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Ważne informacje

Uwaga

Legenda

Wyłącznie 
do użytku 
dla lekarzy 
weterynarii 

Oferta Premium 

Asortyment małego sprzętu oferowany przez 
firmę Covetrus został opracowany i jest stale 
rozwijany by zapewniać wsparcie lekarzom 
weterynarii i specjalistom weterynaryjnym, 
zajmującym się zdrowiem zwierząt swymi 
niezawodnymi produktami codziennego użytku. 
Idąc z nurtem udało nam się również 
współpracować z BA International - 
największą w Europie firmą naprawiającą 
sprzęt stomatologiczny i sprzęt laboratoryjny. 
Dzięki temu stwarza możliwość dostępu 
do wysokiej jakości serwisu, a także do 
niezbędnych linii produktów dla niszowych 
procedur, zapewnianych przez ekspertów. 

Oferujemy lokalny serwis wybranych 
produktów również w Polsce.

Główne korzyści sprzętu i produktów marki  
Covetrus Essentials
• Produkty wysokiej jakości
• Profesjonalna obsługa klienta
• Różnorodność produktów
• Świetny stosunek jakości do ceny
• Szybka dostawa

Dostawa 
W celu potwierdzenia terminu dostawy, 
skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta 
MEDiVET.

Okres gwarancyjny 
Covetrus oferuje okres gwarancyjny na nowe 
produkty, którego długość różni się od 6 do 30 
miesięcy, w zależności od zakupionego modelu 
(należy pytać przedstawicieli marki Covetrus 
o szczegóły).
Po wygaśnięciu gwarancji chętnie udzielimy 
wyceny każdej naprawy i zapewniamy dalsze 
wsparcie serwisowe.
Zgłoszenia i reklamacje prosimy kierować na 
adres mailowy: serwis@medivet.pl
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Monitorowanie 
pacjenta / Chirurgia

EKG
Elektrokardiograf weterynaryjny
Zaprojektowany z myślą o zwierzętach, stabilny pomiar EKG w czasie rzeczywistym,  
silne zarządzanie danymi

6,2-calowy ekran dotykowy LED HD obsługuje 
dwa formaty wyświetlania: 3 x 4,6 x 2

Rysik usprawnia obsługę i wprowadzanie 
danych, gdy lekarze pracują w rękawiczkach

Niezwykle lekki o wadze  
1,18 kg, łatwy w transporcie

Inteligentny czujnik jasności automatycznie 
reguluje jasność ekranu

Kod produktu Opis
2802111 Aparat EKG weterynaryjny 3-kanałowy elektrokardiograf CVET

Cechy:
• 6,2-calowy ekran dotykowy LCD
• 1/3-kanałowy wyświetlacz prowadzący rytm
• Inteligentny ekran dotykowy z funkcją przesuwania i wielopalcowej obsługi 
• Obsługa funkcji analizy R-R (rytm)
• Obsługa próbkowania i wstępnego próbkowania w czasie rzeczywistym
• Obsługa próbkowania synchronicznego i próbkowania sekwencyjnego
• Wykrywanie stymulatora
• Przegląd EKG, przegląd krzywych 600 sekund 

i wydruk dla dowolnych 5 odprowadzeń w ciągu 10 sekund
• Funkcja automatycznego czuwania i włączania/wyłączania urządzenia
• Litowa bateria
• Do 7 godzin pracy na baterii
• Możliwość podłączenia skanera
• Inteligentna nazwa i funkcja wyszukiwania rozmytego ID
• Usługa FTP umożliwia pobieranie danych pacjenta w sieci zdalnej

Wyposażenie standardowe:
Kod produktu Opis 
2801521 Kabel EKG, 5-odprowadzający ze złączem zatrzaskowym EKG /IEC
2802252 Papier rejestrujący (rolka, 80 mm x 20 mm)

Nagrywanie i drukowanie danych
• Papier rolkowy 80 mm x 20 mm lub papier składany w Z
• Wbudowana drukarka termiczna / Opcjonalnie: drukarka zewnętrzna
• Format nagrywania
• Wbudowana drukarka: 3×4, 3×4+1R
• 10 000 wbudowanych zapisów EKG z binarnym formatem obrazu
• Możliwość połączenia z serwerem FTP w celu zdalnego sterowania danymi pacjenta
• Możliwość połączenia z komputerowym oprogramowaniem do zarządzania EKG
• Nieograniczony transfer danych przez USB
Tryb nagrywania
• Wydruk domyślny: w trybie automatycznym drukowany jest przebieg EKG
• Ręczny wydruk jednym klawiszem - Po ponownym naciśnięciu przycisku „drukuj” / „print”, 

raport odprowadzenia rytmu jest drukowany ręcznie po domyślnym pełnym raporcie 
informacyjnym

• Wydłużony wydruk - w przypadku wystąpienia arytmii raport odprowadzenia rytmu jest 
drukowany automatycznie po domyślnym pełnym raporcie informacyjnym

Wyświetlacz:
• Ekran dotykowy LCD 6,2" (rozdzielczość: 600×480)
• Format wyświetlania 3×4 i 6×2, 12-odprowadzeniowe krzywe wyświetlają się jednocześnie
• Inteligentny czujnik jasności automatycznie reguluje jasność ekranu
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Pulsoksymetr weterynaryjny z opcją EKG
Ręczny monitor weterynaryjny Covetrus mierzy saturację hemoglobiny (SpO₂) we krwi tętniczej 
oraz częstotliwość tętna.

Wyposażony w regulowane alarmy zapewnia wizualne wskaźniki na jasnym, 2,4-calowym 
wyświetlaczu OLED. Urządzenie posiada także funkcję automatycznego obracania wyświetlacza 
aktywowaną grawitacyjnie, co ułatwia przeglądanie w różnych orientacjach.

Automatyczne obracanie wyświetlacza

Przyciski Easy AccessPołączenie SpO2 

Kod produktu  Opis
2800522 Pulsoksymetr CVET z EKG
2802235 Pulsoksymetr CVET bez EKG

Główne cechy: 
• Nowa funkcja - elektrokardiogram (3 odprowadzenia) - tylko 2800522
• Kolorowy wyświetlacz TFT 2,4” z funkcją automatycznego obracania, oświetlenie LED
• Wyświetlacz zegara czasu rzeczywistego (RTC)
• Kontrola podświetlenia z funkcją automatycznego wyłączania w celu oszczędzania energii
• Możliwość wyboru trybów układu, w tym czcionki i przebiegów
• Jednoczesne wyświetlanie numeracji i przebiegu SpO₂
• Podwójne tryby pracy – stałe  monitorowanie i kontrola wyrywkowa
• Regulowane alarmy dźwiękowe i wizualne
• Ogromna pojemność przechowywania danych
• Pojemność do 300 godzin danych SpO₂ (1 odczyt na sekundę)
• Możliwość oglądania na ekranie najnowszego 10-minutowy wykresu trendu i tabeli SpO₂ wraz z częstotliwością tętna
• Możliwość przeniesienia do komputera poprzez przeglądarkę Patient Care Viewer w celu przechowywania, 

przeglądania i drukowania
• Długa wydajność baterii - do 48 godzin na 3 bateriach AA lub akumulatorze z ładowarką (dodatkowo)
• Zestaw zawiera:  

Ręczne urządzenie do monitorowania weterynaryjnego, cyfrowy czujnik SpO₂ wielokrotnego użytku z klipsem na 
ucho (2800523),  
Weterynaryjny klips na język rozmiar S + L (2802106, 2802107), kabel EKG 3-odprowadzający ze złączem 
zatrzaskowym (IEC) (4-odprowadzeniowy), 
(2800528, tylko dla 2800522), 3x bateria alkaliczna AA, Instrukcja obsługi 

Podstawowe wyposażenie (wliczone):
2800523 Cyfrowy czujnik wielokrotnego użytku z klipsem na ucho SpO2 (9-pinowy VET APK)

2802106 Weterynaryjny klips na język (rozmiar S)

2802107 Weterynaryjny klips na język (rozmiar L)

2800528 Kabel EKG, 3-odprowadzający ze złączem zatrzaskowym (IEC) (4pin) tylko dla 2800522

2802106 28021072800523

Opcjonalne wyposażenie (niewliczone):
2800524 Stojak na ładowarkę i zasilacz AC-DC do 2800522

2800525 Litowa bateria do 2800522

2800526 Silikonowa osłonka na 2800522 (żółta)

2800527 Torba na 2800522 (czarna)

2800529 Elektrody zacisk krokodylkowy EKG  (wielokrotnego użytku, złącze zatrzaskowe, 5 sztuk/zestaw)

2800528 2800529

2800524 28005262800525 2800527
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Specyfikacja techniczna

Specyfikacje fizyczne
Waga ramy głównej: <400 g (pełna konfiguracja, w tym baterie)
Rozmiar ramy głównej: 58,5 mm (szer.) × 123 mm (wys.) × 28 mm (gł.)

Specyfikacje środowiskowe
Temperatura:  Praca 5°C do +40°C
Przechowywanie:  -20 °C do +55 °C

Ciśnienie  
atmosferyczne: Praca: 860 hPa do 1060 hPa
  Przechowywanie: 500 hPa do 1060 hPa

Wilgotność: Praca: 15% do 85% (bez kondensacji)  
   Przechowywanie: mniej niż 93% (bez kondensacji)

Specyfikacje ładowania
Zasilacz AC-DC (opcjonalnie):  
 Wejście: 100~240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A 
 Wyjście: 5 V, 1,5 A

Specyfikacja baterii:
  Typ: 1,5 V, bateria alkaliczna AA Pojemność: 2000 mAh
  Ilość: 3
  Czas pracy: >14 godzin
  Opóźnienie wyłączenia:  
  10 min (po pierwszym alarmie „słaba bateria”)

Wyświetlacz
Rozmiar: 2,4 cala
Rozdzielczość: 320*240 pikseli

Lampka kontrolna
Alarm wskazujący 1 (żółty/czerwony) na górze ekranu.
Lampka kontrolna ładowania akumulatora: 1 (pomarańczowa)
Po naładowaniu świeci na pomarańczowo.
Gdy jest w pełni naładowany lub rozładowany, nie świeci.

