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multiIntenseCare firmy Fresenius Medical Care jest

Fresenius Medical Care jako pierwszy zaproponował

kompleksową koncepcją mającą na celu osiągnięcie

kompletny system regionalnej antykoagulacji

jak najlepszych efektów u pacjentów OIT.

cytrynianowej Ci-Ca® podczas CRRT, umożliwiający
zastosowanie antykoagulacji cytrynianowej zgodnie

„Koło terapii”

symbolizuje kompletny zakres le-

czenia; łączenie produktów, pomoc w trakcie zabiegu,
szkolenie i edukację oraz wsparcie serwisowe.

z aktualnymi wytycznymi KDIGO dla praktyki klinicznej
w ostrym uszkodzeniu nerek. 1

Wspieramy Cię w praktyce klinicznej

multiIntenseCare
Współczesne oddziały intensywnej terapii (OIT) charakteryzuje zwiększony nakład i intensywność pracy.
To z kolei powoduje znaczące zmiany wymagań wobec nowoczesnych aparatów do CRRT: oprócz niezbędnego
bezpieczeństwa stosowanych terapii, bardzo duży nacisk kładzie się na zapewnienie sprawnego wykonywania
zabiegów. Istotnego znaczenia nabiera także skuteczne wykorzystanie dostępnych zasobów.
Fresenius Medical Care spełnia te współczesne wymagania, oferując system multiFiltratePRO:
Bezpieczeństwo prowadzonych

Skoncentrowanie się na

Kompleksowo zintegrowana

zabiegów oparte na wieloletnim

prawdziwie ciągłej terapii

regionalna antykoagulacja

doświadczeniu

nerkozastępczej oraz

cytrynianowa Ci-Ca®

•	Zintegrowane systemy
bezpieczeństwa wspierające

stabilności hemodynamicznej

•	Zmniejszenie liczby przerw

niezawodne działanie

•	Liczne czujniki monitorujące

wane w multiFiltratePRO i

w zabiegu dzięki antykoagulacji

powiązane za pomocą oprogra-

cytrynianowej jest podstawą

mowania wspomagającego

prawdziwie ciągłej terapii

zabieg w sposób ciągły

•	Wszystkie pompy są zintegro-

nerkozastępczej

•	Udowodnione zmniejszenie
liczby powikłań krwotocznych

•	Dłuższa żywotność hemofiltrów
dzięki skutecznej antykoagulacji

w porównaniu do antykoagulacji
heparynowej 1–3

cytrynianowej oznacza mniejsze
ich zużycie i mniejsze obciążenie pracą dla pielęgniarek

Ci-Ca®

multiIntenseCare
multiFiltratePRO
Filary systemu

Produkty i materiały
zużywalne

Pomoc
w zabiegu

Szkolenie
i edukacja

Wsparcie
serwisowe
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Idealne rozwiązanie dla każdego zespołu
Większość pacjentów w stanie krytycznym, leczonych
na OIT, ma objawy niewydolności wielonarządowej.
Ich rokowanie zależy od zastosowania niezawodnego
i niezakłóconego kompleksowego leczenia. Starannie
zaprojektowany aparat m
 ultiFiltratePRO wspiera
personel OIT dzięki swoim licznym cechom. Umożliwia
to skuteczne przeprowadzanie CRRT u pacjentów
z ostrym uszkodzeniem nerek, bez nadmiernego
obciążania pracą personelu.
CRRT z zastosowaniem aparatu multiFiltratePRO
multiFiltratePRO jest urządzeniem do CRRT nowej
generacji, bazującym na istotnym doświadczeniu
z systemem multiFiltrate i wdrożonych z powodzeniem
zasadach regionalnej antykoagulacji cytrynianowej
Ci-Ca®. Ten rodzaj antykoagulacji oferuje pacjentom
korzyści w postaci zmniejszonego ryzyka krwawienia,
wydłużonego czasu użytkowania hemofiltra oraz
mniejszego zapotrzebowania na preparaty krwi. 1–4

System multiFiltratePRO umożliwia przeprowadzanie wszystkich dostępnych
trybów terapii z antykoagulacją cytrynianową Ci-Ca® oraz wszystkich powszechnie
stosowanych, standardowych opcji CRRT:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
4

