jednorázové anoskopy
Pro provádění anoskopie (číslo výkonu 15 408).

Anoskop jednorázový, diagnostický, pediatrický
určen pro pediatrickou proktologii a pro vyšetření u stenotických či spastických
stavů dospělých
Katalogové číslo: A.4018
• šikmé zakončení
• autoiluminační
• délka tubusu 56 mm
• průměr tubusu 18 mm
• č. ZUM 0099944
• balení obsahuje 75 kusů a 1 ks tužkové baterky

Anoskop jednorázový, diagnostický, pediatrický
určen pro pediatrickou proktologii a pro vyšetření u stenotických či spastických
stavů dospělých
Katalogové číslo: A.4019
• rovné zakončení
• autoiluminační
• délka tubusu 54 mm
• průměr tubusu 18 mm
• č. ZUM 0099945
• balení obsahuje 75 kusů a 1 ks tužkové baterky

Blueskop jednorázový, operační

je především určen k provádění drobných zákroků jako jsou
odběry biopsie ze stěny rekta, sklerotizaci hemeroidů, nebo
jejich řešení Barronovou elastickou ligaturou, drobných excizní, incizí a/nebo fotokoagulací patologických lézí
Katalogové číslo: A.4022
• délka: 79 mm
• průměr: 23 mm
• č. ZUM 0151179
• balení obsahuje 50 kusů a 1 ks tužkové baterky
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jednorázové anoskopy
Pro provádění anoskopie (číslo výkonu 15 408).

Anoskop jednorázový, operační
šikmé zakončení pro provádění análních biopsií, elastických ligatur a sklerotizací
hemoroidů, incizí intra-análních hematomů, excizí hypertrofických análních papil,
aplikací hemostatických stehů po polypektomii a k možné aplikaci fotokoagulace
do anální oblasti
Katalogové číslo: A.4023.1
• šikmé zakončení
• autoiluminační
• délka tubusu 88 mm
• průměr tubusu 23 mm
• č. ZUM 0099942
• balení obsahuje 50 kusů a 1 ks tužkové baterky

Anoskop jednorázový, operační

rovné zakončení pro provádění análních biopsií, elastických ligatur a sklerotizací
hemoroidů, incizí intra-análních hematomů, excizí hypertrofických análních papil,
aplikací hemostatických stehů po polypektomii a k možné aplikaci fotokoagulace
do anální oblasti
Katalogové číslo: A.4024.1
• rovné zakončení
• autoiluminační
• délka tubusu 65 mm
• průměr tubusu 23 mm
• č. ZUM 0099943
• balení obsahuje 50 kusů a 1 ks tužkové baterky
A.A.R. Ing. Alena Skřičková, s.r.o.

Čiklova 7, 128 00 Praha 2

ZDRAVÍ spol. s r.o.

+420 602 506 806

www.aarskrickova.cz
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