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Mediq Suomi
Me Mediq Suomi Oy:ssä palvelemme suomalaisia terveydenhuollon ja laboratorioalan ammattilaisia. Olemme 
terveydenhuoltoalan ratkaisu- ja kokonaistoimittaja sekä luotettava yhteistyökumppani. Tarjoamme laitteita, 
tarvikkeita ja palveluita, joilla parannetaan potilaiden elämänlaatua. Tuemme terveydenhuoltoalan toimijoita, 
jotta he voivat tuottaa parasta mahdollista hoitoa.

Tarjoamme korkeatasoista teknistä palvelua 
kaikille edustuksessamme oleville laitemerkeille. 
Säännöllinen huolto varmistaa laitteiston toi-
mivuuden ja tarkkuuden kustannustehokkaasti 
laitteiston koko elinkaaren ajan. Myös tieto- 
ja tuotantojärjestelmät päivittyvät kätevästi 
huoltotoimenpiteiden yhteydessä.

Yhteystiedot:
Ilmaisnumeromme 0800 180 018
palvelee arkisin klo 8–16
tekninenpalvelu@mediq.com
www.mediq.fi/tekninenpalvelu

Tekninen palveluAsiakaspalvelu
Asiakaspalvelumme on 
avoinna arkisin klo 8–16. 
Nettikauppa palvelee  
24 h vuorokaudessa 
kotisivuillamme  
www.mediq.fi    webshop

Tilaukset:
Puhelin 020 112 1510 
asiakaspalvelu@mediq.com

Tarjouspyynnöt: 
tarjoukset@mediq.com
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Luettelossa mukana paljon uutuustuotteita!

UUTTA MEDIQILLÄ

ERBE VIO 100 C 
-diatermialaite

HEINE DELTAone ja 
HEINE DELTA 30 
-dermatoskoopit

GSI NOVUS 
vastasyntyneiden 
AABR/OAE- 
seulontalaite

CUBEscan BioCon-1100 
3D-ultraäänilaite 
virtsarakon 
tilavuuden
mittaamiseen

NDD Easyone Air- ja 
NDD Easy on-PC
-spirometrit

Masimo Rad-G 
-pulssioksimetri

HEINE OMEGA 600 
epäsuora 
oftalmoskooppi

UUTTA MEDIQILLÄ

Medela- 
rintapumput

3M Littmann -stetoskoopit
Saimme 3M Littmann -stetoskoopit 
edustukseemme vuoden alusta. s. 4 s. 7

s. 9 s. 14

s. 15 s. 21

s. 24

s. 26
s. 26

Tuotevalikoimamme ja monipuoliset tuotetiedot löydät 
aina verkkotuoteluettelo Mediq tuoteluettelosta koti-
sivuiltamme. Mediq tuoteluetteloon ei tarvitse kirjautua, 
joten tiedot ovat vapaasti nähtävillä yhdessä paikassa. 
Päivitämme tuotetietoja jatkuvasti, joten täältä näet 
tuoreimman tiedon. Pääset luetteloon kotisivuiltamme 
tai suoraan: tuoteluettelo.mediq.fi 

Tutustu tuotteisiin 
silloin kun sinulle sopii! 

3M Littmann CORE 
Digital -stetoskooppi
- tämä ei luettelossa
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Stetoskoopit
3M™ Littmann® -stetoskoopit
3M Littmann -stetoskoopeissa on säädettävät kuuntelukaaret ja pehmeät korvakappaleet.  
Mekaanisten Littmann-stetoskooppien säätyvän teknologian ansiosta voit kuunnella eri taajuuksia 
helposti säätelemällä rintakappaleeseen kohdistuvaa painetta. Littmann-stetoskoopeissa on 
erinomainen akustinen suorituskyky ja käyttömukavuus.

UUTTA

Erinomainen akustinen herkkyys mahdollistaa yksityiskohtaisen 
diagnostisen auskultoinnin. Hyödyllinen tehohoidossa ja muissa 
vaativissa olosuhteissa. Säätyvä kaksipuolinen rintakappale 4,3 cm ja 
3,4 cm halkaisijalla. Kaksikanavainen kuunteluputki. 3M akustisen suo-
rituskyvyn taso 10/10. Pituus n. 69 cm, paino n. 177 g. Takuu 7 vuotta. 

Cardiology IV -sarja

Luotettava kliininen työkalu potilaan fyysiseen arviointiin ja 
valvontaan. Kaksipuolinen rintakappale 4,3 cm ja 3,4 cm 
halkaisijalla. Muunneltava avoin suppilo sekä säätyvä kalvo. 
3M akustisen suorituskyvyn taso 8/10. Pituus n. 69 cm, 
paino 150 g. Takuu 5 vuotta.

Classic III -sarja

Varustettu kaksipuolisella rintakappaleella, halkaisijat lasten mallissa 
3,4 cm ja 2,7 cm ja vastasyntyneiden mallissa 2,8 cm ja 1,7 cm. 
Ei säätyvä kalvo. Suunniteltu pienille potilaille. 3M akustisen suoritus-
kyvyn taso 8/10. Pituus n. 71 cm, paino 105 g / 95 g. Takuu 3 vuotta. 

Classic II -lasten ja vastasyntyneiden sarja

Mediqin tuotenro Valmistajan tuotenro Väri

1203789 6152 Musta/kiiltävä

1203788 6184 Viininpunainen/kiiltävä 

Mediqin tuotenro Valmistajan tuotenro Väri

1203767 5620 Musta/kiiltävä

1203805 5622 Laivastonsininen/kiiltävä 

Mediqin tuotenro Valmistajan tuotenro Väri

1203771 2113 Musta/kiiltävä (lasten)

1203772 2114R Punainen/kiiltävä 
(vastasyntyneen) 

SAATAVANA PALJON ERI VÄREJÄ, KYSY LISÄÄ ASIAKASPALVELUSTA!