CVVHD Ci-Ca® AV1000S
CVVHD Ci-Ca® EMiC®2
Post-CVVHDF Ci-Ca®
CVVHD
Post-CVVHDF
Pre-CVVHDF
Post-CVVH
Pre-CVVH
Pre-Post CVVH
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Opis urządzenia
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1 	Duży obrotowy ekran dotykowy z widoczną

z daleka świetlną sygnalizacją stanu na górnej
krawędzi monitora
2 	Pompy roztworów cytrynianu i wapnia prze

znaczone do zoptymalizowanej regionalnej
antykoagulacji cytrynianowej
3 	Wagi o dużej ładowności dla solidnego i

precyzyjnego systemu bilansowania; wyraźne
oddzielenie świeżych (na górze) i zużytych
płynów (na dole), ułatwiające obsługę z zacho

10

waniem higieny
10

4

Pompa heparynowa dla wszystkich zabiegów

5 	Cztery obrotowe koła z 2-stopniowym systemem

blokowania, umożliwiającym obrót w miejscu

4
6

Detektor optyczny rodzaju kasety

7

Jednostki pomiaru ciśnień bez powietrza

8 	Pompy krwi i płynów z systemem automa

tycznego zakładania i zdejmowania drenów na
bieżniach wszystkich pomp
9 	Zaciski, zarówno na drenie dostępu, jak i zwrotu

krwi, zapewniające bezpieczne odłączenie
pacjenta od urządzenia w przypadku awarii
systemu
10 	Ergonomiczne uchwyty z przodu i tyłu dla

łatwiejszego manewrowania
11 	Dwa wysokowydajne zintegrowane podgrze

wacze płynów
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Ergonomiczny projekt
Intensywna terapia charakteryzuje się istotnymi wyzwaniami. Duża liczba pacjentów wymaga dokładnej obserwacji i natychmiastowej reakcji w sytuacjach krytycznych. Dlatego istotne jest, aby prowadzenie CRRT w jak
najmniejszym stopniu absorbowało uwagę personelu medycznego. CRRT opartą na aparacie multiFiltratePRO
cechuje prosta obsługa i niewielka liczba koniecznych interwencji personelu.

Duży i regulowany ekran:
Zapewnia widoczność pod różnymi kątami
Czytelny ekran dotykowy pozwala zidentyfikować kluczowe informacje nawet z dużej odległości. Możliwość
obrotu w różnych płaszczyznach pozwala na dopasowanie go do wzrostu osoby obsługującej, przy uwzględnieniu
jej pozycji względem aparatu.

Uniwersalna podstawa:
Doskonała mobilność i stabilność
Kompaktowa budowa umożliwia łatwe przemieszczanie urządzenia. 4-kołowa podstawa z 2-stop
niowym systemem blokowania umożliwia sprawny
transport wzdłuż korytarzy, jak również łatwy obrót
w miejscu, w wąskiej przestrzeni przy łóżku. Zwarta
konstrukcja i ergonomicznie uformowane przednie
i tylne uchwyty ułatwiają przemieszczanie urządzenia
i pomagają uniknąć kolizji.

8
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Łatwe przeprowadzanie CRRT
Proces przygotowania wspomagany przez aparat:
Prostota i oszczędność czasu
Włożenie elementów pozycjonujących umożliwia
automatyczną instalację segmentów drenów na
pompie. Jednostki pomiarowe ciśnienia otwierają
się i pozwalają na prawidłową instalację drenów.
Procesowi przygotowania towarzyszą liczne automatyczne testy, potwierdzające jego właściwy przebieg. W konsekwencji liczba wykonywanych czyn
ności jest znacząco mniejsza.

Wagi przystosowane do dużego obciążenia:
Długie odstępy pomiędzy wymianami worków
Zarówno wagi świeżych płynów do CRRT, jak i wagi filtratu, mogą być obciążone 20 litrami płynów,
co w rezultacie istotnie wydłuża odstępy pomiędzy wymianami worków. Na typową, 8-godzinną zmianę
pielęgniarską przypada tylko jedna wymiana worków.

