


Η NIPRO ιδρύθηκε το 1954 και είναι κορυφαίος κατα-
σκευαστής ιατρικών-χειρουργικών προϊόντων, δημιουρ-
γώντας προϊόντα καινοτομίας και υψηλής ποιότητας, με
στόχο τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Η εταιρεία
έχει δημιουργήσει εννέα τμήματα παραγωγής σε όλο τον
κόσμο, ενώ επεκτείνει με ραγδαίους ρυθμούς τη δυνατό-
τητα παραγωγής και σε νέες μονάδες.

Ο θεμελιώδης στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη προ-
ϊόντων αιχμής, τα οποία όχι μόνο είναι ασφαλή για τον πά-
ροχο ιατρικών υπηρεσιών, αλλά είναι και κατασκευασμένα
με σκοπό την ανακούφιση της δυσφορίας του ασθενή.

Aποστολή

Σε κάθε επιχειρηματικό τομέα της NIPRO, δίνεται έμφαση
στη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών με κάθε πε-
λάτη. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ανώτερης ποιότη-
τας και αξίας σε ολόκληρη την επιχείρηση, υπακούοντας
στις ανάγκες των πελατών και μεταφράζοντας αυτές τις
ανάγκες σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Η
NIPRO αναπτύσσεται συνεχώς για να δημιουργεί και να
προσφέρει ασφαλή, υψηλής ποιότητας προϊόντα, εξασφα-
λίζοντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Η NIPRO είναι αφοσιωμένη στη βελτίωση της ποιότητας 
και της ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης.

Μέσω των προϊόντων μας...

...διαχειριζόμαστε ένα χαρτοφυλάκιο που εστιάζει στον πε-
λάτη και στη ζήτηση της αγοράς. Προσπαθούμε πάντα να
επεκτεινόμαστε σε νέες και αναπτυσσόμενες αγορές με και-
νοτόμα προϊόντα και εφαρμογές. 

Οι ιατρικές συσκευές αποτελούν πλέον κυρίαρχο τμήμα της
σύγχρονης ιατρικής φροντίδας. Σε πολλές περιπτώσεις οι
ιατρικές συσκευές σχετίζονται με την ποιότητα της περίθαλ-
ψης. Η ασφάλεια των εργαζόμενων στην υγειονομική πε-
ρίθαλψη και των ασθενών αποτελεί βασική στρατηγική για
τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Η NIPRO βοηθά
τους παρόχους να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση
με την παροχή ενός αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου ια-
τρικών προϊόντων ασφαλείας νέας γενιάς, με στόχο τη μεί-
ωση του κινδύνου των τραυματισμών από βελόνες και
λοιμώξεων.

Η KARABINIS MEDICAL είναι μια μεγάλη παραγωγική,
εισαγωγική και εξαγωγική εταιρεία ιατρικών αναλώσι-
μων προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, φυσικών
προϊόντων περιποίησης και διαγνωστικών ιατρικών συ-
σκευών που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας από
το 1967. Η εταιρεία διανύοντας μια επιτυχημένη πορεία
48 κερδοφόρων ετών, η οποία επισφραγίζεται από ση-
μαντικά επιτεύγματα στην ελληνική αγορά καθώς και
στρατηγικές συνεργασίες, τα τελευταία χρόνια επεκτείνει
τη δραστηριότητά της και στη διεθνή αγορά υγείας.  Η
ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας βρίσκεται σε ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις στην Παιανία Αττικής.

Αξιόπιστη

Η KARABINIS MEDICAL έχει συνάψει στρατηγικές συμ-
φωνίες αποκλειστικής αντιπροσώπευσης με καταξιωμέ-
νους και πιστοποιημένους Διεθνείς Οίκους, προωθώντας
στην ελληνική αγορά υγείας προϊόντα υψηλής ποιότητας,
αξιοπιστίας και απόλυτης ασφάλειας τα οποία πληρούν τα
απαραίτητα διεθνή πρότυπα. Οι Διεθνείς Οίκοι: MICROLIFE,
ESI, BIONIME, YPSOMED, ABENA, NIPRO. Επιπλέον, η
εταιρεία το 1998 πιστοποιήθηκε κατά τα διεθνή πρότυπα
ISO 9000:2008, EN 13485:2003, ενώ τα προϊόντα προς
είναι πιστοποιημένα ως προς διεθνή και εθνικά πρότυπα
(CE/ CE 0653).

