. Stanowi doskonałe uzupełnienie sprzętu 
do narkozy wziewnej. Dzięki szerokiej gamie opcji pozycjonowania, usprawnia 
przebieg zabiegów chirurgicznych oraz wspomaga utrzymanie porządku na sali 
operacyjnej.

Organizer anestezjologiczny giętki



Wyposażenie gabinetu i szpitala    149 

Organizer naścienny umożliwia wygodne przechowywanie rurek 
intubacyjnych w rozmiarach od 2,5 do 10,5 mm. Główne cechy: 

• rurki pogrupowane rozmiarami na wypadek stanu nagłego,
• łatwy montaż do ściany,
• design zapewniający trwałe utwierdzenie przechowywanych 

rurek,
• wykonany ze stali nierdzewnej zapewniającej odporność na 

czynniki zewnętrzne i działanie preparatów dezynfekcyjnych.

Organizery medyczne Markery i organizery

Organizer naścienny - rurki intubacyjne

Organizer anestezjologiczny stojący
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Modele anatomiczne Edukacyjne modele bez złamań

Czaszki wykonane są w technologii druku 3D. Modele przygotowane na podstawie tomografii komputerowej zdrowych zwierząt. Idealne 
do celów edukacyjnych - zarówno dla studentów weterynarii, jak i komunikacji z klientem dla profesjonalistów. Wykonane z trwałego 
materiału nadającego się do sterylizacji parowej, mogą być wykorzystywane podczas operacji chirurgicznych jako punkt odniesienia                 
i rodzaj "nawigacji" dla lekarza.

Czaszka buldoga francuskiego

Czaszka kota domowego

Czaszka pekińczyka

Czaszka yorkshire terriera
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Modele anatomiczne Edukacyjne modele bez złamań

Czaszka królika domowego

Model czaszki przygotowany na podstawie tomografii 
komputerowej psa domowego z deformacją czaszki oraz stawu 
skroniowo - żuchwowego. Model wykonany z wytrzymałego 
materiału w technologii druku 3D. 

Czaszka psa z deformacją

Czaszka lwa wykonana w technologii druku 3D. Model 
przygotowany na podstawie tomografii komputerowej zdrowego 
zwierzęcia. Ze względu na dużą wielkość czaszki jest ona 
dostępna w kilku rozmiarach: S - model w skali 1:4, M - model              
w skali 1:2, L - model w skali 1:1 o naturalnej wielkości.

Czaszka lwa

Model ilustrujący zespół końskiego ogona u psa domowego 
wykonany w technologii druku 3D. Model przygotowany 
na podstawie tomografii komputerowej chorego owczarka 
niemieckiego. Idealny do celów edukacyjnych, jak i podczas 
rozmów z klientami placówek weterynaryjnych. Wykonany                    
z trwałego materiału nadającego się do sterylizacji parowej. 
Świetnie sprawdzi się podczas operacji chirurgicznych jako punkt 
odniesienia i rodzaj "nawigacji" dla lekarza.

Zespół końskiego ogona

Model komór serca psa domowego wykonany w technologii 
druku 3D. Model przygotowany na podstawie tomografii 
komputerowej z kontrastem u zdrowego psa. Idealny do 
celów edukacyjnych - zarówno dla studentów weterynarii, 
jak i komunikacji z klientem dla profesjonalistów. Wykonany 
z trwałego materiału nadającego się do sterylizacji parowej. Może 
być wykorzystywany podczas operacji chirurgicznych jako punkt 
odniesienia i rodzaj "nawigacji" dla lekarza.

Komory serca psa domowego
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Kość udowa psa

Kość piszczelowa i strzałkowa psa 

Modele kości psa wykonane w technologii druku 3D dostępne w dwóch wariantach - Standard oraz Premium. Model typu Standard 
służyć może do przedoperacyjnego konturowania płytek kostnych oraz przećwiczenia technik leczenia złamań, ponieważ jego materiał 
podczas nawiercania oraz cięcia zachowuje się w sposób podobny do naturalnej kości. Modele typu Standard mogą zostać poddane 
dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, jednak nie można w ich przypadku stosować sterylizacji parowej - spowoduje to zniszczenie 
modelu. Model Premium wykonany jest z odpornego na wysokie temperatury materiału, dzięki czemu może zostać poddany zarówno 
dezynfekcji, jak i sterylizacji parowej. Model ten można stosować do przedoperacyjnego oraz śródzabiegowego konturowania płytek 
kostnych.

Kość ramienna psa

Kość łokciowa psa

Modele anatomiczne Edukacyjne modele bez złamań
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Kość promieniowa psa domowego

Miednica psa domowego

Łopatka psa domowego

Modele anatomiczne Edukacyjne modele bez złamań

Kość promieniowa i łokciowa
psa domowego

Kość piszczelowa psa domowego
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Pojedyncze kręgi kręgosłupa psa domowego wykonane w technologii druku 3D. 

Kręgi kręgosłupa szyjnego 
psa domowego

Kręgi kręgosłupa piersiowego 
psa domowego

Kręgi kręgosłupa lędźwiowego
psa domowego

Modele anatomiczne Edukacyjne modele bez złamań

Ruchomy model miednicy psa domowego połączonej na zasadzie toggle-pin z dwiema kośćmi udowymi. Model wykonany został na 
podstawie wyników tomografii komputerowej zdrowego psa. Na model składają się kości w następujących rozmiarach: miednica - 175 
mm, kości udowe - 207 mm. Model przeznaczony do celów edukacyjnych.

Stawy biodrowe psa domowego
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Ruchomy model stawu łokciowego psa domowego. Model wykonany został na podstawie wyników tomografii komputerowej zdrowego 
psa. Na model składają się kości w następujących rozmiarach: ramienna - 190 mm, łokciowa - 227 mm, promieniowa - 192 mm. Model 
przeznaczony do celów edukacyjnych.

Staw łokciowy psa domowego

Ruchomy model stawu kolanowego psa domowego. Model wykonany został na podstawie wyników tomografii komputerowej 
zdrowego psa. Na model składają się kości w następujących rozmiarach: piszczelowa i strzałkowa - 213 mm. Model przeznaczony do 
celów edukacyjnych.

Staw kolanowy psa domowego

Modele anatomiczne Edukacyjne modele bez złamań

Modele stawu nadgarstkowego i skokowego psa domowego wykonane w technologii druku 3D. Modele przygotowane na podstawie 
tomografii komputerowej zdrowego psa. Rekomendowane do celów edukacyjnych, komunikacji klientów z profesjonalistami oraz 
podczas operacji chirurgicznych jako punkt odniesienia i rodzaj "nawigacji" dla lekarza. Wykonane z trwałego materiału, który można 
poddać sterylizacji tlenkiem etylenu.