1

2

3

4

5

Wymiana worka filtratu

6
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Hour

Wymiana worka dializatu

	Wymiana worka
z roztworem cytrynianu

Plan godzinowy wymian worków w trakcie terapii CVVHD Ci-Ca®
(standardowe ustawienia, przepływ dializatu 2 l / h)
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	Wymiana worka
z roztworem wapnia

System kart:
Bezpieczny dostęp do specjalnych funkcji
Funkcje, które nie są wymagane do prowadzenia
rutynowego zabiegu, dostępne są za pośrednictwem
karty użytkownika i karty serwisowej, np. symulacja
zabiegu w trakcie szkoleń, zmiana ustawień niektórych
parametrów lub szybkie sprawdzanie aparatu przez
techników.

Antykoagulacja Ci-Ca®:
Przewidywalne terminy wymiany zestawów
Przy zabiegach CVVHD Ci-Ca® zakładany 72-godzinny okres stosowania hemofiltra jest osiągany w zdecy
dowanej większości przypadków, co umożliwia zaplanowanie terminu jego wymiany.3, 5, 6 W wielu przypadkach
możliwe będą weekendy bez konieczności wymiany zestawów.

Cytrynian

Heparyna

Wt

Śr

Planowane wymiany hemofiltra

Cz

Pi

So

Nd

Po

Wt

Śr

Przedwczesne wykrzepianie powodujące nieplanowaną wymianę filtra lub
przerwanie terapii, np. w trakcie weekendu lub w nocy

Schemat wymian hemofiltra w trakcie zabiegu CRRT: antykoagulacja heparynowa
vs. cytrynianowa Ci-Ca®
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Zaawansowany interfejs graficzny
Aparat multiFiltratePRO wyposażony jest w graficzny interfejs użytkownika, który monitoruje i wyświetla wszystkie
istotne dane konfiguracyjne oraz dane przebiegu terapii. Zintegrowany system alarmowy pozwala szybko określić
zarówno pilność, jak i przyczyny alarmów.
Instrukcje obsługi wspomagane grafiką:
Zrozumiałe na pierwszy rzut oka
Przejrzyste i łatwe do zrozumienia ilustracje i prowadzące krok po kroku instrukcje umożliwiają intuicyjną
instalację, czyniąc ją szybką i łatwą. Pozwala to
uniknąć błędów w warunkach stresu, częstego na
oddziałach intensywnej terapii.

Informacja o kolejnej czynności użytkownika:
Optymalizacja pracy personelu
Czas do następnej spodziewanej czynności użyt
kownika jest wyświetlany na pasku stanu. Dodatkowo
można odczytać na ekranie listę kolejnych, nadchodzących czynności użytkownika. Może to przyczynić
się do optymalizacji procesów pracy na OIT.

Zmniejszenie przepływu krwi w trybie wspomagania:
Niezakłócona opieka nad pacjentem
Przycisk „Pielęgnacja” przełącza multiFiltratePRO w tryb pielęgnacji, w którym
dochodzi do zmniejszenia przepływu krwi, wstrzymania bilansowania i roz
szerzenia progów ciśnień. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych alarmów podczas przekładania pacjenta czy manipulacji przy cewniku.
12

Pielęgnacja

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa
Membranowe, niezawierające powietrza,

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

czujniki ciśnień:

elektrycznego:

Zmniejszone ryzyko krzepnięcia

Niezawodne stosowanie z cewnikami do żył

Niezawierające powietrza czujniki ciśnień zmniej

centralnych

szają ryzyko wykrzepiania w trakcie terapii. Pozwala

Potencjalny bezpośredni kontakt pomiędzy cewnikiem

to uniknąć czasochłonnych zmian zestawów tera-

w żyle centralnej i sercem stanowi o ważności

peutycznych. Ponadto brak jeziorka tętniczego zmniej-

bezpieczeństwa elektrycznego. Należy również brać

sza pozaustrojową objętość krwi.

pod uwagę możliwy kontakt pacjenta z siecią elektryczną w przypadku awarii innych urządzeń na OIT

Zintegrowane podgrzewacze płynu:

zasilanych elektrycznie, jak np. łóżka elektryczne

Ciągłe podtrzymywanie ciepłoty pacjenta

lub koce grzewcze. Prądy upływu poprzez pacjenta

Bilans energii termicznej jest ważny podczas CRRT.

i multiFiltratePRO do podłoża spełniają surowe

Oddzielne, ale całkowicie zintegrowane, podgrzewa-

wymogi bezpieczeństwa klasy CF*. W trakcie prowa-

cze dla substytutu i dializatu podtrzymują ciepłotę

dzenia zabiegu na multiFiltratePRO dopuszcza się

pacjenta nawet przy dużych przepływach. W przeci-

użycie defibrylatora, co może być konieczne na OIT.

wieństwie do pewnych podgrzewaczy krwi nie
wymagają zwiększenia objętości krążenia pozaustrojowego.

