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NOVÉ PRODUKTY CAMI 2018

ODSÁVAČKY

NOVÝ ASKIR TWIN

HLAVNÍ APLIKACE
Endoskopie
Gastroenterologie
Obecná chirurgie
Domácí péče
Porodnictví
Lůžková oddělení
Veterinářství

Stolní odsávací jednotka nacházející uplatnění v ambulantní i klinické péči, v péči o starší osoby, v domácí
péči i na profesionální úrovni díky vysokému sacímu výkonu pumpy 40 l/min. Varianta s použitím dvou
nádobek pro zdvojnásobení objemu odebrané tekutiny.
TECHNICKÁ DATA
Klasifikace dle ISO 10079-1
Max. vakuum (nastavitelné)
Max. průtok vzduchu
Pracovní cyklus

VYSOKÉ VAKUUM / VYSOKÝ PRŮTOK
-0,80 bar / -80 kPa / -600 mmHg
40 l/min
Nepřetržitý provoz

Pending

SYSTÉM MPR (víceúčelová lišta)

CA-MI představuje novou víceúčelovou lištu pro každou konfiguraci NOVÝ HOSPIVAC, která zvyšuje
univerzálnost řady Hospivac pro snadnou a rychlou výměnu různých příslušenství bez potřeby nářadí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODSÁVAČKY

SYSTÉM MPR (víceúčelová lišta)
1 VÍCEÚČELOVÁ LIŠTA
Opatřená pěti body pro snadné
připojení příslušenství CA-MI,
jako jsou kroužky o různých
průměrech
pro
vložení
nádobek různých velikostí a
typů, bezpečnostní záchytné
lahve, držáky kanyl nebo
standardní zdravotnické lišty
pro
zavěšení
jiného
příslušenství
pomocí
standardních svorek.

2 VÍČKO
Pro uzavření závěsného místa na
liště, pokud není použito žádné
příslušenství.

4 BEZP. ZÁCHYTNÁ LÁHEV
S objemem 220 ml pro sběr
tekutin, které mohou unikat
přes přepadový ventil v
nádobě,
poskytuje
druhý
stupeň ochrany filtru a pumpy.
Plně rozebíratelná a vhodná
pro sterilizaci v autoklávu.

5 DRŽÁK KANYLY
Pohodlný držák kanyly pro
vložení do kteréhokoli z pěti
míst připojení na víceúčelové
liště.

6 STANDARDNÍ LIŠTA
Pro uživatele, který potřebuje
používat jiné typy lahví nebo
příslušenství,
je
možno
samostatně objednat standardní
zdravotnickou lištu, která se
snadno nasadí do stávající
víceúčelové
lišty
namísto
kroužků. Uživatelé tak mohou
zavěsit své vlastní standardní
svorky a příslušenství používané u
běžných
nemocničních
nástěnných lišt. Tato lišta je
dostupná v rozměrech 25x10
nebo 30x10 mm.

3 KROUŽEK
Dostupný
ve
třech
velikostech pro jakoukoli
láhev CA-MI.
Díky svému pohodlnému
upínacímu
systému
je
možno každý kroužek snadno
vyměnit prostým vysunutím
z místa
a
zasunutím
nového kroužku.

SVORKY
Svorky ABS pro lišty 25x10
nebo 30x10 mm, dostupné
s jezdci 25x5 nebo 30x5
mm.
Kroužky
pro
výše
uvedené
svorky
Přizpůsobené pro všechny
systémy Flovac® (1000 ml,
2000 ml, 3000 ml) a láhve
CA-MI vhodné pro sterilizaci
v autoklávu (2000 ml, 5000
ml). Dostupné s jezdci 25x5
nebo 30x5 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODSÁVAČKY

SYSTÉM MPR: způsob použití

3 KROUŽKY

2 VÍČKA

4 ZÁCHYTNÉ LÁHVE

Každý NOVÝ HOSPIVAC má 2
kroužky přizpůsobené pro láhve
objednávané zákazníkem. Pokud
je nutno použít láhev o jiném
objemu nebo průměru, stávající
kroužek se snadno zamění za
kroužek o odpovídající velikosti.
Lišta má pět míst pro připojení a
v případě potřeby může nést až
pět lahví.

Pokud
se
nepoužívá
kroužek
ani
záchytná
láhev, je možno každé
závěsné místo na liště
uzavřít víčkem chránícím
lištu
před
usazováním
nečistot a zajišťujícím tak
požadované
hygienické
podmínky.

