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Cégbemutató

A Medifair Kft. 2001-ben alakult, orvosi műszerek, ápolástechnikai eszközök forgalmazását,
szervizelését végzi.
Célkitűzésünk: Olyan nagytudású, megbízhatóan működő, nagypontosságú, gazdaságosan
üzemeltethető műszerek értékesítése kedvező áron, melyek a betegellátás biztonságát
szolgálják, a kórházi informatikai rendszerhez kapcsolhatók.
Ennek a feladatnak a megvalósítására hoztuk létre a jól képzett, nagy tapasztalattal rendelkező
kereskedelmi részlegünket illetve hálózatunkat, akik az orvosokkal, nővérekkel és a kórházi
gazdasági szakemberekkel kapcsolatot tartva valósítják meg célkitűzésünket.
Kereskedelmi tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódik az általunk értékesített termékek
garancia időn belüli és azon túli szervizellátása.
Ezen feladatokat a három főből álló, a gyártó cégek által szervezett szerviztanfolyamokon részt
vett mérnökcsapatunk látja el.
A fenti tevékenységeken túl cégünk egyik divíziója orvostechnológiai tervezéssel foglalkozik.
Egészségügyi létesítmények orvostechnológiai tervezését vállaljuk, mely a létesítéshez
szükséges szakmai programtól kezdve a tanulmányterven át az engedélyezési-, a tender- ill.
kiviteli tervek elkészítését foglalja magában figyelembe véve a létesítéshez szükséges szakmai
minimumfeltételeket.
Kérem, engedje meg, hogy a következő oldalakon egy kis ízelítőt adjunk a termékeink széles
választékából:

Termékeinkről bővebb információt cégünk munkatársaitól kaphat!
Nagy Zsolt
kereskedelmi igazgató
06-30-183-34-31

Mati-Ifkó Titanilla
ügyvezető
06-20-383-85-92

Cégünk a HEDY Medical fecskendős és volumetrikus infúziós pumpáit forgalmazza.

HealFusion fecskendős infúziós pumpa két tudásszintű modellje érhető el.
Az S5 különböző méretű és gyártmányú fecskendőkkel használható.
A

Érintőképernyős, 3,5” színes kijelzővel.
VTBI 0.10-9999 ml/h között, KVO funkcióval. Bólus és antibólus lehetőséggel felszerelt. 1000 esemény tárolására
alkalmas.
Okklúziós nyomás állítható.
Egymásra helyezhető kialakítás.
Megbízható, hosszú élettartamú, könnyű készülék.

S7 PRO

Az
attraktív, kompakt külsejével és moduláris dizájnjával tűnik ki a versenytársak közül.
Különböző méretű és gyártmányú fecskendőkkel használható, bármilyen új típusú fecskendőre
programozható.
Trapéz módban is használható.
Érintőképernyős, 3,5” TFT színes kijelzővel.
VTBI 0.10-9999 ml/h között, KVO funkcióval.
gyorsindítás funkcióval.
2000 esemény tárolására alkalmas. Egymásra
helyezhető kialakítás.
Bólus és anti-bólus lehetőséggel felszerelt.
Okklúziós nyomás állítható. Megbízható, hosszú
élettartamú, könnyű készülék.

i5

Az
volumetrikus pumpa megbízható társ a
gyógyításban. Manuális bólus. Antibólus funkcióval. 5 szintes DPS-sel (Dynamic Pressure
Surveillance), okklúziós alarmmal. Az okklúziós nyomás 5 szinten állítható. 3 szintű riasztás.
A felhasználóbarát interface és a színes, érintőképernyős kijelző könnyű kezelést biztosít Az egymásra
helyezhető kialakításnak köszönhetően könnyen elhelyezhető a betegágy mellett akár állvány nélkül
is.

i7

Az
a volumetrikus pumpák új generációjának tagja.
Attraktív, kompakt és moduláris dizájnja megbízható
segítőtárssá teszi a mindennapos intenzív ellátásban.
Manuális és automatikus bólus funkcióval. FC (flow
compensation) funkcióval, online titrálással (az infúzió
adatai működés közben is változtathatók), 11 szintes
DPS-sel (Dynamic Pressure Surveillance), okklúziós
alarmmal. Programozható gyógyszerkönyvtár. 3 szintű
riasztás.
Day time/night time üzemmód. A felhasználóbarát interface és a színes, érintőképernyős kijelző
könnyű kezelést biztosít. Infúziós workstationhez wifin (opcionális) és RS232-n keresztül is
csatlakoztatható.
Az egymásra helyezhető kialakításnak köszönhetően könnyen elhelyezhető a betegágy mellett akár
állvány nélkül is.