* Z wyjątkiem krajów korzystających z zasilania elektrycznego
o napięciu sieciowym 220 V / 230 V / 240 V przy 60 Hz i 240 V
przy 50 Hz: BF

Konstrukcja uwzględniająca wymogi higieny:
Oddzielenie płynów świeżych od zużytych
Układ z rozdzieleniem świeżych płynów w górnej
a wykorzystanych płynów w dolnej części urządzenia
ułatwia obsługę z zachowaniem higieny, a tym
samym przestrzeganie odpowiednich standardów
higienicznych.
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Kompleksowo zintegrowana
antykoagulacja cytrynianowa Ci-Ca®
Niezawodne stosowanie antykoagulacji cytrynia

•	Podane pacjentowi objętości roztworów cytrynianu

nowej odbywa się dzięki zintegrowanemu urządze-

i wapnia zostają automatycznie zbilansowane przez

niu, jakim jest multiFiltratePRO. W ostatnich latach

pompę filtratu

personel medyczny korzystał już z zalet regionalnej
antykoagulacji cytrynianowej Ci-Ca®. Oparta jest
ona na sprawdzonym w długim okresie czasu proto-

•	Jeśli przepływ krwi jest zmieniany, urządzenie
automatycznie dostraja również pompę cytrynianu

kole, wykorzystującym doskonale dobrane roz
twory i moduł Ci-Ca®, będący integralną częścią
aparatu do CRRT. 3,5–9

•	Jeśli przepływ filtratu jest zmieniany, odpowiednio
dostraja się również pompa wapnia

Inteligentne oprogramowanie wspierające

•	Wlew cytrynianu jest kontynuowany przez określo-

terapię Ci-Ca®:

ny, ograniczony okres podczas zmiany worków

Uproszczenie sposobu stosowania antykoagulacji

(dializatu, substytutu, filtratu). Pozwala to uniknąć

cytrynianowej

wczesnego wykrzepiania układu.

Inteligentne sprzężenie wszystkich aktywnych pomp
dzięki jednemu interfejsowi użytkownika:

Dializat Ci-Ca® K2 / K4
Dializat Ci-Ca® K2 / K4

P lus

Roztwór CaCl2

Hemofiltr
Pacjent

4 % Na3
Cytrynian
Filtrat
CVVHD Ci-Ca® / CVVHD Ci-Ca® EMiC®2:
Obieg pozaustrojowy z antykoagulacją cytrynianową
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Protokół Ci-Ca® zawarty w oprogramowaniu:

Składowe części urządzenia do antykoagulacji

Kluczowe informacje dostępne bezpośrednio

cytrynianowej:

Łatwo uzyskuje się na ekranie informacje z protokołu

Wyraźny rozdział funkcji

Ci-Ca® potrzebne do rutynowych korekt dawek cytry-

W razie potrzeby w trakcie zabiegu Ci-Ca®, oprócz

nianu i wapnia. Ponadto, podczas ustawiania pewnych

pomp roztworów cytrynianu i wapnia, możliwe

wartości poza standardowy zakres, multiFiltratePRO

jest równoczesne użycie pompy strzykawkowej do

informuje użytkownika o potencjalnie ryzykownych

podaży heparyny. Oddzielne czujniki poziomu

sytuacjach klinicznych.

płynu oraz liczniki kropel pozwalają w odpowiednim
czasie identyfikować kończenie się roztworów,

Ci-Ca® pozwala uniknąć znaczącej predylucji:

zapobiegając zapowietrzeniu drenów i zapewniając

Efektywne wykorzystanie płynu do CRRT

niezakłóconą kontynuację terapii.

Stosowanie predylucji wymagać może objętości
płynu substytucyjnego większej o 30 % niż w innych
trybach CRRT. 10

Ekran podczas wykonywanej CVVHD Ci-Ca dostarcza kluczowych informacji z protokołu Ci-Ca®
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Materiały zużywalne wysokiej jakości
Montaż zestawu terapeutycznego jest wyjątkowo łatwy i przyjazny dla użytkownika ze względu na wstępnie
skonfigurowane kasety, zaprojektowane do zastosowania na automatycznie nawijających dreny pompach.