Przyciski
Ilość: 6
Funkcje: przycisk zasilania, przycisk w górę, przycisk w dół,  
przycisk w lewo, przycisk w prawo i przycisk pauzy alarmu

Przechowywanie danych
Sposób wyświetlania: Trend tabelaryczny
Interwał trendu: 2 sekundy do 30 minut
Parametr trendu: HR, SpO2

Dane trendów:
Kontrola wyrywkowa: ID od 1 do 99,  
dla każdego ID można zapisać 300 grup.
Ciągłe: ID wynosi 0, możliwość zapisu 60000 grup.
 

BLT SpO2
Zakres pomiarowy: 0~100%
Rozdzielczość: 1%
Dokładność: 70~100%: ± 2%
   0% to 69%:  nieokreślone 
Częstotliwość odświeżania: <13 sekund
Sygnał dźwiękowy: występuje

PR
Zakres pomiarowy: 25 bpm ~250 bpm
Rozdzielczość: 1 bpm
Dokładność: ± 2% lub ± 1 bpm, w zależności od tego,  
która wartość jest większa
Częstotliwość odświeżania: <13 sekund

Nellcor SpO2 (opcjonalny) 
Zakres pomiarowy: 0% ~ 100%
Rozdzielczość: 1%
Dokładność: 70% ~100% : ±2% ~±3%
   0% to 69%: nieokreślone  
Częstotliwość odświeżania: 7 sekund
Sygnał dźwiękowy: występuje

PR
Zakres pomiarowy: 20 bpm ~300 bpm
Rozdzielczość: 1 bpm
Dokładność: 20 bpm ~ 250 bpm: ± 3 bpm
251 bpm ~ 300 bpm: nieokreślone
Częstotliwość odświeżania: 7 sekund

Specyfikacje EKG
Typ przewodu: Standard: 3-odprowadzający (RA, LA, LL lub R, L, F)
Zysk: 2,5 mm/mV(×0,25), 5 mm/mV(×0,5), 10 mm/mV(×1)
Impedancja wejściowa: ≥5,0MΩ
Prąd wejściowy: <0,1 uA
Odzysk podstawowy: ≤ 3 s
Potencjał przesunięcia elektrody: ±500 mV d.c.
Zakres wejściowy sygnału EKG: -6,0 mV do +6,0 mV
CMRR: ≥90dB
Prąd upływu: <10 uA
Pasmo przenoszenia: 0.5Hz-40Hz
Sygnał normalizacyjny: 1mV ±5%
Odporny na defibrylację
Elektroda wyłączona wskazująca: występuje
Tryb pracy: ciągły monitoring i tryb sprawdzania wyrywkowego
Zakres tętna: 10 bpm ~ 300 bpm
Rozdzielczość tętna: 1 bpm
Dokładność HR: ± 1% lub ± 1 bpm, zależnie od tego,  
która wartość jest większa

Wieloparametrowy weterynaryjny monitor pacjenta
Kompaktowy, przenośny i wielofunkcyjny

Covetrus VPM-20 umożliwia monitorowanie: 
• Elektrokardiografia (EKG)
• Tętno (HR)
• Nieinwazyjne ciśnienie krwi (NIBP)
• Skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie tętnicze
• Funkcjonalne nasycenie krwi tętniczej tlenem (SpO₂)
• Tętno (PR)
• Częstość oddechów (RR),
• Kapnografia (EtCO2 i InCO₂) - opcjonalnie z modułem do kapnografii
• Temperatura (Temp)

Przeznaczony dla pacjentów weterynaryjnych, w laboratoriach specjalistycznych i innych 
obszarach szpitali lub klinik weterynaryjnych, gdzie niezbędne są systemy monitorowania 
weterynaryjnego.
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Ogólne cechy VPM-20
Różne tryby wyświetlania i funkcje silnego 
trendu.

Wyświetlacz z dużymi liczbami umożliwia 
wyraźne wyświetlanie parametrów 
życiowych w każdych okolicznościach.

96 godzin trendów graficznych 
i tabelarycznych umożliwia przeglądanie 
kompleksowych przywróconych danych co 
20 sekund.

Zaprojektowany do łatwego użytku

Opcje łatwego odłączania akumulatorów 
umożliwiają wybór 3 różnych pojemności 
akumulatora litowo-jonowego od 1, 3, 5 
godzin pracy.

Uchwyt szynowy jest wygodny w użyciu 
do przenośnego uchwytu i monitorowania 
pacjenta

Fizyczne/Mechaniczne
VPM-20 to wieloparametrowy monitor weterynaryjny, który może być zasilany bateryjnie, gdy 
źródło energii AC nie jest dostępne.
Elektryczny
VPM-20 jest zasilany przez wewnętrzny akumulator, który przeważnie zapewnia 1, 3 lub 5 godzin 
pracy monitorowania na całkowicie naładowanych nowych akumulatorach. Akumulatory są stale 
ładowane, gdy monitor jest podłączony do źródła AC. Aby uzyskać szczegółowe informacje, 
zapoznaj się z rozdziałem Działanie baterii.
Wyświetlacz
Ekran monitorowania to kolorowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane są wszystkie 
graficzne i numeryczne informacje o pacjencie, a także stany i komunikaty ostrzegawcze. 
Pokrętło ręczne
Pokrętło ręczne zapewnia interakcję użytkownika z wyświetlaczem i funkcjami monitora. 
Obracanie oraz naciśnięcie pokrętła ręcznego umożliwia użytkownikowi nawigację 
i wprowadzanie zmian w elementach wyświetlacza i funkcjach monitorowania. Aby uzyskać 
szczegółowe informacje, zapoznaj się z sekcją Korzystanie z Monitora.
Dodatkowe wejścia/wyjścia
Monitor posiada porty LAN, USB i RJ11.

Opis monitora

0909

1 Wskaźnik alarmu
2 Wyświetlacze LCD
3 Wskaźnik AC
4 Wskaźnik ładowania baterii
5 Przycisk zasilania
6 Przycisk Start/Stop NIBP
7 Przycisk drukowania
8 Przycisk Home
9 Przycisk zatrzymania alarmu
10 Pokrętło ręczne

1 Uchwyt
2 Złącze zasilania AC
3 Zacisk ekwipotencjalny
4 Złącze zasilania DC
5 Głośnik
6 Pokrywa baterii
7 Port LAN

09

1 Drukarka (opcjonalna)
2 Port USB (mini USB typu B)
3 Port USB (USB typu A)
4 Port RJ11

09

1 Uchwyt
2 Złącze zasilania AC
3 Zacisk ekwipotencjalny
4 Złącze zasilania DC
5 Głośnik



Monitorowanie pacjenta / ChirurgiaMonitorowanie pacjenta / Chirurgia

12 13Asortyment sprzętu weterynaryjnego 2023 Asortyment sprzętu weterynaryjnego 2023

Kolory wyświetlacza

Funkcja Kolor
Krzywa EKG    Zielony
Krzywa SpO2  Błękitny
Krzywa oddechu  Żółty 
Krzywa EtCO2 Szary
EKG Zielony
NIBP Biały
SpO2  Błękitny
Częstotliwość  Żółty 
oddechów   
EtCO2 Fioletowy
Temperatura Ciemnoniebieski
Tło ogólne   Czarny
Komunikat  Czarne tło, 
informacyjny   zielona czcionka
Komunikat alarmowy  Czarne tło, 
o niskim priorytecie    żółta czcionka
Komunikat alarmowy  Czarne tło, 
o średnim priorytecie    żółta czcionka
Komunikat alarmowy  Czarne tło, 
o wysokim priorytecie   czerwona czcionka
Ikona stanu baterii  Zielony 
(normalna)  
Ikona stanu baterii  Żółty lub czerwony 
(niski poziom baterii)

09

1 Tytuł parametru krzywej
2 Krzywa
3 Obszar krzywej
4 Obszar wiadomości i informacji 
5 Ikonka trybu pacjenta
6 Ikonka menu alarmów/limitów
7 Ikonka menu ustawień
8 Ikonka wyboru ekranu głównego
9 Ikonka stanu baterii
10 Zegar
11 Obszar numeryczny
12 Tytuł parametru numerycznego
13 Wartość liczbowa

Veterinary Measurement

Pomiar EKG

Lead AAMI IEC

1. Prawa przednia kończyna Biały Czerwony

2. Lewa przednia kończyna Czarny Żółty

3. Lewa tylna kończyna Czerwony Zielony

4. Prawa tylna kończyna Zielony Czarny

5. Pachwina Brązowy Biały

Procedura

1. Podłączyć wszystkie elektrody..

2. Podłączyć zestaw przewodów do odpowiadającego  

    kolorem gniazda na przewodzie głównym EKG.

3. Podłączyć przewód główny EKG do gniazda z boku monitora.

Pomiar NIBP

 Vet Cuff Size 1
 3-6 cm

 Vet Cuff Size 2
 4-8 cm

 Vet Cuff Size 3
 6-11 cm

 Vet Cuff Size 4
 7-13 cm

 Vet Cuff Size 6
 17-25 cm

 Vet Cuff Size 5
 8-15 cm

Procedura
Należy wybrać mankiet, którego szerokość wynosi 40%-50% obwodu kończyny do której 
zostanie przymocowany. Zaokrąglić w górę do mankietu o następnym rozmiarze jeśli jest 
pomiędzy. Nadmuchiwana część mankietu (pęcherza) powinna być na tyle długa, aby 
obejmowała 50%-80% kończyny.
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Pomiar SpO2 

 Pies Kot Koń
 Warga Warga Warga
 Język Język Język
 Ucho Ucho Ucho
 Łapa Łapa Nozdrza
 Napletek Tylna łapa Napletek
 Srom Ogon Srom

Procedura
1. Ostrożnie nałożyć czujnik na pacjenta, zgodnie z opisem w instrukcji użytkowania.
2. Podłączyć czujnik do kabla.
3. Podłączyć kabel do złącza SpO₂ na prawym panelu monitora

Pomiar EtCO2 (Kapnografia)
Podłączenie strumienia bocznego
Oddech można monitorować u pacjentów zaintubowanych lub niezaintubowanych za pomocą 
adaptera dróg oddechowych, kaniuli nosowej lub kaniula nosowo-przełykowej.

