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Různá provedení
- na jedno i pro opakované použití
- s manometrem nebo indikátorem tlaku
- pro rychlou přetlakovou infúzi 
  (500 ml, 1000 ml) 
- pro proplachy infúzním roztokem 
  (500 ml, 1000 ml, 3000 ml)

Manuální systém pro rychlé přetlakové infúze a proplachy

Tlakové infúzní manžety

Hygienické 
- snadné čištění a dezinfekce
- snižují riziko infekce

Bezpečné pro pacienty
- spolehlivá kontrola tlaku
- bezlatexové provedení

Provedení
- vhodné pro většinu infúzních vaků
- odolná konstrukce

Luer Lock 
koncovka

Indikátor tlaku           
s barevnými poli

Balonek a trojcestný 
kohout

Trojcestný kohout
pro rychlé vypuštění 

Průsvitné provedení
snadná kontrola obsahu 
infúzního vaku

Balonek
velký objem, 
ergonomický & bezlatexový

Poutko na suchý zip
snadná fixace a přizpůsobení 
pro různé typy infúzních vaků

Dispo Infusor
s poutkem na suchý zip (500 ml & 1000 ml) nebo háčkem (3000 ml), na jedno použití

provedení 500 ml 1000 ml bal. 3000 ml bal.

s balonkem, trojcestným kohoutem a indikátorem tlaku 56-02-050 56-02-100 5 56-02-300 1

s balonkem a trojcestným kohoutem 56-03-050 56-03-100 5 - -

s Luer Lock koncovkou 56-01-050 56-01-100 5 56-01-300 1

BEZLATEXOVÝ
NA JEDNO 
POUŽITÍ

Dispo Infusor

Různá provedení

na jedno použití
snižuje riziko infekce
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Transparentní manžetyTlakové infúzní manžety 

pro opakované použití
snadné čištění & dezinfekce díky voděodolnému povrchu
výhodná cena

Objednací informace

Průsvitné provedení
snadná kontrola obsahu 
infúzního vaku

Trojcestný kohout
pro rychlé vypuštění 

Balonek
velký objem, 
ergonomický & bezlatexový

Dvojitý háček
snadné zavěšení 
a přizpůsobení pro různé typy 
infúzních vaků

BEZLATEXOVÉ!

PRO 
OPAKOVANÉ 

POUŽITÍ

Díky široké škále tlakových infúzních manžet je možné naplnit 
všechny požadavky bezpečného podání infúzních roztoků.

Všechny modely infúzních manžet VBM, jednorázové i pro 
opakované použití, jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů 
a mají spolehlivé systémy měření tlaku. 

Vodoodpudivé materiály usnadňují čištění a dezinfekci tlakových 
infuzních manžet, čímž se snižuje riziko křížové kontaminace.

Různá provedení nabízejí uživateli kombinaci přesného měření 
tlaku a efektivních nákladů. 

Precizní manometr
odolné provedení

Indikátor tlaku
s barevnými poli

provedení 500 ml 1000 ml bal.

s balonkem, trojcestným kohoutem a precizním manometrem 58-08-050 58-08-100 1

s balonkem, trojcestným kohoutem a indikátorem tlaku 58-02-050 58-02-100 1

Tlaková infúzní manžeta
s dvojitým háčkem, pro opakované použití
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Tlakové infúzní manžety – odolné – hygienické – spolehlivé – snadné použití

Trojcestný kohout
pro rychlé vypuštění 

Transparentní
okamžitý přehled 
o obsahu infúzního vaku 

Háček
snadné zavěšení 
infúzního vaku

Objednací informace

Zavinovací
- perfektně se přizpůsobí jakémukoli vaku 
- umožní rovnoměrné působení tlaku na celý vak

Balonek
velký objem, 
ergonomický & bezlatexový

Provedení 500 ml 1000 ml 3000 ml bal.

s balonkem, trojcestným kohoutem a precizním manometrem 57-08-050 57-08-100 57-08-300 1

s balonkem, trojcestným kohoutem a indikátorem tlaku 57-02-050 57-02-100 57-02-300 1

s Luer Lock koncovkou - - 57-01-300 1

Provedení

BEZLATEXOVÉ!

PRO 
OPAKOVANÉ 

POUŽITÍ

Precizní manometr
odolné provedení

Indikátor tlaku
s barevnými poli

Luer Lock 
koncovka

Transparentní manžety
s háčkem, pro opakované použití
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Provedení 

pro opakované použití
snadné čištění & dezinfekce díky hladkému povrchu
průhledné - dobrý přehled o obsahu infúzního vaku