Kompletne kasety:

Ulepszone dreny:

Łatwy montaż bez dodatkowych drenów

Zmniejszona objętość pozaustrojowego

Wszystkie niezbędne dla wybranej terapii dreny są

obiegu krwi

zintegrowane w jednej kasecie:

•	115 ml dla kasety Ci-Ca®

•	Dreny dostępu i zwrotu krwi
•

Dreny roztworów cytrynianu i wapnia zintegrowane
oraz połączone odpowiednio z drenami dostępu i
zwrotu krwi

•

Dreny dializatu, substytutu i filtratu

Przejrzyście skonstruowany i dobrze rozplanowany
pozaustrojowy obwód krwi umożliwia szybką instalację wszystkich elementów.
16

•	116 ml dla kasety heparynowej
•	Jednolite oznaczenia kolorami w celu
zapobieżenia błędnym podłączeniom

Zestawy terapeutyczne do Państwa dyspozycji:
Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym pudełku
Wysoka jakość naszych produktów jest istotnym

Każdy zestaw zawiera komplet niezbędnych dla

warunkiem wiarygodności każdego zabiegu. Każdy

odpowiedniego zabiegu drenów – i nic więcej.

składnik zestawu jest zaprojektowany z myślą o

Pozwala to chronić środowisko i zmniejszyć koszty.

wygodzie obsługi i użytkowania, aby zmniejszyć stres
i obciążenie pracą.

Produkt

Nr kat.

Wielkość powierzchni / opis

multiFiltratePRO – Kit
HDF 1000

F00000461

1,8 m2 Ultraflux® AV1000S ze skonfigurowaną kasetą
multiFiltratePRO HDF, całkowita objętość krwi 246 ml

multiFiltratePRO – Kit
Ci-Ca® HD EMiC®2

F00000462

1,8 m2 Ultraflux® EMiC®2 ze skonfigurowaną kasetą
multiFiltratePRO Ci-Ca® HD, całkowita objętość krwi 245 ml

multiFiltratePRO – Kit
Ci-Ca® HD 1000

F00000463

1,8 m2 Ultraflux® AV1000S ze skonfigurowaną kasetą
multiFiltratePRO Ci-Ca® HD, całkowita objętość krwi 245 ml

multiFiltratePRO – Kit
Ci-Ca® HDF 1000

F00005329

1,8 m2 Ultraflux® AV1000S ze skonfigurowaną kasetą
multiFiltratePRO Ci-Ca® HDF, całkowita objętość krwi 245 ml
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Idealnie dobrane roztwory do CRRT
Aby utrzymać stężenia elektrolitów pacjenta w pożą
danym zakresie fizjologicznym, konieczne jest użycie
płynów o odpowiednim składzie. Jedną z opcji
stanowią roztwory do hemofiltracji odpowiednie dla
CRRT z antykoagulacją heparynową.
Specyficzne roztwory do regionalnej
antykoagulacji cytrynianowej Ci-Ca®
Szczególnie ważne w przypadku antykoagulacji cytrynianowej Ci-Ca® jest użycie dobranych do siebie
wzajemnie roztworów do CRRT, co pozwala uniknąć
objawów niepożądanych. Dzięki kilku roztworom
dializatu Ci-Ca® o różnym składzie oraz 4 % roztworowi
cytrynianu sodu, oferujemy odpowiednie płyny dla
zabiegów z regionalną antykoagulacją cytrynianową.

Łączniki kodowane kolorami:
Wyraźne wyróżnienie dializatu Ci-Ca®
Prawidłowe zastosowanie roztworu Ci-Ca® Dialysate
jest ułatwione przez obecność żółtych łączników,
zarówno na worku z płynem, jak i na odpowiadających
drenach dializatu. W przypadku zabiegu post-CVVHDF
Ci-Ca® zapobiega to także pomyleniu roztworów
dializacyjnych i substytucyjnych.

