
VBM

Nagy választék
- EH vagy többször használatos
- Manométerrel vagy 
  nyomásindikátorral
- Infúziók gyors beadásához:
  (500 ml, 1000 ml) 
- Öblítés céljára:
  (500 ml, 1000 ml, 3000 ml)

Kézi működtetésű nyomásinfúziós zsákok infúziók gyors
beadásához vagy öblítés céljára

Nyomásinfúziós zsákok

Higiénia
- Könnyen tisztítható és 
  fertőtleníthető
- Fertőzésveszély csökkentése

A páciens biztonsága
- Megbízható nyomásellenőrzés
- Latexmentes

Kialakítás

- Strapabíró konstrukció
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VBM Medizintechnik GmbH

Nyomásindikátor
színkódolt nyomás-
    tartományokkal

Csak kézi felfújó
és háromjáratú
          csap

Háromjáratú csap
A nyomás beállítására, illetve gyors leeresztéshez

Áttetsző háló
Tisztán látható az infúziós zsák
és a folyadékszint

Kézi felfújó
A nagy térfogat gyors felfújást biztosít
Ergonomikus és latexmentes

Kampós vagy szalagos rögzítő
A legtöbb infúziós zsák
könnyű rögzítését teszi lehetővé

Dispo Infusor
Zsebes kivitel szalagos (500 ml & 1000 ml) és akasztós (3000 ml) rögzítéssel, egyszer használatos

Változatok 500 ml 1000 ml Box 3000 ml Box

Kézi felfújó, háromjáratú csap, nyomásindikátor 56-02-050 56-02-100 5 56-02-300 1
Kézi felfújó és háromjáratú csap 56-03-050 56-03-100 5 - -
Csak Luer Lock csatlakozóval 56-01-050 56-01-100 5 56-01-300 1

LATEXMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS

EH nyomásinfúziós zsákok

Változatok / jellemzők

Egyszer használatos
Kisebb fertőzésveszély
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Rendelési információ
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csatlakozással
Csak Luer Lock 
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Áttetsző háló
Rajra keresztül jól látható az 
infúziós zsák és a folyadékszint

Kettős akasztó
A legtöbb infúziós zsák 
könnyen rögzíthető vele.

Változatok / jellemzők

Nyomásinfúziós zsákok

Nyomásinfúziós zsák
Többször használatos
A vízlepergető bevonatnak köszönhetően könnyen 
tisztítható és fertőtleníthető
Költséghatékony használat

Rendelési információ

LATEXMNETES !
TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS

Változatok 500 ml 1000 ml Box

Kézi felfújó, háromjáratú csap, precíziós manométer 58-08-050 58-08-100 1
1Kézi felfújó, háromjáratú csap, nyomásindikátor 58-02-050 58-02-100

Nyomásinfúziós zsák
Zsebes kivitel, kettős akasztóval, többször használható
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Háromjáratú csap
- A nyomás beállítására, illetve 
  gyors leeresztéshez

Kézi felfújó
- A nagy térfogat gyors 
  felfújást biztosít
- Ergonomikus és latexmentes
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Infusor

A nyomásinfúziós zsákok típusgazdasága miatt 
bármilyen infúziós és öblítési feladat biztonságos 
elvégzéséhez találunk megfelelő eszközt a VBM 
cég választékából. 

Háromjáratú csap
A nyomás beállításához és gyors leeresztéshez

Átlátszó
Tisztán, 360°-ban látható
az infúziós zsák és a 
folyadékszint

Rögzítő
A különböző méretű 
infúziós zsákok is könnyen
rögzíthetők vele

Rendelési információ

Körbetekerős kivitel
A legtöbb infúziós zsák és szerelék-összeállítás használható 
vele a körbetekerős kivitel miatt, amely megfelelő 
nyomáseloszlást biztosít

Kézi felfújó

Változatok: 500 ml 1000 ml 3000 ml Box

Kézi felfújóval, csappal és precíziós manométerrel 57-08-050 57-08-100 57-08-300 1
1Kézi felfújóval, csappal és nyomásindikátorral 57-02-050 57-02-100 57-02-300
1Csak Luer Lock csatlakozóval - - 57-01-300

Változatok / Jellemzők

Ütésálló precíziós
manométerrel

Csak Luer Lock 
csatlakozóval

Infusor
Átlátszó, körbetekerős kivitel akasztóval, többször használatos
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Többször használható
Könnyen tisztítható és fertőtleníthető a sima 
poliuretán felületnek köszönhetően
360°-ban átlátszó kivitel

– strapabíró – higiénikus – megbízható – egyszerű használat

Színkódolt
nyomásindikátorral
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Mind az EH, mind pedig a többször használatos 
típusok kiváló minőségű, tartós anyagokból 
készültek, ugyanez vonatkozik az alkalmazott 
nyomásmérőkre is. Különféle típusokból 
választhatunk a műtéti, intenzív, sürgősségi vagy 
mentésügyi ellátás igényeihez

A többször használható zsákok speciális 
vízlepergető anyagból készültek, így tisztításuk, 
fertőtlenítésük könnyen megoldható. Emiatt 
csökken a felületi szennyeződés okozta 
fertőzésveszély.

Az alkalmazott nyomásmérőket illetően három 
típusból is választhatunk, eldönthetjük, hogy a 
precíziós mérést, vagy az olcsóbb megoldást 
részesítjük előnyben.

A nagy térfogat gyors felfú-
jást biztosít. Ergonomikus és 
latexmentes

Ütésálló precíziós
manométer

LATEXMNETES !
TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS
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Színkódolt 
nyomásindikátor
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