
Naprave
za terapijo s kisikom
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Spoštovani,

pred vami je predstvavitvena brošura družbe Medicop. V njej vam 

predstavljamo naš najsodobnejši in tehnološko dovršeni program 

naprav za terapijo s kisikom. S to brošuro vas želimo seznaniti z 

najpomembnejšimi lastnostmi in prednostmi opreme. Za podrobnejše 

tehnične in funkcionalne lastnosti posameznega izdelka, pa vam je na 

razpolago tudi naš tehnični katalog. 

Celotni program medicinske opreme družbe Medicop zajema:

Medicop
Program medicinska oprema

Centralni sistemi
za medicinske pline

Medicinski 
aspiratorji

Naprave 
za terapijo s kisikom

Bolniški
kanali

Sistem
medicinskih tirnic

Vsebina

PRENOSNE ENOTE
Omogočajo pacientom, da ostanejo mobilni in 
aktivni kljub potrebi stalne oskrbe s kisikom. V 
osnovi obstajajo trije različni modeli naprav:
• prenosna kisikova enota v torbi
• prenosna kisikova enota v plošči in 
• prenosna kisikova enota z vozičkom.

Pri vseh enotah je kisik shranjen v jeklenki.

REGULATORJI TLAKA
Omogočajo enostavno in hitro priključitev in 
snemanje iz jeklenke, absolutno varno ravnanje 
z visokim tlakom in zagotavljajo maksimalno 
čistočo plina na izhodu iz regulatorja.

MERILCI PRETOKA
Omogočajo nastavljanje pretoka, stopnje 
vlažnosti in tlaka na zelo razumljiv in enostaven 
način.
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PRENOSNE 
ENOTE
Prenosne enote s torbo

Prenosne enote s torbo,  
s katero se lahko Pacienti  
kar najbolj Prosto gibljejo
Prenosna enota s torbo vsebuje manjšo 

jeklenko kapacitete 2 litra. Jeklenka je 

zelo lahka (le 1,5 kg) in tako pacientu 

omogoča karseda prosto gibanje.

enoto je mogoče uporabljati tudi v avtomo-

bilu in drugih prevoznih sredstvih. 

Pretok kisika je mogoče regulirati od 0 do 

25 l/min s pomočjo stopenjsko nastavljivega 

regulatorja tlaka. ta tip regulatorja je mogoče 

postaviti v katerikoli položaj, saj položaj ne 

vpliva na stopnjo pretoka.

Pacient lahko vdihava kisik skozi nosni 

kateter, ki je sestavni del enote. torba je 

sestavljena iz dveh ločenih delov, zato poleg 

naprave za terapijo s kisikom omogoča tudi 

shranjevanje drugih stvari.

Tehnični podaTki

dimenzije: 460 × 150 × 200 mm

Teža (skupna): 2,5 kg

Regulacija izhodnega pretoka: 
0, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 16, 20, 25 l/min,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 l/min,
0, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3, 4, 5 l/min.

Regulacija impulznega merilca pretoka: 0 - 12 l/min

kapaciteta jeklenke: do 2 litra (ekvivalent 300 litrov plina pri 150 bar)

Tlak v polni jeklenki: do 180 bar

čas do izpraznitve jeklenke: 5 ur pri konstantnem izhodnem pretoku 1 l/min

Različice

1330001 oXYMeD, prenosna enota za kisikovo terapijo z naramno torbo

1330002
oXYMeD, prenosna enota za kisikovo terapijo z naramno torbo,  
vključno z elektronskim sistemom za prihranek kisika in s polnilcem

1330001 oXYMeD, prenosna enota 
za kisikovo terapijo z naramno torbo
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Plošča je zasnovana tako, da omogoča 

obešanje naprave na stensko tirnico ali 

druge nosilce. konfiguracija naprave se 

lahko prilagodi specifičnim potrebam upo-

rabnika. Merilnik pretoka (0–15 l/min) se 

lahko uporablja z vlažilcem za enkratno ali 

večkratno uporabo, dihalnim balonom in 

aspiratorjem, ki ustreza modelu prenosne 

naprave za kisikovo terapijo.

jeklenka je na ploščo pritrjena s konektorji za 

hitro sprostitev, zato je tudi regulator mogoče 

razstaviti brez dodanega orodja. To omogoča 

izjemno hitro in preprosto zamenjavo 

prazne jeklenke s polno.

