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  Soluții pentru gestionarea fluidelor  

                                                                                                                    ECODRI-SAFE
™

 
RULOURI ABSORBANTE 

W/ MULTI DISPENSER CU ROȚI 

Rulouri absorbante EcoDri-Safe™ de la 

Flagship Surgical  rețin cu ușurință lichidele și 

eficientizează procedurile de curățare în blocul 

operator. Aceste paduri economice pentru 

podea sunt ideale acolo unde se formează 

fluide, inclusiv în   blocul operator, în jurul 

chiuvetelor și pe podelele stațiilor laborator.

SUCTIONER
® 

PATENTAT 

Suctioner® este singura matriță de aspirație chirurgicală 

antimicrobiană de unică folosință de acest tip, care 

încorporează capacitatea de aspirație continuă, puternică și 

silențioasă, împreună cu proprietăți anti-oboseală 

excepționale și cu super absorbantul UnderMat™. 

• Catalog: USA-X10 (8 matrițe/cutie) 

 

SUCTIONBLU™ 
PATENTAT 

SuctionBlu™ este cel mai nou sistem de aspirație chirurgicală 

de unică folosință, Flagship. Această matriță de generație 

următoare încorporează capacitatea de aspirare continuă, 

puternică și silențioasă, împreună cu proprietăți excepționale 

împotriva oboselii și cu super absorbantul UnderMat™. 

• Catalog: USA-XBL (8 matrițe/cutie) 

 

ECOSUCTIONER
® 

PATENTAT 

EcoSuctioner® covoraș inovator chirurgical de aspirație, de 

unică folosință. Încorporează capacitate de aspirare 

continuă, puternică, silențioasă, cu proprietăți anti-oboseală 

super absorbantul UnderMat absorbant 

• Catalog #: USA-XG8  

• Catalog EcoDri-Safe Role absorbante  

USA-ECO100 (1 rolă/cutie) 

• Rolă absorbantă EcoDri-Safe cu poli-suport  

 Catalog: USA-ECO100PLY (1 rolă/cutie) 

• Multidispenser cu roți  

Catalog: USA-ECODISP (1/fiecare) 

DRI-SAFE
®

 
PAD-uri ABSORBANTE 

Padurile absorbante Dri-Safe® de la Flagship 

Surgical previn alunecrea și căderea și reduc la 

minimum transmiterea contaminanților 

nocivi.către furnizorii de asistență medicală. 

Timpul pentru curățare, în blocul operator 

este redus semnificativ și cu o eliminare 

ușoară, aceste pad-uri ajută la prevenirea 

contaminării încrucișate. 

• Pad absorbant Dri-Safe 

Catalog: USA-B28X40 (20 paduri/cutie) 

• Pad absorbant Dri-Safe cu poli-suport) Catalog: 

USA-B28X40PLY (20 paduri/cutie) 

• Pad absorbant Dri-Safe  

Catalog: USA-B30X56 (15 paduri/cutie) 

• Pad absorbant Dri-Safe cu poli-suport) Catalog: 

USA-B30X56PLY (15 paduri/cutie) 

FLUID DIAMOND
® 

PATENTAT 

ASPIRATOR PODEA 

 
 
 

Noul Fluid Diamond® elimină necesitatea de a păstra padurile absorbante costisitoare pe 

podeaua blocului operator pentru a absorbi lichidele și este cel mai ieftin și mai eficient 

aspirator de podea disponibil pe piață! Forma unică a rombului permite colectarea 

superioară a fluidului în zonele dificile ale podelei, cum ar fi sub masa chirurgicală și în 

zonele de colț unde un design rotund nu poate ajunge.  
Catalog: USA-FDX (30 bucăți/cutie)
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  Esențiale pentru blocul operator  

 
 

SURGICAL MAT™ PATENTAT 

Covor chirurgical alegerea ergonomică, antimicrobiană ideală pentru o 

gamă largă de proceduri în sala de operație, în special cele de durată. 

Elasticitatea și gradul de amortizare atenuează durerea asociată 

picioarelor și spatelui, care influențează dramatic productivitatea muncii. 

• Catalog: USA-010 (10 covoare/cutie) 
 

MINI MAT® 
PATENTAT 

Ca și covoarele chirurgicale, Mini Mat® prezintă aceleași avantaje ale 

ergonomiei, canalizării fluidelor și siguranței. Construcție din spumă turnată 

patentată, Mini Mat ameliorează o mare parte din stresul și disconfortul 

asociate intervențiilor, în timp ce este și antimicrobian. Mini Mat® este ideal 

a fi folosit împreună cu scaunul ergonomic Step Stool. 

• Catalog: USA-A10 (10 covoare/cutie) 
 

 

SAFE CORD™ BANDĂ PENTRU PODEA 
Safe Cord™ este o bandă de siguranță de unică folosință, durabilă, concepută 

pentru a acoperi cablurile de pe podeaua sălilor de operație, reducând astfel 

riscul de a împiedica personalul și de a se produce leziuni. 

• Catalog: USA-SCFS (30 bucăți/cutie) 

 
ÎNĂLȚĂTOR 
Înălțătorul cu posibilitate de stivuire 

 este conceput pentru uz în sala de 

operație, dar are aplicabilitate în orice 

loc din spital. Produs din aluminiu ușor, 

este foarte solid și este acoperit cu un 

strat anti-microbian. Înălțătorul este ideal 

pentru utilizarea împreună cu covorul 

chirurgical, anti-microbian Mini Mat®. 

Este disponibil și un cart pentru 

transportul dispozitivelor. 

• Catalog: USA-SSM (4 înălțătoare/cutie) 

• Cart pentru transport (poate duce 6 dispozitive) 
Catalog: USA-SST (1 fiecare) 

 

TRAVERSĂ TACKY CLEAN  
Traversa Tacky Clean de la Flagship Surgical adresează problema urmăririi 

posibilelor contaminări între zonele din cadrul unității medicale. Aceste 

traverse sunt situate în mod obișnuit la intrarea în încăperile curate și 

în alte zone controlate biologic pentru a îndepărta murdăria, praful și 

alte resturi străine. 

• Catalog: USA-SM2645 (4 seturi cu 30 de foi fiecare)
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