КОНСУМАТИВИ И АКСЕСОАРИ

Оригинални части Dräger. Всяка
част може да се окаже решаваща
Dräger доставя над 2500 помощни принадлежности* и предлага решение за почти всяка нужда –
от маски за обдишване до сензори за поток, до дихателни системи за еднократна и многократна
употреба. Ние проектираме и разработваме всички наши продукти според изискванията на нашите
клиенти. Нашите оригинални аксесоари са тествани и одобрени. При използване в комбинация
с продуктовата фамилия Dräger Atlan се осигурява прецизно взаимодействие между устройство
и аксесоар. Чрез предлагане на цялостни системни решения се фокусираме върху повишаване
на безопасността на пациента и намаляване на разходите за собственост.

Вземане на проби от газ на пациент

CS шлаухи

D-043-2016
Кабели за ЕКГ

D-13563-2010

O2-Star

D-101202-2013_MP02930

MT-4194-2008

Маски за анестезия

Системи за многократна
употреба: BlueSet

Сензори за поток

D-21183-2015

D-5077-2014

D-27582-2017_MP03314

Perfect Coax с влагоуловител

D-2307-2014

CombiStar

D-21189-2015

NIBP маншет

VentStar Coax

D-37369-2015

Waterlock 2

D-14349-2017

D-27629-2017

SodaLime

D-25296-2009

Set2Go

D-5937-2018

D-19411-2015

Tcore®

Предлагаме широка гама софтуерни и хардуерни опции
за Atlan. За допълнителна информаци, моля, свържете
се с местния представител за продажби на Dräger.

* Не всички устройства и аксесоари се предлагат в цял свят.

НАБЛЮДЕНИЕ

Изкуството на наблюдението.
В днешната динамична среда на заведенията за здравни грижи очаквате да разполагате с решения, които
предлагат както клинична, така и икономическа стойност. Наблюдението на пациенти на Dräger позволява
по-голяма ефективност в цялата болница – осигурявайки данни в точката на предоставяне на грижи, наблюдение
в движение на пациента при транспортиране и интеграция с терапевтични устройства като работни станции.
В ОП работните станции, които интегрират наблюдение и системи за анестезия на Dräger оптимизират
достъпа до параметрите от наблюдението, данните за анестетичния агент, данните от респиратор
и лабораторните резултати чрез стандартен потребителски интерфейс. Работните станции за ОП на Dräger
поддържат ефективен работен поток, подобрена ергономичност и лесна употреба. За допълнителна
информаци, моля, свържете се с местния представител за продажби на Dräger.
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