Staw nadgarstkowy psa domowego

Staw skokowy psa domowego
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Modele anatomiczne Edukacyjne modele bez złamań

Kości kota domowego wykonane w technologii druku 3D. Modele przeznaczone do celów edukacyjnych umożliwiające przećwiczenie 
różnych technik leczenia złamań kości. Materiał oraz sposób wykonania modeli sprawiają, że podczas nawiercania oraz cięcia model 
zachowuje się podobnie do naturalnej kości.

Łopatka kota domowego

rozmiar modelu: 81 mm

Miednica kota domowego

rozmiar modelu: 79 mm

Kość udowa kota domowego

rozmiar modelu: 117 mm

Kość piszczelowa i strzałkowa
kota domowego

rozmiar modelu: 121 mm

Kość promieniowa i łokciowa 
kota domowego

rozmiar modelu: 124 mm

Kość ramienna kota domowego

rozmiar modelu: 106 mm
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Modele anatomiczne Miniaturowe modele edukacyjne

Miniaturowe modele wykonane w technologii druku 3D na podstawie wyników tomografii komputerowej zdrowych zwierząt. Dostępne  
są w wielu wariantach kolorystycznych, dzięki czemu mogą stanowić niebanalny gadżet. Brelok za dodatkową opłatą może być oznaczony 
logiem klienta.

Czaszka 
buldoga francuskiego

rozmiar modelu: 4 cm

Czaszka 
kota domowego

rozmiar modelu: 4 cm

Czaszka 
królika domowego

rozmiar modelu: 4 cm

Czaszka 
maltańczyka

rozmiar modelu: 4 cm

Czaszka 
pekińczyka

rozmiar modelu: 4 cm

Czaszka 
yorkshire terriera

rozmiar modelu: 4 cm

Czaszka lwa

rozmiar modelu: 4 cm

Czaszka żółwia

rozmiar modelu: 4 cm

Kręg szyjny C2 
psa domowego

rozmiar modelu: 4 cm

Miednica i kości udowe
psa domowego

rozmiar modelu: 9,5 cm

Czaszka psa domowego
z deformacją

rozmiar modelu: 4 cm

Kręg szyjny C1 
psa domowego

rozmiar modelu: 4 cm
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Modele anatomiczne Edukacyjne modele ze złamaniami

Typy złamań kości psa domowego wg AOVet wykonane w technologii druku 3D. Przeznaczone do celów edukacyjnych, umożliwiają 
przećwiczenie różnych technik leczenia złamań kości. Materiał oraz sposób wykonania modeli sprawiają, że podczas ich nawiercania oraz 
cięcia modele zachowują się podobnie do naturalnych kości.

Kość łokciowa psa domowego (rozmiar modelu: 227 mm)

złamanie typu 21-B1 złamanie I typu 21-C złamanie II typu 21-A1 złamanie II typu 22-B1

Kość piszczelowa psa domowego (rozmiar modelu: 213 mm)

złamanie typu 41-A złamanie typu 42-42 złamanie typu 42-C2 złamanie typu 43-B2

Kość piszczelowa i strzałkowa psa domowego (rozmiar modelu: 213 mm)

złamanie typu 41-A1 złamanie typu 41-B2 złamanie typu 42-C2 złamanie typu 43-B3

Kość promieniowa (rozmiar modelu: 192 mm)

złamanie I typu 22-A1 złamanie typu 21-A2 złamanie typu 22-C złamanie typu 23-A2
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Modele anatomiczne Edukacyjne modele ze złamaniami

Kość promieniowa i łokciowa psa domowego (rozmiar modelu: 227 mm)

złamanie typu 21-A1 złamanie typu 21-B1 złamanie typu 22-A3 złamanie typu 23-C1

Kość ramienna psa domowego (rozmiar modelu: 190 mm)

złamanie I typu 12-A3 złamanie typu 11-A3 złamanie typu 12-B1 złamanie typu 13-B2

Kość udowa psa domowego (rozmiar modelu: 207 mm)

złamanie I typu 31-B1 złamanie II typu 32-B1 złamanie typu 32-A3 złamanie typu 33-A3

Łopatka psa domowego (rozmiar modelu: 161 mm)

złamanie guzowatości nadpanewkowej I złamanie poprzeczne trzonu złamanie szyjki łopatki I złamanie wieloodłamowe trzonu

poprzeczne złamanie panewki  złamanie kości biodrowej złamanie przezpanewkowe złamanie tylnej kolumny miednicy

Miednica psa domowego (rozmiar modelu: 175 mm)
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Konturowanie płyt Podstawowe zestawy

Zestawy modeli prawidłowych kości psa domowego przygotowane na podstawie badań tomografii komputerowej. Zestawy są 
przeznaczone do przedoperacyjnego konturowania płyt do zespoleń kostnych. Modele te zostały wykonane w technologii druku 3D       
z trwałego materiału nadającego się do sterylizacji parowej, dzięki czemu mogą być wykorzystywane podczas operacji chirurgicznych. 
Zestaw modeli umieszczony jest w wytrzymałej aluminiowej skrzyni wypełnionej pianką, która umożliwia wygodne przechowywanie,              
a także bezpieczny transport. 

Kość ramienna 

psa domowego

Kość łokciowa i promieniowa 

psa domowego

W skład zestawu wchodzi 8 modeli kości 
ramiennej psa w następujących rozmiarach:

80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 i 220 mm.

W skład zestawu wchodzi 8 modeli 
połączonych kości promieniowej 
i łokciowej psa w następujących 
rozmiarach:

90, 110, 130, 150, 170, 190, 210 i 230 mm.

Kość udowa 

psa domowego

W skład zestawu wchodzi 8 modeli kości 
udowej psa w następujących rozmiarach:

80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 i 220 mm.

W skład zestawu wchodzi 8 modeli 
połączonych kości piszczelowych                           
i strzałkowych psa w następujących 
rozmiarach:

80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 i 220 mm.

Kość piszczelowa i strzałkowa 

psa domowego

Model typu Standard służyć może do przedoperacyjnego konturowania płytek kostnych 
oraz przećwiczenia technik leczenia złamań, ponieważ jego materiał podczas nawiercania 
oraz cięcia zachowuje się w sposób podobny do naturalnej kości. Modele typu Standard 
mogą zostać poddane dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, jednak nie można w ich 
przypadku stosować sterylizacji parowej, ponieważ spowoduje to zniszczenie modelu.

Model Premium wykonany jest z odpornego na wysokie temperatury materiału, dzięki 
czemu może zostać poddany sterylizacji parowej. Model ten można stosować do 
przedoperacyjnego oraz śródzabiegowego konturowania płytek kostnych.

Kość ramienna buldoga

Standard Premium
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Konturowanie płyt Zestawy do konturowania płyt

Kość ramienna psa domowego Miednica psa domowego Kość udowa psa domowego

Kość piszczelowa i strzałkowa psa 

domowego

Kość łokciowa psa domowego Kość promieniowa psa domowego

W skład zestawu wchodzą 3 modele kości 
ramiennej psa w następujących rozmiarach:

S - 101 mm, M - 145 mm, L - 190 mm.