2797
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Erinomaiset akustiset ominaisuudet. Laadukas kalvo, 
Ø 44 mm. Yksiletkuinen rakenne, erinomainen äänen
siirtyminen. Yhdistetty kaksoisrintakappale, jossa on kaksi
valinnaista taajuusaluetta: laadukas kalvo toisella puolella ja
suppilomainen kaikupää toisella puolella. Kalvon halkaisija
44 mm, mikä takaa erinomaiset akustiset ominaisuudet ja
äänen siirtymisen. Suppilon halkaisija 30 mm.

• Mediqin tuotenumero
1005355

• Valmistajan tuotenumero
M-000.09.942

HEINE GAMMA 3.3 
akustinen stetoskooppi

Tekniset tiedot kuten GAMMA 3.2.  
Pienempi kosketusalue (31 mm) tekee GAMMA 3.3:sta 
erinomaisen lasten tutkimiseen.

• Mediqin tuotenumero 1005357
• Valmistajan tuotenumero M-000.09.943

Suunniteltu erityisesti kardiologiaan. Poikkeukselliset akustiset ominaisuudet 
erityisesti sydämen taajuusalueella. Yhdistetty kaksoisrintakappale, jossa on kaksi eri 
taajuusaluetta. Voit valita kaksoiskalvon puolen tai kaikusuppilon puolen. Suoritus-
kykyinen kaksoiskalvo, 45 mm halkaisija takaa ihanteellisen äänen siirtymisen ja 
täydellisen ihokosketuksen poikkeuksellisen hyvää äänentoistoa varten. "Kaksi letkua 
yhdessä" -rakenne parantaa toimivuutta. Taipuisa, mutta taittumaton. Poikkeukselli-
sen hyvä äänenlaatu. Sisältää korvaoliivit (suuri/pehmeä) ja vaihtoparin (pieni/kova) 
äänenvaimennusta varten.

• Mediqin tuotenumero 1005243
• Valmistajan tuotenumero M-000.09.944

BOSO BOLI

Aikuisille,
kaksipuolinen 
rintakappale

BOSOSCOPE CARDIO

HEINE GAMMA 3.2 
akustinen stetoskooppi

Boso-stetoskoopit

Mediqin tuotenro Väri Valmistajan tuotenro

1202476 musta 740-0-100

1202475 pinkki 740-0-100P

Mediqin tuotenro Väri Valmistajan tuotenro

66135 musta 700-0-100

HEINE-stetoskoopit

HEINE GAMMA C3 kardiologinen stetoskooppi
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HEINE LED HQ -otoskoopit 
ja -oftalmoskoopit

HEINE LED HQ tarkoittaa käytännössä 
laadukasta LED-valoa ja pitkää käyttöikää. 
LED-tuotteiden takuu kattaa takuun 
värintoistolle; värilämpötila, kirkkaus ja 
valon tasalaatuisuus säilyvät läpi takuu-
ajan. LEDien käyttöikä on käytännössä 
rajaton (tyypillisesti 100 000 tuntia) eli 
se on huoltovapaa koko ajan – ei poltti-
moiden vaihtotarvetta. HEINEn BETA- 
kädensijat eri latausvaihtoehdoilla ja 
LED-valolla – valittavissa oleva valikoima 
on laaja ja monipuolinen. 

BETA 200 LED ja 400 LED -otoskoopeissa on kokometallirunko 
ja naarmuuntumista torjuva lasioptiikka, jotka takaavat pitkän ja 
huoltovapaan käyttöiän. Voit valita tarpeesi mukaan linssin 
suurennoksen, BETA 200 LED -mallissa 3 x suurentava linssi ja 
BETA 400 LED -mallissa 4.2 x suurentava linssi. Heinen oto- 
skoopeissa on hyvä syväterävyys, joka tuottaa terävän syvyys- 
vaikutelman käytännöllisellä työskentelyetäisyydellä. 

Kuituoptinen valaisu mahdollistaa korvakäytävän ja täryontelon 
tasaisen, kirkkaan valaisun ja esteettömän näkökentän. LED HQ 
-valaisun uusi standardi takaa optimaalisen värintoiston tarkem-
paa diagnoosia varten, punainen on punaista ja sininen sinistä.
Värintoistoindeksi on >97, maksimiarvon ollessa 100. Etuna myös
portaaton kirkkauden säätö 100–3 %, vain HEINElta.

Malli Käyttöjännite Mediqin tuotenro Valmistajan tuotenro

BETA 200 LED 3,5 V 1205162 B-008.11.500

BETA 400 LED 3,5 V 1205161 B-008.11.400

HEINE BETA® 200- ja 400 LED 
kuituoptinen (F.O.) otoskooppi
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BETA 200 LED kuvioaukotBETA 200S LED kuvioaukot

Malli Käyttöjännite Mediqin tuotenro Valmistajan tuotenro

BETA 200S LED 3,5 V 1205164 C-008.30.120

BETA 200 LED 3,5 V 1205165 C-008.30.100

HEINEn huoltovapaat LED HQ -oftalmoskoopit soveltuvat hyvin terveys- 
asemilla suoritettavaan silmän perustutkimukseen ja myös päivystyksessä 
tehtävään vaativampaan silmäntutkimukseen. BETA 200 LED- ja 200S LED 
-mallit sisältävät kattavan määrän suodattimia ja kuvioaukkoja. BETA 200S LED
-malli mahdollistaa silmälääkäreille vielä tarkemman tutkimuksen ja mukautuu
suurempiin taittovirheisiin hyvin 28-linssisen Rekoss-kiekon avulla +/- 1D välein.
Potilastyytyväisyyttä lisää valon kirkkauden säätö portaattomasti 100–3 %.
Ainutlaatuinen pölytiivis rakenne ja alumiinirunko suojaavat tarkkuusoptiikkaa
ja lupaavat instrumentille pitkän käyttöiän.

