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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Veinlite®
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή αλογόνου 220-240V 150W με καλώδιο οπτικής ίνας
μήκους 6ft και μεγάλο δακτύλιο υπερφωτισμού
Πηγή αλογόνου 220-240V 150W με καλώδιο οπτικής ίνας
μήκους 6ft και μικρό δακτύλιο υπερφωτισμού
Αντάπτορας για το Veinlite P για παιδιατρική χρήση

Πηγή αλογόνου 220-240V 150W με καλώδιο οπτικής ίνας
μήκους 6ft με μικρό και μεγάλο δακτύλιο υπερφωτισμού
Καλώδιο οπτικής ίνας μήκους 6ft με μεγάλο δακτύλιο
υπερφωτισμού
Καλώδιο οπτικής ίνας μήκους 6ft με μικρό δακτύλιο
υπερφωτισμού
Πηγή αλογόνου 220-240V 150W

Λυχνία αλογόνου τύπου EJA/EKE

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Φλεβεκτομές, σκληροθεραπεία, εύρεση
φλεβών βάθους
Για παιδιατρική χρήση και εύρεση φλεβών
επιφάνειας
Για παιδιατρική χρήση

Γενικής χρήσης στην εύρεση φλεβών, στην
κλινική έρευνα και στην επεμβατική
ακτινολογία
Εξάρτημα που παρέχεται για
αντικατάσταση ή ως επιπλέον επιλογή
Εξάρτημα που παρέχεται για
αντικατάσταση ή ως επιπλέον επιλογή
Εξάρτημα που παρέχεται για
αντικατάσταση
Εξάρτημα που παρέχεται για
αντικατάσταση

Πηγή αλογόνου 220-240V 150W με έντονο λευκό ή
Απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας για τις
πορτοκαλί φωτισμό και με καλώδιο οπτικής ίνας μήκους 6ft φλέβες επιφάνειας για χρήση σε
και μεγάλο δακτύλιο υπερφωτισμού αποστειρούμενο
φλεβεκτομές ή σκληροθεραπεία
Πηγή αλογόνου 220-240V 150W με έντονο λευκό ή
πορτοκαλί φωτισμό
Καλώδιο οπτικής ίνας μήκους 6ft με μεγάλο δακτύλιο
υπερφωτισμού αποστειρούμενο και αναλώσιμα πλαστικά
καλύμματα
Αναλώσιμα πλαστικά καλύμματα για μεγάλο δακτύλιο
(συσκευασία 50 τεμαχίων)

Εξάρτημα για αντικατάσταση

Αποστειρούμενος δακτύλιος για
αντικατάσταση ή επιπλέον επιλογή για τη
θεραπεία φλεβών
Για την προστασία του μεγάλου δακτυλίου
και την πρόληψη διασταυρούμενων
μολύνσεων

Επαναφορτιζόμενη φορητή συσκευή με κόκκινο και
Απεικόνιση των φλεβών πριν και κατά τη
πορτοκαλί φωτισμό και 32 λυχνίες με κιτ που περιλαμβάνει διάρκεια της φλεβικής πρόσβασης σε παιδιά
φορτιστή και 50 αναλώσιμα καλύμματα
και ενήλικες ή για σκληροθεραπεία
Αναλώσιμα πλαστικά καλύμματα για χρήση με το Veinlite
LEDX (συσκευασία 50 τεμαχίων)

Για την προστασία του Veinlite LEDX και
την πρόληψη διασταυρούμενων μολύνσεων

Φορτιστής μπαταρίας Veinlite LEDX Lithium

Ανταλλακτικό φορτιστή μπαταρίας για τις
συσκευές Veinlite LEDX και Veinlite LED

Μπαταρία Lithium Ion επαναφορτιζόμενη – 3.7V, 1000mAh

Ανταλλακτικό μπαταρίας για τις συσκευές
Veinlite LEDX και Veinlite LED

Για προστασία και αποθήκευση της
συσκευής Veinlite LEDX
Επαναφορτιζόμενη φορητή συσκευή με κόκκινο και
Απεικόνιση των φλεβών πριν και κατά τη
πορτοκαλί φωτισμό και 24 λυχνίες με κιτ που περιλαμβάνει διάρκεια της φλεβικής πρόσβασης σε παιδιά
φορτιστή και αναλώσιμα καλύμματα
και ενήλικες
Θήκη για τη συσκευή Veinlite LEDX

Αναλώσιμα πλαστικά καλύμματα για το Veinlite LED
(συσκευασία 50 τεμαχίων)

Για την προστασία του Veinlite LED και την
πρόληψη διασταυρούμενων μολύνσεων

Φορτιστής μπαταρίας Veinlite LED Lithium

Ανταλλακτικό φορτιστή μπαταρίας για τις
συσκευές Veinlite LEDX και Veinlite LED

Μπαταρία Lithium Ion επαναφορτιζόμενη – 3.7V, 1000mAh
Θήκη για τη συσκευή Veinlite LED με κλικ για την
τοποθέτηση σε ζώνη και θήκη πλαστικών καλυμμάτων
Φορητή συσκευή με κόκκινο και πορτοκαλί φωτισμό και 16
λυχνίες με κιτ που περιλαμβάνει 50 αναλώσιμα καλύμματα
και μπαταρίες ΑΑ
Αναλώσιμα πλαστικά καλύμματα για το Veinlite EMS
(συσκευασία 50 τεμαχίων)

Θήκη για τη συσκευή Veinlite EMS με κλικ για την
τοποθέτηση σε ζώνη και θήκη πλαστικών καλυμμάτων
Φορητή συσκευή με κόκκινο και πορτοκαλί φωτισμό και 12
λυχνίες με κιτ που περιλαμβάνει 50 αναλώσιμα καλύμματα
και μπαταρία CR2

Ανταλλακτικό μπαταρίας για τις συσκευές
Veinlite LED

Για προστασία και αποθήκευση της
συσκευής Veinlite LEDX
Απεικόνιση των φλεβών για άμεση φλεβική
πρόσβαση για γενική χρήση σε κάθε
ηληκιακή κατηγορία

Για την προστασία του Veinlite EMS και την
πρόληψη διασταυρούμενων μολύνσεων
Για προστασία και αποθήκευση της
συσκευής Veinlite EMS

Απεικόνιση των φλεβών για άμεση φλεβική
πρόσβαση σε βρέφη και νεογνά

Veinlite PEDI
Covers

VPED-DPC

Veinlite PEDI
Battery

VLED-BAT

CR2 3V Lithium
Battery

VPED-BAT

Lanyard

VPED-LAN

Αναλώσιμα πλαστικά καλύμματα για το Veinlite EMS
(συσκευασία 50 τεμαχίων)
Μπαταρία Lithium CR2 3V

Φορτιστής μπαταρίας Veinlite LED Lithium

Μαύρο κορδόνι, πλάτους 1εκ με κόκκινο λογότυπο Veinlite
και αποσπώμενο κλιπ

Για την προστασία του Veinlite PEDI, την
αποφυγή μόλυνσης και την πρόληψη
διασταυρούμενων μολύνσεων
Ανταλλακτικό μπαταρίας για τις συσκευές
Veinlite PEDI

Ανταλλακτικό φορτιστή μπαταρίας για τις
συσκευές Veinlite LEDX και Veinlite LED
Για τοποθέτηση του Veinlite PEDI ή το
Veinlite EMS γύρω από το λαιμό