W skład zestawu wchodzą 3 modele 
miednicy psa w następujących rozmiarach:

S - 93 mm, M - 133 mm, L - 175 mm.

W skład zestawu wchodzą 3 modele kości 
udowej psa w następujących rozmiarach:

S - 109 mm, M - 156 mm, L - 207 mm.

W skład zestawu wchodzą 3 modele kości 
psa w następujących rozmiarach:

S - 113 mm, M - 163 mm, L - 213 mm.

W skład zestawu wchodzą 3 modele kości 
psa w następujących rozmiarach:

S - 121 mm, M - 173 mm, L - 227 mm.

W skład zestawu wchodzą 3 modele kości 
psa w następujących rozmiarach:

S - 102 mm, M - 146 mm, L - 192 mm.

Modele te nie mogą zostać poddane sterylizacji parowej, ponieważ ulegną zniszczeniu. W celu stosowania śródoperacyjnego modele 
należy umieścić w jałowym opakowaniu.

Modele te nie mogą zostać poddane sterylizacji parowej, ponieważ ulegną zniszczeniu. W celu stosowania śródoperacyjnego modele 
należy umieścić w jałowym opakowaniu.
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Blok operacyjny Kompleksowe wyposażenie

• kolumny
• mosty
• panele
• tablice poboru

• Lojer
• Mizuho

• Mizuho | OSI

Monitory 
medyczne

• Burtons
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Blok operacyjny Kompleksowe wyposażenie

Wizualizacja 3D stworzona na potrzeby katalogu. 
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Lampy zabiegowe NOVA.light 350/300

NOVA.light 350/300

Oświetlenie zabiegowe NOVA.light 350/300 z technologią SINGLE COLOR 
dedykowane do mniejszych gabinetów chirurgicznych i zabiegowych.

Cechy charakterystyczne:

• technologia odbłyśnika zapewniająca 
wysokie parametry rozproszenia cienia                    
w polu operacyjnym,

• intensywność oświetlenia regulowana 
bezstopniowo,

• regulowana średnica plamy świetlnej 
pozwalająca na dostosowanie oświetlenia 
do dowolnej procedury,

• możliwość wymiany pojedynczych diod LED 
(niższe koszty serwisowania),

• dostępne w różnych wersjach: naścienna, 
mobilna i sufitowa.

Akcesoria:

• wymienny uchwyt sterylny 

Natężenie światła w odl. 1 m [lux]: 

Regulacja natężenia oświetlenia [klux]: 

Gwarantowana żywotność diod [h]:

Współczynnik odwzorowania barw Ra:

Współczynnik barwy czerwonej R9:

Ilość diod:

Temperatura barwowa [K]:

Średnica pola operacyjnego [mm]:

Pobór mocy [W]:

Średnica czaszy [cm]:

N 350

100 000

50-100 

30 000

≥96

≥96

18

4900

140

22

32

Dane techniczne:

N 300

80 000

50-80 

30 000

≥96

≥96

18

4900

140 / 175

22

 32

Możliwe konfiguracje:

technologia odbłyśników gwarantująca 
wyjątkową rozdzielczość cienia

ukryte diody LED 
nieoślepiające operatora

wersja mobilnawersja naścienna wersja sufitowa
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Lampy zabiegowe                       NOVA.light 450

NOVA.light 450

NOVA.light 450 to wielofunkcyjna i  lekka lampa w technologii SINGLE COLOR 
do zastosowań przy małych operacjach i zabiegach. Lampa stanowi most między 
standardowymi lampami na blok operacyjny a zabiegowymi. Łączy w sobie 
wiele zalet najbardziej zaawansowanych modeli przy jednoczesnym zachowaniu 
wyjątkowo atrakcyjnej ceny.

Cechy charakterystyczne:

• technologia odbłyśnika zapewniająca 
wysokie parametry rozproszenia cienia                    
w polu operacyjnym,

• intensywność oświetlenia regulowana 
bezstopniowo,

• regulowana średnica plamy świetlnej 
pozwalająca na dostosowanie oświetlenia 
do dowolnej procedury,

• możliwość wymiany poszczególnych diod 
LED (niższe koszty serwisowania),

• diody LED zabezpieczone osłoną ze szkła 
bezpiecznego, odpornego na wszelkie 
środki dezynfekcyjne, 

• dostępne w różnych wersjach: naścienna, 
mobilna i sufitowa.

Akcesoria:

• wymienny uchwyt sterylny

Natężenie światła w odl. 1 m [lux]: 

Regulacja natężenia oświetlenia [klux]: 

Gwarantowana żywotność diod [h]:

Współczynnik odwzorowania barw Ra:

Współczynnik barwy czerwonej R9:

Ilość diod:

Temperatura barwowa [K]:

Średnica pola operacyjnego [mm]:

Pobór mocy [W]:

Średnica czaszy [cm]:

140 000

35-140 

50 000

≥96

≥96

36

4900

140/250

32

42

Dane techniczne:

Możliwe konfiguracje:

wersja mobilnawersja naścienna wersja sufitowa

technologia odbłyśników gwarantująca 
wyjątkowo wysoki parametr bezcieniowości

ukryte diody LED 
nieoślepiające operatora
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Stoliki i wózki pod aparaturę medyczną, 
taborety, koziołki

Medcart to wózek zaprojektowany specjalnie pod aparaturę medyczną, złożoną              
z kilku urządzeń. Umożliwia łatwy dostęp do urządzeń przez odpowiednie ułożenie 
półek w przestrzeni wózka.

Qubiq to wózek pod aparaturę medyczną przeznaczony do umieszczania lekkiej 
aparatury np. w gabinetach elektro- i fizykoterapii. Konstrukcja wózka pozwala na 
łatwe budowanie różnorodnych zestawów zabiegowych, złożonych z kilku urządzeń 
oraz umożliwia łatwy dostęp dzięki odpowiedniemu ułożeniu półek w przestrzeni 
wózka.

Wyposażenie standardowe:

Wózek Qubiq jest wyposażony w praktyczny pojemnik na akcesoria i szuflady. 
Wózek pozwala na łatwe przemieszczanie między pomieszczeniami.

Mobilny stolik 2-półkowy pod aparaty z rączką, kółkami                      
i hamulcami.

Mobilny stolik jednopółkowy pod aparaty z rączką, kółkami                  
i hamulcami.