Δυναμική

Η KARABINIS MEDICAL έχει αναπτύξει πανελλήνιο δί-
κτυο πωλήσεων με εξειδικευμένα Business Units, τα
οποία συνεργάζονται απευθείας με περίπου 4.000 φαρμα-
κεία. Παράλληλα, συνεργάζεται άριστα και δομημένα με
το σύνολο των Φαρμακευτικών Συνεταιρισμών, Φαρμα-
καποθηκών, Φαρμακευτικών Εταιρειών και των Νοση-
λευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Η εταιρεία τα τελευταία
χρόνια εδραιώνει την παγκόσμια παρουσία της συνάπτον-
τας στρατηγικές συνεργασίες μέσω του εξειδικευμένου
Τμήματος Εξαγωγών της. 

Καινοτόμος

Η KARABINIS MEDICAL δημιούργησε Τμήμα Έρευνας
& Ανάπτυξης το οποίο δραστηριοποιείται στη δημιουργία
καινοτόμων προϊόντων, κάποια εκ των οποίων κάτω από
διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και προηγμένων
υπηρεσιών υγείας.

Η KARABINIS MEDICAL
είναι ο Αποκλειστικός 

Αντιπρόσωπος 
των αναλώσιμων 

ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων NIPRO 

στην Ελλάδα 



Σετ Πεταλούδας PSV
Το Σετ Πεταλούδας Nipro PSV 
έχει σχεδιαστεί ειδικά 
για την αποφυγή τραυματισμών
από τις βελόνες.

Όλα τα συστήματα έγχυσης της NIRPO διασφαλίζουν:
• την απόλυτη ασφάλεια του ασθενή
• τη λιγότερο δυνατή ταλαιπωρία του ασθενή
• τη βέλτιστη ευκολία στη χρήση τους

Μεγάλη πεταλούδα για εύκολο και σταθερό κράτημα 

Η μεγάλη πεταλούδα έχει σχεδιαστεί ώστε να διπλώνει εύκολα και να
κρατιέται γερά με επιθέματα διασύνδεσης. Με αυτόν τον τρόπο, απο-
φεύγεται η τυχαία εμφάνιση της βελόνας πριν τη φλεβοκέντηση και
επομένως διασφαλίζεται η ασφάλεια του ασθενή. 

Λεπτή Βελόνα

Η βελόνα της πεταλούδας είναι λεπτή, με μικρή και λεπτή άκρη ώστε
να ελαχιστοποιείται ο πόνος του ασθενή.

Ευκολία στη χρήση

Το σετ πεταλούδας NIPRO PSV είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με
αιθυλενοξείδιο (ΕΤΟ) και σε ατομική συσκευασία blister, ώστε να δι-
ευκολύνει τους επαγγελματίες υγείας.

Οι πεταλούδες Safe Touch 
της NIPRO είναι ιδανικές 

για να εξυπηρετούν 
κάθε ανάγκη του ασθενή!

Πίνακας Χαρακτηριστικών & Κωδικών Προϊόντος

Κωδικός Διάμετρος Μήκος Μήκος Χρώμα Όγκος Ρυθμός Τεμάχια/ Τεμάχια/
Βελόνας Βελόνας Σωλήνα Πτερυγίου Αναρρόφησης Ροής Πακέτο Κιβώτιο

ml/λεπτό ml/λεπτό 

NIP-PV-001 18G 3/4''  12ίντσες Ροζ 0,46 65,5 50 1.000 

NIP-PV-002 19G 3/4''  12ίντσες Κρεμ 0,47 51,2 50 1.000 

NIP-PV-003 21G 3/4''  12ίντσες Πράσινο 0,44 26,6 50 1.000 

NIP-PV-004 22G 3/4''  12ίντσες Μαύρο 0,44 16,0 50 1.000 

NIP-PV-005 23G 3/4''  12ίντσες Γαλάζιο 0,44 9,2 50 1.000 

NIP-PV-006 25G 3/4''  12ίντσες Πορτοκαλί 0,45 4,3 50 1.000 

NIP-PV-007 27G 3/4''  12ίντσες Γκρι 0,44 0,6 50 1.000 Aπόλυτη ασφάλεια! Eυκολία στη χρήση!



