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Orvosi és kórházi műtéti szilikon csövek

Medi-sil kórháztechnikai szilikon csövek

MEDI-SIL szilikon termékcsaládunkba tartozó klinikai – orvosi szilikon csöveinket nagy tisztaságú, töltetlen,
100% HTV szilikon kaucsukból gyártjuk.

Alapanyaguk megfelel a német BgVV, valamint az amerikai FDA CFR 21 part 177.2600 követelményeknek.

MEDI-SIL márkanévvel ellátott szilikon termékeinknél a több mint 26 éves gyártástechnológia során, mindig
fontos szempont, hogy az előállított klinikai-, orvosi-, laboratóriumi szilikon tömlőink, maximálisan megfeleljenek
a 21. századi követelményeknek. Minőségük, mechanikai tulajdonságuk, méretezésük, biztosított legyen az
elvárásoknak, és a többszöri alkalmazásuk során is megtartsák ezen paramétereket.

MEDI-SIL csöveinket olyan speciális felhasználói körnek ajánljuk, ahol fontos szempont és elvárás a nagy
anyagtisztaság, a sterilizálhatóság, a többszöri felhasználhatóság.

Egészségügyi szilikon csöveink elsősorban betegeket ellátó kórházi osztályok, műtök, klinikai, laboratóriumi
intézmények számára készülnek. Speciális tulajdonságaikkal más gumiból készült csövek nem veszik fel a
versenyt. Alapszínük transzparens, áttetsző. Széles hő tartományon belül /-45°C — +180°C/ is megtartják
anyagtisztaságukat, rugalmasságukat, anyagkeménységüket, anyagában színezhetők, hideg- és hőállóak, sós
oldatoknak ellenállnak, hosszú élettartamúak, sterilizálhatók, csírátlaníthatók, nem színeződnek el, jó
vegyszerállók, semmilyen toxikus mellékanyag nem válik ki belőlük.

Alkalmazásuk a modern kori betegellátásban nélkülözhetetlen.

Hőllóságának köszönhetően hővel vagy gázzal is sterilizálhatók és ezáltal többször felhasználhatók.
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Egészségügyi átvezető szilikon csövek
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Egészségügyi minőségű szilikon cső

Egészségügyi szilikon csövek
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Orvosi szilikon cső

Ezen tulajdonságok biztosítják, hogy az egészségügyi területeken alkalmazott szilikon csöveink maximálisan
megfeleljenek a megrendelőink által támasztott igényeknek.

Az évek folyamán egyre speciálisabb és legmodernebb közvetlen a betegekkel érintkező, klinikai és kórházi
intézményekben, laboratóriumokban alkalmazott, vizsgálati, műtéti, eszközök, nélkülözhetetlen részévé váltak a
MEDI-SIL szilikon család termékeink. Labortechnikai eszközök összekötő, áteresztő csöveként, vagy műtéti
eljárások, mint pl. endoscopos- laparascopos műtétek elvezető, elszívó, csöveként.

Elsősorban műtéti szívó-, átmosó drainként, hasi-mellkasi váladék elvezető csöveként, fogászati
nyálelvezetőként, infúzió, és katéter csőként, transzfúziós drainként, műtők, intenzív osztályok, kórtermek
kiépített oxigénrendszereinek elvezető csöveiként, perisztaltikus pumpák összekötő csöveként, váladék elszívó
tartályok leeresztő csöveként, izoláló és jelölő csőként is alkalmazzák MEDI-SIL szilikon tömlőinket.

Raktári készletünkről a standart méretezésű MEDI-SIL szilikon csöveink mindig megtalálhatók. Felmerülő egyedi
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igényű méretek, esetleg szín esetén vállaljuk rövid határidővel történő legyártásukat.

SZILIKONCSŐ GYÁRTÁS VIDEÓ

Szilikon cső szaküzlet cím:

Bondex Kft. szilikon szaküzlet
kis és nagykereskedelme

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16:00 óráig / Sz-V: Zárva

Tel./Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 061 273-0504
Mobil: 06 20 433-0413, 06 20 922-6073, 06 20 946 8122
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva.
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