HEINE BETA® 200S- ja 200 LED 
-oftalmoskoopit

HEINE OMEGA 600 
epäsuora oftalmoskooppi

HEINE OMEGA 600 indirekti oftalmoskooppi monipuolisilla säädöillä 
varustetulla pääpannalla on markkinoiden kevyin indirekti oftalmoskooppi. 
Eri pupillikokojen ja reuna-alueiden paras mahdollinen 3D-kuvantaminen 
stereoskooppisen säätötekniikan ansiosta. Kirkkain ja terävin silmänpohja-
näkymä loistavan värintoiston sekä lasioptiikan vuoksi. Pölytiivis rakenne, 
optiikka asennettu alumiiniseen runkoon. Optimaalinen kirkkaus sekä 
potilaalle että lääkärille. Erittäin hyvä näkymä heijastamattoman etulinssin 
vuoksi. VisionBOOST -toiminto takaa jopa 20 % paremman näkymän 
verkkokalvosta kaihipotilailla. Optiikkayksikön intuitiivinen lukitus mah-
dollistaa korkeuden, etäisyyden ja kulman helpon säätämisen. Ergonomia 
mukautuu vasen- ja oikeakätisille. Paras optiikka, 
terävä kuva ja erinomainen värientoisto. 
Keltainen, sininen ja red free suodatin. 
Erittäin kevyt litium-polymeeriakku, 
kesto jopa 8 tuntia. Huoltovapaa, 
helppo puhdistaa. Johdoton.

• Mediqin tuotenumero 1203743
• Valmistajan tuotenumero

C-008.33.612

UUTTA
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BETA4 NT -KÄDENSIJA LI-ION AKULLA JA 
VARAUSTILAN NÄYTÖLLÄ

HEINE BETA4 -kädensijat edustavat uuden ajan energianhal-
lintaa. Kädensijat toimivat LED-pääosilla latausten välillä jopa 
6 viikkoa. Lataus tapahtuu nopeasti, noin kahdessa tunnissa 
4 NT -pöytälatauslaitteella. Litiumioniakku; ei ”muisti-ilmiötä”, 
voit ladata kädensijaa miten haluat huolehtimatta akun tilasta. 
Akussa on suuri kapasiteetti, yli kaksinkertainen verrattuna 
aiempiin NiMH-akkuihin. BETA4 NT -kädensijan pohjassa 

BETA4 NT -PÖYTÄLATAUSLAITE 
(soveltuu BETA4 NT -kädensijoille)

BETA4 USB -KÄDENSIJA LI-ION AKULLA 
JA LATAUSLAITTEELLA

HEINE ALLSPEC -KERTAKÄYTTÖSUPPILOT 
BETA 400 LED- JA BETA 200 LED -OTOSKOOPPEIHIN

Halkaisija Mediqin 
tuotenro

Valmistajan 
tuotenro

Pakkaus-
koko

Ø 2,5 mm 22757 B-000.11.128 50 kpl

Ø 4,0 mm 23525 B-000.11.127 50 kpl

Ø 2,5 mm 1501276 B-000.11.151 250 kpl

Ø 4,0 mm 1501277 B-000.11.150 250 kpl

Ø 2,5 mm Ø 4,0 mm

PNEUMAATTISET KÄRKIOSAT JA 
OTOSKOOPIN PALKEET

Tuote Mediqin
tuotenro

Valmistajan
tuotenro

Pneumaattinen kärkiosa lasten 
kk-suppiloon 3 mm, 40 kpl

26319 B-00011141

Pneumaattinen kärkiosa aikuisten 
kk-suppiloon 5 mm, 40 kpl

26326 B-00011142

Musta palje, Ø 4 cm 37051 B-000.11.240

Ø 3 mm

Ø 5 mm

• Mediqin tuotenumero 1207531
• Valmistajan tuotenumero X-007.99.396

oleva oranssi merkkivalo kertoo lataustarpeesta. BETA4 NT 
-kädensijat soveltuvat vain 4 NT -latauslaitteeseen. Otathan
yhteyttä tuoteasiantuntijaan, jos haluat päivittää vanhaa laite-
kantaa uudempaan. Uutena mallina voit valita pöytälataus-
laitteen sijaan myös USB-kädensijan, jota ladataan pohjaan
liitettävällä verkkolatauslaitteella.

• Mediqin tuotenumero 1207533
• Valmistajan tuotenumero X-007.99.388

• Mediqin tuotenumero 1207536
• Valmistajan tuotenumero X-002.99.494

USB-
LATAUS

HEINE BETA®4 -kädensijat ja latauslaitteet 

HEINE-otoskooppitarvikkeet
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HEINE DELTA 30

HEINE DELTAone

Yksi napin painallus vaihtaa polarisoivan ja polarisoimattoman valon välillä, ilman 
kontaktilevyjen vaihtoa. Akromaattinen optinen linssi ja tarkennusjärjestelmä mah-
dollistavat 10-16x suurennoksen ja erinomaisen värintoiston. DELTA 20 T soveltuu 
hyvin käytettäväksi poliklinikoilla, vastaanotolla ja toimenpiteiden suunnittelussa. 

DELTA 20 T DERMATOSKOOPIN PÄÄOSA BETA-KÄDENSIJOIHIN, 
SOVELTUU LADATTAVILLE- JA PARISTOKÄDENSIJOILLE
• Mediqin tuotenumero 1203105
• Valmistajan tuotenumero K-008.34.221

HEINE DELTA® 20  T

HEINE-dermatoskoopit

HEINE DELTAone musta
• Mediqin tuotenumero 1209993
• Valmistajan tuotenumero

K-210.28.305

DELTA 30 on laadukas dermatoskooppi, joka on 
tarkoitettu päivittäiseen käyttöön sairaaloissa ja 
klinikoilla. Sitä voidaan käyttää sekä kosketuksellisena 
että kosketuksettomana instrumenttina polarisoidulla 
ja polarisoimattomalla valolla. Vastakehitetty linssi-
järjestelmä takaa kristallinkirkkaan kuvan, jonka todel-
linen näkökenttä on peräti 30 mm. HEINE DELTA 30 
on analoginen dermatoskooppi, jota voidaan käyttää 
myös digitaaliseen dokumentointiin yhdessä Apple- 
ja Android-puhelimille tarkoitetun HEINE-suoja- 
kuoren/adapterin kanssa.