1. Włożyć złącze kabla modułu CO₂ do gniazda CO₂ w monitorze. 
2. Wybrać odpowiedni adapter/linię filtrującą i zatrzasnąć w czujniku.
3. Drugi koniec linii pobierania próbek podłączyć do pacjenta za pomocą kaniuli (1) lub trójnika próbki (3).
4. Poczekać, aż czujnik/moduł się rozgrzeją.

Pomiar temperatury
1. Włożyć czujnik temperatury ciała do złącza temperatury na prawym panelu monitora.
2. Postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do sondy temperatury (skóra, odbyt itp.).
UWAGA. Czas pomiaru wymagany do uzyskania dokładnych odczytów w określonym miejscu 
ciała wynosi około 10 sekund.

 
Monitor z wbudowaną drukarką 
2801506 Vet Patient Monitor VPM-20 1-godzinna bateria z drukarką i przewodem zasilającym UE

Standardowe wyposażenie zawiera
Kod produktu Opis Ilość
2801503-2801508 VPM-20 Weterynaryjny Monitor Pacjenta 1

2801523 Instrukcja obsługi  1

2801522 Przewód zasilający AC (220 V) 1

2801529 Papier do drukarki (50 mm) (Tylko gdy opcja drukarki jest zainstalowana) 1

2801512 Czujnik SpO2 wielokrotnego użytku WA-103 (czujnik Y) 1

2801513 Przedłużacz SpO2 A0266 1

2801514 Mankiet weterynaryjny rozmiar (3-6 cm) 1

2801515 Mankiet weterynaryjny rozmiar (4-8 cm) 1

2801516 Mankiet weterynaryjny rozmiar (6-11 cm) 1

2801517 Mankiet weterynaryjny rozmiar (7-13 cm)  1

2801518 Mankiet weterynaryjny rozmiar (8-15 cm) 1

2801519 Mankiet weterynaryjny rozmiar (17-25 cm) 1

2801520 Zestaw przewodów 3-odprowadzeniowy EKG  1

2801521 Kabel główny EKG dla 3 odprowadzeń 1

2801524 Sonda temperatury (odbytnicza) 1

2802109 Kabel przedłużający mankiet (3 m) 1

Opcjonalne akcesoria

Sondy EKG przełykowe
Kod produktu Opis Ilość
2802036 Sonda przełykowa – bardzo mała  1
2802060 Sonda przełykowa – mała 1
2802061 Sonda przełykowa – średnia 1
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Sonda przełykowa (E-Sonda) została opracowana do monitorowania czynności serca, czynności 
oddechowej oraz temperatury ciała dla lekarzy i techników weterynaryjnych. E-sonda zapewnia 
większą elastyczność swoim użytkownikom pozwalając im na uproszczenie metody, w której 
zbierane są wymagane parametry. 

E-sonda spełnia trzy funkcje
• Monitoruje EKG i tętno
• Monitoruje częstotliwość oddechów
• Monitoruje temperaturę ciała

Wiele korzyści z używania E-Sondy  
• Wygoda
• Oszczędność czasu
• Zakotwicza i zabezpiecza czujniki i sondy
• Upraszcza zarządzanie wieloma kablami

Temperature Jack

Universal 
Connector

Esophageal Tube

ECG Cable Connectors

Akcesoria do SpO2 
2801510 Czujnik doodbytniczy SpO2 do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801511 Klips na ucho SpO2do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801512 Czujnik SpO2 dla zwierząt (czujnik Y) do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801513 Przedłużacz SpO2 (RCP-058) do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801510 2801511 2801512 2801513

Mankiety do pomiaru ciśnienia krwi
2801514

Mankiet weterynaryjny Rozmiar 1 (3~6 cm)  
do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801515
Mankiet weterynaryjny rozmiar 2 (4~8 cm)  
do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801516
Mankiet weterynaryjny Rozmiar 3 (6~11 cm)  
do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801517
Mankiet weterynaryjny Rozmiar 4 (7~13 cm)  
do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801518
Mankiet weterynaryjny Rozmiar 5 (8~15 cm)  
do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801519
Mankiet weterynaryjny rozmiar 6 (17-25 cm)  
do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801514 2801515 2801516 2801517 28015192801518

EKG
2801520 Kabel główny EKG do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801521 Kabel EKG do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801520 2801521
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Zasilacz
2801522 Kabel zasilający (220 V) do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801525 1-godzinna bateria litowo-jonowa do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801526 3-godzinna bateria litowo-jonowa do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801527 5-godzinna bateria litowo-jonowa do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

Sonda temperatury
2801524 Sonda temperatury (odbytnicza) do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

Kapnografia
Monitorowanie strumienia bocznego wykorzystuje zewnętrzny czujnik strumienia bocznego 
podłączany do portu kapnograficznego monitora. 
2801509 Moduł do monitora kapnografia – strumień boczny

2801599 Opcjonalny moduł kapnografii do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801509

Poniższe przewody mają wbudowany filtr wilgoci
1 szt. 10 szt.
2801540 2801534 Rurka doprowadzająca CO2 – strumień boczny

2801541 2801535 Rurka doprowadzająca CO2 z końcówką Luer – strumień boczny

2801540 2801541

2801524

Adaptery dróg oddechowych w 2 rozmiarach
1 szt. 10 szt.

2801536 2801530
Adapter dróg oddechowych LoFlo duży  
do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801537 2801531
Adapter dróg oddechowych LoFlo mały 
do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801538 2801532
Adapter dróg oddechowych LoFlo z membraną nafionową duży  
do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801539 2801533
Adapter dróg oddechowych LoFlo z membraną nafionową mały  
do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801536 2801537 2801538 2801539

Dodatkowe akcesoria
Statyw na kółkach z regulowaną wysokością do montażu monitora. Monitor zatrzaskuje się na 
tacce montażowej, a statyw posiada koszyk do przechowywania akcesoriów.  
Posiada uchwyt do prowadzenia.
2801528 Stojak na kółkach do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801523 Instrukcja obsługi monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20

2801529 Papier do drukarki 50 mm do monitora pacjenta weterynaryjnego VPM-20 5 szt.

2801528 2801523 2801529
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Specyfikacja techniczna

Charakterystyka fizyczna i drukarka 
Wymiary i waga  250 x 210 x 170 mm (szer. x wys. x gł.). Około. 3,2 kg
 3 kg ze standardem w zestawie
Drukarka (opcjonalna)  Drukarka termiczna 50 mm z 2 kanałami
Prędkość papieru  25,0 mm/s i 50,0 mm/s
Wyświetlacz 7" LCD TFT / rozdzielczość 800 x 480 pikseli z 3 krzywymi

Zasilanie 
Wymagania dotyczące zasilania  AC100-240Vac, 50/60Hz, 63-110VA / wejście zasilania DC 11-15V
Baterie  litowo-jonowe do wyboru po 1, 3, 5 godzin do ładowania

EKG 
Zakres pomiaru   30 BPM do 300 BPM
Dokładność ± BPM lub ± 1%, w zależności od tego, która wartość jest większa
Odprowadzenia 3/5, wykrywane automatycznie
 Odprowadzenie I, II, III, aVR, aVL, aVF, Tors (V) 
Wyświetlanie prędkości pomiaru  12,5 mm/s, 25,0 mm/s i 50,0 mm/s

Szybkość oddychania 
Metoda RA do impedancji LA
Zakres 0,3 do 120 oddechów/min
Dokładność ±3 oddechy/min
Wyświetlanie prędkości pomiaru 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25.0 mm/s

NIBP 
Zakres tętna  dorośli/dzieci 40 BPM do 200 BPM
 noworodek 40 BPM do 240 BPM
Dokładność częstotliwości tętna ±2 BPM lub ±2%, w zależności od tego, która wartość jest większa
Metoda pomiar oscylometryczny
Tryb pracy  ręczny, automatyczny, ciągły
Zakres wyświetlania ciśnienia  dorośli/dzieci: 0–300 mmHg, noworodki: 0–150 mmHg

Sp02 
MEDIANA SpO2 (standardowa) 
Zakres 0 - 100%
Dokładność Dokładność dla dorosłych/dzieci/noworodków 70–100 ±2 cyfry
Tętno 30 - 300 BPM z rozdzielczością 1 bpm
Wyświetlanie prędkości pomiaru  12,5 mm/s, 25,0 mm/s, 50 mm/s
Nellcore OXIMAX opcjonalnie

Temperatura 
Typ sondy  Opcjonalne sondy skórne lub doodbytnicze 
Numer kanału  1 kanał
Zakres 0 °C do 50 °C / 32 °F do 122 °F do wyboru

Trendy 
Rodzaje graficzne i tabelaryczne
Pamięć do 96 godzin (interwał 20 sekund)
Interwał wyświetlania  20 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min
Standardowa konfiguracja  EKG/Oddech, Spo2(MEDIANA). NIBP, Temp (tylko parametr)
 
Opcjonalnie 
Drukarka termiczna, karta LAN, bateria (3 rodzaje). Nellcor OXIMAX Spo2, Sonda temperatury 

Poznaj nową gamę produktów Covetrus 
NutriCareVet dla psów i kotów, opracowaną 
i polecaną przez lekarzy weterynarii. Duża ilość 
wskazań pozwala odpowiedzieć na zróżnicowane 
potrzeby życia codziennego, a różnorodność form 
dawkowania oraz smakowitość suplementów 
powoduje, że produkty dopasowane są do różnych 
potrzeb i zaspokoją każde wymagania.

PRODUKTY DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH

>> ZAPOZNAJ SIĘ Z BROSZURĄ!

