
1) ΠΑΡΟΥΕΣΕΤΗ ΘΩΡΑΚΑ 3 ΘΑΛΑΜΩΝ (BULLAU) 

 

Οη πιαζηηθέο θηάιεο πξέπεη λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηόζν κε ηελ βαξύηεηα όζν 

θαη κε ηελ αλαξξόθεζε θαζώο επίζεο λα απνηεινύληαη από 3 ζαιάκνπο: 

-Θάιακνο ζπιινγήο πγξώλ ρωξεηηθόηεηαο 2200cc  

-Θάιακν πνπ λα δείρλεη ηελ πλεπκνληθή πίεζε θαη λα ιεηηνπξγεί ζαλ βαιβίδα αζθαιείαο 

-Θάιακνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλαξξόθεζεο 

 

Η ζπζθεπή ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ηα 

παξαθάηω: 

-κεραληζκό κείωζεο ηεο ζηήιεο ύδαηνο ζηνλ ζάιακν ειέγρνπ ηεο αξλεηηθήο πίεζεο πνπ 

αζθείηαη από ηελ αλαξξόθεζε ρωξίο λα απαηηείηαη ην αλαπνδνγύξηζκα ηεο ζπζθεπήο. 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη ε κείωζε ηεο αξλεηηθήο πίεζεο πνπ αζθείηαη από ηελ 

αλαξξόθεζε ζηνλ αζζελή αλά πάζα ζηηγκή θαη ρωξίο θίλδπλν 

-βαιβίδα εθηόλωζεο ηεο αξλεηηθήο πίεζεο 

-βαιβίδα αζθαιείαο ζεηηθήο πίεζεο 

-ζάιακν ζπιινγήο δείγκαηνο πγξώλ πξνο δηελέξγεηα εμεηάζεωλ 

-δπλαηόηεηα κεηαβνιήο ηεο έληαζεο ηεο ζπζθεπήο από αζόξπβε ζε ζνξπβώδε κε 

κεραληζκό-δηαθόπηε πνπ ζα δηαηεξεί απξόζθνπηε ηελ αξλεηηθή πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνλ 

αζζελή 

-Σεκείν ζύλδεζεο κε ηελ αλαξξόθεζε 

-Σωιήλα ζύλδεζεο κε ηνλ θαζεηήξα αζζελνύο ν νπνίνο ζα δηαζέηεη  clamp γηα δηαθνπή 

ηεο ξνήο ή γηα άξκεγκα.Επίζεο ν ζωιήλαο ζα πξέπεη πξν ηεο εηζόδνπ ζην δνρείν λα 

πεξηβάιιεηαη από κεραληζκό γηα λα κελ θάκπηεηαη 

-Εηδηθή ρεηξνιαβή γηα θξέκαζκα ζην θξεββάηη ηνπ αζζελνύο θαη εύθνιε κεηαθνξά από 

ηνλ αζζελή 

 

Επίζεο ε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα έρεη κηθξό κέγεζνο θαη λα κελ ρξεηάδεηαη βάζε γηα ηελ 

ζηήξημή ηεο ζην έδαθνο  

 

2) ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΘΩΡΑΚΟ ΑΠΛΟΙ ΕΤΘΕΙ 

 

Καζεηήξεο ζώξαθνο επζείο ρωξίο ηξνθάξ από PVC. Οη θαζεηήξεο λα είλαη βηνζπκβαηνί 

θαη βηνζπκβαηνί, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή θαηά κήθνο, κε δηαβαζκίζεηο αλά 2cm, κε 

νπέο ζην ηειηθό άθξν ην νπνίν είλαη αλνηθηό. Σην αξρηθό άθξν λα δηαζέηνπλ κπιε θαπάθη 

γηα θαιύηεξε ζπγθξάηεζε ηνπ θαζεηήξα. Να ζπλνδεύνληαη από θωληθό ζπλδεηηθό γηα 

ζύλδεζε ζε Bullau. Τν κήθνο ηνπ θαζεηήξα λα είλαη 45cm-50cm. Να δηαηίζεληαη ζηα 

κεγέζε 16-20-24-28-32-36-40Fr. 

 

 

 

3) ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΘΩΡΑΚΟ ΜΕ ΣΡΟΚΑΡ  

 

Καζεηήξεο ζώξαθνο επζείο κε αηξαπκαηηθό ηξνθάξ από PVC. Οη θαζεηήξεο λα είλαη 

βηνζπκβαηνί θαη βηνζπκβαηνί, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή θαηά κήθνο, κε δηαβαζκίζεηο αλά 

2cm, κε νπέο ζην ηειηθό άθξν ην νπνίν είλαη αλνηθηό. Να ζπλνδεύνληαη από θωληθό 



ζπλδεηηθό γηα ζύλδεζε ζε Bullau. Τν κήθνο ηνπ θαζεηήξα λα είλαη 45cm-50cm. Να 

δηαηίζεληαη ζηα κεγέζε 16-20-24-28-32-36-40Fr. 

 

4) ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΘΩΡΑΚΟ ΚΤΡΣΟΙ  
 

Καζεηήξεο ζώξαθνο θπξηνί από PVC. Οη θαζεηήξεο λα είλαη βηνζπκβαηνί θαη 

βηνζπκβαηνί, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή θαηά κήθνο, κε δηαβαζκίζεηο αλά 2cm, κε νπέο 

ζην ηειηθό άθξν ην νπνίν είλαη αλνηθηό. Σην αξρηθό άθξν λα δηαζέηνπλ κπιε θαπάθη γηα 

θαιύηεξε ζπγθξάηεζε ηνπ θαζεηήξα. Να ζπλνδεύνληαη από θωληθό ζπλδεηηθό γηα 

ζύλδεζε ζε Bullau. Τν κήθνο ηνπ θαζεηήξα λα είλαη 45cm-50cm. Να δηαηίζεληαη ζηα 

κεγέζε 16-20-24-28-32-36-40Fr. 

 

 