Obě závěsná místa po
stranách
se
používají
k uchycení
bezpečnostních
záchytných
lahví
v konfiguraci ZÁKLADNÍ a FS
a dvou v PLNÉ konfiguraci
Hospivac. Tyto záchytné
láhve poskytují dodatečnou
ochranu
k systému
přepadového ventilu uvnitř
každé láhve. V případě, že
kapky tekutiny projdou při
dýchání
přes
přepadový
ventil, bezpečnostní láhev je
zachytí a ochrání tak nejprve
filtr a následně také pumpu.

Kroužky jsou dostupné ve třech
průměrech pro následující láhve
CA-MI:
•

Láhev 2000 ml vhodná pro
sterilizaci v autoklávu

•

Jednorázové systémy
Flovac® 2000 ml a 3000 ml

•

Láhev 5000 ml vhodná pro
sterilizaci v autoklávu

2

4
3

PRSNÍ PUMPA

KARDIOLOGICKÝ FONENDOSKOP

MAMY MILK

MAMY MILK je elektrická prsní pumpa používaná k odsávání mateřského mléka při průběžném nízkém
průtoku prostřednictvím silikonového prsního polštářku pro sběr mléka do láhve. Odsávačka zabraňuje
překrvení prsu a poskytuje možnost pohodlného manuálního krmení v případě, že matka nemůže dítě kojit
přímo.
ACCESSORIES INCLUDED
Elektrická jednotka s regulátorem sání
_ Silikonový prsní polštářek
Opěrná základna

láhev na mléko o objemu 140 ml
Kryt láhve
Vzduchová trubice
Pending

S-100 CARDIO

Fonendoskop S-100 CARDIO byl vyvinut se zohledněním požadavků kardiologických specialistů. Je vybaven
plovoucí membránou umožňující sledovat jak nízké, tak vysoké frekvence prostým tlakem na kontaktní hrudní
hlavici. Jedná se o ideální stetoskop pro kardiologické specialisty díky vysoké kvalitě a tloušťce použitých
materiálů, které zajišťují optimální potlačení vnějšího hluku, zatímco membrána zesiluje snímané zvuky.
TECHNICKÁ DATA
Hrudní díl
Membrána
Trubice

Materiál: nerezová ocel
Úprava: ručně leštěný
Průměr: 44 mm
Typ: plovoucí
Materiál: PVC modré barvy
Délka: 55 cm
Konstrukce: dva v jednom

Ušní díl
Ušní olivky

Materiál: nerezová ocel
Průměr: 6 mm
Materiál: silikon
Struktura: měkká

TONOMETRY

P-200

P-200
je
profesionální
ruční
tonometr pro měření krevního tlaku.
Díky inovačnímu designu a speciálním
materiálům je odolný vůči nárazům,
kdy prošel pádovým testem z výšky
přes 1 metr a překonal tak
požadavky evropských i amerických
norem.
TECHNICKÁ DATA
Průměr tonometru
Stupnice s dílky
Měřicí rozsah
Velikost dílku
Přesnost

55 mm
0-300 mmHg
0-300 mmHg
2 mmHg
+/- 3mmHg

P-150

P-150 je sada pro nouzové situace
složená v jednom praktickém pouzdře
obsahujícím zařízení a příslušenství
k měření krevního tlaku u pacientů
každého věku. Tato sada je tvořena
ručním tonometrem, fonendoskopem
S-10 a 5 různými manžetami pro různé
rozměry paže od malých dětí po obézní
jedince (a stehenní manžetou pro
speciální aplikace).
TECHNICAL FEATURES
Průměr tonometru
Stupnice s dílky
Měřicí rozsah
Velikost dílku
Přesnost
Rozměry tonometru
Hmotnost tonometru

STANDARD ACCESSORIES INCLUDED
Ø 55 mm
0 – 300 mmHg
0 – 300 mmHg
2 mmHg
+/- 3mmHg
171 x 73 x 50 mm
195 +/- 5 g

1 x ruční tonometr
1 x fonendoskop
1 x stehenní manžeta:
1 x manžeta pro obézní pacienty:
1 x manžeta pro dospělé:
1 x manžeta pro děti:
1 x manžeta pro kojence:

Ø 40 – 66 cm
Ø 33,3 – 51 cm
Ø 25,4 – 40,6 cm
Ø 18,4 – 26,7 cm
Ø 13 – 19 cm

INHALÁTORY

CLINEB PRO

URČENO PRO
profesionální použití
intenzivní používání

Profesionální pístový kompresorový inhalátor pro aerosolovou terapii určený pro intenzivní léčbu na klinikách a v
nemocnicích. Přístroj je vybaven novým vylepšeným injekčním nebulizátorem HI-4 s ventilovým systémem
omezujícím nevyužitý objem a 4 různými nastaveními rychlosti. Poloha masky je nastavitelná otáčením
umožňujícím inhalaci pacientům upoutaným na lůžko a dětem.
TECHNICKÁ DATA
Maximální tlak
Provozní tlak
Max. průtok vzduchu
Provozní průtok vzduchu
Pracovní cyklus

2,5 bar / 36 psi / 250 kPa
1,30 bar / 18,9 psi / 130 kPa
16 l/min
5,2 l/min
Nepřetržitý provoz

EVOLUTION

Pending

URČENO PRO
profesionální použití
intenzivní používání

EVOLUTION je výrobek nejnovější konstrukce v rámci nabídky CA-MI, určený pro intenzivní léčbu v domácnostech,
na klinikách a v nemocnicích. Přístroj je vybaven novým vylepšeným injekčním nebulizátorem HI-4 s ventilovým
systémem omezujícím nevyužitý objem a 4 různými nastaveními rychlosti. Poloha masky je nastavitelná
otáčením umožňujícím inhalaci pacientům upoutaným na lůžko a dětem.
TECHNICKÁ DATA
Maximální tlak
Provozní tlak
Max. průtok vzduchu
Provozní průtok vzduchu
Pracovní cyklus

3,0 bar / 43,5 psi / 300 kPa
1,30 bar / 18,9 psi / 130 kPa
16 l/min
5,2 l/min
Nepřetržitý provoz

Pending

INHALÁTORY

GT-NEB

URČENO PRO
domácí použití
přenosnost
pediatrickou péči

MMAD
1,51 µm (podle EN 13544-1)
> 93%

vdechnutelných frakcí (< 5µm)

GT-NEB je aerosolový inhalátor pracující na bázi vibrační technologie MESH a zajišťující dobu léčby 6 minut pro
2 ml 0,9 % roztoku NaCl (soli). Extrémně jednoduché ovládání. S pomocí GT-NEB je možno účinně inhalovat
všechny typy léčiv (s výjimkou roztoků obsahujících kyselinu hyaluronovou) nebulizovaných do velmi
jemných částeček (MMAD 1,51 µm), při vysokém objemu vdechnutelných frakcí (více než 93 %) a při
závěrečném zbytkovém objemu nižším než 1 ml.
TECHNICKÁ DATA
Napájení

Zbytkový objem
MMAD (EN 13544-1)
Nebulizační objem

2 x AA – 1,5V alkalické baterie
100÷240V~ 50-60Hz pomocí napájecího adaptéru (není
součástí přístroje)
< 1ml
1,51 µm
0,30 ml/min s roztokem 0,9% NaCl

Pending

HI-4
HI-4 je opakovaně použitelný a vysoce účinný
inhalátor kompatibilní s velkou většinou
kompresorů dostupných na trhu a s centrálními
nemocničními systémy stlačeného vzduchu.
Inhalátor HI-4 je vhodný pro všechny typy léčiv.
Jeho systém ventilů byl navržen pro vyšší
terapeutický účinek nebulizace. Inhalační ventil
se otevírá pouze během fáze inhalace, čímž
přivádí do komory dodatečný venkovní vzduch
vytvářející druhý Venturiho efekt, a významně
tak zvyšuje rychlost a množství léčiva
podávaného pacientovi. Exhalační ventil
zůstává uzavřený, čímž snižuje objem léčiva
unikajícího do prostředí, a otevírá se pouze
během fáze výdechu, kdy vypouští léčivo ven.
Přepínač na horní straně inhalátoru je možno
nastavit do 4 různých poloh pro seřízení
rychlosti nebulizace. HI-4 je dostupný také
v předbalených sadách pro použití v různých
konfiguracích v nemocnicích.

Výrobce: CA-MI srl Via Ugo La Malfa 13 –
Frazione Pilastro - 43013 Langhirano (PR) - Italy
Tel. +39 0521 637133, www.ca-mi.it

Dovozce: KRÁSNÝ – zdravotnická technika s.r.o.
Přemyslova 25, 301 00, Plzeň – Česká Republika
+420 377 424 999, www.szo.cz

