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Urzadzen ie do utyjizacji

M
acerator Solo jest to
najnowsza werSja
urzadzenia do utyli-
zacji naczyn i mate-
rialów wykonanych

z pulpy celulozowej (kaczki,
baseny,miski nerkowate itp.),
przeznaczona specjalnie dla
miejsc w których zuzycie
tych materialów jest niewiel-
kie. Urzadzenie zostalo za-
projektowanyz mysla miedzy
innymi o bardzo malych od-

dzialach szpitalnych dlatego I
tez utylizuje jedna kaczke czy
basen podczas cyklu. Macera-
tor Solo posiada opatentowany
system aktywnej ochrony mikro-
biologicznej Bugban dodany do
czesci z tworzywa sztucznego,
zapobiegajacy namnazaniu sie
mikroorganizmów na powierzchni
urzadzenia, minimalizujac ryzyko
powstania zakazenia krzyzowe-
go. Cykl w urzadzeniu trwa tylko
53 sekundy przy wyjatkowo eko-

nomicznym zuzyciu wody - 111.
www.greenpol.com.pl

AlterisOsiriX

W
pelni fukcjonalna
stacja diagnostycz-
na z polska doku-
mentacja,w polskiej
wersji jezykowej.

Nowoczesna stacja postproces-
singowa zaprojektowana przez
radiologów dla radiologów. Uni-
wersalne narzedziediagnostyczne
laczace ergonomie i wszechstron-
nosc z niezawodnoscia i stabilno-
scia platformyApple. OsiriXzostal
specjalnie za-
projektowany
dla potrzeb
wizualizacji
i nawigowa-
nia wielomo-
dalnych oraz
wielowymiaro-
wych obrazów:
20,30,40(30
z wymiarem
czasowym
np. CT serca)
i 50(30 z wy-
miarem cza-
sowym i funk-
cjonalnym np.

PET-CTserca). Przegladarka 30
oferuje wszystkie wspólczesne
tryby renderowania: mpr, surface
rendering, volume rendering, mip,
minip. Wszystkie te tryby sa rów-
niez dostepne w 40 i umozliwiaja
produkcje obrazów scalanych z
dwóch róznychserii np. PETCT
OsiriX wspiera architekturewtycz-
kowa, która pozwala na nieograni-
czone rozszerzeniejego mozliwo-
sci. www.alteris.pl

Nowosci

Lózkodo intensywnej
opiekimedycznej

T
talCare@ P500 Con-

nect to lózko z waga
i zintegrowanym antyod-
lezynowym materacem
powietrznym,przeznaczo-

nym do zapobiegania i leczenia
najciezszychprzypadków odlezyn.
Materac P500 wprowadza wiele
nowychrozwiazan,którepozwalaja
na efektywniejszeleczeniepacjen-
tów i skladaja sie na program pro-
gresywnej mobilizacji.Innowacyjna
dystrybucjacisnieniaw komorach,
udoskonalone zarzadzanie mikro-
klimatem skóry pacjenta oraz trój-
warstwowe poszycie materaca za-
pobiegajacetarciu to podstawowe
skladowezapewniajacenajbardziej
efektywna terapie. Powloka Nano
Ag+ OM z technologiaSmartSilver@
pokryta jonami srebra zapewnia
dobra ochrone przeciwbakteryjna
materaca. Lózko wyposazone jest
w funkcje wspomagania obrotu

pacjenta (tum assist), pozwalaja-
ca na redukcje czasu potrzebne-
go do przekrecenia pacjenta na
bok. Ponadto, wewnatrz materaca
znajduje sie zintegrowana z nim
kieszenna kasete RTG,umozliwia-
jaca wykonywanie zdjec bez ko-
niecznosci przenoszeniapacjenta.
www.richtermed.pl

Stoly zabiegowe
nie musza byc drogie

Z
astosowanie stolów za-
biegowych nie ograni-
cza sie tylko i wylacznie
do skomplikowanych,
czasochlonnych i dro-

gich zabiegów. Czesto na stolach
przeprowadzane sa tez zabiegi
prostsze, wymagajace mniejsze-
go zaangazowania personelu
i m'ozliwe do przeprowadzenia
bez specjalistycznego wyposaze-
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nia. Stoly, przeznaczone do tych
prostych zabiegów, maja odpo-
wiednio uproszczona budowe.
Pomimo to ich funkcjonalnosc
i dostosowanie do wyznaczo-
nych zadan pozwala na sprawne
i bezpieczne przeprowadzanie
zabiegów. Producent zapewnia,
ze ich zaleta jest nie tylko nizsza
cena, ale i prosta budowa, która
redukuje awaryjnosc. Tego typu
stoly znajduja sie w ofercie firmy
Innow, polskiego producenta me-
bli medycznych. Ceny stolów za-
czynaja sie juz od 5 tys. zl netto.
Wyposazenie opcjonalne umozli-
wia dopasowanie stolów do kon-
kretnych zabiegów i indywidual-
nych potrzeb uzytkowników.Cena
stoIu w najbardziej rozbudowanej
wersji, nie przekracza 14 tys. zl.
Szczególowe informacje zawarte
sa w materialach informacyjnych
producenta, m. in. na stronie in-
ternetowej firmy Innow. www.in-
now.com.pl

7/2010 ~klinikal i.


