PURITAS OY
Tuote-esite
MEDIKAALITUOT TEET
EasySampler | EasyDrainer | BIONIX-kor vatuotteet |Sakula Auralis-kor vahuuhtelupussi

EasySampler

ulostenäytteen kerääjä
Ainutlaatuinen patentoitu ulostenäytteen
kerääjä, joka asennetaan helposti wc-istuimen
reunoille ja huuhdellaan käytön jälkeen normaalisti viemäriin. EasySampler parantaa
näytteen hygieenisyyttä ja laatua.

EasySampler Kit
Ulostenäytteenottosetti, sisältäen mm.
kertakäyttöhanskat, kerääjän, näytteenottovälineet ja –ohjeet sekä pussin.

EasyDrainer

stooman tyhjennyspussi
EasyDrainerin avulla voit helposti tyhjentää stoomapussin julkisessa WC -tilasssa tai muualla missä et
halua herättää huomiota. Tyhjennä stoomapussisi
Easydraineriin ja huuhtele ulostemassa ja Easydrainer
normaalisti wc:n kautta viemäriin. EasyDrainer on
helppokäyttöinen ja siisti tapa tyhjentää stoomapussi
missä tahansa. EasyDrainer eristää myös tyhjennyksestä syntymiä ääniä.

Tilauskoodit
Ref. 100100
Ref. 106010
Ref. 200200
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2 kpl
1 kpl
2 kpl

EasySampler -ulostenäytteen kerääjiä
EasySampler Kit -ulostenäytteenottosetti
EasyDrainer - stooman tyhjennyspussi

BIONIX OtoClear

korvahuuhtelukärki ja korvauuhtelusetti

Otoclear-korvahuuhtelukärki on tylppäkärkinen, anatomisesti muotoiltu ja se huuhtelee korvakäytävän hellävaraisesti. Huuhteluneste ei kohdistu suoraan kohti tärykalvoa, vaan se virtaa
korvakäytävän seinämiä pitkin. Korvakäytävään ei myöskään synny nesteen aiheuttamaa painetta,
koska neste pääsee purkautumaan pois huuhtelukärjen exit-aukkojen kautta.
Huuhtelukärki on yhteensopiva myös standardin Luer-lock kantaisen ruiskun kanssa. Korvahuuhtelusetistä löydät Otoclear huuhtelukärjen, ruiskun ja huuhtelupussin, jolloin voit tehdä korvahuuhtelun näppärästi yksin ilman apukäsiä.

Edut:
• Eliminoi nesteen ylipaineen ja -täytön korvakäytävässä muotoilunsa ansiosta.
• Suuntaa nestevirtauksen korvakäytävän seiniin, ei tärykalvoon.
• Huuhtelee hellävaraisesti ja perusteellisesti korvakäytävän.
• Muotoilun ansiosta mukavampi potilaalle

Sakula Auralis korvahuuhtelupussi
Korvahuuhtelupussin avulla lääkäri tai hoitaja voi
suorittaa korvahuuhtelun yksin. Huuhtelupussin etuosa on kirkas, jolloin korvasta valuva erite ja mahdolliset vierasesineet ovat helposti nähtävissä. Pussi on
helppo hävittää käytön jälkeen.
Tilauskoodit
Ref. 7200
40 kpl
Ref. 7820
1 kpl
Ref. 7900

50 kpl

OtoClear korvahuuhtelukärkiä
OtoClear Plus set –korvahuuhtelusetti.
Setti sisältää OtoClear huuhtelukärjen, 20 ml:n ruiskun ja huuhtelupussin.
Sakula Auralis korvahuuhtelupussi
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BIONIX Kertakäyttöiset korvakyretit
Kertakäyttöiset muovikyretit ovat turvallisia,
potilaalle miellyttäviä ja taloudellisia, koska niiden
hankintahinta on hyvin edullinen, eikä niistä synny
välinehuoltokustannuksia.
Voit valita kuhunkin tilanteeseen sopivan kyretin
pään, jolloin käyttö on helppoa. Pakkaus sisältää 50
kpl kyrettejä.

