Plastikowe sondy pokarmowe
(jednorazowe)

polipropylen

miękki elastomer

Plastikowe igły pokarmowe Instech są elastyczne i giętkie,
dzięki czemu zmniejszają urazy i eliminują koszty
czyszczenia oraz możliwość mieszania się składników.

elastyczne sondy są zalecane w celu poprawy dobrostanu
zwierząt w stosunku do tradycyjnych sztywnych, metalowych sond.1

Z

ałożony w 1971 roku, Instech Solomon jest liderem
w projektowaniu i produkcji urządzeń do infuzji,
dozowania i pobierania próbek od zwierząt laboratoryjnych. Produkty są produkowane w USA i dostępne w
Polsce.
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Miękkie, zaprojektowane końcówki w kształcie kulki
pozwalają zmniejszyć ryzyko przypadkowego umieszczenia
w tchawicy i perforacji przełyku.

rurka i port są wykonane z polipropylenu, z tego samego
tworzywa sztucznego wykorzystywanego do produkcji
strzykawek.

Sondy pokarmowe ze stali nierdzewnej
(wielokrotnego użytku)

mosiądz niklowany

stal nierdzewna

te tradycyjne sondy wielokrotnego użytku posiadają rurkę
ze stali nierdzewnej z końcówką w kształcie kulki.

Sprzedawane są proste, ale można je łatwo wygiąć do
żądanej krzywej dla optymalnego ułożenia w przewodzie
pokarmowym zwierzęcia.

Sterylizowane przed dostawą do klienta i gotowe do użycia.
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Elastyczne, plastikowe sondy pokarmowe
Ilość: 250 szt. / op.
(Ilość: 50 szt. / op.)

Sondy pokarmowe ze stali nierdzewnej

Rozmiar przewodu
(Ø wew. x Ø zewn.)

Ilość: 6 szt./op.

Rozmiar przewodu
(Ø wew. x Ø zewn.)

25mm
1.2mm średnica końcówki w
kształcie kulki

24ga (0.4x0.6mm)

młoda

FTSS-24S-25

25mm
FTSS-22S-25

22ga (0.5x0.7mm)

20ga (0.5x0.9mm)

FTSS-20S-25

1.6mm

20ga (0.6x0.9mm)

20ga (0.5x0.9mm)

FTP-18-30
(FTP-18-30-50)

18ga (0.7x1.2mm)

2.0mm
38mm

38mm
FTP-20-38
(FTP-20-38-50)

1.2mm

25mm

30mm
FTP-20-30
(FTP-20-30-50)

dojrzała

25mm

1.2mm średnica miękkiej końcówki

22ga (0.4x0.7mm)

MYSZ

FTP-22-25
(FTP-22-25-50)

FTSS-20S-38

1.6mm

20ga (0.6x0.9mm)

2.0mm

młoda

30mm
2.3mm

100-200gm

38mm
FTP-18-38
(FTP-18-38-50)

18ga (0.7x1.2mm)

51mm

50mm
2.3mm

18ga (0.7x1.2mm)

SZCZUR

FTP-18-50
(FTP-18-50-50)

200-300gm

2.3mm

FTSS-18S-51

18ga (1.1x1.3mm)

76mm

75mm
FTP-18-75
(FTP-18-75-50)

18ga (0.7x1.2mm)

FTSS-18S-76

2.3mm

18ga (1.1x1.3mm)
2.0mm
76mm

78mm
FTP-15-78
(FTP-15-78-50)

2.0mm

15ga (1.2x1.8mm)

FTSS-16S-76

3.0mm

16ga (1.3x1.7mm)
2.8mm

300+gm

100mm
FTP-15-100
(FTP-15-100-50)

15ga (1.2x1.8mm)

3.0mm

CHOMIK, ŚWINKA
MORSKA, KRÓLIK

90mm
FTP-13-90
(FTP-13-90-50)

13ga (1.6x2.4mm)

Wszystkie modele są sprzedawane sterylne. Sugestie dot. gatunków i rozmiarów
sond opracowano na podstawie opublikowanych prac oraz doświadczeń
użytkowników; nie są one ostateczne. Zalecamy sprawdzenie różnych rozmiarów i
ustalenie, która najlepiej będzie pasować. Technika dawkowania jest kluczem do
uniknięcia zranienia zwierzęcia dowolnym modelem sondy pokarmowej.

3.5mm
150mm

FTP-13-150
(FTP-13-150-50)

13ga (1.6x2.4mm)

3.5mm

