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Aplikace medicinálního oxidu uhličitého do podkoží
Vhodné i pro karboxyterapii
Certifikované ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY dle zákona 89/2021 Sb.
Přístroj smí obsluhovat pouze odborně zaškolený zdravotnický personál
K aplikátoru injekcí se používají pouze sterilní jednorázové hypoalergenní jehly!
Ocelová láhev s oxidem uhličitým medicinálním není součástí dodávky.
ÚČINKY: vasodilatační, analgetický, reflexní
DÁVKOVÁNÍ: 0,1ml - 50,0 ml na jeden vpich
Instalace nového přístroje, školení, doprava ZDARMA
Záruka: 24 měsíců, záruční i pozáruční servis.

NÁHLÁ PŘÍTOMNOST OXIDU UHLIČITÉHO V PODKOŽÍ






Dráždí vasomotorické centrum encephalobulární i centra vasomotorická v míše,
čímž dochází k zůžení řečiště abdominálního, vyplávení depotní krve a vzestupu krevního tlaku.
Dráždí uvedená centra reflektoricky přes chemoreceptory a zvýšením tlaku působí na baroreceptory.
Rozšiřuje koronální cévy, zlepšuje prokrvení myokardu, zvyšuje tonus a minutový objem.
Dráždí vagus, tím vyvolává bradykardii, pokles krevního tlaku
Hyperkapnie vyvolává acidozu a mění disociační křivku hemoglobinu Je silným periferním
vasodilatátorem

Kontraindikace
 Zánět kůže, podkoží a žil v místě vpichu
 Varikózní syndrom, krvácivé stavy, a strach
nemocného
 Výskyt pigmentových névů v místě vpichu
 Defekty kůže a podkoží v místě aplikace
 Srdeční, plicní nebo ledvinné selhávání
 Horečnaté stavy, akutní infekční onemocnění
 Těhotenství
 Hypertyreóza

Vedlejší/doprovodné účinky
 V místě vpichu krátkodobý pocit pálení, tlak, bolest, svědění, lokální neurovegetativní
reakce atd.
 Místní změny v místě vpichu – erytém, kapilární hemoragie, drobný hematom, alergická
dermatitis v místě vpichu, vyjímečně absces.
 Zvýšená opatrnost u vegetativně labilních jedinců (provokace tachykardie, kolapsových
stavů).
 Dostatečný časový odstup při současně probíhající fyzikální terapií (termoterapie,
kryoterapie, vodoléčba, mechanoterapie, elektroléčba).
 Zvýšená opatrnost při dlouhodobé medikaci (antikoagulancia, antiagregancia, analgetika,
vasodilitancia, kortikoidy, nikotinová substituce).

OBJEDNEJTE SI SADU INDAP INSUF
Chcete zakoupit sadu pro podkožní plynové injekce - insuflaci CO2?
Rádi Vám pomůžeme s výběrem produktů a sestavíme cenovou nabídku.
Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem:
E-mail: info@dimap.cz
Telefon: +420 608 340 621
Možnosti platby:
 Hotově při převzetí na sídle společnosti v Kladně
 Dobírka
 Bankovní převod (zálohová faktura)
Možnosti dopravy:
 Osobní odběr v sídle společnosti v Kladně
 DPD (229 Kč + DPH21%, ZDARMA při koupi sady)
Ověřte si dostupnost v online katalogu: www.dimap.cz/katalog
Školení obsluhy lékařem na aplikaci CO2 do podkoží pacienta není součástí
dodávky (školení provádí externě např. Mudr. Vobořil).
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SADA INDAP INSUF







přístroj INDAP INSUF
medicinální ventil s filtrem a hadičkou
aplikátor
návod
kniha Plynové injekce (Marek, Kolářová)
 5x jehla vzor

PŘÍSTROJ INDAP

Náhradní díl

APLIKÁTOR INDAP

Náhradní díl

REDUKČNÍ VENTIL

Náhradní díl

44.395 Kč s DPH
36.690 Kč bez DPH

31.327 Kč s DPH
25.890 Kč bez DPH

5.796 Kč s DPH
4.790 Kč bez DPH

11.725 Kč s DPH
9.690 Kč bez DPH
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