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argon coagulation instruments		
narzędzia do koagulacji argonowej
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argon instruments
narzędzia argonowe

Ref. No.
Kod

932-031

w. length
dł. robocza

dia.
średnica
Argon electrode, rigid,
insulated shaft

25 mm

Elektroda argonowa
sztywna do koagulacji

w. length
dł. robocza

932-032

932-034

932-054

100 mm

932-057

40 mm

115 mm

40 mm

14 mm

932-056

Elektroda argonowa
sztywna do koagulacji
Argon electrode, rigid,
insulated shaft

320 mm

14 mm

932-044

Argon electrode, rigid,
insulated shaft

115 mm

Elektroda argonowa
sztywna do koagulacji

5 mm

Argon needle, rigid,
insulated shaft
Igła prosta 14 mm,
argonowa sztywna
Argon needle, rigid,
insulated shaft
Igła prosta 14 mm
argonowa sztywna
Argon lancet, rigid,
insulated shaft
Lancet prosty 14 mm
argonowy sztywny
Argon lancet, rigid,
insulated shaft
Lancet prosty 14 mm
argonowy sztywny

rigid electrodes handle: ref. no. 932-14S or 932-141 / uchwyt do elektrod sztywnych: nr kat. 932-14S lub 932-141
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3-pin/LuerLock plug
wtyk 3-pin/ LuerLock

Ref. No.
Kod

cable length
dł. kabla

Argon electrode handle, large, 2 switches

932-141

432-146

Ø dia.
średnica

oval type plug / złącze owalne

3.5 m

3.5 m

Uchwyt elektrody argonowej, szeroki,
2 przyciski

Monopolar cable for argon flexible electrode,
flat connector
Kabel monopolarny do giętkiej elektrody
argonowej, złącze owalne

Monopolar cable for argon flexible electrode,
round connector

432-145

3.5 m

Ref. No.
Kod

dia.
średnica

length
długość

932-148

1.5 mm

1.5 m

TBS

932-149

2.3 mm

2.2 m

GIT

932-150

3.2 mm

2.2 m

GIT

932-151

1.5 mm

3m

TBS

932-152

2.3 mm

3m

GIT

Kabel monopolarny do giętkiej elektrody
argonowej, złącze okrągłe

Flexible argon probe,
reusable
Giętka sonda
argonowa, wielorazowa
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Ref. No.
Kod

100-051

100-151

5501640

5501565

5501641

Argon Cylinder 5L (empty cylinder - with no gas, DIN 477/6)
Butla argonowa 5L (pusta / bez gazu, DIN 477/6)

Argon Cylinder 10L (empty cylinder - with no gas, DIN 477/6)
Butla argonowa 10L (pusta / bez gazu, DIN 477/6)

Argon regulator P300-P40EMED, DIN 477/6 (Europe)
Reduktor argonowy P300-P40EMED, DIN 477/6 (Europa)
Argon regulator P300-P40EMED, DIN 477/6 (Europe)
with pressure sensor
Reduktor argonowy P300-P40EMED, DIN 477/6 (Europa)
z czujnikiem ciśnienia
Argon regulator P300-P40EMED, DIN 477/10
(Northern Europe)
Reduktor argonowy P300-P40EMED, DIN 477/10
(Europa Północna)
Argon regulator P300-P40EMED, BS 341/3 (UK)

5501621

other types available on request
inne typy dostępne na żądanie

5501631

SE2M034I07

100-053

other lenght available on request
inne długości dostępne na żądanie

Reduktor argonowy P300-P40EMED, BS 341/3
(Wielka Brytania)
Argon regulator P300-P40EMED, CGA 580 (America)
Reduktor argonowy P300-P40EMED, CGA 580 (Ameryka)

Argon bacteria filter, 0.33mm,  0.45um, sterile,
1pcs.
Filtr argonowy antybakteryjny, 0,33mm, 0,45 um, sterylny,
1szt.

Pneumatic argon cable, L: 3 m
Kabel pneumatyczny do argonu, dł. 3 m