Prenosna enota s Ploščo,  
ki oMogoča hitro in PreProsto 
Menjavo Prazne jeklenke s Polno.
jeklenka s kisikom (običajno kapacitete 

3 l) je vertikalno pritrjena na jekleno ploščo. 

enota lahko tako prosto stoji kjerkoli na 

tleh.

Tehnični podaTki

dimenzije: 335 × 140 × 620 mm

Teža (skupna): 9 kg

Regulacija pretoka kisika: 0–15 l/min

obseg regulacije vakuuma: 0 do –0,8 bar (z nameščenim ejektorjem)

aspiracija s prostim pretokom zraka: 15 l/min

kapaciteta jeklenke: 3 l (ekvivalent 450 litrov plina pri 150 bar)

Tlak v polni jeklenki: do 200 bar

čas do izpraznitve jeklenke: 7,5 ur pri konstantnem izhodnem pretoku 1 l/min

prostornina posode za vlažilec: 300 ml or 340 ml or 500 ml or 650 ml

prostornina aspiracijske posode: 1 liter

Različice

1320001
Prenosna enota za kisikovo terapijo z nosilno ploščo, vključno z jeklenko (3 l),  
regulatorjem tlaka, merilcem pretoka z vlažilcem in masko

1320002
Prenosna enota za kisikovo terapijo z nosilno ploščo, vključno z jeklenko (3 l),  
regulatorjem tlaka, merilcem pretoka z vlažilcem in masko, aspiratorjem in aspiracijsko posodo

1320003
Prenosna enota za kisikovo terapijo z nosilno ploščo, vključno z jeklenko (3 l), 
regulatorjem tlaka, merilcem pretoka z vlažilcem, masko in dihalnim balonom

1320004
Prenosna enota za kisikovo terapijo z nosilno ploščo, vključno z jeklenko (3 l), regulatorjem tlaka, 
merilcem pretoka z vlažilcem, masko, aspiratorjem, aspiracijsko posodo in dihalnim balonom

PRENOSNE 
ENOTE
Prenosne enote s ploščo

1320004 Prenosna enota za kisikovo terapijo z 
nosilno ploščo, vključno z jeklenko (3 l), regulatorjem 
tlaka, merilcem pretoka z vlažilcem, masko, 
aspiratorjem, aspiracijsko posodo in dihalnim balonom

1320001 Prenosna enota za kisikovo terapijo z 
nosilno ploščo, vključno z jeklenko (3 l), regulatorjem 
tlaka, merilcem pretoka z vlažilcem in masko

1320003 Prenosna enota za kisikovo 
terapijo z nosilno ploščo, vključno z jeklenko 
(3 l), regulatorjem tlaka, merilcem pretoka z 
vlažilcem, masko in dihalnim balonom

1320002 Prenosna enota za kisikovo 
terapijo z nosilno ploščo, vključno z jeklenko (3 l), 
regulatorjem tlaka, merilcem pretoka z vlažilcem 
in masko, aspiratorjem in aspiracijsko posodo



8 9

Tehnični podaTki

dimenzije: 700 × 700 × 1140 mm

Teža (skupna): 40 kg

Regulacija pretoka kisika: 0–15 l/min

obseg regulacije vakuuma: 0 do -0,8 bar (z nameščenim ejektorjem)

aspiracija s prostim pretokom zraka: 15 l/min

kapaciteta jeklenke: 10 l (ekvivalent 1500 litrov plina pri 150 bar)

Tlak v polni jeklenki: do 200 bar

čas do izpraznitve jeklenke: 25 ur pri konstantnem izhodnem pretoku 1 l/min

prostornina posode za vlažilec: 300 ml or 340 ml or 500 ml or 650 ml

prostornina aspiracijske posode: 1 liter

Različice

1310001
Mobilna naprava za kisikovo terapijo, vključno z jeklenko (10 l),  
regulatorjem tlaka, merilcem pretoka z vlažilcem in masko

1310002
Mobilna naprava za kisikovo terapijo, vključno z jeklenko (10 l), regulatorjem tlaka, 
merilcem pretoka z vlažilcem, masko, aspiratorjem in aspiracijsko posodo

1310003
Mobilna naprava za kisikovo terapijo, vključno z jeklenko (10 l), 
regulatorjem tlaka, merilcem pretoka, masko in dihalnim balonom