• Mediqin tuotenumero 1209168
• Valmistajan tuotenumero K-230.28.305

HEINE DELTAone -dermatoskooppi mahtuu taskuun. Se on pieni ulkoa, 
mutta suuri sisältä. HEINE-tarkkuusoptiikka ja erinomainen värintoisto 
LED-tekniikalla tuottavat selkeän ja kirkkaan kuvan. Polarisoiva ja 
ei-polarisoiva valo. 10 x suurennus ja kontaktilevy asteikolla. Ladattava 
Li-ion-akku. Digitaalinen dokumentointimahdollisuus. Värivaihtoehdot
valkoinen ja musta.

IHOMUUTOSTEN TARKKAAN DIAGNOSOINTIIN JA DOKUMENTOINTIIN

HEINE DELTAone valkoinen
• Mediqin tuotenumero 1208642
• Valmistajan tuotenumero

K-211.28.305

UUTTA

UUTTA
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HEINE EN 200 -seinäkeskus 
EN 200 on täydellinen vastaanottohuoneen diagnostinen keskus, joka 
soveltuu hyvin päivystyksen tutkimushuoneisiin ja lääkärien vastaanotto- 
huoneisiin. Aseta tilaa säästäen diagnostiset laitteet seinäkeskukseen. 
Valitsemalla käyttöösi LED-instrumenttien pääosat saat arjesta huolto- 
vapaata, ei polttimoiden vaihtoa! HEINE LED HQ -laatu takaa instrumen-
tille noin 100 000 käyttötuntia viiden vuoden takuulla.

Mediqin tuotenro Valmistajan tuotenro Tuote

1206896 X-095.12.250 Seinälatauslaite EN 200 kahdella kädensijalla, 
ilman pääosia

1209660 A-095.12.208 Seinälatauslaite EN 200, sisältää BETA 400 LED 
-otoskoopin pääosan ja BETA 200 LED -oftalmo-
skoopin pääosan, monikäyttöisiä suppiloita 4 kpl

1209661 A-095.12.209 Seinälatauslaite EN 200, sisältää BETA 200 LED 
-otoskoopin pääosan ja BETA 200 LED -oftalmo-
skoopin pääosan, monikäyttöisiä suppiloita 4 kpl

1208891 B-000.11.149 Suppiloteline EN 200 All Spec

EN 200 on seinälatauslaite, jonka voit suunnitella vaatimustesi mukaiseksi monipuolisilla 
diagnostisilla ratkaisuilla. EN 200-seinäkeskukseen on mahdollista liittää HEINEn LED- tai 
XHL-valaisulla olevia otoskoopin-, oftalmoskoopin- tai dermatoskoopin pääosia. Spiraali-
johto antaa 3,5 metrin liikkuvuuden käyttäjälle ja kädensija HEINEn tarjoaman kirkkauden-
säädön 100–3 % käyttövalmiustoiminnolla. Näin instrumentin valo syttyy haluamallasi 
kirkkaudensäädöllä ottaessasi kädensijan käyttöön ja myös sammuttaa valon seinätelinee-
seen palautettaessa. Integroitu lukitusruuviin perustuva varkaudenestojärjestelmä estää 
halutessasi instrumenttien irrotuksen kädensijasta ja pitää laitekokoonpanon paikallaan.

Digitaalisen dermatoskoopin avulla voit 
tallentaa HEINEn ilmaiseen iC1-sovellukseen 
puhelimelle kuvia ihomuutoksista lisätiedoilla. 
Kuvia on myös mahdollista lähettää esimer-
kiksi sähköpostilla konsultaatioon. Laite 
toimii Apple® iPhone® 5S/SE/6/6S/7/8/ 
12 Pro tai iPod® touch 6. sukupolven laitteilla. 
Laite täyttää kaikki hyvän dermatoskoopin 
ominaisuudet; dermatoskopia tehdään 
yhdellä kontaktilinssillä polarisoidulla 
tai polarisoimattomalla valolla ja 
erinomainen värintoisto mahdollistaa 
tarkan diagnoosin.

HEINE iC1-setti/iPhone® 6/6S 
• Mediqin tuotenumero 1204455
• Valmistajan tuotenumero K-270.28.305

HEINE iC1-setti/iPhone® 5S/SE
• Mediqin tuotenumero 1204456
• Valmistajan tuotenumero K-271.28.305

HEINE iC1-setti/iPhone® 7/8
• Mediqin tuotenumero 1503702
• Valmistajan tuotenumero K-273.28.305

HEINE iC1 -digitaalinen dermatoskooppi

HEINE iC1-setti/iPhone® 12 Pro
• Mediqin tuotenumero 1205187
• Valmistajan tuotenumero K-277.28.305
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Mediqin 
tuotenro

Tuote Valmistajan 
tuotenro

1202824 ML4 LED + mPack UNPLUGGED langaton 
akku x 2 + EN50 -seinälatauslaite

J-008.31.416

1202823 ML4 LED + mPack UNPLUGGED langaton 
akku x 1 + verkkolaite akun lataamiseen

J-008.31.415

1202822 ML4 LED otsalamppu + mPack akkuboksi 
x 1 + verkkolaite akun lataamiseen

J-008.31.413

1202821 ML4 LED -otsalamppu verkkolaitteella, 
johdon pituus 3,70 m

J-008.31.411

Tuotenumero 1202822

HEINE ML4 LED 
-otsalamppu

Voit valita täysin langattoman vaihtoehdon mPack 
UNPLUGGED -akulla, taskukokoisen mPack-akkuboksin 
tai verkkovirralla toimivan langallisen version samasta otsa-
lampusta. MPack UNPLUGGED langaton akku antaa toiminta-
aikaa 3,5 h, mPack-akkuboksilla toiminta-aikaa on 8 h. 
ML4 LED -otsalamppu on myöhemmin päivitettävissä toiseen 
akkumalliin. Lisävarusteina luupit ja S-GUARD roiskevisiiri, 
helposti myös jälkeenpäin asennettuna.