Σύριγγες Σύριγγες
Η πρόκληση για κάθε κατασκευαστή ιατροτεχνολικών προϊόντων, στο σημερινό απαιτητικό
περιβάλλον φροντίδας της υγείας, είναι η κατασκευή προϊόντων που χαρακτηρίζονται από
εξαιρετική απόδοση και υψηλή ποιότητα. Η NIPRO κατασκευάζει μια πλήρη σειρά από
υποδερμικές σύριγγες για να καλύψει τις ποικίλες κλινικές ανάγκες. Η κατασκευή αιχμής
της NIPRO εξασφαλίζει προϊόντα σταθερά υψηλής ποιότητας, που ανταποκρίνονται και
στις πιο αυστηρές κλινικές απαιτήσεις.

Σύριγγες με βελόνα

• Κυλινδρική σύριγγα τριών μερών πολυπροπυλενίου και ειδικά σχε-
διασμένο πώμα ελαστομερούς, που εξασφαλίζουν ομαλή κίνηση
ακριβείας κατά μήκος ολόκληρου του κυλίνδρου.

• Τα υλικά της σύριγγας είναι αδρανή και συμβατά με τα φάρμακα
που διοχετεύουν.

• Οι σύριγγες είναι αποστειρωμένες με αιθυλενοξείδιο (ΕΤΟ) και υπο-
βάλλονται σε αυτοματοποιημένη επιθεώρηση για να εξασφαλιστεί η
ομοιόμορφη ποιότητά τους.

• Εξαιρετική διαύγεια κυλίνδρου για ανάγνωση του όγκου με
ακρίβεια.

• Οι σύριγγες είναι μιας χρήσης, χωρίς Latex  και σε ατομική συσκευα-
σία blister για εύκολη χρήση. 

Πίνακας Χαρακτηριστικών & Κωδικών Προϊόντος

Πίνακας Χαρακτηριστικών & Κωδικών Προϊόντος

ΚΩΔΙΚΟΣ Μέγεθος Βελόνας Περιεκτικότητα Ίντσες Τεμάχια/ Πακέτο Τεμάχια/ Κιβώτιο

SΥR-21-101 21G 5ml 1 ½ ’’ 100 1.500

SΥR-21-102 21G 10ml 1 ½ ’’ 100 800

SΥR-21-103 21G 20ml 1 ½ ’’ 50 500

SΥR-21-104 21G 2,5ml 1 ½ ’’ 100 1.000

SΥR-22-101 22G 5ml 1 ½ ’’ 100 1.500

SΥR-22-104 22G 2,5ml 1 ½ ’’ 100 1.000

SΥR-22-107 22G 10ml 1 ½ ’’ 100 800

SΥR-23-104 23G 2,5ml 1 ¼’’ 100 1.000

SΥR-23-105 23G 2,5ml 1’’ 100 1.000

Σύριγγες Ινσουλίνης

• Εξαιρετικά λεπτή βελόνα που εξασφαλίζει ομαλή είσοδο στον ιστό. 

• Είναι βαθμονομημένη με αριθμούς μεγάλου μεγέθους για εύκολη ανάγνωση.

• Τα υλικά της σύριγγας είναι αδρανή και συμβατά με τα φάρμακα που διοχετεύουν.

• Οι σύριγγες είναι αποστειρωμένες με αιθυλενοξείδιο (ΕΤΟ) και υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη
επιθεώρηση για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη ποιότητά τους.

• Οι σύριγγες είναι μιας χρήσης, χωρίς Latex και σε ατομική συσκευασία blister για εύκολη χρήση. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΠΑΚΕΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΚΙΒΩΤΙΟ

SYR-27-105 27G 1 ml 100 3.200

Σύριγγες xωρίς βελόνα
Luer Lock σύριγγες τριών μερών χωρίς βελόνα με βιδωτή άκρη,
μιας χρήσης, αποστειρωμένες με αιθυλενοξείδιο (ΕΤΟ), σε ατομική
συσκευασία blister για ευκολία στη χρήση.