FlowArt® tűmentes csatlakozó rendszerek
FlowArt®

A
tűmentes rendszerek hatalmasa előnye az infekció kontroll mellett a tű okozta
sérülések elkerülése illetve a jelentős költségcsökkentés. Az eszközök PVC és latexmentesek.

SwabArt®

A
fertőtlenítő kupak, minden tűmentes rendszerrel és katéter-fejjel kompatibilis,
nagyon hasznos segítség a tűmentes rendszerek alkalmazásakor, 7 napon keresztüli fertőtlenítést
biztosít.
Az Asset Medical portfóliójában több mint 300 terméket kínál, mindegyik modell elérhető
fényérzékeny kivitelben is.

A Medifair Kft. a német Corpuls gyártó cég defibrillátorait, AED és CPR készülékeit forgalmazza.

corpuls1

A
az ideális megoldás első segítségként: mentőbe, orvosi rendelőbe,
katasztrófavédelem és a tűzoltóság részére. Defibrillátor és betegmonitor egyben. Az egyszerű és
intuitív kezelőfelület (5,7” kijelző) lehetővé teszi a beteg közvetlen és átfogó megfigyelését és
terápiáját. AED-ként és manuális defibrillátorként is használható.

corpuls 3

A
moduláris felépítésével kiváló életmentő eszköz mentőbe, sürgősségi osztályra
illetve bármely olyan kórházi egységbe, ahol defibrillálás előfordulhat.
Egyedülálló és forradalmi kialakítása egyedivé teszi a piacon. Három különálló ás önmagában is
funkcionáló egységre bontható: egy defibrillátorra, egy monitorra és egy páciensegységre.
A készülék kezelése a nagy monitornak és az egyértelmű grafikáknak köszönhetően intuitívan is
biztonságos. 12 elvezetéses EKG, nyomtató, három különböző méretű belső kanál. A készülék extrém
körülmények között is biztonságosan működik (-20°C - +55°C, pornak és felfreccsenő víznek ellenáll).

corpuls cpr

A
a mellkaskompressziós gépek legújabb generációjának egyedülálló tagja.
Éppen folyó reanimáció közben is használható. Az alaplapja röntgenezhető. Újraélesztés közben
szabadon hagyja a páciens mellkasát. Színes kijelzője és egyértelmű ikonjai könnyű és biztonságos
használatot tesznek lehetővé. A nyomásmélység és a nyomásfrekvencia az újraélesztés közben is
változtatható. Praktikus hátizsákban szállítjuk.

TETRAGRAPH
az új generációs TOF monitor

A Tetragraph monitor stimulálja, méri, analizálja és kijelzi azoknak a betegeknek az
izomfunkcióit, akik a műtét során neuromuszkuláris blokkolót kapnak. A készülék valós
idejű adatokat közöl, a rendszer kevesebb, mint 30 mp. alatt áll fel.
A rendszer előnyei:
- a kart nem kell szabadon hagyni, maradhat a műtéti takaró alatt, nem
akadályozza az orvos mozgását
- extra gyors rendszerfelállás, a készüléket nem szükséges kalibrálni
- egyszerűen
használható,
az
egyszerhasználatos
TetraSens
szenzor
megakadályozza a kontaminációt
- EMG technikán alapuló megbízható és precíz adatok
A rendszer része a TOF monitor készülék, az egyszerhasználatos TetraSens öntapadó
szenzor és az összekötő kábel.

Az Augustine Biomedical cég többször használatos
újdonság a magyarországi piacon.

HotDog® betegmelegítő készüléke

HotDog®

A
egy korszerű, levegő- és vízmentes preoperatív betegmelegítő rendszer, azaz
használatával jóval hatékonyabban elkerülhetőek a fertőzések.
A rugalmas, könnyű, polimer szövetből készült melegítő paplan egyidőben alulról és felülről is
melegíti a pácienst. Ezáltal biztosít sokoldalú, költséghatékony és rendkívül effektív melegítést az
operáció előtt.
A paplan gyorsan melegszik fel és hűl le, a beteggel érintkező pontjain folyamatosan monitorozza a
hőmérsékletet, így teljes biztonságot nyújt a teljes melegítési folyamat alatt.
A paplan könnyen fertőtleníthető és különböző formákban kapható.