Dane techniczne:

Długość [cm]:

Szerokość [cm]:

Wysokość [cm]:

Maks. obciążenie (maks. bezpieczne obciążenie wózka wraz z akcesoriami) [kg]:

Masa produktu [kg]:

Masa produktu w opakowaniu [kg]:

Maks. obciążenie szuflady (1 szt.) [kg]:

38,5 (± 10)

35 (± 10)

76,2 ± 10)

15

7 (± 1kg)

9 (± 1)

6

Dane techniczne:

Długość [cm]:

Szerokość [cm]:

Wysokość [cm]:

Maks.obciążenie (maks. bezpieczne obciążenie wózka wraz z akcesoriami) [kg]:

Masa produktu [kg]:

Masa produktu w opakowaniu [kg]:

Maks. obciążenie szuflady (1 szt.) [kg]:

38,5 (± 10)

35 (± 10)

76,2 ± 10)

15

7 (± 1kg)

9 (± 1)

6

Wyposażenie standardowe:

Wózek medyczny Medcart cechuje się stabilnością, niezawodnością oraz łatwością 
użytkowania. Wynika to z jego przemyślanej konstrukcji, zastosowanej technologii 
wytwarzania oraz systemu zapewnienia jakości wyrobu. Kółka zapewniają 
mobilność wózka, a zamontowane przy nich blokady hamulcowe gwarantują 
stabilność i bezpieczeństwo podczas wykonywania zabiegów.
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Cechy charakterystyczne:

• stabilna stalowa konstrukcja malowana proszkowo,
• łatwe do utrzymania w czystości półki malowane proszkowo - 2 szt.,
• kółka transportowe - 4 szt., w tym 2 przednie z hamulcem,
• wyjmowany 22 l kosz (opcjonalnie),
• przewód zasilający z 2 złączami (opcjonalnie).

Stolik SPA-2 przeznaczony głównie pod aparaturę do elektroterapii, ultradźwięków, 
EKG oraz urządzenia diagnostyczne. Konstrukcja pozwala na łatwe budowanie 
zestawów zabiegowych złożonych z różnych urządzeń. Istnieje możliwość montażu 
koszyka oraz przewodu zasilającego z 2 złączami. 

Koziołek Flexi to ergonomiczne, lekkie  
i wygodne siedzisko dla lekarzy oraz terapeutów 
z chromowaną podstawą i kolumną.

Dane techniczne:

Akcesoria dodatkowe:

Cechy charakterystyczne:

• siedzisko obite skajem,
• regulacja wysokości,
• pochylanie siedziska przód/tył (Tilt),
• chromowana podstawa,
• podgumowane kółka skrętne.

Dane techniczne:

Cechy charakterystyczne:

Dane techniczne:

Wymiary (gł. x szer. x wys.) [cm]: 

Ilość półek:

Maksymalne obciążenie [kg]:

Wymiary półki górnej [cm]:

Wymiary półki dolnej  [cm]:

Pojemność koszyka [l]:

43 x 54 x 89

2

25 na półkę

36,5 x 50

42,5 x 50

22

Wysokość [cm]:

Regulacja kąta nachylenia siedziska (Tilt) [º]:

Maks. obciążenie [kg]:

50-70

15

150

• siedzisko obite skajem,
• regulacja wysokości,
• chromowana podstawa,
• podgumowane kółka skrętne.

Wysokość [cm]:

Maks. obciążenie [kg]:

52-72

150

Taboret Standard to ergonomiczne, lekkie  
i wygodne siedzisko dla lekarzy oraz terapeutów.

Koszyk

Stoliki i wózki pod aparaturę medyczną, 
taborety, koziołki

https://meden.com.pl/oferta/501-stoliki-medyczne
https://meden.com.pl/oferta/504-koziolki-i-taborety
https://meden.com.pl/oferta/504-koziolki-i-taborety
https://meden.com.pl/oferta/504-koziolki-i-taborety
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Asystory, szafki i wózki funkcyjne

Wózki medyczne typu SQ (48 x 48 cm)

Cechy charakterystyczne:

• jednoczęściowa spawana konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI-304,
• ergonomiczny uchwyt,
• możliwość zamontowania dodatkowych akcesoriów,
• szuflady o pełnym wysuwie z systemem cichego domykania,
• możliwość zamontowania nadstawki.

Wózki medyczne typu 100/300 (64 x 48 cm)

Cechy charakterystyczne:

• jednoczęściowa spawana konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI-304,
• szuflady spełniające normy ISO,
• ergonomiczny uchwyt,
• możliwość zamontowania dodatkowych akcesoriów,
• szuflady o pełnym wysuwie z systemem cichego domykania,
• możliwość zamontowania nadstawki.

Wózki do przechowywania typu 700 (64 x 48 cm)

Cechy charakterystyczne:

• jednoczęściowa spawana konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI-304,
• drzwi z ergonomicznym uchwytem wykonane z wytrzymałego tworzywa,
• koła Ø 10 cm (2 antystatyczne, 2 przednie wyposażone w hamulec).

Wózki transportowe do przechowywania typu 600 (64 x 48 cm)

Cechy charakterystyczne:

• jednoczęściowa spawana konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI-304,
• drzwi z ergonomicznym uchwytem wykonane z wytrzymałego tworzywa,
• uchwyty do prowadzenia po obu stronach wózka,
• koła Ø 12,5 cm (2 antystatyczne, 2 przednie wyposażone w hamulec),
• opcje blokady kół: jazda na wprost, jazda we wszystkich kierunkach, blokada.

Możliwość indywidualnej konfiguracji

Możliwość indywidualnej konfiguracji

Możliwość indywidualnej konfiguracji

Możliwość indywidualnej konfiguracji
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Asystory, szafki i wózki funkcyjne

Wózki medyczne multifunkcyjne typu SQS (48 x 48 cm)

Dodatkowe akcesoria:

• uchwyt na rękawiczki,
• pojemnik na odpady (13 lub 26 l).

Wózki medyczne anestezjologiczne typu 300 (64 x 48 cm)

Cechy charakterystyczne:

• półka centralna,
• zestawy rozdzielaczy (opcjonalnie).

Wózki medyczne multifunkcyjne typu 300 (90 x 63 cm)

Asystory, szafki i wózki funkcyjne

Możliwość indywidualnej konfiguracji

Możliwość indywidualnej konfiguracji

Możliwość indywidualnej konfiguracji
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Wózki medyczne ratunkowe typu 100 (64 x 48 cm) o podwyższonej mobilności

Cechy charakterystyczne:

• ramię obrotowe pod defibrylator,
• zestaw rozdzielaczy (opcjonalnie),
• pojemnik na odpady 13 l (opcjonalnie).

Asystory, wózki i szafki funkcyjne

Wózki medyczne ratunkowe typu 500 (90 x 57 cm) o podwyższonej mobilności

Cechy charakterystyczne:

• jednoczęściowa spawana konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI-304,
• ładowność 150 kg,
• koła Ø 12,5 cm (2 antystatyczne, 2 od strony uchwytu do prowadzenia wyposażone 

w hamulec) z centralnym udźwigiem, oparte o łożyska stalowe.