Πίνακας Χαρακτηριστικών 
& Κωδικών Προϊόντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΤΕΜΑΧΙΑ/
ΠΑΚΕΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

SYR-EL-008 1ml 100 1.000 

SYR-LL-003 3ml 100 1.000 

SYR-EL-002 5ml 100 1.000 

SYR-EL-003 10ml 100 900 

SYR-EL-004 20ml 50 500 

SYR-EL-005 30ml 50 400 

SYR-EL-006 60ml 25 200 

Πίνακας Χαρακτηριστικών 
& Κωδικών Προϊόντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΤΕΜΑΧΙΑ/
ΠΑΚΕΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

SYR-WO-101 2,5ml 100 2.000

SYR-WO-102 5ml 100 1.500

SYR-WO-103 10ml 100 1.200

SYR-WO-104 20ml 50 500

SΥR-00-102 60ml Catheter Tip 30 360

Σύριγγες τριών μερών χωρίς βελόνα, μιας χρήσης, αποστειρωμένες
με αιθυλενοξείδιο (ΕΤΟ), σε ατομική συσκευασία blister  για ευκολία
στη χρήση.



Βελόνες Βελόνες

Οι υποδερμικές βελόνες της NIPRO
εξασφαλίζουν ομαλή  και απαλή διείσδυση 
λόγω της πρωτοποριακής κατασκευής τους.

Μια ειδική διαδικασία λειοτρίβησης έχει ως αποτέλεσμα την εξαι-
ρετικά αιχμηρή απόληξη της βελόνας χάρη στην οποία είναι σε θέση
να διαπερνά τον ιστό ομαλά και με ελάχιστο τραυματισμό.

• Το τοίχωμα της βελόνας είναι εξαιρετικά λεπτό σε σχέση με μία
συμβατική βελόνα. επιτρέποντας έτσι την ταχεία και αποτελεσματική
χορήγηση του φαρμάκου.

• Ο άξονας έχει χρωματικό κώδικα για την ακριβή, γρήγορη ταυτο-
ποίηση μέσα ή έξω από τη συσκευασία.

• Η διαύγεια του άξονα παρέχει επιβεβαίωση της ανάκλησης του φαρ-
μάκου.

• Οι υποδερμικές βελόνες της NIPRO είναι αποστειρωμένες με αιθυλε-
νοξείδιο (ΕΤΟ), σε ατομική συσκευασία blister για ευκολία στη χρήση.

Υποδερμικές βελόνες

Πίνακας Χαρακτηριστικών & Κωδικών Προϊόντος

ΚΩΔΙΚΟΣ Μέγεθος Βελόνας Μήκος Βελόνας (ίντσες) Τεμάχια / Πακέτο Τεμάχια / Κιβώτιο

NDL-18-001 18G 1 ½ 100 10.000

NDL-19-009 19G 1 ½ 100 10.000

NDL-20-002 20G 1 ½ 100 10.000

NDL-21-003 21G 1 ½ 100 10.000

NDL-23-004 23G 1 100 10.000

NDL-23-005 23G 1 ¼ 100 10.000

NDL-25-006 25G 5/8 100 10.000

NDL-27-008 27G 1 ½ 100 10.000

ΚΩΔΙΚΟΣ Διάμετρος Βελόνας Μήκος Βελόνας (ίντσες) Τεμάχια / Πακέτο Τεμάχια / Κιβώτιο

NDL-27-001 27 G 13/16” 100 10.000

NDL-27-002 27 G 13/18” 100 10.000

NDL-30-001 30 G 5/8’’ 100 10.000

NDL-30-002 30 G 13/16’’ 100 10.000

Εξαιρετικά αιχμηρό 
και λεπτό άκρο

Οδοντιατρικές βελόνες

Το άκρο της οδοντιατρικής βελόνας NIPRO έχει ιδιαίτερα λεπτό σχεδια-
σμό ώστε να ελαχιστοποιεί τον πόνο και την ταλαιπωρία του ασθενούς.

• Ανώδυνη εισαγωγή, χάρη στον εξαιρετικό πολύ λεπτό σχεδιασμό
της βελόνας.

• Σχεδιασμένη ώστε να αποφεύγεται η τυχόν θραύση της.

• Σήμανση της λοξοτομημένης αιχμής για την σωστή φορά εισαγωγής
της βελόνας.

• Με διαφορετικό χρώμα για εύκολη επιλογή μεγέθους.

• Αποστειρωμένες με αιθυλενοξείδιο (ΕΤΟ), χωρίς πολυβινυλοχλω-
ρίδιο (PVC) και Latex.

Οι οδοντιατρικές βελόνες της NIPRO εξασφαλίζουν ομαλή 
και απαλή διείσδυση λόγω της πρωτοποριακής κατασκευής τους.

