Vybavení ordinace veteriny
produktový katalog

Zajišťujeme kompletní vybavení ordinací vysoce
kvalitními přístroji, nábytkem a doplňky.
Zpracujeme Vaše specifické požadavky pro pohodlí
a spokojenost Vaši i Vašich klientů.
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Více než jen prodej ...
Společnost DN FORMED Brno s.r.o působí na českém trhu od roku 1992 v oblasti distribuce zařízení
a servisních služeb pro privátní zdravotnický sektor, nemocnice, kliniky, laboratoře, rehabilitace,
ústavy sociální péče, lázně a wellness provozy.
Specializujeme se na vybavení operačních sálů, ARO, JIP a kompletace technologických celků.
Zaměřujeme se na výrobky vysoké kvality s dlouhou životností.
V současné době zastupujeme několik renomovaných zahraničních firem z různých lékařských
oborů:
Medela AG, Derungs, Nouvag – Švýcarsko, Envair, DYSIS Medical – Anglie, EMED, CryoFlex – Polsko,
Schmitz, Schwa-medico – Německo, Ratiolab – Rakousko, Prothia – Francie.
Zajišťujeme montáž a servis dodávaného zboží, spolupracujeme s inženýrskou kanceláří se
specializací na lékařskou techniku pro dodávky komplexních technologických celků.
Realizovali jsme mnoho dodávek pro stacionární a mobilní zdravotnická pracoviště.
Ve spolupráci s bankovními institucemi zajišťujeme financování technologických celků včetně
finančního leasingu.
Využíváme vlastní kalibrační laboratoř pro kalibrace pipet a validace laboratorních zařízení.
V oblasti metrologie zajišťujeme poradenství pro zajištění metodologických postupů v
nemocnicích.
V rámci mezinárodních výstav zdravotnické techniky jsme obdrželi řadu významných ocenění pro
výrobky firem, které na českém trhu zastupujeme.
Společnost DN FORMED Brno s.r.o. je certifikována TUV dle systému ISO ČSN EN ISO 9001:2009,
certifikována a dozorována Českým metrologickým institutem v Brně pro správu měřidel.
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Chirurgické odsávačky
Odsávací systémy
Odsávačky švýcarského výrobce Medela AG jsou charakteristické svojí vysokou výkonností, inteligentním
bezpečnostním opatřením a snadnou obsluhou. Mimořádně spolehlivý chod díky pístovém systému a
nenáročný provoz odsávaček garantuje splnění nejvyšších nároků kladených při odsávání. S komplexní
řadou příslušenství nabízí Medela moderní účinná řešení.
Široká řada typů odsávaček nabízí možnost jejich využití v privátní lékařské praxi, domácí i nemocniční péči,
LDN nebo sanitních vozech.

BASIC 35

Účinná univerzální volba

Technologie nejvyšší úrovně

• pístový systém pro rychlé vytvoření vakua
• efektivní sací výkon: min. 30 l/min
• min. průtok 25 l/min., max. průtok 35 l/min.
• podtlak: - 90 kPa, tolerance +/- 15%
• membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon
• záruka na agregát přístroje 5 let

Flexibilita

• přenosná nebo pojízdná verze
• příslušenství pro jednorázové nebo opakované použití
• vhodná i pro vakuumextrakce

Výhody

• velmi tichý a spolehlivý provoz
• bezúdržbový systém
• dlouhá životnost

Další typy odsávaček
Podrobná technická data k jednotlivým typům odsávaček sdělíme na vyžádání.

