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ماسک اکسیژن Oxygen mask
ماسک اکسیژن به منظور انتقال گاز اکسیژن تنفسی از یک مخزن ذخیره سازی به ریه ها تعبیه شده است تا
اکسیژن کافی به بافت های بدن برسد .ماسک اکسیژن بینی و دهان را پوشش می دهد و با یک بند پالستیکی از
کنار گوش  ،به پشت سر متصل می شود  ،سبک و شفاف می باشد که شفاف بودن اجازه می دهد چهره بیمار به
منظور ارزیابی توسط پزشک قابل مشاهده باشد.
ماسک از جنس  pvcشفاف و بدون بو است که باعث راحتی در استفاده از بیمار می باشد.
در استفاده از این ابزار باید توجه داشت که جریان اکسیژن نباید کمتر از پنج لیتر در دقیقه باشد ،چرا که باعث
بازگشتن هوای بازدمی که دارای میزان باالیی از دی اکسید کربن است می شود.

مدل
بزرگسال
اطفال

ویژگی های ماسک اکسیژن
مخصوص اطفال و بزرگسال
ساخته شده از  pvcمدیکال گرید شفاف ،بی بو و نرم
طراحی ارگونومیک ماسک برای پوشش راحت صورت و کاهش نشت گاز
پیچش مناسب لبه ها

کتتر ساکشن لوله تراشه Tracheal tube suction catheter
با اتصال کانکتور این محصول به ساکشن تیوب و استفاده از مکش دستگاه ساکشن می توان خون ،ترشحات و
مواد اضافی را از فضاهای کوچک مانند محوطه دهان ،تراشه و  ...خارج کرد.
ساکشن کتتر از PVCپزشکی ساخته شده و عالوه بر سوراخ انتهایی که توسط دستگاه تاپ فرمینگ Top
) ) Formingانجام میشود دارای پانچ های جانبی نیز می باشد و با قطر های متنوع تولید می شود.
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میکروست Micro Infusion Set
برای تجویز حجمی مشخص و دقیق از داروها و محلول های سیاهرگی به واسطه آنژیوکت و اسکالپ وین مورد استفاده قرار
می گیرد.

مشخصات
 -1غیر تب زا ،استریل ،یکبار مصرف و زیست سازگار
 -2شامل محفظه مدرج (بورت) جهت کنترل دقیق میزان ماده تزریقی و نشان دادن سطح مایع
 -3مجهز به قطعه شناور درون محفظه مدرج ،جهت قطع اتوماتیک جریان مایع پس از تخلیه کامل محفظه
 -4دارای لوله های کامال شفاف جهت مشاهده حباب هایی که ممکن است در مایع تزریقی در هنگام جریان مایع ایجاد
گردد.
 -5وجود فیلتر در مسیر ورودی هوا به داخل ویسله که مانع از ورود میکروارگانیسم ها به جریان مایع در هنگام تزریق می
گردد.
 -6مجهز به فیلتر  15میکرونی جهت جلوگیری از ورود ذرات خارجی موجود در مایع تزریقی به بدن بیمار
 -7مجهز به شیر غلطکی جهت تنظیم دقیق جریان مایع
 -8سایز بورت  100میلی لیتر
 -9دارای اتاقک چکه شفاف و قابل انعطاف/صلب با قطره چکان که حجم  60قطره آن برابر با ( )1 +0/1میلی لیتر می باشد.
 -10مجهز به نقاط تزریق بر روی محفظه و انتهای ست

ماسک اکسیژن بگ دار Oxygen mask with bag

امکان جداسازی اکسیژن از هوای محیط
 -2رساندن اکسیژن با غلظت مناسب به بیمار
 -3ساخته شده از پلی ونیل کلراید ( )PVCدارای درجه پزشکی ()Medical Grade
 -4بستهبندی شده به صورت کامال بهداشتی
 -5دارای بندهای کشی برای ثابت نگهداشتن ماسک روی صورت
 -6دارای گیره فلزی روی بینی برای ثابت نگهداشتن و تنظیم ماسک روی صورت
 -7دارای گواهینامه ISO 9001
 -8دارای کیسه برای جلوگیری از بازگشت هوای بازدم به تنفس
 -9ایجاد غلظت اکسیژن بیشتر
 -10جلوگیری از خشکی مخاط
 -11مناسب استفاده بیماران ترومایی یا افراد دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن

رابط های تزریق (اکستنشن تیوب) Extension Tube
این محصول ارتباط بین ست سرم ،ست خون ،میکروست و سایر ست ها را از یک سو با آنژیوکت ،اسکالپ وین و...
از سوی دیگر برقرار می کند به طوری که با کمک آن می توان فاصله بیشتر و ایمنی بین بیمار و مواد تزریقی
ایجاد کرد تا میدان عمل کادر پزشکی افزایش یابد.
اکستنشن تیوب مهر طب جی در طول های مختلف یک سر کانکتور تولید می شود.

