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Příslušenství saturace Nellcor™ pracují s technologií OxiMax ™, 
která umožňuje monitoru naměřit přesnou hodnotu SpO2 a tepové 
frekvence i při náročných stavech, jako je pohyb pacienta v kombinaci 
s nízkou perfuzí.

Dva typy propojovacích kabelů na opakované použití - OxiMax ™  
a OxiSmart™ -  jsou kompatibilní se všemi čidly OxiMax ™.

Čidla OxiMax ™ :
Pro opakované použití 
– s klipem nebo fi xačním páskem
– výměna místa senzoru minimálně
   každé 4 hodiny

• prstové

 kolíček

 gumové   - fl exibilní

                 - dospělé a dětské

 univerzální „Y“  

 • ušní  -  univerzální čidlo „Y“ + klip

Jednorázová čidla:
• adhezivní:  - komfortní, sterilní

 - přizpůsobují se tvaru

 - vhodné pro dlouhodobé
  sledování

 - výměna místa senzoru 
  minimálně každých 8 hodin

• neadhezivní: pro pacienty 
    s citlivou, křehkou kůží

 - alternativa adhezivních čidel

Speciality

• čelní senzor:  - pro pacienty 
    s nízkou perfuzí

 - použití, když ostatní 
  senzory nemohou měřit

 - vhodné pro dlouhodobé
  sledování

 - výměna místa senzoru
    minimálně každých 12 hodin
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FLEXMAX

MAX-P-I

D-YS

OXI-P/I

MAX-N-I   

DS100A

FLEXMAX-P

MAX-A-I

D-YSE  

MAX-I-I

MAX-FAST-I

FOAM A/N

Propojovací SpO2 kabel OxiSmart, 
délka 2,9 m 

Ušní klip pro saturační sensor D-YS

Saturační sensor jednorázový, 
kojenecký 3-20 kg

Saturační sensor prstový - kolíček, 
váha pacienta  > 40 kg 

Saturační sensor prstový - gumový, 
pediatrický

Saturační senzor prstový, jednorázový, 
adhezivní, pro dospělé, váha 
pacienta nad 30 kg 

Propojovací SpO2 kabel OxiMax, 
délka 3 m

Saturační sensor prstový - gumový, 
pro dospělé 

Saturační sensor prstový, jednorázový, 
pediatrický, váha pacienta 10-50 kg

Saturační sensor univezální „Y“, 
váha pacienta > 1 kg 

Saturační senzor jednorázový, 
kojenecký, váha pacienta 3-20 kg

Saturační sensor jednorázový, 
adhezivní, neonatologický

Saturační sensor na čelo, jednorázový, 
váha pacienta >10 kg

Jednopacientský fi xační pásek 
pro opakovaně používaná čidla

1 ks/bal

1 ks/bal

1 ks/bal

24 ks/bal 

1 ks/bal

1 ks/bal

24 ks/bal 

1 ks/bal

1 ks/bal

24 ks/bal 

1 ks/bal

24 ks/bal  

24 ks/bal 

100 ks/ba

popis produktu množství