DOMINANT FLEX
- pro operační sály

Vario 18
- pro ambulance a lůžka

Clario
- pro domácí péči
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CRYO - T duo
Přístroj pro lokální kryoterapii
Cryo-T duo je přístroj pro lokální kryoterapii. Terapie je
aplikována pomocí plynu – oxidu uhličitého CO2. Tento
plyn má na lidský organismus dvojitý účinek. Funguje jako
chladicí prostředek (1. fáze procedury) a jako biochemické
činidlo způsobuje rozpínání žil (2. fáze procedury).
Aplikace:
 při revmatických a degenerativních
poruchách kloubů
 po poranění, pohmoždění v průběhu
rekonvalescence
 jako rehabilitace po operaci
 při onemocnění kloubů, svalů, šlach,
podvrtnutí
 při léčbě popálenin
 při bolesti v kříži a při migréně
 u nadváhy a obezity (zvyšuje buněčný
metabolismus)
 v kosmetice – léčba celulitidy

Příslušenství:
Tři vyměnitelné vstřikovací trysky s elektronickým indikátorem
pracovní teploty umožňují vhodně zchladit zvolené oblasti těla
a efektivně využít CO2. Největší tryska se používá na velké oblasti jako např. boky, hýždě, záda. Střední tryska je vhodná na velké
klouby (loket, koleno) a končetiny. Použití nejmenší trysky je efektivní u drobných loubů (interfalangeální klouby) a pro stimulaci
MERIDIANS (tzv. kryopunktura).
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Digitální displej
 ukazatel teploty
 volba trysky
 ukazatel stavu plynu
 ukazatel tlaku plynu
 ukazatel doby terapie

Elektrokautery
Elektrochirurgie bez hranic
Univerzální elektrochirurgický generátor EMED ES 120
ES120 nabízí samostatné ovládání monopolárního řezu a koagulace
a bipolární koagulace.
Generátor je možné doplnit o multifunkční nožní spínač.
Přístroj pracuje v následujících módech:
• čistý řez
• řez s hemostází
• povrchová koagulace
• hloubková koagulace
• bipolární koagulace
Díky intuitivnímu ovládání a jednoduchému použití je generátor ES120 ideální pro ambulantní použití
v gynekologii, dermatologii a plastické chirurgii, stejně jako při drobných chirurgických zákrocích.

Výhody

• samostatné ovládání monopolárního a bipolárního výstupu
• samostatný konektor pro připojení monopolárního a bipolárního příslušenství.
• multifunkční nožní spínač

Volitelné příslušenství

Součástí nabídky je široká řada volitelného příslušenství k nabízeným elektrokauterům EMED:

EMED představuje celou řadu výkonných elektrochirurgických generátorů

EMED ES 300

EMED ARTRO

EMED ES 350

EMED ES SPECTRUM

EMED ES 350
(argon + thermostapler)

EMED ES ENDO
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Svítidla
Švýcarská kvalita ověřená 65 letou tradicí
Typologie

• operační
• zákroková
• vyšetřovací
• lůžková
• svítidla do místností a chodeb

a
k
n
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v
No

Visiano LED

Triango LED

Základní standardy výrobce

• špičková švýcarská kvalita
• vysoká světelná intenzita
• LED osvětlovací technologie poskytuje optimalní míchání barev světla (u vybraných typů svítidel)
• antibakteriální provedení (u vybraných typů svítidel)
• moderní design
• funkční variantní řešení
• všechny klouby svítidel jsou fixovány speciálním balančním systémem
• ekonomický a praktický provoz – možnost nastavení intenzity osvětlení na 100% max. výkonu nebo jen na
60% výkonu (u vybraných typů svítidel)
• fokusace, regulace intenzity osvětlení a nastavení teploty chromatičnosti (u vybraných typů svítidel)
• bezúdržbovou odrazovou parabolu chrání kryt z materiálu Lexan Margard, jehož termální index je 100 °C
a odolnost 145 °C (svítidla Isis, Medicool, Culta, Cosy).
• díky tomuto speciálnímu systému je teplo odváděno směrem nahoru a nezahřívá pracovní pole
• odnímatelný držák sterilizovatelný na 120 °C (u vybraných typů svítidel)
• nejaktuálnější lékařské normy vysoké bezpečnostní předpisy
• verze stropní, nástěnná, pojízdná nebo volitelné uchycení (u vybraných typů svítidel)