Wózki medyczne typu 300 (64 x 48 cm)

Akcesoria dodatkowe:

• uchwyt na rękawiczki,
• pojemnik na odpady (13 lub 26 l).

Możliwość indywidualnej konfiguracji

Możliwość indywidualnej konfiguracji

Możliwość indywidualnej konfiguracji
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Asystory, wózki i szafki funkcyjne Stoły i leżanki

Cechy charakterystyczne:

Dostępne modele:

• 1-sekcyjny stół do terapii i badania zwierząt,
• szerokie leżysko, 
• 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów, dostępna w wielu 

wersjach kolorystycznych,
• śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się 

w desce tapicerki,
• malowana proszkowo bardzo stabilna konstrukcja stołu, 
• Personal Authorization System – system zabezpieczający przed niepożądaną 

zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu, 
• Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół 

podstawy stołu (od 50 do 99 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników 
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo 
pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,

• obciążenie dynamiczne do 200 kg, a statyczne do 275 kg,
• zintegrowany sterownik elektroniczny umiejscowiony w podstawie stołu,
• malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z każdej strony,
• antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające 

wypoziomowanie stołu,
• możliwość podjechania podnośnikiem pod stół,
• możliwość wyboru szerszego leżyska 140 cm (opcja).

Ustawienia i wymiary:

50-99 cm

120 cm

200 cm

B-S1

• B-S1.F0:

• B-S1.F4:

• B-S2.F0:

• B-S2.F4:

1-sekcyjny stół do terapii i badania zwierząt z systemem jezdnym, składającym się 

z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

1-sekcyjny stół do terapii i badania zwierząt, składający się z  4  unoszonych kół 

kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, 

gumowych stopek.

2-sekcyjny stół do terapii i badania zwierząt, składający się z  2 małych kółek  

i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

2-sekcyjny stół do terapii i badania zwierząt, składający się z  4  unoszonych kół 

kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, 

gumowych stopek.

Opcje:

• grzanie (tylko w wersji elektrycznej stołu),
• okrągły otwór (rogal + zatyczka),
• dostępny również w wersji hydraulicznej.

Stół do terapii Bobath B-S1.F0 Safari Elephant to jednosekcyjny stół do terapii 
i badania zwierząt.

Dane techniczne:

Długość [cm]:

Wysokość [cm]:

Szerokość [cm]:

Kąt pochylenia zagłówka:

Kąt pochylenia zagłówka:

Kąt pochylenia sekcji środkowej:

Kąt pochylenia podnóżka:

Masa [kg]:

Maks. obciążenie dynamiczne [kg]:

Maks. obciążenie statyczne [kg]:

200

50-99

120

-

-

-

-

126

200

275
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• regulowany zagłówek (0°-50°),
• 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów, 

dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
• śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia 

znajdujące się w desce tapicerki,
• malowana proszkowo, bardzo stabilna rama wykonana ze 

stalowych profili czterokątnych,
• uchwyt na papier w standardzie,
• stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie,
• możliwość złożenia nóżek podczas transportu po wykręceniu 

poprzeczek.

Dane techniczne:

Kąt regulacji zagłówka [°]:

Wymiary (dł. x szer.) [cm]: 

Wysokość całkowita [cm]:

Maks. szerokość papieru [cm]:

0/+50

193 x 62

standard 74 (opcja: 54/64)

60

Cechy charakterystyczne:

• regulowany zagłówek (0°-50°),
• 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów, 

dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
• śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia 

znajdujące się w desce tapicerki,
• malowana proszkowo, stabilna stalowa rama,
• uchwyt na papier w opcji.

Cechy charakterystyczne:

Leżanka metalowa LZM-1: Leżanka metalowa LZM-3:

Leżanka LZM-1 została zaprojektowana z  myślą o wygodzie 
pacjenta i terapeuty. Przeznaczona do zabiegów fizykoterapii, 
kinezyterapii oraz prostego masażu. Leżanka została wykonana 
z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na 
uszkodzenia mechaniczne.

Leżanka metalowa stosowana do badań, zabiegów rehabilitacyjnych 
oraz masażu. Najlepszy na rynku stosunek jakości do ceny sprawia, 
że jest ona doskonałym wyborem dla gabinetów weterynaryjnych. 

Dane techniczne:

Kąt regulacji zagłówka [°]:

Wymiary (dł. x szer.) [cm]: 

Wysokość całkowita [cm]:

Maks. szerokość papieru [cm]:

0/+50

193 x 61

65

60

Ustawienia i wymiary: Ustawienia i wymiary:

50°

193 cm

75 cm

6
5

 c
m

50°

193 cm

64 cm

7
4

 c
m

https://meden.com.pl/oferta/lezanki-kozetki/740-lezanka-medyczna-lzm-3-kozetka.html
https://meden.com.pl/oferta/lezanki-kozetki/38-lezanka-lekarska-lzm-1kozetka.html
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Szuflada chłodnicza do zabudowy idealnie sprawdzi się w gabinetach medycznych i zabiegowych, w których nie ma możliwości 
przechowywania wielkogabarytowego sprzętu chłodniczego. Można ją z łatwością zamontować w każdym meblu, boksie kasowym, 
szafie itp. Wykonana z wysokiej gatunkowo stali nierdzewnej, która zapewnia długotrwale użytkowanie. Wbudowany termometr kontroluje 
i wykazuje pomiar temperatury we wnętrzu urządzenia.

• korpus z zewnątrz wykonany z blachy 
lakierowanej i ocynkowanej,

• wnętrze szuflady z kwasoodpornej matowej 
blachy AISI 304,

• izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej,
• termostat mechaniczny,
• pojemnik do odparowania kondensatu,
• obieg powietrza wymuszony wentylatorami,
• termometr.

Cechy charakterystyczne:

Chłodziarki farmaceutyczne TM 32 / 42 / 52

• zintegrowany parownik,
• półki wewnętrzne - wyciągane,
• oświetlenie wewnętrzne LED,
• cicha praca,
• niskie zużycie energii,
• wersje: drzwi pełne z wewnętrznymi półkami 

na drzwiach (G) / drzwi przeszklone,
• zamek drzwi.

Cechy charakterystyczne:

TM 32

Wymiary (gł. x wys. x szer.): 

40,2 x 40,6 x 50 cm 

Pojemność: 32 l

TM 42

Wymiary (gł. x wys. x szer.): 

40,2 x 45 x 56 cm

Pojemność: 42 l

TM 52

Wymiary (gł. x wys. x szer.):

40,2 x 45 x 67 cm

Pojemność: 52 l

Chłodziarki farmaceutyczne AKG 157

• elektroniczny panel sterowania obsługiwany dotykowo,
• port USB do zapisywania danych,
• wewnętrzne czujniki temperatury - 2 szt.,
• oświetlenie wewnętrzne LED,
• niskie zużycie energii,
• wewnętrzne szuflady,
• zamykane drzwi,
• regulowane nóżki,
• zakres temperatury 2-8°C,
• odmrażanie automatyczne.