Πίνακας Χαρακτηριστικών & Κωδικών Προϊόντος



Aqualiner
Surefuser+ Σύστημα Έγχυσης 
Το Surefuser+ της NIPRO συνδυάζει ποιότητα,
ασφάλεια, ακρίβεια και ευχρηστία! Είναι η ιδανική
λύση για όλες τις θεραπείες που απαιτούν έγχυση.

Το Surefuser+ της NIPRO είναι σύστημα συνεχούς έγχυσης για περι-
πατητικές και κατ’ οίκον εφαρμογές, που λειτουργεί χωρίς μπαταρίες
ή ηλεκτρισμό.

Ο ελαφρύς και διακριτικός σχεδιασμός του συμβάλλει στη βελτίωση
της ποιότητας της ζωής του ασθενούς, επιτρέποντας την διεξαγωγή
της θεραπείας χωρίς αλλαγή του τρόπου ζωής.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

• συνεχή χημειοθεραπεία, θαλασσαιμία, διαλείπουσα θεραπεία με αν-
τιβιοτικά όπως η κυστική ίνωση.

• Διαχείριση του πόνου: θεραπεία μετεγχειρητικού πόνου, θεραπεία
ορθοπεδικού πόνου, επισκληρίδιο αναισθησία, ωδίνες τοκετού.

Η ασφάλεια και η ποιότητα του Surefuser+ της NIPRO είναι αναγνω-
ρισμένες σε όλη την Ευρώπη.

Πίνακας Χαρακτηριστικών & Κωδικών Προϊόντος

Πίνακας Χαρακτηριστικών & Κωδικών Προϊόντος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

SFS-0505HRP 5 ώρες Μωβ 10ml/ώρα
SFS-05112HRP 12 ώρες Ροζ 4,2ml/ώρα

SFS-0501DP 1 ημέρα Μπλέ 2,1ml/ώρα
SFS-0502DP 50ml 2 ημέρες Πράσινο 1ml/ώρα
SFS-0503DP 3 ημέρες Κρεμ 0,7ml/ώρα
SFS-0505DP 5 ημέρες Κίτρινο 0,4ml/ώρα
SFS-0501WP 1 εβδομάδα Πορτοκαλί 0,3ml/ώρα
SFS-1005HRP 5 ώρες Μωβ 20ml/ώρα

Συνεχής Έγχυση SFS-1012HRP 12 ώρες Ροζ 8,3ml/ώρα
SFS-1001DP 1 ημέρα Μπλέ 4,2ml/ώρα
SFS-1002DP 100ml 2 ημέρες Πράσινο 2ml/ώρα
SFS1003DP 3 ημέρες Κρεμ 1,4ml/ώρα
SFS-1005DP 5 ημέρες Κίτρινο 0,8ml/ώρα
SFS-1001WP 1 εβδομάδα Πορτοκαλί 0,6ml/ώρα
SFS-10-25P 1 ημέρα Μπλέ 10ml/ώρα
SFS-5-25P 2 ημέρες Πράσινο 5ml/ώρα

SFS-3.5-25P 250ml 3 ημέρες Κρεμ 3,5ml/ώρα
SFS-2-25P 5 ημέρες Κίτρινο 2ml/ώρα

SFS-1.5-25P 1 εβδομάδα Πορτοκαλί 1,5ml/ώρα
SFS-1030MP

100ml
0,5 ώρες Άσπρο 200ml/ώρα

SFS-1001HRP 1 ώρα Ανοιχτό Γρκρι 100ml/ώρα
Σύντομη Έγχυση SFS-250-25P 1 ώρα Ανοιχτό Μωβ 250ml/ώρα

SFS-125-25P 250ml 2 ώρες Σομόν 125ml/ώρα
SFS-62.5-25P 4 ώρες Χακί 62,5ml/ώρα

Η καινοτόμος τεχνολογία επίστρωσης επιτρέπει την ομαλή και μει-
ωμένης τριβής πλοήγηση. Η προηγμένη τεχνολογία επίστρωσης δη-
μιουργεί ένα «μαξιλάρι» υγρασίας μεταξύ της επιφάνειας του
σύρματος και των τοιχωμάτων των αγγείων ή των οργάνων.

Το κράμα πυρήνα NiTi εγγυάται εξαιρετική αντοχή τυλίγματος, ενώ η
σωστή αναλογία ευλυγισίας και ακαμψίας, εξασφαλίζει την ομαλή
πλοήγηση χωρίς στρεβλώσεις ακόμη και μέσα στο πιο περίπλοκο αγ-
γειακό σύστημα.

