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NOVÁ GENERACE ZVLHČOVAČŮ
DÝCHACÍCH PLYNŮ



Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme. 
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. 
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.

Sdílejte naše vize

+420 495 220 206
www.polymed.czZvlhčovač 950

Zvlhčovač MR 950 je prémiový zvlhčovač nové generace, který zaručuje podávání
optimálně zvlhčených a ohřátých dýchacích plynů pacientů od novorozence po dospělé.

Optimální vhlkost
Optimální vlhkost je stav, při kterém naše dýchací cesty
přirozeně ohřívají a zvlhčují vdechovaný plyn na teplotu

37°C a vlhkost 44 mg/L H2O

Optimální vlhkost pomáhá přirozené obraně dýchacích cest
a podporuje účinnou výměnu plynů a ventilaci u zaintubovaných

pacientů. Optimální vlhkost je vyžadována u pacientů
s respirační podporou Optiflow NHF a u pacientů

na neinvazivní ventilaci.

Nastavení komfortu 
Zvlhčovač 950 umožňuje u pacientů na neinvazivní formě respirační podpory

upravit množství tepla a vlhkosti s ohledem na komfort pacienta. 

režim invazivní 
37°C

režim Optiflow 
37°C / 35°C / 33°C

režim maska 
31°C / 29°C / 27°C

Složení zvlhčovače

950™ – Tepelná základna
P 08149  1 ks

950™ – Kazeta snímačů
P 08150  1 ks

950™ – Expirační výhřevný adaptér
P 08151  1 ks

80 000,-

16 990,-

2 990,-



Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme. 
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. 
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.

Sdílejte naše vize

Tepelný zvlhčovač 
s dotykovou obrazovkou

Suchá inspirační 
větev

Automatická vodní 
komora

Expirační větev Evaqua2

Kazeta snímačů

Inspirační větev AirSpiral

Invazivní ventilace pro dospělé

Neinvazivní ventilace pro dospělé

Optiflow Nasal High Flow pro dospělé
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www.polymed.czSystém 950 pro dospělé

950™ Okruh 
pro dospělé
P 08152

2 200,-

Příklady použití

Expirační 
výhřevný adaptér

1 0ks

950™ NIV OKRUH 
pro dospělé
P 08154

1 980,-
10 ks

950™ Okruh 
pro dospělé
P 08152

2 200,-
1 0ks



Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme. 
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. 
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.

Sdílejte naše vize

Tepelný zvlhčovač 
s dotykovou obrazovkou

Suchá inspirační 
větev

Automatická 
vodní komora

Expirační větev 
Evaqua2

ThermAdapt

Inspirační větev AirSpiral

Invazivní ventilace pro novorozence

CPAP pro novorozence

Optiflow NHF pro novorozence
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www.polymed.czSystém 950 pro novorozence

950™ Okruh 
pro novorozence
P 08153

2 900,-

Příklady použití

Expirační
výhřevný adaptér

Kazeta snímačů

1 0ks



Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme. 
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. 
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.

Sdílejte naše vize

Prémiové vlastnosti
systému 950

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Snadné nastavení 
a použití

 ● Integrované snímače

 ● Dotyková obrazovka

 ● Snadné sestavení

Minimální 
kondenzace

 ● ThermAdapt pro novorozence

 ● Inspirační technologie AirSpiral

 ● Expirační technologie Evaqua2

Pokročilá 
ochrana

 ● Kupolová ochrana snímačů 
SensiDomes

 ● Intuitivní alarmy

Prémiový výkon

Snadné
nastavení
a použití

Minimální
kondenzace

Pokročilá
ochrana

Snadné
nastavení
a použití

Pokročilá
ochrana

Minimální
kondenzace



POLYMED medical CZ, a.s.
Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 220 206 / E-mail: obchod@polymed.cz

Respirační podpora dospělých +420 495 220 206
www.polymed.cz

Systém 950 umožňuje
snadný přechod mezi terapiemi napříč kontinuem respirační péče dospělých pacientů.

Respirační podpora novorozenců
Systém 950 umožňuje
snadný přechod mezi terapiemi napříč kontinuem respirační péče novorozeneckých pacientů.

3 režimy 1 typ inspirační hadice 14 denní použití

unikátní režim 1 typ inspirační větve 14 denní použití

Ing. Adam Gřunděl, MBA - Klinický aplikační specialista FPA 
telefon: +420 771 241 956, email: agrundel@polymed.cz

Ing. Karel Michalík - Produktový specialista FPA CZ
telefon: +420 773 777 581, email: kmichalik@polymed.cz

Martin Šišák - Produktový specialista FPA SK
telefon: +421 918 646 800, email: msisak@polymed.sk

Vyzkoušejte prémiový systém 950!
Kontaktujte prosím naše specialisty nebo navštivte www.950.cz


