Electrozi
3M este lider mondial în domeniul electrozilor
biomedicali.

ELECROZI

Produsele 3M corespund standardelor
interna]ionale [i au fost dezvoltate în func]ie de
normele recunoscute [i necesit`]ile utilizatorilor
[i ale pacien]ilor.

3M™ Red Dot™ EKG – Electrozi pentru
monitorizare [i diagnosticare
3M™ Electrozi neutri – seria 8100
3M™ Electrozi neutri – seria 9100
3M™ Paduri de defibrilare
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3M™ Red Dot™ Electrozi EKG pentru
monitorizare [i diagnostic

De peste un sfert de secol numele Red Dot este
numele calit`]ii [i al capacit`]ii conductoare
excelent`.
Gama de produse include diferite tipuri de
electrozi pentru monitorizare [i electrozi
speciali pentru diagnostic EKG cu adeziv
sensibil la presiune.


Experien]a garanteaz` un grad de
aderen]` echilibrat [i sigur.
 Tehnologia “Solid-gel” ofer` un confort
ridicat pentru utilizator [i pentru pacient,
\n combina]ie cu o stabilitate de lung`
durat` a semnalului EKG.
 O varietate de materiale portante diferite
[i potrivite pentru orice necesitate.
 To]i electrozii Red Dot EKG corespund
standardelor interna]ionale recunoscute
AAMI EC 12-1983
 Electrozii Red Dot se p`streaz` \n cutia
nedeschis` timp de 2 ani. La p`strarea \n
afara cutiei sunt valabili o lun`.
 Accesorii - o gam` larg` care asigur`
u[urin]a utiliz`rii
In imagine : Electrod 3M Red Dot Universal EKG 2560 – aplica]ie general`.
Electrozi cu capcaitate conductiv` mare pentru cerin]ele EKG
[i „durat` de portan]` 5 “ combinat` cu confortul de purtare al
pacientului.

Electrozi 3M Red Dot
Cod produs Descriere

Diametru

2223

Electrozi universali - electrozi din material tip spum`

4,2 cm ø

2224

Cu adaptor pentru [techer banan`

3,2 cm ø

2237L

Material portant tip spum` - pentru sala de opera]ie
[i terapie intensiv`

5 cm ø

Plasture din material textil ca suport pentru situa]ii critice
\n terapia intensiv`

6 cm ø

2238

2239

Plasturi microporo[i pentru sala de opera]ie [i terapie intensiv` 6 cm ø

2258-3

Plasturi din material textil pentru sugari

2271

Plasturi din material textil cu adeziv special
pentru EKG - 24 ore

2282E

2330

2560
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Electrozi speciali pentru copii prematuri / sugari
cu cablu transparent Roentgen
Electrozi cu film adeziv sensibil la presiune
pentru diagnostic EKG

3,2 cm ø

5,6 cm x 5 cm

2,2 cm ø

2,2 cm x 3,2 cm

Electrozi universali de \nalt` performan]` pentru
investigare, cu durat` de purtare de 5 zile

3,5 cm x 4 cm

2570

Similar modelului 2560, dar transparent Roentgen

3,5 cm x 4 cm

2660

Repozi]ionabil, adeziv standard

3,2 cm x 3,2 cm

2670

Repozi]ionabil, adeziv puternic

3,2 cm x 3,2 cm

3M™ Electrozi neutri – seria 8100

Electrozii seriei 8100 sunt electrozi de m`rime
medie pentru toate aplica]iile chirurgicale pe
pacian]i adul]i. Materialul unic de suport este
rezistent la lichide [i permite o eliminare mai
u[oar` a c`ldurii. Disponibili ca electrozi
standard [i ca electrozi neutri din dou` p`r]i.


Cel mai mare confort pentru pacien]i datorit`
suprafe]ei adezive mai mici



Se preg`te[te o suprafa]` redus` de piele



Posibilit`]i multiple de pozi]ionare



Resping apa



Conductivitate mai mare a c`ldurii (- 25 % \n
compara]ie cu electrozii din material tip spum`)



Capacit`]i adezive [i în cazul contururilor
anatomice dificile, fixare bun`



Adezivul permite fixare \n siguran]` [i este
confortabil pentru piele



Este redus poten]ialul de ardere



Pentru siguran]` sporit` conform standardului
AAMI HF-18

Electrozi neutri standard din seria 8100
Cod produs Descriere

Nr. buc./cutie

8149F

Electrozi standard pentru adul]i, necabla]i

200

8180F

Electrozi separa]i pentru adul]i, necabla]i

200
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3M™ Electrozi neutri – seria 9100
Seria de electrozi universali 9100 3M cu inel de
siguran]` reprezint` o inova]ie pe pia]a
electrozilor. La electrozii normali, c`ldura mare
generat` pe margini creaz` o suprafa]` mare de
deviere.
Datorit` inova]iei 3M a tehnologiei \n straturi,
curentul este distribuit \n mod egal.Acest lucru
ofer` posibilitatea de a mic[ora electrozii [i de a
le da o form` rotund`.
Adeziv 3M hidrofil, u[or conductor
 cu absorb]ie a lichidelor corporale, cre[tere a
conductivit`]ii adezivului


contact extraordinar între piele [i electrod



hipoalergenic

Inelul verde de siguran]` faciliteaz` distribu]ia egal`
a c`ldurii pe toat` suprafa]a electrozilor prin
impedan]a adus` spre interior a inelelor.
Format mic rotund pentru aplicarea optim`:
 Pot fi aplica]i cu o mân`


Economie de timp



Adaptabilitate foarte bun` la contururile
anatomice ale corpului



Posibilit`]i optime de pozi]ionare



Pentru siguran]` ridicat` conform standardului
AAMI HF-18



Manevrare sigur`

Electrozi neutri din seria 9100



Posibilit`]i de aplicare universale

Cod produs Descriere

Dimensiune Nr. buc./cutie

9130

Standard, f`r` cablu

96,8 cm2

100

9130F

Standard, Multi-Pack, f`r` cablu

96,8 cm2

200

9135

Standard, cu cablu

96,8 cm2

40

Material suport excelent: material textil cu un strat
film de polietilen`
 Las` c`ldura s` ias` mai rapid [i minimizeaz`
astfel riscul de \nc`lzire excesiv`
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9160

Separat, f`r` cablu

96,8 cm2

100



Respinge lichidele

9160F

Separat, Multi-Pack, f`r` cablu

96,8 cm2

200



Foarte sub]ire [i foarte adaptabil

9165

Separat, cu cablu

96,8 cm2

40



Rezistent, se îndep`rteaz` simplu [i sigur

3M™ Paduri de defibrilare

Perne solide din gel folosite ca mediu de
contact între pacient [i electrozi pentru
defibrilatoare.


Rapiditate
Suprafe]e preg`tite gata de aplicare.



Efective
Grad înalt de efectivitate prin contact optim
electrozi- piele.



Sigure
F`r` ungere – [i nu las` urme.



Compatibile
Se potrivesc tuturor electrozilor comerciali de
defibrilare.

3M Paduri de defibrilare
Cod produs Dimensiune
2346N

11,4 cm x 15,2 cm

Nr. buc./pachet
10
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