1310004
Mobilna naprava za kisikovo terapijo, vključno z jeklenko (10 l), regulatorjem tlaka, 
merilcem pretoka, masko, aspiratorjem, aspiracijsko posodo in dihalnim balonom

konfiguracija celotne naprave se lahko 

prilagodi specifičnim potrebam upo-

rabnika. Merilnik pretoka (0–15 l/min) se 

lahko uporablja z vlažilcem za enkratno ali 

večkratno uporabo, dihalnim balonom in 

aspiratorjem, ki ustreza modelu prenosne 

naprave za kisikovo terapijo.

jeklenka je na voziček pritrjena s sponkami 

za hitro sprostitev, tudi regulator mogoče 

odstraniti brez dodatnega orodja. To 

omogoča izjemno hitro in preprosto 

zamenjavo prazne jeklenke s polno.

Prenosna enota  
s stabilniM vozičkoM
jeklenka s kisikom (običajno kapacitete 5 ali 

10 litrov) je vertikalno pritrjena na voziček. 

voziček je zelo stabilen.

izdelan je iz jekla in opremljen s 5 kolesi 

iz antistatične gume. Po potrebi se lahko 

voziček opremi tudi s pokrovom za jeklenko.

Prenosne enote z vozičkom

PRENOSNE 
ENOTE

1310001 Mobilna naprava za kisikovo 
terapijo, vključno z jeklenko (10 l), regulatorjem 
tlaka, merilcem pretoka z vlažilcem in masko

1310002 Mobilna naprava za kisikovo 
terapijo, vključno z jeklenko (10 l), regulatorjem 
tlaka, merilcem pretoka z vlažilcem, masko, 
aspiratorjem in aspiracijsko posodo

1310004 Mobilna naprava za kisikovo 
terapijo, vključno z jeklenko (10 l), regulatorjem 
tlaka, merilcem pretoka, masko, aspiratorjem, 
aspiracijsko posodo in dihalnim balonom

1310003 Mobilna naprava za kisikovo terapijo, 
vključno z jeklenko (10 l), regulatorjem tlaka, 
merilcem pretoka, masko in dihalnim balonom



10 11

kako hitro lahko regulator 
PriključiMo na jeklenko?
obstaja več možnosti za priklop regulatorja 

na jeklenko. vsaka izmed izvedenk je oprem-

ljena z ročajem, ki omogoča priklop/odklop 

regulatorja na/z jeklenko brez orodja. vse 

je mogoče opraviti le z rokami.

na voljo so tudi posebni modeli regulator-

jev tlaka: z merilcem pretoka, vlažilcem ali 

aspiratorjem.

ohišje manometra je pokromano. Dodatno je 

na voljo tudi gumijast obroč, ki manometer 

ščiti pred udarci.

regulatorji z nastavljivim izhodnim pretokom 

ali izhodnim tlakom so opremljeni še z man-

ometrom, ki kaže izhodni tlak ali pretok.

kako čist je Plin,  
ki teče skozi regulator?
na vhodu vseh modelov je nameščen 

sinter filter, zato je plin, ki teče skozi 

regulator vedno popolnoma čist. ko je 

sinter filter umazan, ga lahko preprosto 

zamenjamo z izvijačem. za dostop do sinter 

filtra ni potrebno odstraniti nobene druge 

komponente.

vsak regulator ima manometer z jasnim pri-

kazovalnikom, da lahko uporabnik vedno vidi, 

koliko plina je še v jeklenki.

naši regulatorji tlaka so zasnovani za doseganje natančnosti in 

predvsem varnosti pri uporabi.

ohišje regulatorja je v celoti izdelano iz medenine in kromano. v 

regulatorju je jedro oziroma membrana, ki omogoča absolutno 

natančno nastavljanje izhodnega tlaka. vsi modeli so opremljeni 

z mehanskim varnostnim ventilom, ki preprečuje, da bi visok tlak 

prišel do medicinske naprave ali pacienta.