Iris LED
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Saturn LED

Vybavení ordinace
Vaší ordinaci můžeme nabídnout další produkty dle Vašich
požadavků – neváhejte nás kontaktovat
• váhy
• tonometry
• fonendoskopy
• glukometry
• oxymetry
• infuzní technika
• resuscitační kufry/brašny s výbavou dle vlastní volby
• defibrilátory
• nástrojové stolky
• nábytkové vybavení

Fonendoskop

Tonometr

Oxymetr

Resuscitační kufr

Nástrojový stolek

Váha
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Nomenklatura dodávaných zdravotnických prostředků a služeb
 Mateřský
program

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

 Léčebné
a vyšetřovací
přístroje

2.1

Odsávačky mateřského mléka –
MEDELA
Pomůcky pro kojící matky
Skladování mateřského mléka
Speciální pomůcky pro alternativní
způsob výživy
Ostatní produkty
Sterilizace, desinfekce
Fototerapie
Bilirubinometry
Přístroje pro neonatologii
Přístroje pro gynekologickoporodnická oddělení

 Vybavení
laboratoří

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Dávkování kapalin
Zařízení pro mechanické operace
Teplotní technika
Měřící přístroje
Mytí a čištění
Germicidní zářiče
Izolátory

 Nástroje

6.1
6.2
6.3
6.4
6.6

Chirurgie
Gynekologie
ORL
Stomatologie
Ostatní

 Spotřební
materiál

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Anestézie
ARO a intenzivní péče
Chirurgické obory
Urologie
Ostatní

 Zdravot.
nábytek

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Stoly operační (pro ambulantní
oddělení a operační sály)
Stoly zákrokové a vyšetřovací
Lůžka
Matrace, podložky
Vozíky, stolky

8.6

Ostatní nábytek

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Odsávačky sekretu – MEDELA,
ostatní
Res-Cue, Resuscitace
Terapeutické přístroje
Ventilace a anestezie
Elektromedicínské přístroje
Oxymetry, kapnografy
Infuzní technika
Svítidla, svítilny, lupy
Inkubátory
Diagnostické přístroje
Neinvazivní chirurgie
Elektorchirurgie
Přístroje a zařízení pro rehabilitaci

 Estetická
medicína

3.1
3.2
3.3

Liposukce
Ultrazvuková kavitace
Laserové systémy

 Zařízení pro
imobilní
a seniory

9.1
9.2

Pro imobilní pacienty
Pro seniory

 Wellness

4.1
4.2
4.3

Přístroje a zařízení pro balneoterapii
Přístroje a zařízení pro hydroterapii
Kryokomory, kryosauny
a příslušenství
Infračervené zářiče
Ultrazvukové terapeutické přístroje
Rehabilitační, ortopedické
a kompenzační pomůcky
Rehabilitační a relaxační masážní
a výřivé vany a příslušenství
Whirpooly a příslušenství
Koupelnový program pro wellness
provozy a zdravotnická zařízení
Masáže a maserské vybavení

 Výukové
pomůcky

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Figuríny
Modely
Kostry
Nástěnné postery
Výukové přístroje

 Investiční
a technolog.
celky

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Projekční studie
Projekty pro stavební povolení
Realizační projekty prováděcí
Technologický projekt
Financování projektů
Design wellness provozů

 Servis
a metrologie

12.1

Informace o oprávnění a certifikaci
pracovníků
Metrologie
Servisní činnost
PBTK – Preventivně bezpečnostně
technická kontrola ZP
Elektrická revize přístrojů

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

12.2
12.3
12.4
12.5

Na vyžádání Vám rádi poskytneme bližší informace a vypracujeme cenové nabídky na konkretní produkty.
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DN FORMED Br no s.r.o.  Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 532 198 888  fax: +420 532 198 889
www.dnformed.cz  dnformed@dnformed.cz

