., :,!:ej;'.

I

mate.iafutkrąnkowe8o
Precyzjainiekciimikrokrop€ | kowe8o

ce|blushrMfirmy C},rolijest mikroklopeIkowymurządzeniem iniekcyjnym ze sta|i nieldzewnej, przeznaczonym
do wprowadzania auto|o8icznychPrzeszŻzepówtłuszczowych'Korzystnamechaniczna konstrukcjadozownika
z obrotowq manipu|acja dofownika kciukiem dłoni, osranicza cW. wzrosty ciśnienia,zapewnia
optymaInereakcjedotykoweW trakciedyspersjitkanki.Taka konfiguracjaurządzeniazapewnia skutecznąkontro|ę
wstrzykiwanychobjętościtkankibef koniecfnościsPo8|qdaniana strfykawkę,e|iminUjącprzy tym ew' przypadki
b|okowaniasię strzykawkii/|ubprzepełnieńptzewidzianejdo wypełnieniatkankqprzesttzeni'
Ulządfenie iniekcyjne Ce|brushTMo objętościstrzykawki ]0 m| pozwa|a wprowadzić około 0,50 m| materialu
tkankowegoza kazdym pełnymobrotem wałka dozownika. Ce|em fwięksfenia precyzji zabie8u, fima C},tori
opracowaławersję urządzenia o objętościstrzykawki 3 m| i dozowaniu Po 0,15 m| materiałutkankowe8o za
kazdym obrotemwałkadozownika'
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KTUCZOWE PAMMETRY I ZATETY
Mikrokrope|kowa
postaćmateriału
tkankowe8o
ułatwia
jegowsrczepienie
szybkienapełnianie
pojemnika
Precyzyjnakontrolawstrzykiwanej
objętości
Prakycfnewye|iminowanie
przypadkówfapychaniasię i8lyurządzenia|Ubpżepełniania
pojemnika
Urządzenieiniekcyjnece|brushTM
o objętości
] 0 mIminima|ifuje
fmęczeniedłonichirul8a
UządzenieiniekcyjnecelbrushTM
o objętości
3 mIzwięksfaprecyzjęwstrzyknięć

czĘsToZADAWANEPYTANIA
Czy koni€ c zne jestnabyciespecia|nei
strzykawkido urządzeniainiekcyine8o
ce|brushrM?
Tak jest,nie wszystkiestrzykawkipasujądo ulządzeniace|brushTM.
D|awygodynaszychK|ientów,firmac}'tori
(ce|brush
oferujezestawpoczątkowy
Ce|brush
stańerKit),z pojemnikiem
] 00 pasujących
do urządfenia
stlzykawek
wraz z kaniu|ąiniekcyjną,zaprojekowanąspecja|niedo stosowaniaz urz$zeniem ce|brush'Nie za|ecasię
stosowania
stżvkawekinnvchmarek.
czy moż|iwe
innejkaniu|iz fakupionymU]ządzeniem
ce|brushrM3
iesłstosowanie
Tak jest - z Użądzeniem ce|brushlM moźna stosować kaniu|e dowo|ne8o typu,
narusfającwarunków8warancjiurządfeniaceIbrush.

nie

czy ulządzeniece|brushrM
występuiew różnychrozmiarach?
Tak'W oferciesą2 standardowe
rozmiaryurządzenia:
o objętości
l0 m| i 3 m|celbrushTM.
UrządzenieCelbrush
o pojemności
dozownika]0 m|jestprzeznaczone
do iniekcjimatetiałU
tkankowe8o
w tempie0,50 m| na kaźdy
jeszcze
obrótwałkadofownika.D|auzyskania
większejprecyzjiiniekcjijestprzewidzianeużądzeniece|brush
3 m|,za pomocąkórego możnarealizowaćdozowaniematetia|u
po o,,|5m| na każdy
tkankowe8o
w ilościach
obrótwałkadozownika'
steryIizować
urządzenieiniekcyineCeIbrushrM
?
Jakna|eży
Urządzenie iniekcyjne ce|brushTMjest standardowymnarzędziemchirur8icznymwie|okrotnegouź}tku
z możliwością
stery|izacji
w autok|awach.
w staniejałowymnatomiastpotemwymasa
Jestono dostarcżane
dokładnego
oczyszczeniai stery|izacji
przedkażdymko|ejnymuźyciem.
Ce|emuzyskaniabliższychin{ormacji
na
tematposłu8iwania
sięomawianymprodukemoraf metodje8ostery|izacji,
naleźysięzapoznaćz za|{zonądo
produkuinstrukcją
uż}.tkownika.
W iaki śposób
moźnaponowićzamówieniestrzykaweki kaniu|?
Zakup strzykawek |ub kaniul jest możliwy w firmie HammerMed po skontakowaniu
się z naszym Biurem obsłu8i Klienta pod numerem te|efonu (42) 639.10.10 |ub na adres
pocztyelekronicznejinfo@hammer.pl.

INFoRMAC|ADo zAMÓw|EN|A
pojemnika
Urządzeniainiekcyjnece|brushlMo objętości
3 m| i 10 m| są dostalczan€ w festawach,zawierających
zmontowaneuządzeniece|brush,pojemnikodpowiednich
stżykaweki iniekcyjną
kaniu|ę'
Aby zamówić zestaw początkowy utządzenia (stańel Kio
ce|brushrM'
na|€ ż yzłożyć
zamówieniew firmieHamme ed,
u|' Kopciń,kiego73175,9o.o33Łódź,Te|.(42)639-l0.i0,
info@hammer.pl,
www.hammer.pl
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