Tilauskoodit
Ref. 1222
Ref. 2099
Ref. 3444
Ref. 4111
Ref. 4888
Ref. 6333
Ref. 9555
Ref. 5777
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50 kpl
50 kpl
50 kpl
50 kpl
50 kpl
50 kpl
50 kpl
75 kpl

Vihreä mikrokyretti
Oranssi kolmiokyretti
Punainen kulmakyretti
Violetti kulmasilmukkakyretti
Sininen kauhakärkikyretti (pienille lapsille)
Keltainen lusikkamainen kärki
Valkoinen silmukkakyretti
KOONTIPAKKAUS
(sis. kaikkia kyrettejä 10 kpl paitsi valk. silmukkakyrettiä 15 kpl).

BIONIX LED-valolla ja suurentavalla linssillä
varustetut korvainstrumentit

Led-valolla ja suurentavalla linssillä varustettu instrumentti lisää näkyvyyttä ja toimenpiteen
turvallisuutta. Voit valita kuhunkin tilanteeseen sopivan valokyretin. Valikoimissa on 8 erilaista peruskyrettiä ja kääntyvällä kärjellä varustettu kyretti. Valonlähde ja suurentava linssi
ovat monikäyttöisiä, itse kyretti on potilaskohtainen.
Näin voit tutkia useampia potilaita peräjälkeen, koska sinun ei tarvitse odottaa kahvaosan eli
valon ja suurennuslinssin sterilointia.
Tilauskoodit
Kaikki pakkaukset sisältävät 50 kyrettiä, yhden led-valolähteen ja yhden suurentavan linssin.
Ref. 2210
Ref. 2220
Ref. 2230

50+1+1 valaiseva pyörösilmukkakyretti
50+1+1 valaiseva mikrokyretti
50+1+1 valaiseva kulmakyretti

Ref. 2240
Ref. 2250
Ref. 2260
Ref. 2270
Ref. 2280
Ref. 2245
Ref. 2511

50+1+1
50+1+1
50+1+1
50+1+1
50+1+1
50+1+1
50 kpl

Ref. 2220
Ref. 2265
Ref. 2299

1 kpl
5 kpl
1 kpl

valaiseva soikeasilmukkakyretti
valaiseva lusikkakyretti
valaiseva lasten kyretti
valaiseva kulmasilmukkakyretti
valaiseva taitettu lusikkakyretti
koontipakkaus, sis. lajitelman valokyrettejä
valaiseva, niveltyvä korvakyretti vierasesineen ja korvavahan poistoon
led-valolähde
suurennuslinssi
kaulanauha valolähde-suurennuslinssi osalle
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BIONIX Speculum kertakäyttöinen nenäspekula

Nenäspekuloita tarvittaessa ne ovat usein hukassa tai sterilisoimatta edellisen käytön jäljiltä.
Lisäksi ne ovat kalliita hankkia ja huoltaa. Huoltotoimenpiteet usein myös pilaavat kalliita
instrumentteja. Muovinen Speculum on potilasystävällinen ja miellyttävä vaihtoehto metallisille spekuloille.
Yleiskäyttöön ja nenän rutiinitarkastuksiin soveltuva Speculum säästää myös välinehuoltokustannuksia.
Edut:
• Mahdollistaa erinomaisen näkyvyyden nenäonteloon.
• Kertakäyttöisyys säästää rahaa steriloinnissa ja hankintakustannuksissa.
• Pehmeät, lämpimät päät ovat mukavampia ja vähemmän kiusallisia potilaalle.
• Mukava puristusote mahdollistaa helpon käsittelyn.
• Pyöristetyt päät suojaavat ärsytykseltä.