Cechy charakterystyczne:

Chłodziarki farmaceutyczne Lec Medical PE109C umożliwiają bezpieczne 
przechowywanie substancji wrażliwych na temperaturę, są energooszczędne oraz 
niezawodne. 

Urządzenia posiadają zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury pozwalający 
kontrolować aktualne parametry pracy bez konieczności otwierania drzwi oraz 
zamek na klucz, który zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do wnętrza 
chłodziarki. Zaawansowany kontroler uruchamia alarm dźwiękowy i wizualny  
w przypadku przekroczenia ustawionej temperatury, także alarm otwartych drzwi 
- zastosowane zabezpieczenia gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa dla 
przechowywanego materiału.

Chłodziarki farmaceutyczne
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System dezynfekcji z promieniowaniem UV-C pośrednim do 
naświetlania pomieszczeń i powierzchni. Skutecznie eliminuje 
bakterie, wirusy, grzyby i pleśnie.

System dezynfekcji z promieniowaniem UV-C bezpośrednim 
do naświetlania pomieszczeń i powierzchni. Skutecznie eliminuje 
bakterie, wirusy, grzyby i pleśnie.

Sterylizator do oczyszczania powietrza UV-C MediClean 
WHITE przeznaczony do naświetlania lampami UV-C, których 
promieniowanie niszczy mikroorganizmy. Wyposażony 
w najskuteczniejszą dezynfekującą długość fali (253,7 nm). 
Posiada filtr węglowy. Obudowa wykonana ze stali malowanej 
proszkowo. Żywotność sterylizatora – 9000 h pracy.

Typ urządzenia:

Moc urządzenia [W]:  

Moc promiennika [W]: 

Typ promiennika UV-C:

Żywotność promiennika [h]:

Długość fali [nm]:

Dodatkowa filtracja:

Dezynfekowana kubatura [m3]:

Nasilenie hałasu [dB]:

Wymiary (szer. x dł. x wys.) [cm]:

Waga [kg]:

Zasilanie [VAC, Hz]:

Stopień ochrony IP:

 

przepływowy, tunelowy sterylizator powietrza

69 (Basic) lub 105 (Pro)

36 (Basic) lub 72 (Pro)

Philips

9000

253,7

filtr węglowy 

20-50 (Basic) lub  20-87 (Pro)

40

14 x 15 x 63

6

230, 50

20

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Powierzchnia [m2]:

Zasilanie [V, Hz]:

Moc całkowita [W]:

Waga [kg]:

Wydajność wentylatora [m3/h]:

Rekomendowany czas pracy [h]:

Filtr powietrza:

Wymiana źródła:

Instalacja:

Przeznaczenie:

Zabija:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

Masa stojaka [kg]:

do 25

220-240, 50/60

88 

14,47

125

24

zalecana wymiana 2 razy w roku

raz na rok

ścienne, sufitowe, stojak

dezynfekcja powietrza przy obecności ludzi i zwierząt,

zapobieganie wtórnym infekcjom

bakterie, wirusy, zarodniki grzyba oraz pleśni

130 x 22,4 x 18

7

Dane techniczne:

Powierzchnia [m2]:

Zasilanie [V, Hz]:

Pobór mocy [W]:

Waga [kg]:

Wymiana źródła:

Folia zabezpieczająca na źródle: 

Instalacja:

Przeznaczenie:

Zabija:

Źródło światła [W]:

Wymiary (szer. x wys. x dł. ) [cm]:

Masa stojaka [kg]:

do 15 (wersja 30 W), do 17 (wersja 36 W)

220-240, 50/60

32 W (wersja 1 x 30 W), 38 W (wersja 1 x 36 W)

6,5 (wersja 30 W), 7,9 (wersja 36 W)

raz na rok

opcjonalnie

ścienne, sufitowe, stojak

dezynfekcja powietrza i powierzchni, zapobieganie 

wtórnym infekcjom

bakterie, wirusy, zarodniki grzyba oraz pleśni

1 x 30

16,5 x 94 x 13,5 (30 W), 16,5 x 125,2 x 14,5 (36 W)

7
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Aseptica Cubic to oczyszczacz powietrza z wielopoziomowym filtrem i lampą 
UV-C. Poprawia jakość powietrza, filtruje pyły, niweluje nieprzyjemne zapachy, 
pochłania szkodliwe gazy (takie jak formaldehydy czy benzen) oraz działa 
wirusobójczo, bakteriobójczo i grzybobójczo. Urządzenie idealnie sprawdzi się 
w pomieszczeniach o powierzchni 10-15 m2.

Dane techniczne:

Napięcie:

Moc [W]:

Poziom głośności [dB]:

Gęstość jonów ujemnych [mln]:

Sugerowana pow. pomieszczenia [m²]:

CADR [m3/h]:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

DC 12 V/230 V AC 50/60 Hz

 <6

25/28

>6

10-15

31

 14,6 x 14,6 x 8

Aseptica Tower to urządzenie wyposażone w podwójny zestaw filtrów, lampy 
UV-C oraz generator jonów ujemnych. Zapewnia ogromną wydajność oczyszczania 
powietrza w stosunkowo dużych pomieszczeniach, w krótkim czasie (CADR 1000 
m3/h).

Dane techniczne:

Napięcie [V]:

Moc [W]:

Ilość lamp UV-C [szt.]:

Sugerowana maks. pow. pomieszczenia [m²]:

CADR [m3/h]:

Sterowanie:

PM2,5 [%]:

Jony ujemne:

Waga [kg]:

Wymiary (dł. x wys. x szer.) [cm]:

DC 110V-220

85

2

<120

1000

dotyk + aplikacja mobilna

99

8 x 106/cm3

16

37 x 40 x 79,6

Bezdotykowy dozownik płynu do dezynfekcji rąk ze stojakiem stacjonarnym 
to świetny sposób na ochronę pracowników oraz klientów gabinetu czy placówki 
medycznej. Bezdotykowa technologia ogranicza do minimum możliwość 
przenoszenia zarazków. Istnieje możliwość ustawienia 2 rodzajów transmisji płynu: 
0,5 ml (1200 razy) lub 1 ml (600 razy).

Dane techniczne:

Pojemność [ml]:

Czujnik podczerwieni:

Zasilanie:

Metody dozowania:

W zestawie:

Zalecenia:

Wymiary (wys. x szer. x dł.) [cm]:

600 

tak

 bateryjne (4xAA, brak w zestawie) lub zasilacz (brak w zestawie): 

napięcie wyjścia : 6 V, prąd : 1 A, moc : 6 W,

napięcie wejścia : 100-240 VAC, wtyk : 2.1 / 5.5)

spray

stojak o wymiarach 165 × 35 × 35 cm

Zaleca się stosowanie środków zatwierdzonych przez Urząd Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

o maksymalnym stężeniu alkoholu do 75%.