محصول شامل :درپوش محافظ ،کانکتور تزریق ،لوله از جنس  pvcگرید پزشکی ،سرپیچ یا لوئرالک

سایز

80Cm

110Cm

115Cm

150Cm

ایریگیتور یا وسیله شستشوی زخم )) IRRIGATOR (WOUND WASHING DEVICE

این وسیله در اتاقهای عمل ،اورژانسهای مراکز درمانی بزرگ و کوچک و هر جا که نیاز به شستشوی زخم،جراحات
و سوختگی بیمار با مایع شستشو یا سرم باشد و همچنین در آزمایشگاهها جهت شستشوی وسایل یا خارج کردن
مواد مایع از ظروف با درپوش پالستیکی یا الستیکی قابل استفاده است.

این محصول دارای یک اسپایک ،یک تیوب ،یک کانکتور و دو درپوش می باشد.

لوله ساکشن Suction Tube
از لوله ساکشن یا ساکشن تیوب برای تخلیه خون ،ترشحات ،مواد اضافی و غیره در حین انجام عمل ساکشن
استفاده میشود .این محصول با فرآوری  PVCپزشکی ساخته شده و قابلیت انعطاف پذیری بسیار باالیی دارد.
دقت داشته باشید رنگ سر ساکشن تعیین کننده قطر لوله است.

لوله ساکشن
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ست سرم تحت سیستم جاذبه Infusion Set
برای تجویز مایعات وریدی از طریق آنژیوکت  ،اسکالپ وین و ...استفاده می شود.
-1استریل ،یکبار مصرف ،غیر تب زا و زیست سازگار
 -2مجهز به اتاقک چکه شفاف و کامال قابل انعطاف جهت مشاهده حرکت قطرات و تسهیل در آماده سازی برای
استفاده
 -3مجهز به وسیله اسپایک محکم با طراحی ویژه جهت ورود آسان به ظروف حاوی مایعات تزریقی
 -4مجهیز به فیلتر درمسیر ورودی هوا به اتاقک چکه به منظور جلوگیری از قطع با کاهش جریان مایع تزریقی و
ممانعت از ورود میکروار گانیسم ها و ایجاد آلودگی
 -5مجهز به فیلتر مایع  15میکرونی جهت ممانعت از ورود احتمالی ذرات موجود در مایع تزریقی به بدن بیمار
 -6حجم  20قطره معادل  1 ± 0/1میلی لیتر

ست سرم ویژه اتاق عمل Infusion Set
این نوع ست سرم ویژه با بهره مندی از دو الیه بسته بندی برای استفاده در اتاق عمل طراحی شده بطوریکه وقتی
الیه اول توسط پرستار یا تکنسین اتاق عمل باز می شود الیه دوم و ست سرم محتوی آن همچنان در حالت
استریل بوده و از آلودگی محیط استریل بیمار جلوگیری می شود و می توان از آن جهت تجویز مایعات وریدی و
همچنین شستشوی موضع جراحی استفاده کرد.
این محصول عالوه بر تهیه از مواد مدیکال گرید ،واجد ایرونت بوده و طول آن نیز  180سانتیمتر می باشد.

نازال کانوال Nazal Canola
لوله نازال دارای دو شاخه با ورزن سبک است که در سوراخهای بینی قرار میگیرد و یک سر آن توسط شیلنگ
رابط اکسیژن به منبع اکسیژن متصل میشود و مخلوطی از جریان هوا و اکسیژن را وارد ریه های بیمار میکند.
مناسب برای برای بیمارانی که به اکسیژن طوالنی مدت نیاز دارند
شاخک های نرم ،راحت و انعطافپذیر بینی
لوله مقاوم در برابر پیچ خوردگی برای حداکثر ایمنی بیمار
یکبار مصرف بودن برای جلوگیری از عفونت و آلودگی متقابل
به راحتی توسط بیمار قابل تحمل است
عدم قطع اکسیژن در هنگام خوردن و آشامیدن
امکان استفاده در حرکت

سوند نالتون Nelaton Catheter
به منظور تخلیه موقت مثانه از ادرار از سوند نالتون استفاده می شود همچنین تخلیه ترشحات دهان ،بینی و ریه
ها در بیمارانی که به طور ارادی قادر به دفع ترشحات نمی باشند توسط سوند نالتون قابل اجراست .
انتهای مخروطی شکل نالتون مهرطب جی با پانچ های جانبی به شکلی است که از تروماتیزه شدن مجاری
جلوگیری کرده و در انتهای دیگر لوله دارای کانکتور قابل انطباق با کیسه ادرار و یا فینگرتیپ می باشد.

