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Oceňte jeho genialitu

Zapomeňte na nevariabilní infuzní systémy. 
B. Braun Space vám umožní okamžitě vytvářet individuální řešení.

Žádný jiný infuzní systém nemůže být konfigurován tak snadno a rychle. B. Braun Space 
přináší jednoduchost díky samostatným modulům, které vám umožní aplikovat jakýkoliv 
léčebný režim. Můžete tak okamžitě přizpůsobit pracoviště potřebám vašeho pacienta!

Nové předpisy? Dodatečné podání léčiv? Jediným zacvaknutím budete schopni kombinovat 
potřebný počet infuzních pump do jedné příruční jednotky, kterou lze lehce přemístit na 
jiné místo. Dokonce i při speciálních konfiguracích pro oddělení s osmi, dvanácti nebo 
více infuzními pumpami umožňuje B. Braun SpaceStation neomezenou flexibilitu. Jediné, 
co v daném okamžiku potřebujete pro zařazení či vyjmutí jakéhokoliv pumpy ze systému, 
je „klik“. Pouhé zacvaknutí řeší vše.

Protože čas je to nejcennější, co máte, B. Braun Space vám rovněž umožní měnit injekční 
stříkačky Perfusor® a infuzní sety Infusomat® bezpečněji než kdykoliv předtím.

Vezměte jej do ruky. Cítíte tu lehkost? 
B. Braun Space vás zbaví starostí.

Nikdy nebyl infuzní systém tak malý a lehký, jako je nyní  
B. Braun Space. Ať potřebujete lineární dávkovač nebo infuzní 
pumpu, jednoduchý modul nebo široce konfigurovanou jednotku, 
budete vždy pohotovostí nového systému nadšeni. 

Společnost B. Braun jako průkopník automatických infuzních 
systémů využil svého know-how k dosažení předtím nemožné 
úrovně miniaturizace a integrace. B. Braun Space je konstruován 
pro stacionární i mobilní použití ve virtuálně neomezeném 
množství aplikací, které budou znovu definovat všechny existující 
léčebné standardy.

Četné inovace výrazně ulehčí vaši práci. Z ergonomického 
designu instinktivně cítíte jeho funkčnost a příjemné ovládání.

Objevte jedinečnost B. Braun Space!

Infusomat® Space

(8713050)
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Stačí pouhé 
   zacvaknutí!

Stačí pouhé 
   zacvaknutí!
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Perfusor® Space & Infusomat® Space

Dva typy pump – jeden koncept

Menší, lehčí a bezpečnější při provozu než kterýkoliv předchozí 
srovnatelný systém. Perfusor® Space a Infusomat® Space určují 
nové standardy v infuzní technologii. Uživatelské rozhraní je 
stejné pro infuzní pumpu i pro lineární dávkovač. Tato jednotnost 
snižuje náklady na školení zdravotnického personálu a techniků, 
zrychluje pracovní proces a zvyšuje bezpečnost.

Perfusor® Space a Infusomat® Space nabízejí univerzální 
řešení pro široký rozsah terapeutických úkonů se současným 
zvýšením mobility a flexibility. Poprvé je tak možno komplexně 
v celé nemocnici standardizovat systém řízení infuzí, čímž se 
efektivně sníží náklady na pořízení infuzní techniky, její provoz 
a administrativu.

Mechanismus 
uzamčení

Konektor kapkového senzoru

Konektor pro 
SpaceControl

Držák umožňující uchycení až tří samostatných 
přístrojů (pump i dávkovačů) k horizontálnímu  

či vertikálnímu závěsu (8713130)

Možnost spojení  
až tří přístrojů (pump i dávkovačů)  

do jednoho bloku

Konektor pro napájení, rozhraní, 
tlačítko PCA, přivolání obsluhy, atd.

Prostor pro akumulátor

Zobrazení stavu

Přehledný displej 
s vysokým rozlišením

Akumulátor 
(8713180)

Krátký stojan 
na infuzní lahev 

(8713135)

Vodicí drážky
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Konfigurovatelné funkce 
n Výpočet dávky

  Automatický a přesný výpočet dávky 
léčiva na základě pokynů pro dávkování, 
koncentrace, objemu léčiva a pacientovy 
tělesné hmotnosti.

