Jesteśmy europejską firmą z wieloletnimi tradycjami działającą na międzynarodowym rynku
sprzętu medycznego, m.in. takiego jak systemy do odsysania, drenaże do klatki piersiowej, dreny,
klipsy polimerowe i narzędzia laparoskopowe.
Produkty do naszej oferty dobieramy starając się zapewnić klientom dostęp do nowoczesnych
technologii, które charakteryzują się łatwością w użyciu i bezpieczeństwem dla personelu
medycznego i pacjenta. W dobie nowych technologii i opartych na nich procedurach medycznych,
które zmierzają do minimalizowania ingerencji w ciało pacjenta, szczególnie ważne dla nas jest, aby
wyroby medyczne nadążały za nowoczesnym trendem.
Na XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
prezentujemy materiały, które przybliżają uczestnikom naszą ofertę w zakresie systemu do odsysania
Serres, drenów i drenaży do klatki piersiowej.
Zapraszamy do kontaktu w bliskiej przyszłości po Konferencji, nasi Przedstawiciele czekają
na Państwa, aby zaprezentować nasze nowoczesne rozwiązania.
https://www.beryl-med.com/regiony-handlowe

System do odsysania wyprodukowany przez firmę Serres
to kompleksowe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo pacjenta i higienę. System ten stanowi
oszczędne rozwiązanie i poprawia komfort pracy personelu medycznego.

System do odsysania Serres – główne cechy









zastawka hydrofobowa działająca jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i ochronę przed
przepełnieniem
port szeregowy pozwalający na zwiększenie pojemności ssania do 36 l
wkłady workowe wykonane z poliolefiny, bez zawartości PCV
proszek żelujący w rozpuszczalnych saszetkach fabrycznie umieszczony we wkładzie workowym, co
pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy
zaczep miski pomiarowej - wszystkie akcesoria są zawsze kompatybilne z innymi produktami Serres
uchwyt umożliwiający łatwe wyjęcie napełnionego wkładu
opatentowane pojedyncze przyłącze Single Connection(TM) umożliwiające bezbłędną instalację
po zakorkowaniu porty zostają trwale zamknięte i pozostają szczelne nawet po przypadkowym
upuszczeniu na podłogę

Jednorazowe wkłady workowe Serres





Wkłady workowe, standardowe o pojemnościach: 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml
Wkłady workowe, złożone z zapinką o pojemnościach: 2000 ml, 3000 ml
Wkłady workowe z zastawką antyrefluksową o pojemnościach: 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml
Wkłady workowe, pakowane pojedynczo o pojemnościach: 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml

Wielorazowe pojemniki Serres







źródło próżni jest podłączone do łącznika kątowego pojemnika
pojemnik może być zamontowany w różnego rodzaju uchwytach. Pojemniki są przezroczyste lub w
kolorze niebieskim
szeroka skala czytelna z każdej strony
Mocna struktura i odporne materiały (poliwęglan) umożliwiają efektywne czyszczenie oraz
sterylizację w autoklawie (bez PCV)
Pojemniki 2000 ml i 3000 ml o okrągłym kształcie, pojemniki 1000 ml mają kształt owalny

Pojemniki wielorazowego użytku bardzo rzadko wymagają wymiany i są niezwykle
wytrzymałe. Certyfikowano je jako urządzenia pomiarowe o dokładności +/-100 ml.
Posiadają wbudowany uchwyt do montażu ściennego, szyny lub wózka.
Zawierają łączniki kątowe wielokrotnego użytku do drenów próżniowych.
Kompaktowy owalny pojemnik 1000 ml nadaje się idealnie do miejsc o ograniczonej
przestrzeni, takich jak ambulanse, oddziały intensywnej terapii i stanowiska
anestezjologiczne.

Proszek żelujący we wkładach Serres



Wkłady workowe, preżelowane o pojemnościach: 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml
Proszek żelujący w saszetkach 25 g lub wiaderkach 2 kg

Więcej na https://www.beryl-med.com/produkty/system-do-odsysania