NutriCareVet
Suplementy diety

ZDROWE WSPARCIE TWOICH ZWIERZĄT
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Przenośny ssak
Nowa generacja bezolejowego ssaka do odsysania śluzu, płynów i krwi. Opływowy kształt został 
zaprojektowany z myślą o łatwości w transporcie, posiada system uwalniania ciepła,  okrągły 
miernik podciśnienia, półukryta butelka do przechowywania cieczy i odłączany kabel.

Kod produktu Opis Ilość
2801846 Przenośny ssak do odsysania płynów 1

Bezstopniowa regulacja ciśnienia

Bezstopniowe ciśnienie Cichy Ukryta butelka

Ciśnieniomierz

Główne cechy: 
• Bezolejowa pompa smarująca chroniąca środowisko przed zanieczyszczeniem 

przez mgłę olejową 
• Cichy
• Miernik podciśnienia z plastikową osłona
• Brak nadciśnienia generowanego podczas pracy, zapewniając tym niezawodną 

i bezpieczną pracę
• Regulowany bezstopniowo system regulacji podciśnienia 
• Mały rozmiar, lekki i przenośny
• Zestaw zawiera – przenośny ssak, rurki ssące o rozmiarach #8 i #12, filtr 

antybakteryjny, rurkę bezpiecznikową, cewnik ssący, instrukcję obsługi

Akcesoria opcjonalne
Kod pozycji Opis Ilość
2801847 Filtr antybakteryjny do 2801846 1

2801848 Butelka ssąca do 2801846 1

2801849 Rurka ssąca (nr 8) do 2801846  1

2801850 Rurka ssąca (nr 12) do 2801846 1

2801851 Rurka bezpiecznikowa do 2801846 1

2801852 Rurka łącząca (2 m) do 2801846 1

Dane techniczne
• Dwie opcje przepływu: 
 1. - Maksymalne podciśnienie 0,075 MPa (760 mmHg) 
  - Prędkość ekstrakcji 15L/min
 2. - Maksymalne podciśnienie 0,08 MPa (600 mmHg) 
  - Prędkość ekstrakcji 22L/min
• Zakres podciśnienia 002MPa
• Prędkość ekstrakcji 15L/min
• Pojemność butelki: 1 litr
• Poziom hałasu: 65 dB
• Bez oleju
• Wymiary 37 x 18 x 28 cm
• Obudowa z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na korozję,  

łatwa do czyszczenia
• Waga 4,4 kg
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Glukometr weterynaryjny
Glukometr weterynaryjny Covetrus służy do monitorowania stężenia glukozy we krwi zwierzęcia, 
co ma kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.
• W ciągu ostatnich kilku dekad używano przenośnych glukometrów (PBGM) do mierzenia 

stężenia glukozy we krwi u zwierząt
• Ostatnio na rynku pojawiły się nowe i ulepszone PBGM
• Pomiary glukozy uzyskane od zwierzęcia za pomocą glukometru ludzkiego mogą nie być tak 

dokładne, jak te uzyskane z gleukometru dla zwierzęcia - wyniki są często znacznie niższe niż 
te, które są w rzeczywistości.

Powodem, dla którego ludzkie glukometry nie dostarczają dokładnych pomiarów glukozy dla 
zwierząt domowych, jest różnica między rozkładem glukozy we krwi ludzkiej i zwierzęcej. Istnieje 
również zmienność wielkości czerwonych krwinek.
• Ludzie: 58% glukozy znajduje się w osoczu, a 42% glukozy w czerwonych krwinkach
• Psy: 87,5% glukozy znajduje się w osoczu, a 12,5% glukozy w czerwonych krwinkach
• Koty: 93% glukozy znajduje się w osoczu, a tylko 7% glukozy w czerwonych krwinkach

Kod produktu Opis Zawartość na SKU
2800659 Glukometr VET mg/dl 1 jednostka

2800660 Paski testowe do glukozy VET do glukometru 25 pasków

2800661 Płyn kontrolny do glukometru 1 butelka 4 ml

2800662 Nakłuwacz VET dla kotów 100 szt.

2800663 Nakłuwacz VET dla psów 100 szt.

Cukrzyca typu 1
Zależna od insuliny
Stały monitoring  
(2-3 razy dziennie)
Niektóre rasy mogą 
być genetycznie 
predysponowane

Cukrzyca typu 2
Możliwość jej  
wyeliminowania dzięki 
zmianie diety 
Występuje częściej  
u kotów
Możliwość wymogu 
zastosowania insuliny

Kompleksowa opieka w sprawach cukrzycy dla psów i kotów
Glukometr weterynaryjny jest oferowany z różnymi jednostkami pomiarowymi (mmol/l i mg/dl). 
Wybór jednostki miary zależy od kraju i indywidualnych preferencji.
Został opracowany specjalnie dla psów i kotów, wymaga próbek ze świeżej krwi 
włośniczkowej lub żylnej pełnej, co najmniej 0,4 μL. Urządzenie ma na celu uproszczenie 
pomiaru glukozy we krwi.

• Pomiar zajmuje tylko 5 sekund
• Zakres pomiarowy: 10-600 mg/dl
Zestawy (kody artykułów 
2800658/2800659) wliczają:
• Glukometr
• Pokrowiec
• 2x baterie
• Instrukcja obsługi
• Skrócona instrukcja obsługi

2800658
mmol/l

2800659
mg/dl
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Dzięki technologii Sip-In (automatyczne pobieranie krwi) pomiar stężenia cukru we krwi jest 
łatwy do wykonania na psach i kotach, gdy objętość krwi 0,4 μL jest niska. 
• Unika niepotrzebnego długiego unieruchomienia psów i kotów
• Technologia Sip-In zapobiega niehigienicznemu rozmazywaniu krwi
• Dokładne wyniki
• Jeden rodzaj pasków dla obu glukometrów

2800660
25 pasków testowych

Ograniczony kontakt  
z krwią 

Technologia Sip-in  
– automatyczne  
pobieranie krwi

Roztwór kontrolny (2800661) służy do sprawdzania 
funkcjonalność urządzenia i związanych z nim 
pasków. Może być również używany w następujący 
sposób:
• Jeśli wykonujesz pomiar w celach szkoleniowych  

bez próbki krwi
• Jeśli podejrzewasz, że test paskowy lub glukometr 

nie działa prawidłowo (na przykład po upadku)
• Jeśli podejrzewasz, że pomiar jest nieprawidłowy lub 

nie odpowiada rzeczywistemu stanowi zwierzęcia

Do bezpiecznego pobierania krwi włośniczkowej do pomiaru stężenia cukru we krwi u psów bez 
ryzyka zranienia poprzez ukłucie u użytkownika. Ostrze nakłuwaczy o długości 21G i 2,4 mm 
zapewnia wystarczającą ilość krwi do pobrania próbki.

2800662
Nakłuwacze 

26G/ 1,6 mm kot

2800663
Nakłuwacze 

21G/ 2,4 mm pies

• Nakłuwacze charakteryzują się elegancką konstrukcją i lekkim wykonaniem
• Łatwy w obsłudze dzięki automatycznemu wyzwalaniu, gwarantuje optymalną produkcję 

krwi włośniczkowej 
• Ponieważ nakłuwacz jest zabezpieczony po użyciu, produkt ma gwarancję jednorazowego 

użycia
• Krew włośniczkową psa można pobrać z: ucha, łapy, fałdu skórnego na stawie skokowym 

i wardze
• Krew włośniczkową kota można pobrać z: ucha i łapy
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Ręczny refraktometr do siary 
Jeśli cielę nie jest karmione siarą, zawartość IgG wynosi zero, ponieważ cielę jest uodpornione 
biernie, a wszystkie jego przeciwciała pochodzą z siary. Kiedy żywi się siarą bardzo ważne 
jest jak poprawnie ocenić lub kiedy pobrać surowicę, aby ocenić czy immunizacja bierna cieląt 
jest skuteczna. Zawartość 24 ~ 72h IgG jest stosunkowo stabilna. Dlatego nie ma problemu 
z pobraniem krwi przez 24 ~ 72h IgG w celu sprawdzenia, czy immunizacja bierna jest skuteczna 
na pastwisku.

Szczegóły produktu:
• Zakres pomiarowy: Brix 0-32%
• Minimalna skala: Brix 0,20%
• Rozmiar (mm): 26 x 40 x 170

Ocena jakości siary:
Jakość siary jest zasadniczo oceniana na podstawie zawartości IgG.
Gdy zawartość IgG jest większa niż 50mg/ml, jej jakość uważana jest za lepszą.  
(Brix większy niż 22%)
Gdy zawartość IgG jest niższa niż 25 mg/ml, jakość jest słaba.  
(Brix mniej niż 22%)
Gdy procent załamania refraktometru jest większy niż 22%, oznacza to, że zawartość IgG 
w siarze jest wyższa niż 50 mg/ml. Jeżeli zaś jest niższa niż 22% oznacza to, że zawartość IgG 
jest niższa niż 50 mg / ml.

Kod produktu Opis Ilość
2802110 Refraktometr do siary  1

2802110

Measurement scale

Ręczny refraktometr do pomiaru ciężaru właściwego białka surowicy i moczu
Refraktometr Covetrus umożliwia dokładny i szybki pomiar stężenia płynów fizjologicznych 
zwierząt. Trzy grupy wag mogą mierzyć odpowiednio ciężar właściwy moczu, białko surowicy 
i współczynnik załamania światła.
Produkt ma zalety prostej budowy, jest wygodny i prosty w obsłudze oraz transporcie.

Cechy:
Refraktometr został zaprojektowany zgodnie z różnym współczynnikiem załamania cieczy przy 
różnych stężeniach, dzięki czemu jest szybki i oferuje dokładne wyniki. 
Aluminiowa konstrukcja jest lekka, poręczna i łatwa do transportu.
Miękka silikonowa rączka oferuje dobry uchwyt.
Okular o wysokiej rozdzielczości zapewnia szersze pole widzenia i sprawia, że odczyt jest 
dokładniejszy.