Zadání pro výpočet dávky

n Knihovna léčiv - 1500 léků

  Pomocí Knihovny léčiv snadno a rychle 
navolíte medikaci a typ infuzní terapie. 
Každá pumpa má kapacitu paměti pro 
uložení až 1500 různých léčiv, včetně 
klíčových parametrů pro infuzi.

Volba medikace z Knihovny léčiv

Dávkovací limity pro jednotlivá léčiva zabrání 
předávkování

n Limity dávky (soft, hard)

n Nápověda

 Zobrazují se zkrácené provozní pokyny

n Nastavení hlasitosti alarmu

  Možnost nastavení požadované hlasitosti 
zvukového alarmu

n Blokování dat

 Chrání proti neautorizované manipulaci

n Integrovaná čeština a slovenština

Integrovaná  
rukojeť držáku

Osvětlená  
klávesnice a displej

Lehký, s malými 
rozměry

Texty nápovědy

Enterální i parenterální 
režim (nahrazuje 
enterální pumpu), 
podávání transfuzí

Jednotná 
klávesnice

NOVINKA

BEZPEČNOST
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Perfusor® Space & Infusomat® Space

Perfusor® Space – výměna injekčních stříkaček je nyní 
pohodlnější a bezpečnější než kdykoliv předtím.

Inovovaná technologie pohonu Perfusor® Space nejen zajišťuje 
vynikající vlastnosti při spuštění a při dávkování, ale také 
poskytuje bezpečnost a jedinečné pohodlí při výměně injekčních 
stříkaček. Automatická synchronizace funkcí předchází 
omylům během výměny injekčních stříkaček. Brzda pístu brání 
samovolnému toku infuze.

Osvětlení stříkačky  
a efekt zvětšení pomocí lupy

Perfusor® Space 
(8713030)

Držák injekční stříkačky  
s integrovanou brzdou pístu stříkačky

Automatické 
uchycení pístu 
stříkačky

Hlava pohonu je vyrobena 
z nárazuvzdorného 
materiálu
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n Originální injekční stříkačky Perfusor®

 Objemy: 20 a 50 ml

n Injekční stříkačky Omnifix®

 Objemy: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml

n Originální tlakové hadičky Perfusor®

  Vyrábí se z různých materiálů,  
v různých délkách a konfiguracích

n Originální sety Infusomat® Space
 V různých provedeních

Infusomat® Space – automatická ochrana proti samovolnému 
toku léčiva při výměně setu.

Díky dvěma protiprůtokovým svorkám poskytuje nový 
Infusomat® Space dvojitou ochranu proti samovolnému toku léčiva. 
Jedna svorka je v pumpě a druhá přímo na Infusomat® Space setu. 
Samovolnému toku je spolehlivě zabráněno, i když nebyla před 
vyjmutím setu z pumpy rolovací svorka setu uzavřena.

Bezlatexový píst,  
dvojité těsnění,  

vynikající kluzné vlastnosti

Nový, přehledný 
ukazatel objemu

Kryt peristaltické pumpy lze 
pro vyčistění systému sejmout

Motorem ovládaný 
přední kryt pumpy

Peristaltická 
pumpa

Horní 
tlakové čidlo

Spodní tlakové čidlo

Detektor vzduchu

Svorka proti samovolnému toku léčiva integrovaná v setu

Svorka proti samovolnému toku léčiva integrovaná v pumpě

Mechanismus pro vyjmutí

Infusomat® Space 
Inf. souprava, DC 2000 8700036SP

Infusomat® Space 
Transfusní souprava 8270066SP

Infusomat® Space 
Inf. set pro enterální výživu 8250857SP

Infusomat® Space 
Inf. souprava  
s bezpečnostními prvky 8701148SP*

Infusomat® Space 
Inf. souprava černá 8700125SP

Infusomat® Space 
Inf. souprava Neutrapur 
in line, filtr 0,2 µm 8700095SP

Cyto-Set® pro infusomat  
(3x safesite) 8250910SP

Cyto-Set® pro infusomat  
(5x safesite) 8250812SP

*) k dispozici od 2011 NOVINKY

BEZPEČNOST
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Přenos dat 
ze SpaceStation 
do SpaceStation

Napájení 
ze SpaceStation 
do SpaceStation

Spojení pouhým  
zasunutím

Individuální systémy – stačí pouhé zacvaknutí

B. Braun SpaceStation umožňuje flexibilní 
konfiguraci vaší sestavy.

Do jedné dokovací stanice je možno umístit až čtyři 
přístroje Space v jakékoliv konfiguraci. Pro jejich 
integraci do systému je třeba pouhé zacvaknutí. Jejich 
vyjmutí je stejně tak rychlé a snadné. V případě potřeby 
je možno spojit až šest boxů SpaceStation do jednoho 
systému. Celý systém se napájí pouze jedním přívodním 
kabelem.