Vérplazma melegítő
A Plasmatherm vér- és vérkészítmény olvasztó és melegítő készülék. 4 zsák együttes, protokoll
szerinti, kontrollált száraz melegítése hőmérséklet cirkulációval. A lekerekített, sima felületek
miatt könnyen fertőtleníthető, tisztán tartható, korrózió ellen védett készülék, biztonsági önteszt
programmal, nagy, jól olvasható LCD kijelzővel. Az átlátszó készüléktető az olvasztás
nyomonkövethetőségét szolgálja. Menürendszerű kezelés. Fény és hangjelzés riasztás esetén.
Csöpögés, szivárgás elleni védelemmel ellátva a kontamináció és a fertőzés elkerülésére.
Szivárgáskor a készülék riaszt, és automatikusan leáll.

Cumisüveg melegítő, anyatej pasztörizáló

•
•
•
•
•

Száraz hővel történő melegítés
Könnyen tisztítható, fertőtleníthető
6 vagy 10 üveg elhelyezésére alkalmas
Cumisüveg melegítő:
+60ºC-ig állítható melegítési hőmérséklet
Pasztörizáló:
+63ºC-on 30 percig történő pasztörizálás

Melegítőszekrény
A Warming Center folyadékok (üvegek,
palackok, zsákok, fecskendők, stb.), textíliák
melegítésére, melegen tartására. Két fiókos
vagy 9 polcos kialakítás. A fiókokba kb. 18-18
db 1 literes üveg fér el. Digitális hőmérsékletkijelzés és állítható hőmérséklet-tartomány:
Folyadékok esetén: +35°C - +40°C
Textília esetén:
+41°C - +55°C
Beépített túlfűtés elleni védelem és riasztási
funkció nyitva hagyott fiók esetén. Megengedett
maximális töltőtömeg fiókonként 22 kg.
Könnyen mobilizálható nagyméretű kerekei
miatt, melyekből 2 fékezhető.
Külső mérete: 529 x 912 x 698 mm (szélesség x
magasság x mélység)
Opcionálisan akkumulátorral is bővíthető.

Testmelegítő berendezés
Típus:

Cocoon CWS 5000
Gyártó: Care Essentials

Infúziós állványra és ágy végére is erősíthető berendezés, amely
a környezeti levegőn kívül négy választható hőmérsékletű
(34C, 40C, 43C, 46C) meleg steril levegőt állít elő, és azt
az egyszerhasználatos matracba fújja. A matracok mikropórusú
lukakkal vannak ellátva, ami konstans és biztonságos
melegítést biztosít. A különböző méretű és fazonú matracokkal
a beteg a műtőben úgy betakarható, hogy csak a szekció helye
marad szabadon. A postoperatív szakban, állapotának megfelelő
matraccal védik a beteg testét a lehűlés ellen, ezzel meggátolva
a lehűlés okozta keringési elégtelenséget a vele járó
komplikációkkal együtt.

Gördíthető elválasztó paravánrendszer

A minőségi betegellátás és ápolás szempontjából a Silentia elválasztó paravánok - azáltal, hogy
két betegágy vagy vizsgálóágy közé helyezhetők - az ápolási munkafolyamatok közben, a betegek
látogatásakor, orvosi vizitek alkalmával, a vizsgálatok közben elsősorban a betegek komfortérzetét
javítják.
Mobilitását és méreteit tekintve a terméket úgy tervezték, hogy bármilyen kialakítású vagy
elrendezésű kórteremben könnyen alkalmazható legyen.
A Silentia paravánt egy mozdulattal rögzíthetjük vagy lecsatlakoztathatjuk a speciálisan erre a
célra kialakított sínről. A rögzítő sínt falra, ágysávra vagy gurulós kocsira lehet fixen felszerelni, illetve
a padlóhoz is rögzíthető. Ehhez a gyártó különböző típusú és méretű tartozékokat biztosít, az adott
helyiségek kialakításának (ágy lámpa sáv, energiaellátó sáv, medikai sín, stb..) megfelelően. A paraván
stabilitását, mozgathatóságát segítik még a 3 lamellánként elhelyezett jól fékezhető antisztatikus
kerekek is. A Silentia paraván praktikusan 5, 7, 9, 11, 13 és 15 lamellás változatokban rendelhető.
EasyClean: a Silentia paravánt anyagminőségében és technológiájában úgy alakították ki, hogy
könnyen és jól lehessen bármilyen felületfertőtlenítő vagy tisztítószerrel takarítani még azokat a
felületeket is ahol a lamellák összeérnek.
A felhasználók igényeit figyelembe véve a termék esztétikus megjelenését segíti, hogy különböző
színekben gyártják, így jól illeszthető az adott helyiség vagy kórterem színvilágához. A PhotoPanel
sorozat termékei esetén a paravánt egyedi fényképpel, logoval is kérheti!
8 féle színben rendelhető: fehér, óceán kék, szavanna, papyrus, halvány zöld, tropical,
birch, calvados

Az angol Marsden cég mérlegei a precízió és a megbízhatóság nagykövetei.

