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Pielęgnacja i akcesoria | Procedura ręczna

Dystrybutor w Polsce:
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Jako globalny lider w zakresie zapobiegania zakażeniom, tylko ﬁrma
Cantel Medical zapewnia Kompletny Zakres Ochrony, pełnowartościowe
aktywne partnerstwo które ma na celu wspomaganie usuwanie ryzyka,
usprawnianie wydajności operacyjnej i osiąganie jak największych
sukcesów.
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Uproszczenie i usprawnienie pobierania
polipów podczas kolonoskopii
Wydobywanie polipów
Montaż systemu zbierania polipów ADVANTAGE POLYP TRAP® między
endoskopem a komorą ssania przyspiesza i ułatwia wydobywanie polipów
u pacjentów podczas operacji.
Zbieranie liniowe ułatwia nieprzerwane ssanie i eliminuje potrzebę osobistej
ingerencji, zmniejszając ryzyko utraty tkanki.
Pojemniki jednorazowego użytku zapewniają ochronę pacjentom
i zwiększają skuteczność profilaktyki zakażeń.

• Dostępne modele 1, 2 lub 4-komorowe
• Obejmują indywidualnie numerowane komory na tkanki, z możliwością
ich odłączenia.
• Zapakowane z przeznaczeniem do użytku przez jednego pacjenta
• Kompatybilne ze wszystkimi wiodącymi markami endoskopów
• Przezroczysta konstrukcja z tworzywa sztucznego dająca większe
możliwości kontroli wizualnej zanieczyszczeń krzyżowych

Pułapka na polipy ECONOTRAP®
Pułapka na polipy jednokomorowa

Pułapka na polipy ECONOTRAP®
Pułapka na polipy dwukomorowa

Pojemnik zbiorczy ADVANTAGE POLYP TRAP®
(czterokomorowy)

PROCEDURA
Ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego u pacjentów stanowi nasz priorytet w kontekście
zapobiegania zakażeniom. Cantel wprowadza innowacje w produktach służących do kontroli
zakażeń, które mają na celu poprawę stanu zdrowia pacjentów, a jednocześnie zwiększenie
skuteczności realizowanych procedur.
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Ustniki dla dorosłych i ustniki pediatryczne
Jednorazowe ustniki pomagają chronić zarówno pacjenta
jak i wyposażenie. Otwory boczne umożliwiają zmianę
położenia endoskopu i ułatwiają odsysanie płynów.
Ustniki zaprojektowane przez nas z myślą o zachowaniu
najwyższych standardów wygody i bezpieczeństwa
pacjenta charakteryzują się bezpieczną i wygodną
konstrukcją, a także posiadają otwór umożliwiający
wprowadzenie szerokiej gamy różnych typów endoskopów.
Ustniki i paski MEDIVATORS nie zawierają lateksu,
a w trakcie przeprowadzania operacji pozostają
unieruchomione dzięki czemu nie powodują dyskomfortu
u pacjentów.

45 FR

Szczotki do czyszczenia
Linia szczotek do czyszczenia firmy MEDIVATORS
łączy maksymalną wydajność czyszczenia z szerokim
wachlarzem opcji szczotek, aby spełniać wysokie
wymagania dotyczące reprocesowania.
W celu ułatwienia użytkowania, zarówno szczotka
jednostronna jak i szczotka dwustronna gwarantują
wymaganą sztywność cewnika natomiast nylonowe
włosie zapewnia najwyższą ochronę przed
uszkodzeniem kanału.

60 FR

Informacje dotyczące realizacji zamówień pułapek na polipy
Numer części

Opis

Sztuk/Opakowanie

100101

Pułapka na polipy ECONOTRAP® 1 (jednokomorowa)

50 na opakowanie

100102

Pułapka na polipy ECONOTRAP® 2 (dwukomorowa)

50 na opakowanie

100104

Pojemnik zbiorczy ADVANTAGE POLYP TRAP™ (czterokomorowy)

50 na opakowanie

Informacje dotyczące realizacji zamówień ustników
Numer części

Opis

Sztuk/Opakowanie

100411

Standardowy ustnik dla dorosłych - 60 Fr Port

50 na opakowanie

100412

Ustnik pediatryczny - 45 Fr Port

50 na opakowanie

Informacje dotyczące realizacji zamówień na szczotki do czyszczenia
Numer części

Opis

100401

Szczotka do czyszczenia z jednym zakończeniem

Sztuk/Opakowanie
50 na opakowanie

100402

Szczotka do czyszczenia z dwoma zakończeniami

50 na opakowanie

ADVANTAGE POLYP TRAP® oraz ECONOTRAP® są znakami towarowymi Medivators Inc.

Siedziba główna

Siedziba główna

150 Clove Road – 9th Floor
Little Falls, NJ 07424 – 2139
Telefon: +1.973.890-7220

14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN 55447-4822
Telefon: +1.763.553.3300
Faks: +1.763.553.3387

ABY ZŁOŻYĆ
ZAMÓWIENIE

Zadzwoń: 1.800.328.3340 (Obsługa Klienta)
Faks:
1.800.686.8493
Email:
custserv@medivators.com
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