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Poznaj nową wyższą 
jakość !!!

Produkty w niniejszej ulotce są wyrobami medycznymi spełniającymi wymagania dyrektywy MDD 93/42/EWG UE oraz ustawy o wyrobach 
medycznych z dnia 20.05.2010r. i tym samym oznakowane są znakiem CE.

Najnowszy w Polsce zestaw 
akcesoriów do podciśnieniowego 
pobierania krwi, zaprojektowany 
według naszej koncepcji, dla potrzeb 
naszego systemu MLVacuCol®.

Nowoczesny, w pełni certyfikowany, 
uniwersalny i współpracujący ze 
wszystkimi stosowanymi w naszym 
kraju podciśnieniowymi systemami 
pobierania krwi.



 Nowa rodzina akcesoriów do pobierania
krwi metodą podciśnieniową

Igły systemowe - NOWOŚĆ 2015

34-5738-8S Igły systemowe nr 7 do systemów podciśnieniowego pobierania krwi 0,7 mm (22G) x 38 mm (1,1/2''), sterylne, czarne 100 szt.

34-5838-2S Igły systemowe nr 8 do systemów podciśnieniowego pobierania krwi 0,8 mm (21G) x 38 mm (1,1/2''), sterylne, zielone 100 szt.

34-5938-3S Igły systemowe nr 9 do systemów podciśnieniowego pobierania krwi 0,9 mm (20G) x 38 mm (1,1/2''), sterylne, żółte 100 szt.

34-51238-1S Igły systemowe nr 12 do systemów podciśnieniowego pobierania krwi 1,2 mm (18G) x 38 mm (1,1/2"), sterylne, różowe 
zalecane do pobierania krwi od zwierząt

100 szt.

Igły systemowe z wizualizacją - NOWOŚĆ 2015

34-5725V-8S Igły systemowe nr 7 do systemów podciśnieniowego pobierania krwi 0,7 mm (22G) x 25 mm (1''), z wizualizacją 
napływu krwi o długości komory wizualizacyjnej 19,5 mm, sterylne, czarne

100 szt.

34-5825V-2S Igły systemowe nr 8 do systemów podciśnieniowego pobierania krwi 0,8 mm (21G) x 25 mm (1''), z wizualizacją 
napływu krwi o długości komory wizualizacyjnej 19,5 mm, sterylne, zielone

100 szt.

Wkłucia motylkowe

34-6619-4S Wkłucia motylkowe nr 6 z igłą 0,6 mm (23G) x 19 mm (3/4''), z wężykiem o długości 19 cm (poj. 280 µl) i adapterem 
systemowym umożliwiającym podłączenie do uchwytu UH100, sterylne, niebieskie

100 szt.

34-6719-8S Wkłucia motylkowe nr 7 z igłą 0,7 mm (22G) x 19 mm (3/4''), z wężykiem o długości 19 cm (poj. 280 µl) i adapterem 
systemowym umożliwiającym podłączenie do uchwytu UH100, sterylne, czarne

100 szt.

34-6829-2S Wkłucia motylkowe nr 8 z igłą 0,8 mm (21G) x 19 mm (3/4''), z wężykiem o długości 29 cm (poj. 415 µl) i adapterem 
systemowym umożliwiającym podłączenie do uchwytu UH100, sterylne, zielone

100 szt.

34-6829H-2S Wkłucia motylkowe nr 8 z igłą 0,8 mm (21G) x 19 mm (3/4''), z wężykiem o długości 29 cm (poj. 415 µl), zielone, 
w komplecie z adapterem systemowym oraz uchwytem UH100, spakowane w zestawy, sterylne

35 kpl.

Adaptery i uchwyty

34-5000-1 Uchwyty UH100 do igieł, adapterów i wkłuć do systemów podciśnieniowego pobierania krwi, wykonane z PP 
o podwyższonej przeźroczystości, autoklawowalne – NOWOŚĆ 2015

100 szt.

34-5100-0S Adaptery systemowe do uchwytów UH100 umożliwiające użycie igieł typu Luer w systemach podciśnieniowego 
pobierania krwi, sterylne

100 szt.

Symbol 
katalogowy Opis produktu Opak. jedn. 

(szt.)

Dodatkowe informacje dotyczące produktów i warunków realizacji zamówień możecie Państwo uzyskać w siedzibie naszej firmy w Dziale Sprzedaży 
i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 720 35 04 lub 22 720 35 05.
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Najnowszy w Polsce zestaw akcesoriów do podciśnieniowego pobierania krwi, zaprojektowany 
według naszej koncepcji, dla potrzeb naszego systemu MLVacuCol®.
Nowa konstrukcja akcesoriów do pobierania krwi powstała w wyniku kilkumiesięcznych prac 
projektowo-badawczych naszego Działu Rozwoju Produktów, w odpowiedzi na zgłaszane przez 
Państwa sugestie na temat dostarczanych przez nas Państwu igieł. Efektem tych prac było powstanie 
igieł i akcesoriów zupełnie nowej konstrukcji lepiej dostosowującej je do naszego systemu 
podciśnieniowego pobierania krwi przy zachowaniu ich największej na rynku uniwersalności.
Podstawowe zalety oferowanych produktów to:
Nowa konstrukcja – oferowane akcesoria mają całkowicie nową, ulepszoną konstrukcję. Dodatkowo 
w produkcji igieł zastosowano specjalną, unikatową technologię ich silikonowania.
Wysoka jakość – nowa konstrukcja igieł i uchwytów posiada oczekiwane przez Państwa rozwiązania, 
gwarantujące ich wysoką jakość, nie gorszą niż innych renomowanych producentów.
Kompletność  –  wszystkie  akcesoria  pozwalają  na  pobieranie  krwi  w  każdy  ze  stosowanych 
w praktyce sposobów, w tym igłami typu Luer i wkłuciami motylkowymi.
Uniwersalność – akcesoria współpracują ze wszystkimi występującymi na rynku polskim probówkami 
do podciśnieniowego pobierania krwi.
W naszej nowej ofercie znajdują się:
Igły systemowe nr 7, 8, 9 i 12 – standardowy typ igieł do pobierania krwi metodą podciśnieniową.
Igły systemowe nr 7 i 8 z wizualizacją  –  zawierają  dodatkowo  pomiędzy  igłą  a  jej  nasadką 
przezroczyste okienko o długości ~17 mm pozwalające na ocenę poprawności wkłucia w żyłę, 
poprzez pojawienie się w nim krwi.
Wkłucia motylkowe nr 6, 7 i 8 – o średnicy igły 0,6 mm i 0,7 mm z wężykiem o długości 19 cm oraz 
adapterem systemowym, idealne do pobierania krwi u dzieci i niemowląt, jak i wkłucia motylkowe 
o średnicy igły 0,8 mm z wężykiem o długości 29 cm i adapterem, polecane do pobrań rutynowych 
według światowych standardów.
Adaptery systemowe  –  służą  do  pobierania  krwi  do  probówek  podciśnieniowych  za  pomocą 
standardowych: igieł, kaniul i cewników z zakończeniem typu Luer.
Uchwyty – przeznaczone do pobierania krwi probówkami podciśnieniowymi przy użyciu powyższych 
akcesoriów. Ich nowy kształt gwarantuje komfort wkłucia i pobrania krwi zarówno dla pacjenta jak 
i osoby pobierającej.