Tilauskoodit
Ref. 9877
48 kpl
Ref. 9878
20 kpl

6

kertakäyttöinen nenäspekula
kertakäyttöinen nenäspekula

BIONIX Niveltyvä korvakyretti
Niveltyvä korvakyretti helpottaa korvavahan ja vierasesineen poistossa
taittuvan kärjen ja muotoilunsa ansiosta. Kun niveltyvä kyretti on asetettu tukkeena olevan korvavahatulpan tai vierasesineen taakse, kyretin
pää voidaan kääntää liu'uttamalla etusormea ja peukaloa vastakkaisiin
suuntiin. Näin korvavaha tai vierasesine voidaan vetää suoraan pois korvakäytävästä. Muovinen kärkiosa ei myöskään vaurioita korvakäytävän
seinämiä materiaalinsa ja muotoilunsa ansiosta niin helposti kuin metalliset instrumentit.

Edut
• Nivelletty pää eliminoi pystysuuntaisen lakaisuliikkeen tarpeen,
joka voi hiertää korvakäytävää.
• Kyky työskennellä korvavahatukkeen tai vierasesineen takana.
• Helposti hallittava kaksiosainen liukuva muoto.
• Kertakäyttöisyys säästää aikaa, työtä ja metallisen kyretin
sterilointiin liittyviä kustannuksia.

Tilauskoodit
Ref. 8111
50 kpl

niveltyvä korvakyretti
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Tilausnro

TILAUSKOODIT

Kpl

Tuote

Ref. 100100

2 kpl

EasySampler -ulostenäytteen kerääjiä

Ref. 106010

1 kpl

EasySampler Kit -ulostenäytteenottosetti

Ref. 200200

2 kpl

EasyDrainer - stooman tyhjennyspussi

Ref. 7200

40 kpl

OtoClear korvahuuhtelukärkiä

Ref. 7820

1 kpl

OtoClear Plus set –korvahuuhtelusetti.
Setti sisältää OtoClear huuhtelukärjen, 20 ml:n ruiskun ja huuhtelupussin.

Ref. 7900

50 kpl

Sakula Auralis korvahuuhtelupussi

Ref. 1222

50 kpl

Vihreä mikrokyretti

Ref. 2099

50 kpl

Oranssi kolmiokyretti

Ref. 3444

50 kpl

Punainen kulmakyretti

Ref. 4111

50 kpl

Violetti kulmasilmukkakyretti

Ref. 4888

50 kpl

Sininen kauhakärkikyretti (pienille lapsille)

Ref. 6333

50 kpl

Keltainen lusikkamainen kärki

Ref. 9555

50 kpl

Valkoinen silmukkakyretti

Ref. 5777

75 kpl

KOONTIPAKKAUS
(sis. kaikkia kyrettejä 10kpl paitsi valk. silmukkakyrettiä 15kpl).

Ref. 2210

50+1+1

valaiseva pyörösilmukkakyretti

Ref. 2220

50+1+1

valaiseva mikrokyretti

Ref. 2230

50+1+1

valaiseva kulmakyretti

Ref. 2240

50+1+1

valaiseva soikeasilmukkakyretti

Ref. 2250

50+1+1

valaiseva lusikkakyretti

Ref. 2260

50+1+1

valaiseva lasten kyretti

Ref. 2270

50+1+1

valaiseva kulmasilmukkakyretti

Ref. 2280

50+1+1

valaiseva taitettu lusikkakyretti

Ref. 2245

50+1+1

koontipakkaus, sis. lajitelman valokyrettejä

Ref. 2511

50 kpl

valaiseva, niveltyvä korvakyretti vierasesineen ja korvavahan poistoon

Ref. 2220

1 kpl

led-valolähde

Ref. 2265

5 kpl

suurennuslinssi

Ref. 2299

1 kpl

kaulanauha valolähde-suurennuslinssi osalle

Ref. 9877

48 kpl

kertakäyttöinen nenäspekula

Ref. 9878

20 kpl

kertakäyttöinen nenäspekula

Ref. 8111

50 kpl

niveltyvä korvakyretti
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