Szczegóły produktu:
• Zakres pomiaru:

• 0 ~ 12 g / dl białka surowicy
• Ciężar właściwy 1,000 ~ 1,040 moczu
• 1.3330 ~ 1.3600

• Minimalna skala
• 0,2 g/dl białka surowicy
• 0,005 ciężar właściwy moczu
• 0,0005.
• Rozmiar (mm): 26 x 40 x 170

Kod produktu Opis Ilość
2802250 Ręczny refraktometr do białek surowicy i ciężaru właściwego moczu 1

2802250

Measurement scale
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Rozwiązania dla systemów podawania płynów i lekówRozwiązania dla systemów podawania płynów i leków

Covetrus IV podgrzewacz płynów
Podgrzewacz płynów infuzyjnych Covetrus zmniejsza różnicę temperatur między płynem 
dożylnym a temperaturą pacjenta, dzięki czemu minimalizuje możliwość wystąpienia hipotermii.
Do podgrzewania wszystkich płynów podawanych dożylnie
• Łatwy w obsłudze
• Wyświetlacz LED z pokazaniem temperatury
• Precyzyjna kontrola temperatury między 

35 °C i 42 °C
• Temperatura co 0,1°C
• Alarmy: przegrzanie, zbyt niska 

temperatura, błąd systemu, otwarta 
klapka, przypomnienie o ogrzewaniu

• Dwie opcje mocowania: za pomocą 
smyczy lub zacisku mocującego

• Czas nagrzewania - mniej niż 2 min
• Zasilanie: 100 – 240 V
• Napięcie sieciowe: 50/60 Hz
• Moc: 85 VA
• Wymiary (w cm): dł. 18 x szer. 7 x gł. 3,5
• Waga: 200 g (bez klamry mocującej)
• 
Kod produktu Opis Ilość
2801834 Covetrus IV podgrzewacz płynów 1

Rozwiązania dla systemów 
podawania płynów i leków

Podgrzewacz płynów Covetrus IV to „suchy podgrzewacz”, który nie ma bezpośredniego 
kontaktu z podgrzewaną cieczą podczas procesu. Przenosi ciepło z wymiennika ciepła przez 
rurkę infuzyjną do cieczy, aby uzyskać ciągłe ogrzewanie przepływającej cieczy. Użytkownik 
może dostosować ustawienie temperatury w zakresie od 35 °C do 42 °C zgodnie z rzeczywistymi 
potrzebami pacjenta. Grzałka może automatycznie pracować do zleconej temperatury 
dzięki wbudowanemu inteligentnemu chipowi, utrzymując stałą temperaturę po osiągnięciu 
temperatury docelowej.

Wybór ścieżki grzewczej

• Długa ścieżka grzewcza (długość około 52 cm)
• Środkowa ścieżka grzewcza (długość około 31 cm)
• Krótka ścieżka grzewcza (długość około 25 cm)

Podgrzewacz płynów Covetrus IV to „suchy podgrzewacz”, który nie ma bezpośredniego 
kontaktu z podgrzewaną cieczą podczas procesu. Przenosi ciepło z wymiennika ciepła przez 
rurkę infuzyjną do cieczy, aby uzyskać ciągłe ogrzewanie przepływającej cieczy. Użytkownik 
może dostosować ustawienie temperatury w zakresie od 35 °C do 42 °C zgodnie z rzeczywistymi 
potrzebami pacjenta. Grzałka może automatycznie pracować do zleconej temperatury 
dzięki wbudowanemu inteligentnemu chipowi, utrzymując stałą temperaturę po osiągnięciu 
temperatury docelowej.

Wybór ścieżki grzewczej

• Długa ścieżka grzewcza (długość około 52 cm)
• Środkowa ścieżka grzewcza (długość około 31 cm)
• Krótka ścieżka grzewcza (długość około 25 cm)

Nowa platforma edukacyjna MEDiVET

DUŻA DAWKA WIEDZY!
KONFERENCJE, WEBINARY, ARTYKUŁY 
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Pompa infuzyjna

Wygodna i poręczna
Pompa infuzyjna Covetrus jest doskonale przystosowana do użytku weterynaryjnego i działa 
zarówno na zasilaniu bateryjnym, jak i AC/DC. Wielofunkcyjna pompa infuzyjna zapewnia 
precyzję, bezpieczeństwo i wszechstronność w codziennych wymaganiach związanych 
z płynoterapią oraz jest łatwa w obsłudze.

Główne cechy
• Bezpieczniejsza infuzja 

z podwójnym procesorem
• Wyświetlacz LCD 
• Klawiatura numeryczna
• Łatwa w obsłudze
• Wstępnie skalibrowana  

do zestawów Covetrus IV
• Funkcja uwalniania ciśnienia okluzji
• Okluzja, Air-In-Line, dźwięk
• Głośność alarmu wizualnego:  

10 poziomów 
• Bateria litowa 2200 mAh
• Czas trwania kopii zapasowej:  

> 8 godzin

Kod produktu 2801925

Komponenty i funkcje

 LCD – wyświetla wszystkie niezbędne parametry
 Klawiatura – wprowadzanie wartości
 Wskaźnik zasilania – wskaźnik stanu zasilania i baterii
 Uchwyt – ułatwia transport
 Kontrolka alarmowa – alarm widoczny z dużej odległości
 Drzwiczki pompy – otworzyć by podłączyć IV

Wyświetlacz LCD

 Bateria
 VTBI
 Pozostały czas
 Natężenie przepływu 
 Tryb infuzji
 Rodzaj i marka aparatu do infuzji
 Stan infuzji (kalibracja lub infuzja)
 Kontrolka pracy klawiatury
 Wskaźnik infuzji
 Skumulowana objętość
 Wyświetlacz dynamicznego ciśnienia

Funkcje przycisków

 Przycisk Mute -  nacisnąć aby włączyć dźwięk,  
 nacisnąć ponownie aby wyłączyć

 Przycisk Menu/Exit - wejście do menu  
 lub powrót do menu głównego

 Klawiatura numeryczna
 Przycisk Set/Enter -  ustawienie i potwierdzenie parametru
 Przycisk Clear- wyczyść dane lub alarm
 Kontrolka infuzji – świeci się podczas pracy urządzenia 
 Przycisk Start/Stop - rozpoczęcie lub zatrzymanie infuzję
 Przycisk w górę - wybierz parametr lub podmenu
 Przycisk w dół - wybierz parametr lub podmenu
 Przycisk Purge – nacisnąć i przytrzymać aby zalać pompę.  

 Zwolnić przycisk by zatrzymać zalewanie
 Przycisk Power: nacisnąć i przytrzymać przez 2 s  

 aby włączyć lub wyłączyć
 Wskaźnik zasilania AC i baterii
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Specyfikacja techniczna:
Pompa infuzyjna Covetrus dla praktyki weterynaryjnej

Specyfikacja przedmiotu
Tryb infuzji Tryb objętości, tryb czasu, tryb podawania leku, tryb bolusa
Jednostka dawki ml/h, objętość/czas, d/min
Zestawy dożylne Standardowe jednorazowe zestawy dożylne (10, 15, 20, 60 d/mL, o średnicy 3,4~4,5 mm)
Szybkość przepływu 1,0 ml/h~1200 ml/h; 1,0 dnia/minutę~400 dni/minutę
Przyrost 1,0-10 ml/h z 0,1 ml/h; 100-1200 ml/h przy 1 ml/h
Odchylenie natężenia przepływu Flow Rate: ≤ ±5% (after calibration)
VTBI 0,1~9999,9 ml
Całkowita objętość 0~9999,9 ml
Czas 1 min~99h59 min
Szybkość oczyszczania 600 ml/h, wyświetla objętość oczyszczania
KVO 0,1 ml/h~5 ml/h, regulowany
Klawiatura Klawiatura numeryczna, przyjazna dla użytkownika
Dostępna funkcja BOLUS Bolus, regulacja natężenia przepływu
Tryb nocny Tryb nocny, brak działania przez 5 minut, jasność LCD zmniejsza się automatycznie.
Ciśnienie okluzji Wykrywanie ciśnienia okluzji, 40~130 KPa, regulacja 0~9 poziomów.
Wyświetlanie wartości ciśnienia dynamicznego wykrywania
Wykrywanie pęcherzyków powietrza Wykrywanie ultradźwiękowe, ≥50 μL, objętość pojedynczego pęcherzyka: 50 ~ 300 μl, regulacja 0 ~ 9 poziomów.
Regulacja głośności 0 ~ 9 poziomów

Funkcja zapobiegająca  
cofaniu silnika Funkcja zapobiegająca cofaniu się płynu

IV Ustaw system otwarty. Może zaakceptować wszystkie rodzaje zestawu IV po kalibracji!
Samotestowanie Samotestowanie podczas uruchamiania i podczas infuzji

Audiowizualne 
Komunikat alarmowy

Pęcherzyk powietrza, okluzja, otwarte drzwiczki, zakończenie infuzji, upłynął czas czuwania, niski poziom baterii, 
akumulator rozładowany, akumulator odłączony, zasilanie prądem zmiennym odłączone, błąd silnika, błąd pompy, 
błąd czujnika ciśnienia, błąd parametru, nieprawidłowy system

Ekran 
Zasilacz

Wyświetlacz LCD o jasności 3,2 cala
AC: 1O0V~240V, 50 Hz/60 Hz, ≤ 25 VA

Bateria Akumulator litowy wielokrotnego ładowania: DC 11,1 V, 2200 mAh; czas pracy: ≥ 8 godzin
@2Sml/h, wyświetlanie pozostałej baterii

Warunki pracy Temperatura: 5 °C~40 °C, Wilgotność względna: 20%~80%, Ciśnienie atmosferyczne: 70~106KPa

Temperatura transportu  
i przechowywania : -20 ° C ~ 55 ° C, Wilgotność względna: 10% ~ 95%, Ciśnienie atmosferyczne: 50 ~ 106 KPa

Klasyfikacja Typ CF, klasa l, IPX3, ISO13485, CE, IEC60601
Wymiar 145 mm x 150 mm x 200 mm
Waga 1,7 kg

Pompa strzykawkowa

Niezawodna aplikacja płynów o wysokiej precyzji
Pompa strzykawkowa Covetrus zapewnia ciągłe wstrzykiwanie z dokładnym natężeniem 
przepływu i monitoruje proces zadawania ze stałą prędkością w przypadku zabiegów klinicznych 
przez określony czas.
Jest doskonale przystosowana do użytku weterynaryjnego i działa zarówno na zasilaniu 
bateryjnym, jak i AC/DC. Nasza wielofunkcyjna pompa strzykawkowa zapewnia precyzyjne 
działanie, łatwość użytkowania, bezpieczeństwo i wszechstronność, spełniając codzienne 
wymagania płynoterapii.