Kryt SpaceCover s integrovaným držadlem změní  
B. Braun SpaceStation na přenosnou jednotku. 
Integrované optické a zvukové alarmy SpaceCover 
Comfort zobrazují stav, alarmy a předběžné alarmy 
všech připojených jednotek Space.

Ukazatel kapacity baterie 
a nastavení hlasitosti 
zvukového alarmu

Uzamykací 
mechanismus

Konektor pro napájení 
a přenos údajů

Mechanismus 
pro uvolnění pump

Vodítko infuzních setů

Space Station  
(8713140)

B. Braun SpaceStation a SpaceCover
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Pracovní stanice B. Braun Space 

K rychlému a snadnému spojení až 6 stanic 
SpaceStation a vytvoření pracovní stanice 
až pro 24 infuzních pump a dávkovačů 
není třeba žádný nástroj. Sestava může 
být nakonfigurována až do 3 sloupců, 
každý sloupec musí být ukončen krytem 
SpaceCover.

n  Stacionární jednotka B. Braun Space pro 
intenzivní péči

 Připojeno ke stropnímu závěsu.

  2x3 stanice SpaceStation, spojeny do 
jednoho sloupce s krytem SpaceCover,  
až pro 24 infuzních pump.

n  Mobilní jednotka 
B. Braun Space 
pro intenzivní péči

  2 stanice 
SpaceStation 
spojeny s krytem 
SpaceCover, až pro 
8 infuzních pump.

n  Mobilní jednotka  
B. Braun Space pro chirurgii či sály

  1 stanice SpaceStation 
s krytem SpaceCover 
pro 3 infuzní pumpy 
a SpaceControl.

SpaceCover Comfort 
s reproduktorem  
centrálního alarmu 
(8713145) Stojanová svorka pro 

připojení k infuzním 
stojanům, nástěnným 
držákům a stropním 
závěsným jednotkámDisplej optického alarmu a světelné 

čidlo pro řízení osvětlení pump

FLExIBILITA
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Zastaralé přístrojové vybavení  
Vám brání hledět do budoucnosti!

Rozhodnutí, týkající se nákupu zdravotnických prostředků, se v současné 
době řídí dvěma základními pravidly:

1.  Na počátku procesu trvalého zlepšování kvality léčebné péče stojí 
zdokonalení klinických postupů.

2.  Sílící konkurenční tlak nutí nemocniční zařízení hledat úsporná opatření. 

Zastaralé vybavení nemůže pomoci vyřešit konflikt mezi snižováním 
nákladů na péči a zvyšováním její kvality. 

Nekoncepční, izolovaná technická řešení brání plynulosti práce napříč 
všemi odděleními a obory. Zatěžují také finanční rozpočet.

Kvalitní péče s náklady pod kontrolou
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B. Braun Space:  
„Soustřeďte se na kvalitu péče a mějte přitom náklady pod kontrolou“

Budoucnost vyžaduje systémová, komplexní řešení. 

Budování mezioborových struktur a posilování vzájemných vazeb mezi jednotlivými odděleními 
přinášejí odpověď na složité úkoly a výzvy zítřka. Vyvinuli jsme proto novou generaci infuzních 
systémů – B. Braun Space. 

Zbavte se všech omezení, která přinášejí vysloužilé a nemoderní přístroje! Definujte své požadavky  
na řešení, která budou schopna odolat nárokům budoucnosti! 

EFEKTIVITA
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B. Braun Space GlucoseControl
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Striktní řízení glykemie v rozsahu 
4,4–6,1 mmol/l (80–110 mg/dl)

Umírněné řízení glykemie v rozsahu 
4,4–8,3 mmol/l (80–150 mg/dl)

Glukóza (mmol/l) Glukóza (mmol/l)

20

15

10

5

20

15

10

5

Čas (hod.)

