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Παροχετεύσεις pen-rose  από latex   ½ mm    

Παροχετεύσεις pen-rose  από latex  1/4 mm   

Παροχετεύσεις pen-rose  από latex   ¾mm   

Παροχετεύσεις pen-rose  από latex  3/8 mm    

Παροχετεύσεις τραύματος κενού Με φιάλη χωρητικότητας 600 mlMε ακτινοσκιερό καθετήρα Σε 
διπλή αποστειρωμένη συσκευασίαΝα διατίθενται σε πλήρες set (τροκάρ –καθετήρας-φιάλη)  και 
απλή φιάλη . Νο 12   

Παροχετεύσεις τραύματος κενού Με φιάλη χωρητικότητας 600 mlMε ακτινοσκιερό καθετήρα Σε 
διπλή αποστειρωμένη συσκευασίαΝα διατίθενται σε πλήρες set (τροκάρ –καθετήρας-φιάλη)  και 
απλή φιάλη . Νο   14   

Παροχετεύσεις τραύματος κενού Με φιάλη χωρητικότητας 600 mlMε ακτινοσκιερό καθετήρα Σε 
διπλή αποστειρωμένη συσκευασίαΝα διατίθενται σε πλήρες set (τροκάρ –καθετήρας-φιάλη)  και 
απλή φιάλη .μέγεθοςΝο  16    

Παροχετεύσεις τραύματος κενού Με φιάλη χωρητικότητας 600 mlMε ακτινοσκιερό καθετήρα Σε 
διπλή αποστειρωμένη συσκευασίαΝα διατίθενται σε πλήρες set (τροκάρ –καθετήρας-φιάλη)  και 
απλή φιάλη .Νο   18    

Σύστημα παροχετεύσεων  και συλλογής τραυμάτων, μιας χρήσεως με βαλβίδα σταθεροποίησης.  
Να αποτελείται από ακτινοσκιερό-ατραυματικό-σιλικονούχο καθετήρα διάτρητο και πολυαυλικό  
διαστάσεων   4mm   

Σύστημα παροχετεύσεων  και συλλογής τραυμάτων, μιας χρήσεως με βαλβίδα σταθεροποίησης.  

Να αποτελείται από ακτινοσκιερό-ατραυματικό-σιλικονούχο καθετήρα διάτρητο και πολυαυλικό  
διαστάσεων      7mm   

Σύστημα παροχετεύσεων  και συλλογής τραυμάτων, μιας χρήσεως με βαλβίδα σταθεροποίησης.  
Να αποτελείται από ακτινοσκιερό-ατραυματικό-σιλικονούχο καθετήρα διάτρητο και πολυαυλικό  
διαστάσεων    10 mm  

Σωλήνες Kherr 12 mm 

Σωλήνες Kherr-  14-  mm 

Σωλήνες Kherr-   16 mm 

Σωλήνες παροχέτευσης  από latex  6mm  σε κουλούρες 

Σωλήνες παροχέτευσης  από latex  7mm  σε κουλούρες.  

Σωλήνες παροχέτευσης  από latex  8 mm   σε κουλούρες 

Σωλήνες παροχέτευσης  από latex  9  mm σε κουλούρες. 

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης  σε κουλούρες   7 mmΑπό 20 μετρα ανα μέγεθος 

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης  σε κουλούρες    8 mmΑπό 20 μετρα ανα μέγεθος 



Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης  σε κουλούρες   9 mm Από 20 μέτρα  

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης  σε κουλούρες   10mm Από 20 μέτρα  

Φιάλες κλειστές παροχέτευσης θώρακα billow   2 θαλάμων    χωρητικότητας 2,5-3 lit  
αποστειρωμένες με λαβές και ασφαλή βάση                                 

Φιάλες κλειστές παροχέτευσης θώρακα billow   3 θαλάμων    χωρητικότητας 2,5-3 lit  
αποστειρωμένες με λαβές και ασφαλή βάση                                   

Παροχέτευση   ΕΝΥ  

 