To Aqualiner της NIPRO είναι ένας οδηγός-σύρμα με άκρως υδρόφιλη επίστρωση, η οποία διαρκεί
καθ’όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Το άκρο του Aqualiner, ήπιο και χημικώς κατεργασμένο, εξασφα-
λίζει αποτελεσματικές επεμβατικές διαδικασίες, ακόμη και για την πιο περίπλοκη ανατομία.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΥΤΗ ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΗΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΜΥΤΗΣ IKANOTHTA ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΜΥΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ mm ΣΕ mm ΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ ΣΤΡΕΨΗΣ

AQ-32150-SR Ευθεία 0.032’’ (0.81 mm) 1500
AQ-32260-SR 0.032’’ (0.81 mm) 2600
AQ-35150-SR 0.035’’ (0.89 mm) 1500
AQ-35180-SR Κανονική 0.035’’ (0.89 mm) 1800
AQ-35260-SR 0.035’’ (0.89 mm) 2600 AQ 32150 Τιμή τριβής
AQ-38150-SR 0.038’’ (0.97 mm) 1500 12.5 μετά την
AQ-38180-SR 0.038’’ (0.97 mm) 1800 g.f-cm εφαρμογή
AQ-38260-SR 0.038’’ (0.97 mm) 2600 σταθερού
AQ-35150-SS 0.035’’ (0.89 mm) 1500 Αριθμός φορτίου:
AQ-35180-SS 0.035’’ (0.89 mm) 1800 περιστροφών 11.9 20 φορές:
AQ-35260-SS Σκληρή 0.035’’ (0.89 mm) 2600 4.5 g.f
AQ-38150-SS 0.038’’ (0.97 mm) 1500
AQ-38180-SS 0.038’’ (0.97 mm) 1800
AQ-38260-SS 0.038’’ (0.97 mm) 2600 30
AQ-32150-AR Υπό γωνία 0.032’’ (0.81 mm) 1500
AQ-32260-AR 0.032’’ (0.81 mm) 2600
AQ-35150-AR 0.035’’ (0.89 mm) 1500
AQ-35180-AR 0.035’’ (0.89 mm) 1800
AQ-35260-AR Κανονική 0.035’’ (0.89 mm) 2600 AQ 38150
AQ-38150-AR 0.038’’ (0.97 mm) 1500 19.8 40 φορές:
AQ-38180-AR 0.038’’ (0.97 mm) 1800 g.f-cm 5.5 g.f
AQ-38260-AR 0.038’’ (0.97 mm) 2600
AQ-35150-AS 0.035’’ (0.89 mm) 1500 Αριθμός
AQ-35180-AS 0.035’’ (0.89 mm) 1800 περιστροφών 16.2
AQ-35260-AS 0.035’’ (0.89 mm) 2600
AQ-38150-AS Σκληρή 0.038’’ (0.97 mm) 1500
AQ-38180-AS 0.038’’ (0.97 mm) 1800
AQ-38260-AS 0.038’’ (0.97 mm) 2600

Χαρακτηριστικά:

• Υψηλή ακτινοσκιερότητα (radiopacity).

• Μαλακή μύτη για την αποφυγή τραυματισμών κατά την εισαγωγή.

Ελαστομερές Σύστημα  Έγχυσης

Χαρακτηριστικά:

• Το Surefuser+ της NIPRO είναι ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα θεραπειών.

• Διευκολύνει την κινητικότητα του χρήστη και παρέχει άνεση και ευκολία.

• Υψηλής ποιότητας & ασφάλεια.

• Ισχυρό και προστατευτικό περίβλημα.

• Xωρίς latex.

• Γραμμή έγχυσης χωρίς χρήση DEHP(Bis(2-ethylhexyl)phthalate).

• Αποτελεσματικά σωματίδια και αυτο-αερισμός φίλτρου 0,2 μm.

• Επίπεδη και καλοσχεδιασμένη μονάδα ελέγχου ροής.

• Βαθμονομημένο στην θερμοκρασία του δέρματος.

• Μεγάλη αντοχή πρόσφυσης της επένδυσης του Aqualiner, παραμένει
υγρό περισσότερο χρόνο.

• Ομαλή και μικρότερης τριβής πλοήγηση, χάρη στην προηγμένη τε-
χνολογία του «μαξιλαριού» υγρασίας μεταξύ της επιφάνειας του
σύρματος και του τοιχώματος του αγγείου ή των οργάνων.
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