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Wpuszczamy   
ŚWIATŁO 
do ciemności.
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Tubusy jednorazowego użytku HEINE UniSpec® 

Jednorazowego użytku. Bez ryzyka zakażenia krzyżowego.
Oszczędzają czas, gdyż nie ma potrzeby sterylizacji.
Wykonane z przyjaznego pacjentowi termoplastiku. 
Nie ma uczucia zimna podczas badania jak z użyciem metalowego tubusa.
Rurka endoskopowa zbudowana jest z materiału przewodzącego światło. 
Jasne, jednolite oświetlenie badanego odcinka jelita, zmniejszone odblaski.
Dystalny koniec obturatora rurki endoskopowej jest zaokrąglony.
Skala długości na rurce.

Rurki anoskopowe jednorazowego użytku UniSpec (85 x 20 mm)

Opakowanie 25 szt. anoskopów E-003.19.925
Karton 100 szt. (4 opakowania po 25 szt.) anoskopów E-003.19.911
 

Rurki proktoskopowe jednorazowego użytku UniSpec (130 x 20 mm)

Opakowanie 25 szt. proktoskopów E-003.19.825
Karton 100 szt. (4 opakowania po 25 szt.) proktoskopów E-003.19.811

Rurki sigmoidoskopowe jednorazowego użytku UniSpec (250 x 20 mm)

Opakowanie 25 szt. sigmoidoskopów E-003.18.825
Karton 100 szt. (4 opakowania po 25 szt.) sigmoidoskopów E-003.18.811
 
 

: Jednorazowego użytku.

Główka optyczna do rurek HEINE UniSpec®

Oświetlenie może być z projektora zimnego światła i z rękojeści BETA z adapterem 
oświetleniowym (informacja o akcesoriach na stronie 097).

Oświetlenie światłowodowe okrągłego pola. Jasne i wolne od refleksów.
Lupka powiększająca 1,5 x. Daje czysty, wolny od zniekształceń obraz.
Odchylane okienko wzierne z portem dla gruszki insuflacyjnej.
Wykonana ze stali nierdzewnej.

Główka proktologiczna do rurek 1x użytku HEINE UniSpec 

komplet z okienkiem i odchylaną lupką 1,5 x [ 01 ] E-003.18.100
bez akcesoriów (okienka i odchylanej lupki) E-003.18.098
Okienko wzierne [ 02 ] E-003.18.099
Lupka odchylana 1,5 x (tylko do sigmoidokopów) [ 03 ] E-003.18.096
Lupka odchylana 1,8 x (tylko do proktoskopów i anoskopów)  E-003.19.099

INSTRUMENTY PROKTOLOGICZNE
ANOSKOPY, PROKTOSKOPY I SIGMOIDOSKOPY UNISPEC
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INSTRUMENTY PROKTOLOGICZNE
AKCESORIA 

Filtr higieniczny

Jednorazowy filtr higieniczny minimalizuje ryzyko zakażenia krzyżowego poprzez 
gruszkę insuflacyjną.

Jednorazowy filtr higieniczny, opakowanie 25 szt. E-000.18.116

Łącznik z żarówką

Może być dołączony do każdego źródła zasilania HEINE 3,5 V w celu oświetlenia 
każdego optycznego instrumentu światłowodowego HEINE, na przykład anoskopu, 
proktoskopu i sigmoidoskopu. 

Łącznik z żarówką 3,5 V  XHL

Łącznik z żarówką 3,5 V X-002.98.002

Zapasowa żarówka ksenonowo-halogenowa XHL X-002.88.078

Ze względu na lokalne przepisy, niektóre produkty mogą być niedostępne na danym obszarze.NEU




