
Thopaz+    snižuje
  délku napojení pacienta na hrudní drenáž 
  cenu spotřebního materiálu na 1 pacienta
  délku pobytu pacienta v nemocnici
  celkové finanční náklady nemocnice

Thopaz+    zVYŠuje
  bezpečnost pacienta
 mobilitu pacienta a tím urychluje jeho návrat do 
     běžného života
 komfort pro ošetřující personál díky pohodlnější a 
     jednodušší drenáži

Thopaz+    usnaDŇuje
  klinické rozhodování prostřednictvím nepřetržitého objektivního 

sledování úniků vzduchu, podtlaku a množství kapaliny
 plánování drenáže
 spolupráci v péči o pacienta mezi jednotlivými odděleními 

pRoČ naBÍDKY VYužÍT?
  zvýšení počtu kusů Thopaz / Thopaz+ na jednotlivých odděleních
 výměna starého typu Thopaz za nový typ Thopaz+ 
 výměna stávajícího drenážního systému za digitální drenážní
     systém Thopaz+

Využitím Thopazu+ povýšíte thoraxovém sání
na vrchol současných aplikačních možností.

nabídka je platná do 31.12.2019

zakoupením v r. 2019 ušetříte 40 % ceny přístroje  

Speciální cenová nabídka výrobce Medela AG k 10. výročí uvedení na český trh

Thopaz+
Kardiochirurgický a hrudní digitální drenážní systém 



ZáKlAdní příSlušenSTví
  síťový kabel nabíjecí, Cd-ROOM

vOliTelné příSlušenSTví 
Kanystry
  pro optimalizaci drenáže a omezení množství odpadu jsou k dispozici tři velikosti kanystrů na odsátou tekutinu. 
     Kanystry jsou jednorázové, sterilní a obsahují protipěnící kapsle pro zpřesnění odpočtu odsáté tekutiny. 
     Je možné zvolit mezi obsahem 0,3l, 0,8l a 2,0 litry.

hadice
  Systém dvojité hadice zajišťuje průběžné sledování tlaku, odsávaného vzduchu a tekutiny. 
     K dispozici jsou hadice s jedním nebo dvěma konektory, malého nebo velkého průměru. 
     všechny hadice jsou jednorázové, sterilní a obsahují odběrový port.

Dok nabíjecí 
  Může stát na rovné ploše nebo může být uchycen na eurolištu. doporučeno použití dokovací stanice pro  
     zabezpečení přesného měření odsávané tekutiny přístrojem Thopaz+.

adaptér k doku pro láhev 2,0 l
  nutné zakoupit pro dok nabíjecí při používání 2l kanystrem.

 Držák s eurolištou
  pro uchycení přístroje na vertikální nebo horizontální tyč (např. infuzní stojan nebo rám postele). 
     pomáhá při převozu pacienta a zvyšuje bezpečnost přístroje.

popruh transportní
  umožňuje snadný přenos odsávačky pacientem a zajišťuje jeho včasnou mobilitu.

usB kabel
  určen pro přenos dat do pC.

ZáRuKA
2 roky

TeChniCKá dATA

Klasifikační třída iib

nízké vakuum 10 kpa, –75 mmhg, –100 mbar/cm h2O (+/- 15%)

nízký průtok 5 l/min (+/- 10%)

hmotnost 1 kg

Rozměr v230x š170 x  h90 mm

Krytí ip33

příkon 220 - 240 v, 50 hz

výkon 20 W

Více informací na:
 http://dnformed.cz/produkty/medela-thopaz

odborné informace na stránkách výrobce: 
https://www.medelahealthcare.com/solutions/cardiothoracic-drainage/thopaz
             
V případě zájmu o cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.

Dn FoRMeD Brno s.r.o.
hudcova 76a
612 48 Brno
Česká Republika
Tel.: +420 532 168 888
Fax: +420 532 168 889
dnformed@dnformed.cz
www.dnformed.cz