Striktní řízení glykemie Umírněné řízení glykemie

  Hladina glykemie (pacient)
  Cílový rozsah

  Hladina glykemie (pacient)
  Cílový rozsah

Konvenční postup Konvenční postup
B. Braun Space  
GlucoseControl

B. Braun Space  
GlucoseControl

Čas (hod.)

B. Braun Space GlucoseControl bezpečně a spolehlivě 
optimalizuje úroveň hladin glykemie u kriticky 
nemocných pacientů s významným snížením rizika 
hyper- a hypoglykemie.

Díky inteligentnímu dávkovacímu algoritmu 
B. Braun Space GlucoseControl zohledňuje enterální 
a parenterální výživu a přesně určuje rychlost 
podávání inzulinu a další čas odběru vzorků - pomůže 
vám snadněji ovládat složité pracovní postupy pro 
bezpečnější péči s minimálním výskytem potenciálně 
nebezpečných epizod hyperglykemie a hypoglykemie.

Systém usnadňuje rozhodnutí pro bezpečnou 
a spolehlivou stabilizaci optimální hladiny glykemie 
u kriticky nemocných pacientů.

Byl vyvinut s podporou zkušených lékařů z jednotek 
intenzivní péče, zdravotních sester a biomedicínských 
inženýrů.

Flexibilní výběr mezi dvěma rozsahy cílových hladin glykemie

Space ClucoseControl 
(8713584)

Space Control 
(8713090)



NOVINKA
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Jak funguje?

B. Braun GlucoseControl je integrován 
do B. Braun Space systému spolu 
s řídicím počítačem SpaceControl. 
K modulu obsahujícímu inteligentní 
algoritmus učení je připojena 
dotyková obrazovka řídicího počítače 
SpaceControl, která je ústředním 
grafickým uživatelským rozhraním. 

Vhodná rychlost inzulinu je vypočtena 
inteligentním algoritmem integrujícím 
veškerá důležitá data:

poslední hodnotu glykemie �

enterální výživu �

parenterální výživu �

historii �

hmotnost pacienta �

2.  Zadání hodnoty glykemie 
do SpaceControl

1.  Odběr vzorku krve 
a analýza

Automatická aplikace inzulinu

Automatický výpočet 
odpovídající rychlosti 
inzulinu a času pro 
následující odběr 
krevního vzorku

3.  Potvrzení 
doporučené 
rychlosti inzulínu 

Automatické
zohlednění 
nutričních dat

Nová dimenze pracovního procesu



Software

Optimalizujte vaši dokumentaci

Společnost B. Braun vyvinula vlastní software, který 
mimořádně rozšiřuje schopnosti systému Space a dokáže 
jej nastavit podle individuálních požadavků personálu a to 
zejména v oblasti konfigurace, monitoringu a reportingu dat.

Veškeré aplikace jsou na platformě JAVA a technologii 
webového rozhraní, takže jsou nezávislé na hardwaru 
a operačním systému uživatele.

Space Online - možnost online monitoringu sestavy pomocí 
standardního webového prohlížeče na počítači uživatele

Space OnlineSuite - balík softwarových aplikací pro Space 
obsahující následující moduly:

Drug Library Manager
centrální správa knihovny léků �
mimo rozšíření počtu léků či kategorií možnost definovat  �
individuální knihovny podle typu oddělení či pacienta (dětský, 
dospělý) - více profilů v jedné pumpě, jeden přístroj použitelný 
pro různá oddělení a terapie

Upload Manager
centrální distribuce knihoven léků do jednotlivých sestav  �
pomocí USB nebo počítačové sítě
jednoduché a uživatelsky přívětivé řešení aktualizace knihoven  �
léčiv 
aktuálnost a jednotnost používaných knihoven v nemocnici �

Space OneView
unikátní systém společného online monitoringu více sestav  �
Space na jednom monitoru
uživatelem konfigurovatelné zobrazení na monitoru osobního  �
počítače (PC) 
přehled o alarmech, podávaných lécích, zbytkových časech do  �
ukončení aplikace apod.
možnost vzdálené kontroly z místa mimo oddělení �

Dose Track™
přednastavený reporting pro individuální analýzy, statistiky �
tabulkové nebo grafické výstupy s možností okamžitého tisku  �
nebo exportu do .pdf, .xls, .xml, .jpeg souborů 
praktické hotové reporty: počet hodin chodu pump, dosažení  �
nastavených limitů, množství podaných léků, využití knihovny 
léků, PCA reporting, Space GlucoseControl reporting

Počet aplikací je neustále doplňován s možností jednoduchého 
upgrade.

