Ceník doporučeného spotřebního materiálu pro urodynamické přístroje
Uromic
Kód

Název

MU9109

Urodynamický set malý (balení 25ks).
Perfusion set, Cystometric Pump set

MU9110

MU9112

Mj

Jde o hadicový set do
bal
cystometrické/profilometrické pumpy. Jeden
konec setu s bodcem se zapíchne do
infúzního vaku, pružná střední část se vloží
do hadicové pumpy pro cystometrii a
profilometrii a navazující dlouhá hadička se
připojí ke kanálku katetru pro plnění
měchýře.
Plastový kelímek pro UFM - průhledný
Po postavení na horní plochu snímače
ks
uroflowmetru slouží k zachycení moči z
trychtýře uroflowmetru.
Plastový trychtýř pro uroflowmetr, nové typy Plastový měchýř pro opakované použití při ks
UFM
uroflowmetrii z ABS plastu, lze dezinfikovat
běžnými prostředky..
Alternativně je možné zvolit jednorázový
trychtýř pro uroflowmetr z tvrzeného papíru

9105

EMG elektrody předgelované (12ks,
jednorázové)

Elektrody nalepovací k měření elektrického
potenciálu svěrače- Elektrody se připojují k
externímu EMG předzesilovači, zemnicí
elektroda vždy do prostředního konektoru
předzesilovače.

bal

Cystometrie a profilometrie s měřením tlaku s přenosem tlaku vodou - WF technika
(water filled)
MA9201

Kabel pro snímač tlaku (Typ snímače MMT). Kabel pro spojení snímače a
ks
Opakované použití.
urodynamickéího přístroje. Určen vždy pro
určitý typ snímače, pokud se použije jiný typ,
je třeba změna přípojného kabelu. Pozor,
pro některé snímače neexistuje příslušný
kabel pro připojení k přístrojům Uromic,
před změnou typu snímače konzultujte
výrobce!

MA9201-1 Snímač tlaku MMT (balení 50ks)

WF Jednorázový snímač pro přenos tlaku z bal
močového měchýře do senzoru vodním
sloupcem). Připojuje se kabelem k
urodynamické jednotce , a spojovací
hadičkou s měřicích katetrem, zavedeným do
močového měchýře pacienta.

MA9201-4 Držák snímače MMT. Opakované použití.

Držák snímače tlaku na stojan, držáky jsou
určeny vždy pro jeden typ tlakoměru, pro
jiné typy je nutná výměna

MBP4221 Rektální katetr, latexový balonek (balení
10ks).Jednorázové použití.
MBP5281 MBP5281 - Cystometrické katetr (balení
10ks) Jednorázové použití.

Katetr pro měření tlaku v konečníku s
bal
přenosem tlaku vodním sloupcem
Katetr s dvěma kanálky, jedení je spojen s
bal
otvorem na konci katetru a slouží pro
měření tlaku s přenosem vodním sloupcem,
druhý kanálek pro plnění měchýře pumou
urodynamického přístroje. Kanálky se spojují
se snímačem Spojovací hadičkou, kanálem
pro plnění pak s hadičkou setu pumpy.

MBP5891 Cysto-profilometrický katetr (balení 10ks).
Jednorázové použití.

Katetr s třemi kanálky: jeden slouží pro
bal
měření tlaku v měchýři s přenosem tlaku
vodním sloupcem a je u spojen s otvorem na
distálním konci katetru, druhý kanálek
spojený s otvorem cca 5cm od prvního k
měření tlaku v močové trubici, třetí k plnění
měchýře pumpou.

9110

Slouží ke spojení vodního tlakoměru s
měřícím katetrem

Spojovací hadička - 180cm (balení 20ks)

ks

bal

Cystometrie a profilometrie s přenosem tlaku vzduchem (air charged AC)
9102-1

Air charged 1kanálový katetr T-DOC FS
(balení 10ks). Jednorázové použití.

9102-2

Air charged 2kanálový katetr T-DOC FD
(balení 10ks). Jednorázové použití.

9102-3

Air charged abdominálni katetr T-DOC FA
(balení 10ks). Jednorázové použití.

9102-8

Páska na nohu (T-Doc). Opakované použití.

MU9102-A Snímač tlaku s kabelem pro T-Doc Abdominálni. Modrá barva zakončení.
Opakované použití.
MU9102-U Snímač tlaku s kabelem pro T-Doc - Uretral.
Zelené zakončení. Opakované použití.

MU9102-V Snímač tlaku s kabelem pro T-Doc - Vesical.
Žluté zakončení. Opakované použití.

katetr s plnicím kanálkem a minibalonkem
bal
pro měření tlaku v měchýři. Přenos tlaku
vzduchem.
Katetr s plnicím kanálkem a dvěma
bal
minibalonky pro měření tlaku v měchýři a
močové trubici, balonky vzdálené 5cm.
Přenos tlaku vzduchem.
Katetr bez plnění s minibalonkem k měření bal
tlaku v konečníku či pochvě = odpovídá tlaku
v břišní dutině (abdominální tlak).Přenos
tlaku vzduchem.
Pásek se suchým zipem k připevnění kabelu ks
TDOc se senzorem, do kterého se připevňují
katetry TDOC na stehno pacientky.
Kabel se senzorem, ke kterému se připojuje
Air charged katetr pro přenos tlaku
vzduchem. Opakované použití, barva
koncovky zlatá
Kabel se senzorem, ke kterému se připojuje
Air charged katetr pro přenos tlaku
vzduchem. Opakované použití, barva
koncovky zelená
Kabel se senzorem, ke kterému se připojuje
Air charged katetr pro přenos tlaku
vzduchem. Opakované použití, barva
koncovky modrá
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ks

ks