Kod produktu 2801926

Główne cechy
• Bezpieczniejsze wstrzykiwanie 

z podwójnym procesorem
• Wyświetlacz LCD 
• Klawiatura numeryczna
• Łatwa w obsłudze
• Wstępnie skalibrowana do strzykawek 

Covetrus
• Funkcja uwalniania ciśnienia okluzji
• Okluzja, Air-In-Line, dźwięk
• Głośność alarmu wizualnego: 10 

poziomów
• Bateria litowa 2200 mAh
• Czas trwania kopii zapasowej: > 8 godzin

Komponenty i funkcje
Panel przedni

 Kontrolka alarmowa – alarm widoczny z dużej odległości
 LCD – wyświetla wszystkie niezbędne parametry
 Klawiatura – wprowadzanie wartości
 Wskaźnik zasilania – wskaźnik stanu zasilania i baterii 
 Zacisk strzykawki – popycha tłok strzykawki do przodu  

 po uruchomieniu urządzenia
 Popychacz tłoka – unieruchamia strzykawkę
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Wyświetlacz LCD

 Tryb iniekcji
 Natężenie przepływu
 Objętość całkowita
 Pozostały czas 
 VTBI
 Rozmiar strzykawki
 Marka strzykawki
 Stan iniekcji 

 Ustawienie VTBI
 Ustawienie natężenia przepływu
 Wartość ciśnienia
 Ustawienie całkowitej objętości
 Ustawienie trybu iniekcji
 Ikona wyciszenia
 Stan baterii

Funkcje przycisków

 Klawiatura numeryczna
 Przycisk Prime – naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zalanie,  

 podwójne kliknięcie aktywuje bolus
 Przycisk Menu - wejdź do menu głównego
 Wskaźnik zasilania - wskaźnik zasilania i stan baterii
 Wyświetlacz LCD - pokazuje stan pracy i parametry 
 Przyciski – aktywacja danych funkcji menu
 Przycisk Clear - wyczyść dane lub alarm
 Przycisk Start/Stop 
 Przycisk Mute - nacisnąć aby włączyć dźwięk,  

 nacisnąć ponownie aby wyłączyć
 Przycisk Power - nacisnąć i przytrzymać przez 2 s, 

  aby włączyć lub wyłączyć

Specyfikacja techniczna:
Pompa strzykawkowa Covetrus przeznaczona dla praktyki weterynaryjnej

Specyfikacja przedmiotu
Tryb wstrzykiwania Stała szybkość, tryb czasu, tryb masy leku
Rozmiar strzykawki 5 ml, lO ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml, automatyczne rozpoznawanie

Przepływ 5 ml: 0,10 ml/h-60,00 ml/h 10 ml: 0,1O ml/h-300,00 ml/h 20 ml: 0,1O ml/h-400,00 ml/h
30 ml: 0,10 ml/h-600,00 ml/h 50/60 ml: 0,1O ml/h-1200,00 ml/h

Przyrost 0,01 ml/h
Zaprogramowany czas 1s-99h59min59s

Zmieniono parametr  
podczas wstrzykiwania Obsługa zmiany VTBI, natężenia przepływu podczas wtrysku

Dokładność ≤±2% (włącznie z dokładnością mechaniczną ±1%)
Wstępnie ustawiona objętość 0,10-9999,99 ml lub pusta
Skumulowana objętość 0,00-9999,99 ml

Szybkość czyszczenia 5 ml: 30-60 ml/h, 10 ml: 150-300 ml/h, 20 ml: 200-400 ml/h;
30 ml: 300-600 ml/, 50 ml: 600-1200 ml/h

Szybkość bolusa 5 ml: 0,1O ml/h-60,00 ml/h, 10 ml: 0,1O ml/h-300,00 ml/h, 20 ml: 0,1O ml/h-400,00 ml/h;
30 ml: 0,1O ml/h-600,00 ml/h, 50/60 ml: 0,1O ml/h-1200,00 ml/h

KVO 0,10-5,00 ml/h regulowany
Ciśnienie okluzji 8 poziomów regulowanych, 20Kpa-150Kpa, dynamiczne wyświetlanie wartości ciśnienia

Alarm
Gotowy, prawie gotowy, prawie pusty, pusty, okluzja, strzykawka odłączona, brak działania, błąd parametru, błąd 
rozmiaru strzykawki, słaba bateria, utrata baterii, wyczerpanie baterii, utrata zasilania AC, nieprawidłowy wtrysk, błąd 
komunikacji

Zarządzanie strzykawką Preset 20 marek strzykawek, można dodawać lub edytować markę, akceptować wszystkie marki po kalibracji
Wyświetlacz kolorowy LCD TFT 3,5”; Regulacja jasności 10 poziomów
Zasilanie Zasilanie AC: 100V-240V, 50/60Hz, ≤25W
Port komunikacyjny USB, RJ45 do wykorzystania w przyszłości, Port Ethernet

Bateria Akumulator litowy wielokrotnego ładowania, DC11,1 V, 2200 mAh;
czas pracy: ≥1h@5 ml/h

Dźwięk alarmu Standardowy dźwięk alarmu medycznego z funkcją wyciszania, 8 poziomów regulacji
Dziennik zdarzeń Dziennik zdarzeń 10000, może być przesyłany do komputera przez USB
Aktualizacja oprogramowania Zaktualizuj oprogramowanie za pomocą USB
Środowisko pracy +5 °C- +40 °C, Wilgotność względna: 20%-90%; Ciśnienie atmosferyczne: 70 - 106 Kpa
Klasyfikacja Klasa II, Typ CF; IPX4
Wymiary Wymiary: 275mmx145mmx160mm, Waga: 2,1 kg

Inne funkcje Podwójny procesor, funkcja hasła, wiele języków, funkcja zwalniania ciśnienia,obrotowy stojak na kroplówkę o 90°,  
4 miękkie klawisze funkcyjne, funkcja blokady klawiszy, klawiatura numeryczna, funkcja pauzy itp.

Application Wstrzyknięcie dożylne
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Sprzęt stomatologiczny 

Skaler piezoelektryczny weterynaryjny
Kompaktowy skaler ultradźwiękowy zaprojektowany specjalnie dla stomatologii weterynaryjnej.

• Skalowanie, endo i z funkcją automatycznego 
zaopatrywania w wodę

• Z regulowaną intensywnością i objętością 
wody - regulowany w 10 stopniach mocach

• Obsługa za pomocą pedału nożnego. 
Urządzenie wyposażono w zewnętrzny 
zbiornik na wodę o pojemności 800 ml

• Łatwy do czyszczenia dzięki gładkiej 
powierzchni

• Zdejmowana rączka do sterylizacji 
w autoklawie i wymiana końcówki - 
wyciągnąć rączkę i odkręcić końcówkę do 
skalingu oraz uchwyt endoskopowy po 
każdym zabiegu. Przed sterylizacją zapakuj 
rączkę w sterylną gazę lub sterylną torebkę 

• Kompatybilny z zewnętrznym źródłem wody
• Sterowany cyfrowo
• Częstotliwość około 30 000 Hz
• Waga 0,73 kg
• Wymiary 190 x 125 x 60 mm (szer. x gł. x wys.)
• Opakowanie zawiera: 

1x skaler, 1x zestaw kliniczny z 1 x rączka-E, 1 x zmieniaczem końcówek, 3 końcówkami  
(HS-S4-E, HS-P3-E, HS-S1-E)

Główne elementy:

Skaler z diodą LED
Kod produktu Opis 
2801831 Skaler piezoelektryczny weterynaryjny PS 1 LED

Skaler bez diody LED
Kod produktu Opis 
2801557 Skaler piezoelektryczny weterynaryjny PS 1

Butelka na akcesoria
Butelka wymienna do skalera

Kod produktu Opis 

2801598
Zestaw zapasowych butelek do skalera 
piezoelektrycznego weterynaryjnego

 Wskaźnik endo  Wskaźnik mocy

 Wskaźnik perio

Wskaźnik skalowania

 Przycisk zwiększenia mocy

 Przycisk zmniejszenia mocy
 

  Przełącznik opcji

Uchwyt
Gniazdo włącznika nożnego

Pokrętło regulacji wody
  Wejście do wody
  Wyjście powietrza

 Gniazdo zasilania
 Przełącznik zasilania
 Przełącznik automatycznego zaopatrzenia w wodę


Rączka

Pierścień ozdobny rączki  

Złącze kabla

RączkaPierścień ozdobny rączki  Złącze przewodu

Nasadka

Nasadka Rączka

Wał

Kabel
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Dane techniczne: 
• Wymiary zewnętrzne: 190 x 125 x 60 mm (szer. x gł. x wys.)
• Wejście jednostki głównej:
• 24V~ 50Hz/60Hz 1,3A
• 5V~ 50Hz/60Hz 200mA (opcjonalnie)
• Wyjściowa końcówka główna Wychylenie drgań: ≤100μm
• Siła wyjściowa połowy skoku: <2N
• Końcówka wyjściowa Częstotliwość wibracji: 28kHz ± 3kHz
• Moc wyjściowa: 3W do 20W
• Bezpiecznik jednostki głównej: 250VT - 1,6AL
• Bezpiecznik źródła zasilania: 250VT - 0,5AL
• Ciśnienie wody: 0,1 bar do 5 bar (0,01 MPa do 0,5 MPa)
• Waga jednostki głównej: 0,73 kg Częstotliwość pracy: 28 000 do 30 000 Hz
• Pobór mocy: 30 VA / 230 V, 50 / 60 Hz
• Waga: 730 g
 