HEINEn otsalampussa on 
erinomainen LED-valo ja 
laadukas värintoisto, joiden 
avulla teet tarkempia 
diagnooseja! Voit asettaa 
katselukulman käyttäjän 
mukaan ja säätää valokeilan 
3-8 cm sekä valon kirkkau-
den 0–100 % portaattomasti.
Kevyt säädettävä pääpanta
ja kevyt otsalamppu tekevät
työskentelystäsi ergonomista.

Tuotenumero 
1202824 Tuotenumero 1202823
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Optomed Aurora 
-silmänpohjakamera

Optomedin Aurora on kevyt kädessä pidettävä non-mydriaattinen silmänpohjakamera, jolla silmänpohjan 
tutkiminen onnistuu helposti ilman pupillin laajentamista. Kattava tutkimus 50 asteen kuvakulmalla silmän- 
pohjasta tai vaihdettavalla etuosamoduulilla silmän etuosasta. Kädessä pidettävällä kameralla kuvaus on 
helpompaa ja nopeampaa. Kuvan voi tallentaa ja siirtää potilastietojärjestelmään.

OMINAISUUDET
• Non-mydriaattinen, ei tarvetta pupillin laajentamiselle
• Etuosamoduulilla silmän etuosan kuvaaminen
• Voidaan integroida sairaalajärjestelmiin
• Mahdollisuus yhdistää silmämikroskooppiin
• Kameran kuvaresoluutio 5 Mpix
• Pupillin minimikoko 3,1 mm
• Kameran muisti 8 GB
• Liitettävyys WLAN tai USB
• Kuvatyypit; väri, punavapaa, IR, alhainen punasävy

VAKIOVARUSTEET
• Aurora-kamera
• Retinamoduuli
• Silmän etuosamoduuli
• 2 kpl ladattavia akkuja
• 2 kpl silmäkuppia
• Latausasema
• USB-kaapeli
• Käyttöohje ja pikaopas

• Mediqin tuotenumero 1703452
• Valmistajan tuotenumero 60100635
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iCare IC100 -silmänpainemittarit soveltu-
vat terveysasemille terveystarkastuksiin ja 
riskiryhmien seurantaan. Tarkka ja nopea 
silmänpaineen mittaus ilman puudutusta. 
Käyttö mahdollista vain yhtä nappia 
painamalla. iCare EasyNav kehittynyt 
navigointijärjestelmä. Icare EasyPos 
tonometrin asentoavustaja nopeuttaa 
oikean mittaustuloksen 
saamista. Mittausanturit 
ovat kertakäyttöisiä ja 
laite on määräaikaishuolto- 
vapaa. Käyttää mittaus- 
antureina samoja antureita 
kuin Icare TA01 tonom etri. 
Näytön tarkkuus 1 mmHg.

• Mediqin tuotenumero 1701563
• Valmistajan tuotenumero 240

iCare®-silmänpainemittarit

iCare IC200 on helppokäyttöinen ja 
nopea silmänpainemittari ammattilais-
ten käyttöön. Mittaa silmänpainetta 
vastaanotolla, ensiavussa, tapaturma-
asemalla tai ambulanssissa, leikkausta 
ennen, sen aikana ja leikkauksen jälkeen. 
Sarveiskalvoa ei tarvitse puuduttaa, 
mittausta tuskin huomaa. Potilasta voi 
mitata myös makuu- 
asennossa. iCare IC200:lla 
mittaaminen on nopeaa, 
tuloksiltaan tarkkaa ja 
hyvin toistettavaa. 
Tulokset esitetään yhden 
desimaalin tarkkuudella.

• Mediqin
tuotenumero
1702848

• Valmistajan
tuotenumero 250A

iCare® IC200

iCare IC200/IC100/TA01 -tonometrin mitta-anturit 100 kpl  •  Mediqin tuotenumero 25765  •  Valmistajan tuotenumero 104

iCare® IC100

0598
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GSI NOVUS™ vastasyntyneiden 
AABR/OAE-seulontalaite

GSI Allegro on tarkoitettu käytettäväksi akustisen impedanssin/admittanssin mittaamiseen 
ihmisen ulkoisesta korvakäytävästä. Mittaukset ovat hyödyllisiä korvan sairauksien arvioinnissa, 
tunnistamisessa, dokumentaatiossa ja diagnosoinnissa.

Laite on tarkoitettu kaikenikäisille potilaille. Automaattinen korvakäytävän tilavuuden, 
tärykalvon admittanssin huipun, huipun sijoittumisen ja gradientin mittaus. Automaattinen 
stapedius-refleksien tunnistus. Haihtumattomaan muistiin voidaan tallentaa enintään 
32 molempien korvien potilastestiä. Konfiguroitavat asetukset käyttäjän valinnoille 
säilytetään haihtumattomassa muistissa. Tietojen tulostus tulostimelle. Tietojen siirto 
tietokoneelle katselua, merkintöjä ja tulostusta varten TympView-ohjelmistolla.

Mediqin tuotenumero 1203522  •  Valmistajan tuotenumero 8509439

GSI 18 on helposti siirreltävissä oleva manuaalinen seulonta-audiometri. 
Se soveltuu käytettäväksi kaikkialla, missä kuulon seulontatutkimuksia 
tehdään, kuten kouluterveydenhuollossa, terveysasemilla ja työtervey-
denhuollossa. GSI 18 on käyttäjäystävällinen, helppo ja selkeä.