Varnost na prvem mestu

REGULATORJI
TLAKA



12 13

Različice

1300001 regulator tlaka z nastavljivim izhodnim pretokom (0–15 l/min)

1300008 regulator tlaka z neposrednim izhodnim pretokom

1300009 regulator tlaka z neposrednim izhodnim pretokom in nepovratnim ventilom

1300011 regulator tlaka s stopenjsko nastavljivim izhodnim pretokom (0–25 l/min)

1300018 regulator tlaka s stopenjsko nastavljivim izhodnim pretokom (0–15 l/min)

1300022 regulator tlaka s stopenjsko nastavljivim izhodnim pretokom (0–5 l/min)

1300030 regulator tlaka z nastavljivim izhodnim tlakom (0–15 bar)

1300002 regulator tlaka z vertikalnim merilcem pretoka (0–15 l/min) in vlažilcem za ponovno uporabo - 300 ml

1300003 regulator tlaka z vertikalnim merilcem pretoka (0–15 l/min)

1300012
regulator tlaka z vertikalnim merilcem pretoka (0–15 l/min) in 
vlažilcem za ponovno uporabo (300 ml) in aspiratorjem

1300013 regulator tlaka z vertikalnim merilcem pretoka (0–15 l/min) in aspiratorjem

MožnosTi pRiklJučkov

visokotlačni priključki

Pin-inDeX, Din 477, bull-nose, sist, bs 341

Varnost na prvem mestu

REGULATORJI
TLAKA

1300002 regulator tlaka z vertikalnim 
merilcem pretoka (0–15 l/min) in vlažilcem 
za ponovno uporabo - 300 ml

1300003 regulator tlaka z vertikalnim 
merilcem pretoka (0–15 l/min)

1300011 regulator tlaka s stopenjsko 
nastavljivim izhodnim pretokom (0–25 l/min)

1300001 regulator tlaka z nastavljivim 
izhodnim pretokom (0–15 l/min)

1300030 regulator tlaka z nastavljivim 
izhodnim tlakom (0–15 bar)

1300008 regulator tlaka z 
neposrednim izhodnim pretokom

Tehnični podaTki

Maksimalen vhodni tlak: do 200 bar

izhodni tlak: 5 ± 0.5 bar

izhodni tlak (id 1300030): nastavljiv od 0 do 5 bar

izhodni pretok (maksimalen): 150 l/min

Regulacija izhodnega pretoka:

(iD 1300001): nastavljiv od 0 do 15 l/min
(iD 1300011): 0, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 15, 20, 25 l/min,
(iD 1300018): 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 l/min,
(iD 1300022): 0, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3, 4, 5 l/min

združljivost: kisik (o2), zrak, co2

standard: en iso 10524-1

klasifikacija po Mdd 93/42: iib
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enojne in Dvojne različice
z dvojnim merilcem pretoka lahko 

terapijo hkrati prejemata dva pacienta 

z enega vira, s čimer prihranite čas in 

znižate stroške.

raznobarvni DoDatki
različni standardi predpisujejo različne 

barve za medicinske pline, zato so 

naši dodatki za merilnike pretoka (cevi, 

priključki) na voljo v različnih barvnih 

shemah, ki ustrezajo različnim standardom.

vlažilnik
Dolgoročna inhalacija kisika zahteva uporabo 

vlažilca. naša ponudba obsega vlažilce za 

enkratno in večkratno uporabo.

Plastenke vlažilcev  za večkratno uporabo 

so v celoti izdelan iz polisulfona in tako 

omogočajo sterilizacijo do 134˚c. Plastenka 

ima kapaciteto (300 ml). uporabniki lahko 

izbirajo med vlažilci, ki ustvarjajo vodne 

mehurčke ali aerosol (vodno meglo).

na vlažilce za večkratno uporabo lahko 

priključimo tanko cev za masko ali debelejšo 

cev premera 22 mm.

Direktni Merilci Pretoka, 
ki se naMestijo na steno 
ali na stenski nosilec
uporabnikom, ki nimajo primernih stenskih 

nosilcev za pritrjevanje medicinske opreme, 

priporočamo direktne merilce pretoka. v 

različnih državah se uporabljajo različna 

odvzemna mesta za medicinske pline, zato 

lahko v naše merilce vgradimo priključke, ki 

ustrezajo različnim standardom (Din, aFnor, 

britanski, uni, c&u, japonski ipd.).

tiP Plina
na voljo so merilniki pretoka za kisik in zrak.

naši medicinski merilci pretoka so izjemno zanesljivi in natančni.

Pred kratkim smo za naše merilce razvili novo merilno cev, ki omogoča zelo natančno pri-

lagajanje pretoka v razponu od 0 do 15 l/min. Merilci pretoka se v zdravstvenih zavodih 

uporabljajo na različne načine, zato naša ponudba obsega različne konfiguracije merilcev 

pretoka, ki ustrezajo specifičnim potrebam vsake posamezne stranke. 

