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Στην ζωή, η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. 
Στην υγεία, η αλλαγή είναι ζωτικής σημασίας. 

Το Set λαρυγγοσκοπίου  της  
σειράς Callisto, υπερβαίνει την 
δοκιμή αντοχής των 15Kg που 
συνίσταται από το ISO 7376 ²

Τα προϊόντα μιας χρήσης μπορούν να 
μειώσουν τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακής  
λοίμωξης, σε σχέση με τα προϊόντα 
πολλαπλών χρήσεων που ενδέχεται να μην 
καθαρίζονται αποτελεσματικά. 
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

4 ΑΝΤΟΧΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  
ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν λιγότερες χημικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται εξαιτίας της εξάλειψης 
της διαδικασίας επανεπεξεργασίας. 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ10
Οι ενσωματωμένες μπαταρίες στις  λαβές της σειράς 
Callisto  διαθέτουν σύστημα ταχείας αποσύνδεσης για 
την εύκολη απόρριψη τους μετά τη χρήση της λαβής και 
δεν περιέχουν υδράργυρο

15kg

Για δωρεάν δείγμα καλέστε στο 210 4321612 ή 
αποστείλατε σχετικό email 

στο dcor@cmedical.gr 

D
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΠΟΡΩΝ
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Ελαχιστοποίηση του κόστους χημικών 
διαλυμάτων απολύμανσης , του 
κόστους συσκευασίας καθώς και κάθε 
κόστους που σχετίζεται με την χρήση 
της λειτουργίας κλιβάνων κ.τ.λ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η εταιρία Timesco προσφέρει 
επιλογές ανακύκλωσης για να μειώσει 
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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Δεν χρειάζεται να περιμένετε για την 
παραλαβή των προϊόντων μετά τη 
διαδικασία καθαρισμού.

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΜΟΝΗ

Δεν απαιτείται χρόνος για τη 
μεταφορά, καθαρισμό και 
επανασυναρμολόγηση των επιμέρων 
τμημάτων του λαρυγγοσκοπίου.  

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΥ

ΕΝΤΟΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ

Προσφέρει κατά μέσο όρο 3 
φορές εντονότερο φωτισμό  από 
τον  προτεινόμενο στο ISO 7376 1
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 €

Ασφάλεια Ασθενούς

 €

Πιο πράσινος πλανήτης Εξοικονόμηση πόρων •  •

Απλά ανοίξτε, χρησιμοποιήστε και 
απορρίψτε. ³

ΕΤΟΙΜΟ 
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ GO

Σημαντικοί Λόγοι 
για την Επιλογή 
Λαρυγγοσκοπίων 
Μίας Χρήσεως  
σειράς Callisto

1. Δοκιμή με λάμα της σειράς Callisto  Macintosh No 3  και της λαβής Callisto με προενσωματωμένη 
μπαταρία της εταιρίας Timesco, μετρημένη σε απόσταση 20 mm από το άκρο της λάμας.  

2. Δοκιμή που διεξήχθη χρησιμοποιώντας τη λαβή λαρυγγοσκοπίου μίας χρήσεως  με προενσωματωμένη 
μπαταρία , με την  λάμα της σειράς Callisto  Macintosh No 3  της εταιρίας Timesco.

3. Αφορά την λαβή Callisto με προενσωματωμένη μπαταρία μόνο.