11 vakiotaajuutta välillä 125...8000 Hz. Äänenpainetasot -10 ... 90 dB, 
taajuudesta riippuen, 5 dB:n portain. Äänenpainetason lisäys 
+10 dB erillisellä painikkeella. Pulsoitu, moduloitu ja jatkuva ääni.
TDH-kuulokkeet (avokuulokkeet). Kantolaukku sisältyy toimitukseen.

• Mediqin tuotenumero 1501199
• Valmistajan tuotenumero 8020281 + 8004365

GSI Novus on tyylikäs, kädessä pidettävä, monipuolinen vastasyntyneiden 
kuulonseulontainstrumentti. 

Kompaktissa Novus-laitteessa on kosketusnäyttö ja intuitiivinen ohjelmisto. 
Novusiin voidaan määrittää haluttu yhdistelmä AABR-, TEOAE- ja DPOAE-mittauksia, 
mikä mahdollistaa vastasyntyneiden saumattoman kaksivaiheisen seulonnan.

Novus tarjoaa kaksi menetelmää AABR:n samanaikaiseen mittaukseen 
IP30-inserttikuulokkeita ja korvatippejä tai korvakuppeja käyttäen. 
Molempien korvien tutkiminen samalla kertaa säästää merkittävästi aikaa.

GSI kuulontutkimus
GSI Allegro™ -tympanometri

GSI 18™ -seulonta-audiometri

UUTTA

0123

GSI Novus ABR/TEOAE
Mediqin tuotenumero 1203865  •  Valmistajan tuotenumero 8108400

GSI Novus TEOAE
Mediqin tuotenumero 1203866  •  Valmistajan tuotenumero 8510665

GSI 18 HBA-kuulokkeilla
• Mediqin tuotenumero 1203764
• Valmistajan tuotenumero 8512565 + 8004365

Kuvassa HBA-kuulokkeet.



15Mediq | Terveydenhuollon laitteet ja laitetarvikkeet

CUBEscan™ 
BioCon-900 
CUBEscan BioCon-900 laitekokonaisuuteen kuuluvat 
ohjausyksiköllä varustettu anturi sekä telakka-asema, jossa 
on tulostin ja liitosmahdollisuus työasemaan. Mittaustuloksen 
voi tallentaa laitteen muistiin. 

• Mediqin tuotenumero 1503635
• Valmistajan tuotenumero

BIOCON900

CUBEscan™ 
-jäännösvirtsamittarit

CUBEscan™ 
BioCon-900S 
CUBEscan BioCon-900S laitekokonaisuuteen kuuluvat 
kosketusnäytöllisellä ohjausyksiköllä varustettu anturi sekä 
latausasema. Mittauksen voi tallentaa laitteen muistiin 
potilastiedoin (virtuaalinäppäimistöllä) tai ilman. 

• Mediqin tuotenumero 1503962
• Valmistajan tuotenumero

BIOCON900S

CUBEscan-mittarit ovat akkukäyttöisiä, kannettavia, non-invasiivisia ultraäänilaitteita rakon tilavuuden 
ja jäännösvirtsan määrän mittaamiseen langattomasti, helposti ja nopeasti. Mittaukseen tarvitaan vain 
yksi laite, ei erillistä anturia ja näyttöä, ei johtoja. Esiskannaus-toiminnon reaaliaikainen ultraäänikuva 
helpottaa rakon löytymistä ja kohdistusta ja auttaa saamaan tarkempia ja luotettavampia tuloksia.
Tulos näkyy välittömästi mittauksen jälkeen laitteen näytöllä.

KOMPAKTIT JA LANGATTOMAT

CUBEscan™ 
BioCon-1100
Premiumluokan non-invasiivinen 3D-ultraäänilaite virtsarakon 
tilavuuden mittaamiseen. Tulos näkyy mittauksen jälkeen 
välittömästi laitteen näytöllä ja tallentuu laitteen muistiin tai 
sen voi tulostaa integroidulla tulostimella. Laitetoimitukseen 
kuuluu kuljetusvaunu, jossa on tarvikekori. Erittäin nopea 
mittausaika, vain noin kaksi sekuntia. Mekaaninen sektorianturi 
suorittaa automaattisesti kahdentoista suunnan ristikkäismit-
tauksen ja laskee jäännösvirtsan määrän millilitroissa. 

Mittausohjelmat: mies, nainen, nainenH (kohtu poistettu) 
ja lapsi. Esiskannaus-toiminnon reaaliaikainen ultraäänikuva ja 
Bladderpoint™-kohdistusristi helpottavat rakon löytymistä ja 
kohdistusta. Tarkan mittaustuloksen saavuttamisessa avustavat 
lisäksi suomenkielinen käyttöliittymä ja opetusohjelma.

UUTTA

1639

Mediqin tuotenumero 1504276  •  Valmistajan tuotenumero BIOCON1100
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Mortara EKG-laitteet
ELI 380 ja ELI 380 ERGO

ELI 230 WAM langattomalla potilaskaapelilla, banaaniliitinjohtimilla
• Mediqin tuotenumero 1501733
• Valmistajan tuotenumero ELI230-ADB-ADAAX

ELI 230 AM12 kiinteällä potilaskaapelilla, banaaniliitinjohtimilla
• Mediqin tuotenumero 1501690
• Valmistajan tuotenumero ELI230-BDB-ADAAX

ELI 380 + WAM (ACX12)
Mediqin tuotenumero 1700789  •  Valmistajan tuotenumero ELI380-ACX12

ELI 380 ERGO kosketusnäytöllä + WAM (DCX12)
Mediqin tuotenumero 1701999  •  Valmistajan tuotenumero ELI380-DCX12 

ELI 380 ja ELI 380 ERGO EKG-laitteet on tarkoitettu vaativaan käyttöön. 
Niissä on suuri 17” värinäyttö, ERGO-mallissa 180° kääntyvä kosketusnäyttö. 
Sopiva 12- ja/tai 15-kytkentäiselle EKG:lle. Laadukas signaali, tunnustettu tulkinta-
ohjelma. 20 min ekg-muisti, josta käyttäjä voi valita 10 sekunnin ekg-otantoja 
oman valinnan mukaan tai paras 10 sekunnin otanta laitteen valitsemana. Paperi 
A4-kokoista Z-paperia. Suomenkielinen. Paino 12 kg, sisältäen akun. Lasipintainen 
näppäimistö on helppo pitää puhtaana. Langaton WAM-lähetin, joka helpottaa 
EKG:n ottamista, kun ei tule kaapeleita EKG-laitteesta potilaaseen.