Ponudba obsega naslednje konfiguracije:

Zanesljivi in natančni

MERILCI 
PRETOKA

Tehnični podaTki

Medij: o2, zrak (drugi plini po potrebi)

vhodni tlak:
5 bar (Din)
3,5 bar (aFnor)
4 bar (bs)

Regulacija izhodnega pretoka: 0 - 15 l/min

stopenjska regulacija izhodnega pretoka:
0, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 15, 20, 25 l/min,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 l/min,
0, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3, 4, 5 l/min.

izhodni priključek: M34 x 1,5, 9/16” ali šoba 6 mm

natančnost: ±10 %

način vlaženja:
a.) mehurčki
b.) aerosol

kapacitete vlažilca: 300, 340, 500 ali 650 ml

dimenzije (Š x v x G) in teža  
enojnega merilca pretoka:

40 × 155 × 125 mm / 0,45 kg

dimenzije (Š x v x G) in teža  
dvojnega merilca pretoka:

120 × 155 × 150 mm / 0,95 kg

dimenzije (Š x v x G) in teža  
enojnega stopenjskega merilca pretoka:

50 × 60 × 115 mm / 0,30 kg

dimenzije (Š x v x G) in teža  
dvojnega stopenjskega merilca pretoka:

140 × 60 × 180 mm / 0,80 kg

dimenzije in teža vlažilca 300 ml: ø65 × 200 mm / 0,25 kg

standard: en iso 15002, en iso 8185

Barvne označbe plinov: iso ali nevtralno

klasifikacija po Mdd 93/42: iia
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Različice

1045048 Merilec pretoka s stopenjsko nastavljivim pretokom (0–15 l/min), neposredna pritrditev

1045041 Merilec pretoka s stopenjsko nastavljivim pretokom (0–15 l/min), z vlažilcem, neposredna pritrditev

1045042 Merilec pretoka s stopenjsko nastavljivim pretokom (0–15 l/min), z vlažilcem, pritrditev na stensko tirnico

1045049 Merilec pretoka s stopenjsko nastavljivim pretokom (0–15 l/min), pritrditev na stensko tirnico

1045002 Merilec pretoka s stopenjsko nastavljivim pretokom (0–5 l/min), neposredna pritrditev

1045040 Merilec pretoka s stopenjsko nastavljivim pretokom (0–5 l/min), z vlažilcem, neposredna pritrditev

1045043 Merilec pretoka s stopenjsko nastavljivim pretokom (0–5 l/min), z vlažilcem, pritrditev na stensko tirnico

1045050 Merilec pretoka s stopenjsko nastavljivim pretokom (0–15 l/min), pritrditev na stensko tirnico

Različice
otroci

0-8 l/min
odrasli

0-15 l/min
1040310 1040001 Merilec pretoka za kisik, neposredna pritrditev

1040311 1040002 Merilec pretoka za kisik, pritrditev na stensko tirnico

1040312 1042001 Merilec pretoka za kisik, z vlažilcem za večkratno uporabo – 300 ml, neposredna pritrditev

1040313 1042100 Merilec pretoka za kisik z vlažilcem za večkratno uporabo – 300 ml, pritrditev na stensko tirnico

1040314 1040003 Dvojni merilec pretoka za kisik, neposredna pritrditev

1040315 1042021 Dvojni merilec pretoka za kisik z vlažilcem za večkratno uporabo – 300 ml, pritrditev na stensko tirnico

1040316 1040004 Dvojni merilec pretoka za kisik, pritrditev na stensko tirnico

1040317 1042121 Dvojni merilec pretoka za kisik z vlažilcem za večkratno uporabo – 300 ml, neposredna pritrditev

1040320 1040005 Merilec pretoka za zrak, neposredna pritrditev

1040321 1040007 Merilec pretoka za zrak, pritrditev na stensko tirnico

1040322 1040006 Merilec pretoka za zrak, z vlažilcem za večkratno uporabo – 300 ml, neposredna pritrditev

1040323 1040008 Merilec pretoka za zrak z vlažilcem za večkratno uporabo – 300 ml, pritrditev na stensko tirnico

1040324 1040009 Dvojni merilec pretoka za zrak, neposredna pritrditev

1040325 1040010 Dvojni merilec pretoka za zrak, pritrditev na stensko tirnico

1040326 1040011 Dvojni merilec pretoka za zrak z vlažilcem za večkratno uporabo – 300 ml, neposredna pritrditev

1040327 1040013 Dvojni merilec pretoka za zrak z vlažilcem za večkratno uporabo – 300 ml, pritrditev na stensko tirnico