Jeśli chcą Państwo otrzymać szczegółowe
informacje na temat naszych roztworów do CRRT,
prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem
Fresenius Medical Care.
18
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Dane techniczne

Wyposażenie
Ekran

Szerokość

65 cm

Pamięć 

Głębokość 

69 cm

Menu serwisowe 

Masa 

ok. 95 kg

15", TFT LCD
do 3500 zdarzeń
dostępne przez ekran

Ciśnienie dostępu
Wyświetlanie w zakresie 

Zasilanie elektryczne
Napięcie 


100–240 V AC
50–60 Hz

Pobór prądu 


maks. 4,4 A (240 V AC)
maks. 12 A (100 V AC)

Akumulator kwasowo-ołowiowy
2 x 12 V/7,2 Ah,
bezobsługowy

–300 do +300 mmHg

Dokładność 

±10 mmHg

Ciśnienie powrotu
Wyświetlanie w zakresie 

–100 do +500 mmHg

Dokładność 

±10 mmHg

Ciśnienie przezbłonowe
Wyświetlanie w zakresie



–60 do +520 mmHg

(tylko pompa krwi)

Dokładność



±12 mmHg

Bezpieczeństwo elektryczne

Ciśnienie przed hemofiltrem
Zakres pomiaru



–50 do +750 mmHg

Dokładność



±10 mmHg



Transmisja ultradźwięków

Czas pracy w trybie awaryjnym



min. 15 min

Rodzaj ochrony przed
porażeniem elektr.

Klasa ochrony I

Poziom ochrony przed

Typ CF (200–230 V, 50 Hz)
(100– 127 V, 50 Hz)
(100– 127 V, 60 Hz)
Typ BF (240 V, 50 Hz)
(200–240 V, 60 Hz)

porażeniem elektrycznym

Detektor powietrza
Metoda pomiaru
Czułość

Pęcherzyki powietrza,
spieniona krew

Szybkości przepływu (zależne od procedur zabiegu)

Detektor optyczny

Przepływ krwi



10–500 mL/min, ±10%

Metoda pomiaru



Transmisja w podczerwieni

Przepływ substytutu



10–80 mL/min

Funkcja



Detekcja krew/brak krwi

Przepływ dializatu



10–80 mL/min

Detektor przecieku krwi

Filtrate flow



0–180 mL/min

Szybkość ultrafiltracji netto 
(utrata wagi netto)

0–990 mL/h
Przyrosty 10 mL/h

Metoda pomiaru

optyczna

Czułość
(krew o HCT 32 %)

utrata krwi ≤ 0,5 ml/min

Przepływ cytrynianu (Ci)



10–600 mL/h, ±10%

Pompa strzykawkowa (antykoagulanty)

Dawka cytrynianu
(cytrynian/krew)




2,0–6,0 mmol/l krwi
Przyrosty: 0,1 mmol/l

Ciągły przepływ



0,5–25 ml/h

Rozdzielczość



0,1 ml/h

Przepływ roztworu wapnia (Ca)



0; 1–100 ml/h, ±10%



± 5%

Dawka wapnia
(wapń/filtrat)




0–3,0 mmol/l filtratu
Przyrosty: 0,1 mmol/l

Dokładność dla przepływu
pomiędzy 1 a 25 ml/h
Funkcja Bolus



0,1–5 ml/bolus

Szybkość bolusa



30 ml/min

Bilansowanie
Liczba wag 

4

Zasada pomiaru 

grawimetryczna

Obciążenie wagi 

maks. 12 kg

Dokładność ważenia 

1g

Odchylenie liniowości 

maks. ±1%

Maksymalne odchylenie bilansowania

< 100 ml/h

Całkowity błąd bilansowania 

Pacjenci dorośli: maks. 500 g

Podgrzewanie
Temperatura substytutu

do 39 °C

Temperatura dializatu 

do 39 °C

Podłączenie zewnętrzne
Port LAN: RJ 45


Interfejs do wymiany danych
Elektrycznie izolowany przez transformator

Złącze RS232 – D-SUB
9-pinowy

interfejs szeregowy dla serwisu
Elektrycznie izolowane przez transoptor

Złącze szeregowe – D-SUB
15-pinowy

interfejs szeregowy do diagnostyki
(tylko dla serwisu technicznego)

Wyjście alarmu

Bezpotencjałowe

Znaki/nazwy oznaczone symbolem ® są zarejestrowanymi znakami
towarowymi Grupy Fresenius w wybranych krajach.
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