12-kytkentäinen lepo-EKG-laite. Suomenkielinen käyttöjärjestelmä.
Erittäin selkeä 10,1” LCD kosketusnäyttö, helppo puhdistaa. Saata-
villa joko kiinteällä potilaskaapelilla tai langattomalla rekisteröinti-
yksiköllä. Toimii verkkovirralla ja/tai akulla. Paperi A4-kokoista
Z-paperia. 5 min EKG-muisti ja paras 10 sekuntia -toiminto. Tarkka
VERITAS-tulkinta-ohjelma. Liitännät sähköisiin tietojärjestelmiin
optiona, tiedonsiirto USB-portin tai LAN/WLAN verkon kautta.
Lisävarusteena kuljetusvaunu ja potilasjohtimien pidike.

• Mediqin tuotenumero 1703059
• Valmistajan tuotenumero ELI280-DDB-AAFBD

12-kytkentäinen lepo-ekg-laite. Helppo käyttää, laadukas signaali,
tunnustettu tulkintaohjelma, A4-kokoinen tuloste, suomenkielinen.
Tarkka LCD-värinäyttö. Laitteen saa joko tavanomaisella potilaskaapelilla
tai langattomalla rekisteröintiyksiköllä. Toimii joko verkkovirralla tai akulla.
Akun varaus riittää 200 ekg:n rekisteröintiin. Mitat 29,2 x 20,3 x 10,2 cm,
paino 2,63 kg sisältäen akun (ilman paperia). Rekisteröinnit siirrettävissä
muistitikulla pdf-muodossa. Lisävarusteena: kantolaukku, kuljetusvaunu
ja potilasjohtimien teline.

ELI 280

ELI 230

0459

Valmistaja Welch Allyn Inc.

Valmistaja Welch Allyn Inc.
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Digitaaliset Holter-tallentimet

Sinuscan 301 havaitsee poikkeamia poskionteloissa. Laite toimii kliinisen tutkimuksen 
tukena epäiltäessä sinuiittia. Sinuscan on luotettava ja helppokäyttöinen laite, joka soveltuu 
myös raskaana oleville. Sinuscan 301 on kuudes laitesukupolvi Sinuscania, hyvin tunnettu ja 
vuosien saatossa kehitelty asiakkaiden toiveita kuunnellen. Käytössäsi on uusi EASY-toiminto 
joka mahdollistaa toimenpiteen vain yhdellä napin painalluksella. Uudessa 301-mallissa on 
näyttöä paranneltu niin, että tutkimustulosten tarkastelu on vieläkin helpompaa.

• Mediqin tuotenumero 104000

Sinuscan™ 301
-ultraäänilaite

Lisää tietoa Sinuscanista ja 
 laitteen käytönopastusvideo: 

www.mediq.fi/sinuscan

Virtaviivainen työnkulku selkeiden kuvakkeiden ja ohjausobjektien avulla. Tiedot näkyvät 
24 tuuman värillisellä näytöllä. Langaton WAM-rekisteröintilaite, joka mahdollistaa korkea-
laatuisen diagnostisen 12-kanavaisen EKG:n taltioinnin ja radiotaajuisen lähettämisen.

VERITAS-algoritmi tarjoaa automaattitulkintaohjelman jota käytetään sydämenrasitus- 
testin analysoimisessa. Xscribe-järjestelmä näyttää jatkuvat ST-trendit ja profiilin, 
ST-tason ja kaltevuuden trenditiedot kaikille 12 kanavalle sekä päällekkäisyys- 
vertailun nykyisille ja viitekomplekseille.

H12+™ Holter-tallennin
Kompakti ja kevyt 12-kanavainen digitaalinen Holter-tallennin 
on suunniteltu parantamaan potilaan kokemusta. Se painaa 
vain 125 g ja käyttää patentoitua 
LeadForm-potilaskaapelia 
maksimaalisen  
potilasmukavuuden 
saavuttamiseksi.

• Mediqin tuotenumero
1702290

• Valmistajan tuotenumero
H12PLUS-AAB-XXXXX

Xscribe 6.x DICOM 6CC-DEBAB
• Mediqin tuotenumero 1703353
• Valmistajan tuotenumero XSCRIBE-6CC-DEBAB

Mietitkö vanhan laitteesi päivittämistä uuteen 
malliin? Tuoteasiantuntijamme tulevat mielellään 
esittelemään Sinuscan 301 -laitteen sinulle!

XScribe™ sydämen
rasitus-EKG-laitteisto

H3+™ Holter-tallennin
Pieni ja kevyt H3+ digitaalinen Holter-tallennin painaa 
vain 28 g. Niin pieni, että potilaat tuskin huomaavat sitä.

• Mediqin tuotenumero 1702291
• Valmistan tuotenumero H3PLUS-CAE-XXXXX

Laite on erittäin modulaarinen
ja räätälöitävä, kysy lisää!