سوند نالتون

CH8

CH10

CH12

CH14

CH16

CH18

CH20

رنگ

آبی

مشکی

سفید

سبز

نارنجی

قرمز

زرد

چسب نان وون Non-Woven

برای پوشش و نگهداری پانسمان ،مناسب برای بیماران با پوست خیلی حساس ،به ویژه برای
بانداژ طوالنی مدت و برای تثبیت وسایل اندازه گیری ،بروب ها و غیزه بر روی سطوح حساس بدن
قابل استفاده می باشد.

چسب ضد حساسیت از الیاف نان وون
بسیار نفوذپذیر در برابر هوا و بخار رطوبت
قابل استفاده برای نگهداشتن انواع تیوب و کتتر روی پوست

سوند معده همراه با کلمپ )(Nasogastric Tubes with Clamp
سوند معده همراه با کلمپ برای تخلیه خون یا ترشحات تجمع شده در معده و همچنین تجویز مایعات در بیماران
یا افرادی که به طور طبیعی قادر به تغذیه نمی باشند ،مورد استفاده قرار می گیرد .در موارد مسمومیت یا
خونریزی های دستگاه گوارش نیز می توان برای شستشوی معده از آن بهره گرفت.
با قطع و وصل کردن جریان توسط کلمپ تعبیه شده روی لوله ،ورود و خروج مایعات یا ترشحات معده قابل کنترل
می باشد.

مشخصات
تهیه شده از  PVCپزشکی
وجود کلمپ به خصوص در حین شستشوی معده یا هنگامی که نیاز به تعویض کیسه جمع آوری ترشحات می
باشد ،اهمیت پیدا می کند.
برای تغذیه دادن به نوزادان و اطفال نباید از سوند معده استفاده شود.
از خصوصیات مهم محصول نشانه گذاری با فواصل معین در طول لوله جهت ارزیابی پزشک از میزان پیشروی لوله
در مجرای گوارشی بیمار است ،ضمن آنکه خط نشانه سولفات باریم در سرتاسر بافت لوله نیز امتداد داشته و با
خصوصیت رادبواپک خود امکان بررسی وضعیت قرارگیری لوله را از طریق رادیوگرافی ( )X-rayفراهم می آورد.

سوند معده 18

سوند معده 16

سوند معده 14
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سوند معده 8
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فیدینگ تیوب )(Feeding Tubes
لولهای نازک ،منعطف و نسبتا بلندی است که برای رساندن مواد غذایی به بدن یا خارج کردن خون و مایعات از
بدن اطفال استفاده میشود .در برخی از موارد بیمار توانایی تغذیه به صورت ارادی را از دست میدهد ،بنابراین به
کمک فیدینگ تیوب مواد غذایی یا دارو را وارد بدن بیمار میکنند .همچنین در برخی از بیماریها مانند
مسمومیت غذایی یا خونریزی فیدینگ تیوب معده برای خارج کردن خون یا مایعاتی که در معده جمع شده است،
استفاده میشود.
فیدینگ تیوب از جنس  PVCبا استاندارد پزشکی و کامال استریل طراحی شده است و بر اساس نوع کاربرد
اندازههای متفاوتی در دسترس است .فیدینگ تیوب ( )Feeding Tubeبرای اطفال و نوزادان طراحی شده است.
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لوله رابط اکسیژن
لوله رابط اکسیژن درواقع رابط بین ماسک اکسیژن با مخزن اکسیژن است .به کمک این لوله ها اکسیژن از مخزن
به سمت ماسکی که بر روی دهان و بینی بیمار قرار گرفته ،انتقال می یابد و به این ترتیب به تنفس بهتر بیمار
کمک می شود.
•

تهیه شده از  PVCمدیکال گرید

•

رنگ شفاف

•

طول  150سانتی متر ( 1٫5متر)

•

مناسب برای اتصال به ماسک ،منبع اکسیژن و دستگاههای اکسیژن ساز

•

جهت انتقال گاز اکسیژن به بیمار

•

یکبار مصرف

•

استفاده آسان و کیفیت مناسب

•

نرم و قابل انعطاف

•

ضد حساسیت

•

قابل استفاده برای ماسک اکسیژن کودکان و بزرگساالن