Główne jednostki:
Kod produktu Opis
2801557 Skaler piezoelektryczny weterynaryjny
2801831 Skaler piezoelektryczny weterynaryjny LED

Wyposażenie standardowe (w zestawie):
Opis Ilość
Rączka-E  1
Zmieniacz końcówek 1
Końcówki (HS-S4-E, HS-P3-E, HS-S1-E) 3
Zasilacz 1
Klucz dynamometryczny do wymiany nasadek 1
Instrukcja obsługi 1
Przełącznik nożny 1
Kabel doprowadzająca wodę z filtrem wodnym i butelką 800 ml 1

Akcesoria opcjonalne (brak w zestawie):
Kod produktu Opis Ilość
2801598 Zbiornik na wodę + przewód doprowadzający / HSV005 1
2801558 Klucz dynamometryczny – biały -E/-SN 3
2801595 Końcówka skalująca do usuwania kamienia naddziąsłowego 3
2801596 Końcówka skalująca do usuwania całego kamienia naddziąsłowego 3

2801594
Końcówka Perio do wyrównywania powierzchni endoprotezy podczas operacji 
ostrogi ozębnej 

3

Klucz dynamometryczny 

Kod produktu Opis 
2801558 Klucz dynamometryczny – biały - E/-SN

Wskazówki dotyczące skalera
Wskazówki do usuwania kamienia poddziąsłowego, używając 
mocowania Covetrus/EMS/BA.
• Pasuje do skalera piezoelektrycznego weterynaryjnego Covetrus 

(2801557/2801831)
• Różne rozmiary i obszary do stosowania
• Opakowanie zawiera 3 końcówki do skalera

Vet Piezo Scaler Tip P3 Perio Tip 
Końcówka do skalingu periodontologicznego P3E do usuwania 
kamienia poddziąsłowego i głębokiego
Kod produktu Opis Ilość
2801594 VKońcówka perio do skalera piezoelektrycznego weterynaryjnego P3 3 

Końcówka skalująca S1 do usuwania kamienia naddziąsłowego
Końcówka do skalingu S1E do usuwania prawidłowego kamienia 
naddziąsłowego, również od szyjki zęba.
Kod produktu Opis Ilość
2801595 Końcówka skalująca S1 do usuwania kamienia naddziąsłowego  3

Końcówka skalująca S4 do usuwania całego kamienia naddziąsłowego 
Końcówka do skalowania S4E do usuwania całego kamienia 
naddziąsłowego, budowa końcówki jest nieco dłuższa niż S1. 
Kod produktu Opis Ilość
2801596 Końcówka skalująca S4 do usuwania całego kamienia naddziąsłowego 3 
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Higiena

Zgrzewarka
Elektroniczna maszyna do termozgrzewania 
do płynnej pracy. W zgrzewarce zastosowano 
elementy grzejne najnowszej generacji 
z możliwością regulacji temperatury zgrzewania. 
Do użytku z rolkami sterylizacyjnymi.
• Kompaktowa konstrukcja z umieszczoną 

dźwignią uszczelniającą z przodu
• Odporna, niezawodna, łatwa w użyciu
• Zgrzewarka tworzy zgrzew uszczelniający 12 mm
• Szerokość obszaru uszczelnienia: 310mm
• Posiada wbudowany nóż

Kod produktu Opis
2801565 Zgrzewarka BA Ultiseal BASE740

Wstrząsarka stomatologiczna
Wstrząsarka stomatologiczna z panelem dotykowym i cyfrowym wyświetlaczem LCD.  
Wysoka ilość obrotów dla lepszej wydajności.
• Prędkość: 4800 oscylacji na minutę
• Ustawienia czasomierzu od 1 do 30 sekund
• Programowalne ustawienia miksowania z pamięcią
• Ergonomiczny styl
• Cicha i stabilna praca
• Łatwa obsługa i wytrzymały uchwyt na kapsułki
• Mikroprzełącznik bezpieczeństwa przy otwieraniu nasadki
• Zegar cyfrowy
• Gładka konstrukcja ułatwiająca czyszczenie
Kod produktu Opis
2801566 Wstrząsarka stomatologiczna 230V

Myjka ultradźwiękowa

Najważniejsze informacje
Myjka ultradźwiękowa 2000 to kompletnie nowa myjka ultradźwiękowa z najnowocześniejszą 
technologią zgodną z przepisami europejskimi. Technologia fali zapewnia jednolity wzór czyszczenia, 
który eliminuje słabe punkty, zapewniając stałą moc i wydajność. Myjka korzystnie wpływa na proces 
czyszczenia w gabinetach opieki zdrowotnej. Standaryzuje cykle czyszczenia dzięki nowej konstrukcji 
pokrywy na zawiasach i blokadzie, a także zapewnia zamknięte czyszczenie i cichą pracę. 
• Automatyczne blokowanie pokrywy
• Większy odpływ
• Unikalny nowy projekt kosza dający 

możliwość opróżniania kosza bez użycia rąk
• Sterowanie panelem dotykowym
• Opcjonalne ogrzewanie
• Nowa, łatwa do czyszczenia obudowa 

Dane techniczne:
• Pojemność 4 litrów

• Pobór mocy: 95W
• Ogrzewanie: 55 W
• Zegar: 60 minut (cyfrowy)
• Szer. x wys. x gł.: 31,8 x 21 x 17,8 cm, 

wymiary zbiornika
• szer. x wys. x gł.: 28,6 x 14 x 8,9 cm
• Waga: 4 kg
• Akcesoria takie jak koszyk z siatki muszą być 

zamawiane osobno (2801561/2801563).

Kod produktu Opis
2801560 Myjka ultradźwiękowa BA Ulticlean (UE)
2801561 Zestaw akcesoriów do BASE400/BASE410 Ulticlean
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Mikroskop dwuokularowy 
Mikroskop do rutynowej analizy. Może być stosowany do prostej 
cytologii i histopatologii, badania moczu, krwi, rozmazów, pasożytów, 
drobnoustrojów, zeskrobin skóry, roztoczy ucha i grzybów.
• Okulary WF 10x/20 mm i oświetlenie Köhler NeoLED™
• Odwrócona nasadka do 4 obiektywów półplanowych 4/10/S40/

S100-olej
• Zintegrowany stolik mechaniczny X-Y
• Współosiowa regulacja zgrubna (dokładność 2 μm)  

z mocowaniem slajdu
• Kondensor Abbego z regulacją wysokości z przesłoną irysową  

i uchwytem na filtr
• Model dwuokularowy dostarczany jest z 1 W oświetleniem 

NeoLED™ dla zwiększenia mocy świetlnej
• Modele NeoLED™ o mocy 1 W z akumulatorami  

i zintegrowanym zasilaczem
• Ergonomiczny stojak
• Opcjonalny futerał do przenoszenia (2801887)
• Opcjonalny obiektyw 20x i S60x
• Wymiary: 360 x 176 x 227 mm (WxSxG)
• Waga: 4,0 kg
• 10 lat gwarancji na części mechaniczne i optykę (2 lata na części elektroniczne)
Kod produktu Opis
2801854 Mikroskop dwuokularowy 
2801887 Aluminiowa obudowa do mikroskopu dwuokularowego

Mikroskop trójokularowy
Mikroskop do badań laboratoryjnych i prac badawczych. 
Może być używany w cytologii i podstawowych badań 
histopatologicznych, a także do badania moczu, krwi 
i rozmazów, pasożytów, mikroorganizmów, zeskrobin skóry, 
roztoczy ucha i grzybów.
• Okulary HWF 10x/20 mm
• Głowica trójokularowa do łatwego montażu kamery
• Pięciokrotny nosek z odwróconym łożyskiem kulkowym 

z obiektywami olejowymi 4/10/S40/S100 i gniazdem na filtr 
polaryzacyjny

• Ścieżka aktualizacji do innych dostępnych metod kontrastu
• Zintegrowany stolik mechaniczny X-Y bez stojaka
• Współosiowa regulacja zgrubna (dokładność 1 μm) 

z mocowaniem slajdu
• System regulowanego oświetlenia 3 W NeoLED™ 

(dodatkowe baterie dołączone)
• Zintegrowany uchwyt do przenoszenia, system 

przechowywania kabli
• Opcjonalny futerał do przenoszenia (2801888)
• Opcjonalny obiektyw 20x i S60x
• Wymiary: 409 x 195 x 235 mm (WxSxG)
• Waga: 6,5 kg
• 10 lat gwarancji na części mechaniczne i optykę (2 lata na części elektroniczne)

Kod produktu Opis
2801855 Mikroskop trójokularowy
2801888 Aluminiowa walizka do mikroskopu trójokularowego

Dwuokularowy 2801854
• Głowica dwuokularowa
• Optyka półplanowa
• Dokładność mechaniczna: 2 μm
• 130x130 mm+ 70x28 stopień translacji 

mmX-Y
• Kohler 1W NeoLed i baterie wielokrotnego 

użytku
• Wymiary: 360 x 176 x 227 mm (WxSxG)
• Waga: 4,0 kg

Trójokular 2801855
• Głowica trzyokularowa
• Optyka planu ekonomicznego
• Dokładność mechaniczna: 1,1 μm
• Stolik 152/197 x 131 mm + stolik 75 x 36, 

stolik X-Y bez stojaka 
• Podświetlenie Kohler 3W NeoLed i baterie 

wielokrotnego użytku 
• Wymiary: 409 x 195 x 235 mm (WxSxG)
• Waga: 6,5 kg

Mikroskop dwuokularowy (2801854) vs Mikroskop trójokularowy (2801855)
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Mikroskop trójokularowy HE
Mikroskop z najnowocześniejszymi instrumentami, wysoką 
rozdzielczością obiektywów i przepuszczanym oświetleniem LED 
NeoLed o mocy 3 W, przeznaczony do wszelkiego rodzaju 
wymagających prac badawczych, ale także do badań 
podstawowych.  
• Okulary EWF10x/22 mm Ø 30 mm
• Głowica trójokularowa z rurkami Siedentopf nachylonymi pod 

kątem 30°. Rozstaw okularów 47-76 mm z regulacją dioptrii na 
lewym okularze

• Nasadka obrotowa, pięciokrotna odwrócona nasadka na łożyskach 
kulkowych

• Obiektywy IOS E-Plan EPL 4x/0,10, 10x/0,25, S40x/0,65, 
S100x/1,25 do zanurzania w oleju. Wszystkie części optyczne są 
zabezpieczane przed rozwojem grzybów