M-999

2019-es innovációjuk az
páciens transzport mérleg, mely egy átfektető lap és egy
mérleg egyben! A szerkezet a kritikus állapotban lévő, immobil betegek azonnal pontos
testsúlymérését teszi lehetővé, így biztosítva a pontos gyógyszeradagolást.

A mérleg 250 kg-ig mér. Mind a sürgősségi osztályon, mind pedig a kardiológiai és intenzív
osztályokon is jól használható – segíti a beadandó gyógyszer mennyiségének pontos kiszámítását.
A Marsden cég kínálatában megtalálhatóak a csecsemőmérlegek, a legkülönfélébb ágymérlegek és
kerekesszék mérlegek is.

Gyógyszer, vér és plazma hűtőszekrények
Gyártó: Philipp Kirsch GmbH
- Kifejezetten medikai felhasználásra
kifejlesztett készülékek
- 80 - 700 liter űrtartalom
- digitális vezérlés
- digitális hőmérsékletmegjelenítés
- esztétikus és biztonságos kivitel
- a felhasználó igénye szerinti kialakítás
- zárható ajtók
- üvegajtós kivitel is
- belső levegőcirkuláció
- könnyen tisztítható belső tér
- a kabintérben uralkodó hőmérsékletet, és
egyéb működési adatot a készülék belső
memóriában tárolja, melyek USB vagy LAN
csatlakozáson keresztül számítógépre
letölthetők, kiértékelhetők.
- akusztikus és vizuális riasztási funkciók,
pl.: hálózat kimaradás, nyitott ajtó,
hőmérsékletriasztási határ átlépése esetén

FRIMED

Cégünk a
választékát kínálja.

olasz hűtőgyártó cég medikai hűtő- és fagyasztószekrények széles

Laboratóriumi és gyógyszertári hűtőik 100-tól 1400 literes nagyságig kaphatók. A galvanizált
acél ház masszív, strapabíró készüléket rejt.
Ezek a hűtőszekrények +2°C és +12°C között állíthatók be, a gyári beállítás +4°C.
A vérhűtő szekrény modellek 100 és 1400 literes űrtartalom között kaphatók. Beállítható
hőmérséklet +2°C és +6°C, a gyári beállítás +4°C.
A kombinált hűtő- és fagyasztó szekrények 200 és 700 liter közötti űrtartalommal rendelkeznek. A
hűtő rész hőmérséklete +2° és +12°C között állítható, a gyári beállítás +4°C. A fagyasztó rész
hőmérséklete -10°C és -30°C között állítható, a gyári beállítása -25°C.
A laboratóriumi fagyasztó készülékek szintén 100 és 1400 liter űrtartalom között mozognak. A
beállítható maximális hőmérsékletek -25°C, -30°C és -40°C.

Videólaringoszkóp
Egyszerhasználatos és szemi-egyszerhasználatos kivitelű, rendkívül jó manualitású
videólaringoszkóp, amely tökéletes vizibilitást biztosít – a spanyol Prodol cég gyártásában. Az
oldalán kialakított vezető hüvelynek köszönhetően a tubus egyszerűen, gyorsan és biztonságosan
behelyezhető. A videó funkció elérhető a termékhez kapható WiFi kamerával illetve akár saját
mobiltelefonnal is - az Airtraq-hez tartozó applikáció a Google play valamint az App Store-ból is
ingyenes letölthető

Airtraq SP

Az
egyszerhasználatos eszköz 4 különböző
méretben kapható
(2,5-től 8-as tubusméretig)
Beépített LED fényforrással, levehető
optikai fedél résszel, melyre illeszthető
okostelefon adapter, vagy az Airtraq
Wifi kamera, vagy gyártótól független
külső endokamera.
Könnyen kezelhető, portábilis.