142 x 36 x 36
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Aseptyczny i antywirusowy panel LED ASEPTICA Nano wykorzystujący technologię 
Nanocare®, która w skuteczny sposób usuwa bakterie, wirusy oraz grzyby w czasie 
rzeczywistym. Produkt posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Napięcie zasilania:

Moc urządzenia [W]:  

Współczynnik mocy:

Strumień świetlny [lm]:

Temperatura barwowa [K]:

Stopień odwzorowania barw:

Kąt świecenia [°]:

Stopień szczelności:

Klasa ochronności:

Zakres temp. pracy [°C]:

Głośność [dB]:

Żywotność [h]:

Wymiary [cm]:

Waga [kg]:

 

  90-264V 50/60Hz

55

 >0,9

3500

5000

Ra>80

110

IP20

I

 -20 do +40

24/32/42

50000

60 x 60 x 90

8

Dane techniczne:

Aseptica Ultra to jedyna hybryda na rynku łącząca możliwości panelu LED ze 
sterylizacją otwartą lampą UV-C. W dowolnej chwili możemy jej używać jako 
podstawowego nowoczesnego oświetlenia LED lub przełączyć na lampę UV-
C, która w ciągu 60 minut wysterylizuje pomieszczenie o powierzchni do 30 m2. 
Produkt posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Funkcje: 

Sterylizacja pomieszczenia:

Oświetlenie podstawowe [W]: 

Oświetlenie UVC [W]:

Zdalne sterowanie:

Wymiary [cm]:

Waga [kg]:

  Lampa LED + Lampa UV-C

do 30m2

38

36

Tak

59,5 x 59,5 x 4,5

3,08

Dane techniczne:

Sterylizator hybrydowy UV-C MediClean Hybrid 360 oczyszcza powietrze z lotnych 
związków organicznych, cząsteczek smogu, mikroorganizmów. Posiada filtr 
węglowy. Zastosowana w urządzeniu fala ok 253,7 nm uznawana jest za najbardziej 
skuteczną w procesie dezynfekcji promieniowaniem UV-C. 

Moc urządzenia [W]:

Moc promiennika UV-C [W]:

Typ promiennika UV-C:

Żywotność promiennika [h]:

Promieniowanie:

Typ urządzenia:

Dodatkowa filtracja:

Wydajność [m3/h]:

Nasilenie hałasu [dB]:

Funkcje:

  180

4x36 (144)

Philips

9000

253,7 nm UV-C

dwufunkcyjny oczyszczacz UV-C

filtr węglowy

240

45

programator czasowy, dwa tryby działania

Dane techniczne:
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Profesjonalny sterylizator MediClean Pro 2 oczyszcza powietrze z lotnych związków 
organicznych, cząsteczek smogu, mikroorganizmów. Obudowa wykonana ze stali 
malowanej proszkowo, natomiast panel wierzchni z tworzywa sztucznego. Prosta 
obsługa oraz niewielkie gabaryty umożliwiają zastosowanie MediClean Pro 2 
praktycznie w każdym pomieszczeniu.

Moc urządzenia [W]:

Moc promiennika UV-C [W]:

Typ promiennika UV-C:

Żywotność promiennika [h]:

Promieniowanie:

Typ urządzenia:

Dodatkowa filtracja:

Wydajność [m3/h]:

Nasilenie hałasu [dB]:

Wymiary [cm]:

 

   210

4x36 (144)

Philips

9000

253,7 nm UV-C

przepływowy oczyszczacz UV-C

filtr węglowy

400

62

39 x 39 x 70

Dane techniczne:

System dezynfekcji z promieniowaniem 
UV-C pośrednim do naświetlania pomieszczeń 
i powierzchni. Skutecznie eliminuje bakterie, 
wirusy, grzyby i pleśnie.

Powierzchnia [m2]:

Zasilanie:

Moc całkowita [W]: 

UVC na stateczniku HF [W]: 

Waga [kg]: 

Wydajność wentylatora [m3/h]: 

Rekomendowany czas pracy [h] 

Filtr powietrza: 

Wymiana źródła: 

Instalacja: 

2 x źródło: 

Przeznaczenie: 

Zabija:  

Wymiary [cm]: 

Masa stojaka [kg]: 

Wymiary stojaka (wys. x śr. podstawy x śr. masztu) [cm]: 

Kolor stojaka: 

   do 25

220-240V 50/60Hz

88

min 40 (w przepływie komorowym)

9

117

24

zalecana wymiana 2 razy w roku, w zależnosci od użytkowania

1 w roku

ścienne, sufitowe, stojak

Philips 253,7 nm UVC

dezynfekcja powietrza przy obecności ludzi i zwierząt (praca 

ciągła 24/h), zapobieganie wtórnym infekcjom

bakterie, wirusy, zarodniki grzyba oraz pleśni

25 Ø x 100

7

185 (±5) x 61 x 5

czarny

Dane techniczne:

System dezynfekcji z promieniowaniem 
UV-C pośrednim do naświetlania pomieszczeń 
i powierzchni. Skutecznie eliminuje bakterie, 
wirusy, grzyby i pleśnie. Dzięki opatentowanym 
grodziom wewnętrznym lampa Smart Tube 
osiąga wyjątkową skuteczność biobójczą 
jednocześnie zachowując niski poziom hałasu.

Powierzchnia [m2]:

Zasilanie:

UVC na stateczniku HF [W]: 

Waga [kg]: 

Wydajność wentylatora [m3/h]: 

Rekomendowany czas pracy [h]  

Wymiana źródła: 

Instalacja: 

2 x źródło: 

Przeznaczenie: 

Zabija:  

Wymiary [cm]: 

Masa stojaka [kg]: 

Wymiary stojaka (wys. x śr. podstawy x śr. masztu [cm]: 

Kolor stojaka:

   do 40 skutecznej dezynfekcji (do 3 m wysokości)

 220-240V 50/60Hz

min 40

6

160

24

1 w roku

ścienne, sufitowe, stojak

Philips 253,7 nm UVC

 dezynfekcja powietrza oraz zapobieganie wtórnym zakażeniom

bakterie, wirusy, zarodniki grzyba oraz pleśni 

25 Ø x 100

7

185 (±5) x 61 x 5

czarny

Dane techniczne:
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Mobilny ozonator pomieszczeń to urządzenie do dezynfekcji ozonem. Jednostka 
jest prosta w obsłudze i bezwzględnie skuteczna dzięki zastosowaniu technologii 
światła UV-C. Urządzenie przeznaczone wyłącznie do dezynfekcji bez obecności 
osób i zwierząt w pomieszczeniu.