NOVINKA
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SpaceCom

Moderní datová komunikace

Integrace datového rozhraní SpaceCom do SpaceStation rozšíří 
systém o moderní možnosti informačních technologií.

Pro připojení systémů B. Braun Space do nemocniční sítě nebo 
do externího CIS1 jsou k dispozici všechna konvenční rozhraní. 
Pro přenos dat mimo síť a jejich uložení lze použít paměťovou 
klíčenku USB2. Data pak lze analyzovat na běžném počítači 
v programu Excel.

Nízké počáteční náklady – aplikace web serveru

Investice do drahého hardwaru a softwaru jsou sníženy snadnou 
integrací systému do nemocniční sítě, což činí ze SpaceCom 
neporazitelnou platformu pro centrální správu dat. Pro přístup 
k infuzním datům, lékařským záznamům nebo servisním 
informacím všech pracovních stanic Space připojených k síti lze 
použít standardní prohlížeč internetu. Data infuzních pump jsou 
prezentována na konfigurovatelných stránkách HTML.

Bezdrátová mobilita a žádná ztracená data

Bezdrátový LAN3, komunikační technologie budoucnosti, je 
u SpaceCom standardním vybavením. Tato vlastnost také 
umožňuje online datové připojení, například do CIS během 
transportu v nemocnici.

1 Clinical Information Systém (Nemocniční informační systém) 
2 Universal Serial Bus (Univerzální sériové rozhraní) 
3 Local Area Network (Lokální síť, intranet)

Konektor USB řídící

Konektor USB podřízený

Konektor RS232

Konektor PS/2  
pro čtečku čárového kódu

Konektor  
pro Ethernet RJ45
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Čárový kód

Pomocí softwaru pro čárový kód, který je integrován do každého 
přístroje B. BraunSpace, je možno rychle a spolehlivě zadat 
ošetření a data pacienta.

Čtečka čárového kódu 
(8713240)

NOVINKA



Perfusor® Space lze použít 
i jako PCA pumpu

Uzamykatelný 
držák stříkačky 

PCA tlačítko se sponou 
a páskem na zápěstí 
(8713554)

Kódované 
nastavení 
parametrů PCAHadička Original Perfusor® 

(8726019)

Ochranný kryt zabraňuje 
vyjmutí stříkačky s opiátem 

(8713556)

Chlopeň zamezující 
zpětný tok

Perifix® PinPad: samolepící, 
hypoalergenní pěnová 

podložka neobsahující latex

Filtr Perifix® pomáhá zajistit 
bezpečnost a ochranu před 

bakteriální infekcí 

Pumpa Infusomat® Space umožňuje 
podat kontinuální infuzi s PCA bolusy 
podle potřeby

Nastavte si displej podle vlastních požadavků: 
např. "E-P-I-D-U-R-A-L"

Katétr Perifix® ONE: 
polyamidový, vysoce flexibilní 
katétr, který se nekroutí a 
netvoří smyčky (kink-resistant)

Katétrový konektor 
Perifix®: snadné 
upevnění katétru se 
zpětnou taktilní a 
akustickou kontrolou 

Katétr a hadičky jsou 
označeny štítkem, aby 
nedošlo k záměně léčiv

Různá délka hadiček 
poskytuje pacientům větší 

míru pohodlí

Jeden přístroj  
→ více aplikací  
→ minimalizace počtu přístrojů  
→ finanční úspora

PCA pumpa i dávkovač
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Target Control Infusion  
- algoritmem řízená TIVA

 Již třetí generace TCI �

Zjednodušené užití i logistika   �
(vše v jediné pumpě)

Žádné investice do nákupu speciálních pump �

Nadstavbový software   �
(není zapotřebí hardwarových změn) 

Implementovány oba ověřené algoritmy   �
(Marsh, Schnider)

Režimy P-target, E-target �

Režim Minto pro Remifentanyl �

Velmi jednoduché a intuitivní zadání parametrů  �
na grafickém displeji

Zobrazen název léku, zvolený režim, hodnota  �
cílové a aktuální koncentrace (Cp) v plazmě 
a efektivní koncentrace (Ce), čas probuzení

Možnost grafického zobrazení �

Možnost nastavit maximální rychlost TCI   �
(až 1 800 ml/h)

Možnost nastavit útlum překmitnutí  �
plazmatické hladiny (100-450%)

Plazmatická koncentrace
4

5

3

2

1

0
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Čas (min)

ml/h

Efektivní koncentrace

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Čas (min)

TCI
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MRI Station

Opravdová bezpečnost a flexibilita pro vás i vaše pacienty

Space Station MRI chrání infuzní pumpy před magnetickým 
polem a současně zabraňuje interferenci a tím zkreslení obrazu 
vlastního MRI vyšetření. Může být použit až se 4 pumpami 
Infusomat® Space či Perfusor® Space (libovolná kombinace).