• Stolik 216 mm x 150 mm, wyposażony w zintegrowany stolik mechaniczny 79 x 52 mm 
• Kondensor Abbego N.A. 1,25 z regulacją wysokości i otworem na opcjonalne suwaki
• Współosiowa regulacja ogniskowania jest dokładna, osiąga precyzję 2 μm z zakresem 

przesuwu 20 mm. Posiada blokadę do ochrony szkiełek i obiektywów oraz regulację tarcia
• Diaskopowe oświetlenie i zasilanie regulacji natężenia oświetlenia NeoLED™ 3W™ 

z wewnętrznym zasilaniem 100V-240V (CE) 
• Czujnik iCare pozwala uniknąć niepotrzebnych strat energii. Podświetlenie mikroskopu wyłącza 

się automatycznie, gdy użytkownik oddala się od okularu
• CSS - Cable Storage System - pozwala użytkownikowi włożyć kabel zasilający z tyłu 

urządzenia co umożliwia jego łatwe przechowywanie 
• Wymiary: 407 x 210 x 255 (WxSxG)
• Waga: 9,0 kg
• 10 gwarancji na części mechaniczne i optyczne (2 lata na części elektroniczne) 

Kod produktu Opis
2802128 Mikroskop trójokularowy HE
2801888 Aluminiowa obudowa do mikroskopu trójokularowego

Mikroskopowa kamera WiFi
Dodanie kamery WiFi do mikroskopu jest idealnym rozwiązaniem 
do bezprzewodowego udostępniania i przeglądania obrazów 
mikroskopowych. 
Kamera jest zasilana dołączoną ładowarką USB lub portem USB 
komputera.
• Standardowy montaż C-mount z obiektywem 0,37x C-mount 

w zestawie
• Wyposażona w 5-megapikselową matrycę CMOS z 12-bitową 

konwersją skali szarości i 24-bitowym odwzorowaniem 
kolorów

• Wysoka rozdzielczość: 1280x720 pikseli (5MP)
• Przesyła obrazy jednocześnie do kilku smartfonów, tabletów 

lub komputerów obsługujących WiFi
• Oprogramowanie Image Focus dostępne dla systemów Windows, 

MAC i Android
• Możliwośc pracy na komputerze, tablecie i telefonie
• Pakiet zawiera wszystkie niezbędne dodatki

Kod produktu Opis
2801856 Mikroskopowa kamera WiFi
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Waga kompaktowa – 5 kg
Cyfrowa waga dla małych zwierząt do 5 kg.
• Zasięg: 5 kg, działki: 1 g
• Czytelny wyświetlacz LCD
• Funkcja automatycznego wyłączania zasilania 

bateryjnego
• Może być używany z zasilaczem (2801012 może być 

zamawiany osobno) lub na bateriach
• Platforma wagowa i obudowa wykonane ze stali 

nierdzewnej
• Wymiary: 170x150x32 mm, Wymiary platformy: 

120x150 mm

Kod produktu Opis
2801012 Kompaktowa waga do laboratorium lub małych zwierząt, zakres 5 kg
2801013 Zasilacz do wagi kompaktowej

Dodatki: Zestaw premium do czyszczenia mikroskopów
W skład zestawu wchodzą:
• Waciki
• Chusteczka do czyszczenia soczewek
• Szczoteczka
• Ściereczka
• Płyn do czyszczenia soczewek
• Dmuchawa powietrza
• Bez alkoholu
• Bez amoniaku, bez szkodliwych chemikaliów

Kod produktu Opis
2801953 Zestaw do czyszczenia mikroskopu

Cząsteczki kurzu i brudu mają negatywny wpływ na jakość obrazu. Utrzymanie systemu 
optycznego mikroskopu w czystości ma kluczowe znaczenie dla uzyskania najlepszej jakości 
obrazu oraz ogólnej żywotności mikroskopu. Kurz i brud na elementach optycznych, takich 
jak soczewki, pryzmaty i filtry, które pozostają bez nadzoru, mogą być trudne, a nawet 
niemożliwe do usunięcia i mogą powodować rozrastanie się pleśni.

Jak utrzymywać soczewki w czystości 

1

Umieść obiektyw lub okular 
w bezpiecznym miejscu. Można 
użyć nasadki na obiektyw 
lub okulary można umieścić 
w wycięciach w schowku. 
Kondensatory i soczewki 
kolektora mogą pozostać 
w mikroskopie.

2

Aby zapobiec zadrapaniom na 
powłokach i szkle optycznym, 
najpierw spróbuj usunąć 
brud i kurz przylegający 
do powierzchni optycznej 
za pomocą dmuchawy lub 
sprężonego powietrza suchego 
(tylko wersja bezolejowa i pod 
umiarkowanym ciśnieniem).

3

Użyj chłonnego papieru do 
soczewek lub wacika. Zwilż 
jednorazowy ręcznik niewielką 
ilością płynu do czyszczenia 
soczewek lub mieszanki 
czyszczącej (czysty izopropanol 
lub mieszanina 7 części eteru i 3 
części alkoholu).

4

Wyczyść obiektyw, używając 
końcówki wacika lub papieru do 
soczewek*. Podczas czyszczenia 
dużej powierzchni soczewki 
przecieraj z niewielkim naciskiem 
od środka w kierunku okrężnych 
ruchów, nie używaj ruchu 
zygzakowatego. Wyrzuć każdy 
papier do soczewek lub bawełnę 
po jednorazowym użyciu.

5

Poczekaj, aż płyn czyszczący 
odparuje lub przyspiesz to 
proces za pomocą sprężonego 
suchego powietrza.

UWAGA
Czyszczenie powierzchni 
optycznych wskazanych 
w niniejszej instrukcji dotyczy 
tylko zewnętrznych powierzchni 
obiektywów, okularów, filtrów 
i kondensorów. Powierzchnie 
wewnętrzne muszą zawsze być 
wykonane przez dystrybutora 
mikroskopu Euromex.

* Użyj wystarczającej ilości papieru do soczewek, aby rozpuszczalniki nie rozpuszczały 
oleju z rąk, które mogą przedostać się przez papier na powlekaną powierzchnię.

6
Sprawdź za pomocą lupy, 
czy powierzchnia jest czysta 
i umieść wyczyszczony 
przedmiot z powrotem na 
nasadce mikroskopu.
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Polegaj na nas… 
z serwisem Twojego Małego Sprzętu

Wysoka jakość obsługi dzięki współpracy z BA International
Systematycznie szkoleni technicy zapewniają wysokiej jakości naprawy przy użyciu oryginalnych 
części od producenta. Nasz serwis zapewnia wydajny sposób na utrzymanie dobrego stanu 
sprzętu i że działa on zgodnie z pierwotnymi normami producenta.
Oferujemy lokalny serwis wybranych produktów również w Polsce.

Najważniejsze usługi
• Szybki i sprawny proces serwisowy
• Gwarancja serwisowa na części i robociznę od 3 do 6 miesięcy
• Dostępne oryginalne części producenta (OEM)
• Konkurencyjne ceny
• Możliwość wypożyczenia sprzętu zastępcznego (w celu uzyskania dalszych informacji  

prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym Covetrus)

Skontaktuj się z naszym serwisem mailowo: serwis@medivet.pl.

Waga przenośna – 15 kg
Składana waga cyfrowa dla kotów i małych zwierząt 
domowych.
• Zakres 15 kg, podziałka 10 g
• Stały wyświetlacz wagi dzięki filtrowaniu i funkcji 

utrzymania wagi
• Funkcja tarowania
• Funkcja automatycznego wyłączania zwiększająca 

żywotność baterii
• Łatwa do przechowania
• Łatwa w transporcie dzięki wyjątkowej konstrukcji 

z magnetycznym zamknięciem i rączką 
• Łatwa do czyszczenia obudowa z tworzywa sztucznego
• Wymiary: 37,5 x 31,5 x 10,5 cm (zamknięty), 

74 x 31,5 x 5,3 cm (otwarty)

Kod produktu Opis
2801014 Waga dla zwierząt składana 15 kg

Waga zwierzęca z platformą ze stali nierdzewnej – 200 kg
Składana waga cyfrowa dla kotów i małych zwierząt domowych.
• Zakres: 200 kg, podziałka 100 g
• Łatwa w użyciu
• Niezwykle cienka: tylko 40 mm wysokości
• Platforma ze stali nierdzewnej
• Możliwość transportu za pomocą uchwytu transportowego
• Wyświetlacz wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na uderzenia
• Wymiary: 900x600x40 mm, zakres: 200 kg.
• W zestawie uchwyt ścienny do wyświetlacza, platforma wagowa, osłona ze stali nierdzewnej, 

moduł zasilający, baterie (4 x 1,5V), instrukcja obsługi 

Kod produktu Opis
2801016 Waga dla zwierząt platformowa do 200kg Cvet



W celu potwierdzenia terminu dostawy, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta MEDiVET.
MEDiVET S.A. zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w druku.

Zamawiaj online na www.medivet.pl

www.medivet.pl

801 00 25 25|61 622 55 55
pn.-pt. 7:30-20:00, sb. 8:00-16:00