Regulacja czasu pracy [min]:

Działanie:

Rozmiar [cm]: 

Licznik czasu pracy: 

Świetlna sygnalizacja czasu pracy:

  0 - 120

 bakteriobójcze, wirusobójcze

 60 x 57 x 139,5

tak

tak

Dane techniczne:

Aseptica Cristal to oczyszczacz powietrza z wielopoziomową filtracją i lampą UV-
C. Wyposażony w czujnik jakości powietrza gwarantuje wydajne oczyszczanie. 
W ciągu godziny trzykrotnie oczyści powietrze w pomieszczeniu o wielkości do 80 
m2.

Sterowanie:

Moc [W]:

Wymiary [cm]:

Waga [kg]:

Zasięg pracy [m2]:

Generator jonów ujemnych:

Filtry:

CADR [m3/h]:

  dotyk + aplikacja mobilna

48

35 x 35 x 76

9,5

<80

2 x 106/cm3

wstępny, antybakteryjny, HEPA 12, węglowy, fotokatalityczny

700

Dane techniczne:

Lampa bakteriobójcza NBV to urządzenie, które emituje promieniowanie UV-C 
o długości fali 253,7 nm. Lampa nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, 
pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje.

Typ lampy: 

Napięcie zasilania [V/Hz]:

Pobór mocy [W]:

Element emitujący 

promieniowanie UV-C [W]:

Natężenie promieniowania UV-C 

w odległości 1 m [W/m2]:

Trwałość promiennika [h]: 

Dezynfekowana powierzchnia [m2]:

Obrót lampy (możliwość ustawienia 

kąta naświetlenia) [°]:

Klasa zabezpieczenia ppor.:

Typ obudowy:

Rodzaj pracy:

Wymiary kopuły [cm]

Masa kopuły [km]:

Długość wysięgnika [cm]:

Montaż do instalacji elektrycznej - 

brak kabla z wtyczką 230V:

Wysokość statywu [cm]:

Licznik:

15-N

230 / 50

18

1x15

0,9

8000

6-8

200

I

IP 20

ciągła

50 x 8,5 x 13,5

2

12

tak

n/d

nie

Dane techniczne:

System do dezynfekcji

15-P

230 / 50

18

1x15

0,9

8000

6-8

270

I

IP 20

ciągła

50 x 8,5 x 13,5

2

n/d

nie

180

nie

30-N

230 / 50

33

1x30

2,3

8000

12-15

200

I

IP 20

ciągła

96 x 8,5 x 13,5

3

12

tak

n/d

nie

2x30-P

230 / 50

66

2x30

3,6

8000

18-22

270

I

IP 20

ciągła

96 x 8,5 x 14,5

5

n/d

nie

180

nie

30-NL

230 / 50

33

1x30

2,3

8000

12-15

200

I

IP 20

ciągła

96 x 8,5 x 13,5

3

12

tak

n/d

tak
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System do dezynfekcji System do dezynfekcji

Aseptica Buster to aparat do sterylizacji i oczyszczania powietrza. Został 
wyposażony w lampy UVC oraz filtr HEPA H13.

Napięcie zasilania: 

Moc [W]: 

Wydajność [m3]: 

Poziom głośności [dB]: 

Koncentracja O
3
 w powietrzu podczas dynamicznej dezynfekcji [mg/m3]:

Sugerowana wielkość pomieszczenia [m3]: 

Przenikalność UV do otoczenia [µW/m2]: 

Warunki pracy: 

Wymiary [cm]:

Waga [kg]:

   200 ± 10%, 50/60 Hz

<350

800

około 55

około 0,0074

około 80

około 5

temp. -10°C +40°C, wilgotność <80%, ciśnienie 60-106 kPa

54 x 42 x 90

22,5

Dane techniczne:

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE - dezynfekcja powietrza odbywa się 
wewnątrz komory dezynfekcyjnej. Promieniowanie UV-C nie wydostaje się poza 
obudowę, dzięki czemu lampy są w pełni bezpieczne dla ludzi, którzy mogą 
przebywać w pomieszczeniu podczas pracy lampy.

Typ lampy: 

Napięcie zasilania [V/Hz]: 

Energooszczędne - pobór mocy [W]: 

Element emitujący promieniowanie UV-C [W]: 

Trwałość promiennika [h]: 

Wydajność wentylatora [m3/h]: 

Dezynfekowana kubatura [m3/h]: 

Zasięg działania lampy [m2]: 

Klasa zabezpieczenia ppor.:

Typ obudowy: 

Wymiary kopuły [cm]: 

Wymiary [cm]: 

Masa [kg]: 

Montaż:

   60-N

230 / 50

85

2x30

8000

132

25-50

10-20

I

IP 20

112,5 x 21,5 x 13

119 x 21,5 x 14,5

8,5

do instalacji elektrycznej - brak przewodu z wtyczką 230V

Dane techniczne:

   60-N

230 / 50

75

2x30

8000

132

25-50

10-20

I

IP 20

112,5 x 21,5 x 13

60 x 132 x 60

13

przewód z wtyczką do kontaktu

Aseptica Clinic  to oczyszczacz powietrza z wielopoziomowym filtrem i lampą UVC. 
Urządzenie idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni 10 - 15 m2.

Napięcie: 

Moc [W]: 

Wydajność [m3/h]: 

Poziom głośności maks. [dB]: 

Sugerowana wielkość pomieszczenia [m3]: 

CADR [m3]: 

Sterowanie: 

Wymiary [cm]:

Waga [kg]:

 AC 110-240V 50/60Hz

8,5

62

53

10-15

62

zdalne pilotem

33,4 x 12,9 x 29,5

2,5

Dane techniczne:



Notatki



94 347 10 50 / 53
biuro handlowe
poniedziałek – piątek w godz. 7:30 - 15:30

94 345 40 55
fax

weterynaria@meden.com.pl 
e-mail

94 344 90 48 / 665 812 666
serwis 

bezpłatna dostawa
dla zamówień o wartości powyżej 1000 zł brutto

 

Marta Sapeta

przedstawiciel handlowy ds. medycyny weterynaryjnej
(Polska południowa)

+48 690 266 541 • msapeta@meden.com.pl

1

Katarzyna Fechner

przedstawiciel handlowy ds. medycyny weterynaryjnej
(Polska północno-wschodnia)

+48 690 265 902 • kfechner@meden.com.pl

Jagoda Kalinowska

koordynator ds. medycyny weterynaryjnej i zoofizjoterapii
(cała Polska)

+48 609 1374 963 • jkalinowska@meden.com.pl

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



+ 70 krajów, do których eksportujemy

+ 150 000 wyprodukowanych produktów

+ 200 000 zrealizowanych zamówień

Znajdź nas na:

Meden-Inmed Sp. z o.o.

ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

Tel.:  +48 94 347 10 50 / 53

weterynaria@meden.com.pl

www.meden.com.pl
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