Airtraq AVANT

Az
szemi-egyszerhasználatos
verzióban a dokkoló állomás és
a 100 intubálásra használható
optikai rész 50 lapoc rendelése
esetén ingyenes.

Az okostelefon adapter segítségével az orvos saját mobiltelefonjával nézheti, rögzítheti az intubálás folyamatát. Kiválóan
alkalmas oktatási célokra – az intubáció utólag visszanézhető,
kiértékelhető.

http://www.intubalas.hu

A spanyol Medical Modular System medikai bútorai és tárolási rendszerei egyedi és praktikus
megoldást jelentenek a kórházi környezetben.

MMSlog®

Az
rendszer a kórházon és osztályon belüli szállítás megoldására biztosít moduláris
rendszerben tervezhető kocsikat.

MMSlog Kanban®

Az
rendszere a fogyóanyag raktár készletének naprakészen
tartásában és rendszerezésében nyújt felülmúlhatatlan segítséget. Számítógépes rendszere
összekapcsolható a kórházi informatikai rendszerrel is.

MMStex®

Az
rendszer a kórházi textília szétosztásában és begyűjtésében nyújt segítséget a
felhasználónak. A rendszer szintén modulárisan építhető fel.

Antidecubitus rendszer

A készülék egy pumpából és 3 féle, hozzá választható matracból áll. A pumpa kisméretű
berendezés, amely alternáltan biztosít nyomást a matrac felé. A matracok egészségügyi célokra
kifejlesztett PVC-ből készülnek, kétkamrás rendszerűek. A matracok biztonságosan rögzíthetők a
betegágyra, így a betegek számára komfortérzést biztosít. Az alternáló és pulzáló mozgás hatására
megakadályozza a decubitus kifejlődését, ezért kiválóan alkalmazható a decubitus prevencióra.
Fertőtlenítése a hazai gyakorlatban alkalmazott felületfertőtlenítő szerekkel lehetséges.
A BioMatrix rendszer 40-150 kg közötti betegek kezelésére alkalmas.

Nagyteljesítményű antidecubitus rendszerek

Háromutas rendszerek, melynek hatására kisebb felületen fekszik fel a beteg, aminek
következtében optimálisabb a perifériás keringése, hatékonyabb a decubitus elleni küzdelem.
A rendszereket kompresszorral, huzattal, CPR funkcióval, típustól függően 17 vagy 20 részes
matraccal szállítjuk közepes és/vagy nagy rizikójú betegek részére.
A kompresszorok nyomáscsökkenés esetén típusfüggően akusztikusan és vizuálisan riasztanak.
A folyamatos nyomásváltoztatás helyett szükség esetén lehetőség van statikus üzemmódot
választani.
Opcionális a matracba épített nyomásérzékelő, amely a beteg pozíciójának megfelelően
szabályozza a nyomást.
Matracméret:
200x90x13-23cm (néhány 80 vagy 120 cm szélességben is rendelhető)
Terhelhetőség: max. 200kg / 250kg

Betegrögzítő eszközök

Betegrögzítő hevederek mágneses gyorsrögzítőkkel. A rögzítés csak egy speciális eszközzel oldható.
Többféle típusban és méretben kaphatóak. Moshatók, fertőtleníthetők.

Rögzítők, decubitus prevenció eszközei
A tubusrögzítés forradalmasított változata – egyszerű, biztonságos, kényelmes

Tracheostomiás
tubusrögzítők és alátétek

Méretre vágható rögzítők,
ragasztható kanülrögzítő,
szondarögzítők,
gyerek kar- vagy lábrögzítők

www.its-novo.de

Betegmozgatást könnyítő eszközök

A Medicare spanyol cég betegmozgató eszközei a mindennapi betegápolás és betegmozgatás
feladatait könnyítik meg az ápoló személyzet számára. Legyen szó ágyon belüli mozgatásról, ágyból
való kiültetésről vagy kerekesszékbe való rögzítésről, a Medicare minden helyzetre kínál
megoldást.

Centrális és perifériás katéterek,
időszakos és tartós kanülök
hemodialízishez és apheresishez
Gyártó: Medcomp Co.
- behelyezésük percután történik, a
vena jugularis interna-ba, vena
subclavia-ba, vagy a vena
femoralisba
- az időszakos katétereket rövidebb
idejű használatra míg a tartós
kanülöket hosszantartó, évekig
történő használatra tervezték
- cégünk forgalmazza katéterezéshez
szükséges eszközöket, valamint
kiegészítőket is