Zanesljivi in natančni Stopenjsko nastavljivi  
merilci pretoka

MERILCI 
PRETOKA

1042021 Dvojni merilec pretoka za kisik z 
vlažilcem za večkratno uporabo – 300 ml,  
neposredna pritrditev

1045048 Merilec pretoka s stopenjsko nastavljivim 
pretokom (0–15 l/min), neposredna pritrditev

1045042 Merilec pretoka s stopenjsko 
nastavljivim pretokom (0–15 l/min), z 
vlažilcem, pritrditev na stensko tirnico

1042121 Dvojni merilec pretoka za kisik z 
vlažilcem za večkratno uporabo – 300 ml,  
pritrditev na stensko tirnico

1045041 Merilec pretoka s stopenjsko 
nastavljivim pretokom (0–15 l/min), z 
vlažilcem, neposredna pritrditev

1045049 Merilec pretoka s stopenjsko nastavljivim 
pretokom (0–15 l/min), pritrditev na stensko tirnico

1040001 Merilec pretoka za kisik, 
neposredna pritrditev

1042001 Merilec pretoka za kisik z 
vlažilcem za večkratno uporabo – 300 ml,  
neposredna pritrditev

1042100 Merilec pretoka za kisik z 
vlažilcem za večkratno uporabo – 300 ml,  
pritrditev na stensko tirnico
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PIN-INDEX, DIN 477, CGA, SIST, BS 341 in ostali po naročilu

DIN, BS, ANFOR, UNI, CIG, C&U, SS in ostali po naročilu

Visokotlačni priključki za reducirne ventile

Nizkotlačni priključi za merilce pretoka

PRIKLJUČKI IN
DODATNA OPREMA

1047021 
Priključek za zrak, 
cig standard

1048015 
Priključek za zrak, 
ss standard

1047022 
Priključek za o2, 
cig standard

1048024 
Priključek za o2, 
ss standard

1046007 
Priključek za zrak, 
Din standard

1045007 
Priključek za  o2, 
Din standard

1140015 
nastavek za tanko 
cev, za vlažilec

1140021 
nastavek za tanko cev, 
za merilec pretoka

1052073 
nastavek za plastenko z 
destilirano vodo 9/16”

1047026 
Priključek za zrak, 
c&u standard

1045003 
Priključek za o2, 
aFnor standard

1046004 
Priključek za zrak, 
bs standard

1045004 
Priključek za o2, 
bs standard

1046003 
Priključek za zrak, 
aFnor standard

1047027 
Priključek za o2, 
c&u standard

1045045 
Priključek za 
kisik  (cga)

1045011 
Priključek za kisik (bs)

DISS-izhodni nastavek NIST-izhodni nastavek izhodna pipica 1/4” izhodna pipica 5/16”

1045008 
Priključek za 
kisik  (Din 3/4”)

1045019 
Priključek za 
kisik  (Din 5/8”)

1045009 
Priključek za kisik 
(Pin-inDeX)

Fleksibilne cevi

Maske

Jeklenke

Vlažilci kisika

1052075 
Plastenka z destilirano vodo, 500 ml

1540100 
silikonska cev ø12/6 mm

1050000 
silikonska cev ø17/11 mm

1042000 
vlažilec za večkratno uporabo 
300 ml, efekt mehurčkov

1042003 
vlažilec za večkratno uporabo 
300 ml, efekt vodne megle

1053001 armirana cev za nizki tlak ø12/6 mm; rumena

1053002 armirana cev za nizki tlak ø12/6 mm; modra

1053003 armirana cev za nizki tlak ø12/6 mm; bela

1053004 armirana cev za nizki tlak ø12/6 mm; siva

1053005 armirana cev za nizki tlak ø12/6 mm; črna

1053006 armirana cev za nizki tlak ø12/6 mm; zelena

1053007 armirana cev za nizki tlak ø12/6 mm; črno-bela

1140003 Maska za odrasle brez cevi

1140004 Maska za odrasle s cevjo

1140006 Maska za otroke brez cevi

1140007 Maska za otroke s cevjo

1140008 nosni kateter, univerzalni

1050003 jeklenka za kisik - za 2 litra

1050002 jeklenka za kisik - za 3 litre

1050006 jeklenka za kisik - za 5 litrov

1050001 jeklenka za kisik - za 10 litrov

Za večkratno uporaboZa enkratno uporabo
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