Nyní můžete pumpy Space v průběhu MRI vyšetření používat 
i pro speciální funkce jako např. TCI.

Vozík z neferomagnetického materiálu je možné rozšířit pro 
montáž MRI kompatibilního monitoru vitálních funkcí.

TeslaSpy®:

Kontinuálně monitoruje sílu magnetického pole �

Spouští optický a akustický alarm při dosažení maximální  �
povolené intenzity magnetického pole

Jeho funkci můžeme přirovnat k “park-pilotu” �

Výhody

Nízké dodatečné investice  �

 Odpadá nutnost zbytečných nebo časově náročných přestaveb  �
standardních infuzních pump na specializované přístroje 

 Užití standardních infuzních hadiček a setů  �

 Bezpečný provoz zásluhou integrovaného navigačního zařízení  �
TeslaSpy®
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Space Station MRI  
včetně vozíku 

(8713152)



Přehled produktů

Název Katalog. číslo

Přístroje Space

Perfusor® Space 8713030

Infusomat® Space 8713050

Space Control 8713090 *

SGC modul 8713584 *

Space Station 8713140

Space Station, integrovaný SpaceCom 8713142

SpaceCover Comfort 8713145

SpaceCover Standard 8713147

Space Station MRI včetně vozíku 8713152

Příslušenství Space

Space - napájecí zdroj 8713110A

Space - držák pumpy 8713130

Space - rozbočení napájení 8713133

Space - krátký stojan 8713135

SpaceCom 8713160

Space - externí nabíječka baterií 8713170

Space - kapkový senzor 8713175

Space - battery-pack (NiMH) 8713180

Space - CF WiFi karta pro SpaceCom 8713184

Space - propojovací kabel 60 cm 8713210

Space - propojovací kabel 120 cm 8713215

Space - propojovací kabel 10 m 8713315

Space - propojovací kabel 15 m 8713415

Space - kabel pro RZS 12 V 8713231

Space – čtečka čárových kódů 8713240

Space - kit pro PCA 8713554

Space - zámek pístu pro PCA 8713556

Space – kit propojení COMu do LANu

* funkční celek, nutno objednat společně

Název Katalog. číslo

 Software Space

SW upgrade TCI (pro dávkovač i pumpu) 7709403

SW DLE (Drug List Editor) 8713303

SW CFM - licence pro 1 lůžko 8729999

SW Space OneView - licence pro 1 lůžko 874100L01

SW Space OnlineSuite - licence pro 1 lůžko  

Spotřební materiál pro lineární dávkovače Space 
(8713030)

Omnifix 3 ml, Luer Lock 4617022V

Omnifix 5 ml, Luer Lock 4617053V

Omnifix 10 ml, Luer Lock 4617100V

Omnifix 20 ml, Luer Lock 4617207V

Omnifix 30 ml, Luer Lock 4617304F

Omnifix 50 ml, Luer Lock 4617509F

Perfusor® - stříkačka 20 ml bez jehly 8728615

Perfusor® - stříkačka 50 ml bez jehly 8728844F

Spotřební materiál pro infuzní pumpy Space 
(8713050)

Infusomat® Space - infuzní souprava,  
DC 2000

8700036SP

Infusomat® Space - transfuzní souprava 8270066SP

Infusomat® Space - infuzní set pro 
enterální výživu

8250857SP

Infusomat® Space - bezpečnostní infuzní 
souprava

8701148SP **

Infusomat® Space - infuzní souprava černá 8700125SP

Neutrapur PVC-free, set pro podávání 
cytotoxických látek včetně 0,2 µm filtru

8700095SP

Cyto-Set® pro Infusomat® (3x safesite) 8250910SP

Cyto-Set® pro Infusomat® (5x safesite) 8250812SP

** k dispozici od 2011
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