0537

HScribe -katselu ja analyysiohjelma
Medigin tuotenumero 1703862   •  Valmistajan tuotenumero HSCRIBE-6AC-XXXXB

Valmistaja Mediq Suomi Oy
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Verenpainemittarit
Meiltä saat useita erilaisia laadukkaita verenpainemittareita eri valmistajilta, sekä aneroidi- että digitaali- 
mittareita. Valikoimassamme Omron-, HEINE- ja Boso-verenpainemittareita. Tässä muutama esimerkki. 
Kysy lisää!

Omron HBP-1320-E
Mittaria on helppo liikutella sisäänrakennetun kahvan avulla ja suuri 
taustavalaistu näyttö näyttää tuloksen selkeästi. HBP-mallissa voi 
säätää käsin täyttöpainetta, mikä parantaa mittaustarkkuutta ja lisää 
mittausmukavuutta. Liikepysäytystoiminto lopettaa tyhjennyksen  
5 sekunniksi, kun laite havaitsee potilaan liikkeen. Epäsäännöllisen  
pulssin osoitin auttaa tunnistamaan sykkeen, rytmin tai pulssin-
muutokset. Täyttöpaineen asetuksessa kolme automaattista vaihtoehtoa.  
Viimeisen lukeman näyttötoiminto. Saatavana viisi eri kokoista mansettia: XS, S, M, L ja XL. 
Automaattinen virrankatkaisu ja oma ladattava akku. Vakiovarusteena verkkolaite, 
M- ja L-mansetit, akku, käyttäjän opas, verenpainepassi ja takuukortti.

Mediqin tuotenumero 1208100  •  Valmistajan tuotenumero HBP-1320-E

Omron HBP-1120-E
Mittari kestää hyvin sairaaloiden ja terveyskeskuksien päivittäisen käytön. 
Mittaustapana on vaihtoehtoisesti oskillometrinen tai manuaalinen tilanteen 
mukaan, liikepysäytystoiminto. Epäsäännöllisen pulssin toiminto helpottaa 
sykkeen, rytmin tai pulssin muutoksien havaitsemisessa. Toimii 4 kpl AA-
paristoilla tai AC-verkkolaitteella. Vakiovarusteena verkkolaite, M-mansetti, 
käyttäjän opas, verenpainepassi ja takuukortti.

Mediqin tuotenumero 1208102  •  Valmistajan tuotenumero HBP-1120-E

Omron M6 Comfort / M7 Intelli IT
Omron M6/M7 on varustettu Intelli Wrap -mansetilla, joka kattaa 22–42 cm olkavarren. Mittarin Afib-toiminnolla voidaan tehdä 
automaattisesti 3 perättäistä mittausta 30 sekunnin välein, jolloin mittari ilmoittaa merkkivalolla mikäli se havaitsee rytmihäiriön. 
Kaksi käyttäjää voi tallentaa laitteelle 100 mittauksen tulokset, josta voidaan seurata viikoittaisia keskiarvoja. Mittausmenetelmä 
oksillometrinen. Mittareissa on muuten samat ominaisuudet, mutta M7 Intelli IT voidaan yhdistää bluetoohin avulla Omron 
Connect -ohjelmistoon älypuhelimessa. Tarkkuus: paine ± 3 mmHg, pulssi ± 5 % näytön lukemasta. Vakiovarusteina: 22–42 cm 
Intelli Wrap -mansetti, käyttöohje, asennusohjeet, säilytyskotelo ja paristot.

Omron M6 Comfort
• Mediqin

tuotenumero
1208496

• Valmistajan
tuotenumero
HEM-7360-E

Omron M7 Intelli IT 
• Mediqin

tuotenumero
1208396

• Valmistajan
tuotenumero
HEM-7361-EBK

0197 Valmistaja OMRON Healthcare Co., Ltd
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CareSens® Dual 
-verensokerimittari

HEINE GAMMA G7 

Klassisesti muotoiltu, moderni auskultatorinen verenpainemittari. Systolisen- ja 
diastolisen verenpaineen merkkaustoiminto. Pulssin näyttö mittauksen jälkeen.  
Paristokäyttöinen.

• Mediqin tuotenumero 1202508
• Valmistajan tuotenumero 370-0-101

Boso Mercurius E 

Standardimallinen HEINE-verenpainemittari. Vastaa rakenteeltaan ja 
laadultaan GAMMA G7 -mallia, paitsi että kotelon alaosa on valettua 
iskunkestävää muovia, jossa liukumaton pinnoite. Säädettävä lusikkaosa 
(muovia). Sopii sekä oikea- että vasenkätisille. Vakiovarusteena L-mansetti.
5 vuoden takuu. 

Mediqin tuotenumero 1501247  •  Valmistajan tuotenumero M-000.09.23

HEINE GAMMA G7 on iskunkestävä ja lateksiton, alumiiniseosrakenteinen verenpainemittari 
sarjan huipulta. Ainutlaatuinen painejakaumajärjestelmä, painekoestettu manometri, joka on 
kestävä ja luotettava. Mikrosuodatin suojaa venttiiliä ja manometriä. Halkaisijaltaan 56 mm 
mustavalkoinen asteikko on helposti luettava. Tarkasti kalibroitu, kestävä ja iskunkestävä 
mittari. 50 % suurempi palje täyttää mansetin nopeasti. Erikoisvalmisteinen tyhjennysventtiili, 
tarkka tyhjennysnopeuden säätö, tarvittaessa mansetin nopea tyhjennys. Kuminen pysäytin 
estää venttiilin lukittumisen. Kevytmetallinen, säädettävä lusikkaosa. Sopii sekä oikea- että 
vasenkätisille. Korkealaatuinen yksiletkuinen, tarranauhakiinnitteinen pestävä mansetti.
Ergonominen muotoilu: G7 on täydellisesti tasapainotettu käyttömukavuuden
lisäämiseksi. Vakiovarusteena L-mansetti. 10 vuoden takuu.

Mediqin tuotenumero 1501248  •  Valmistajan tuotenumero M-000.09.232

HEINE GAMMA G5

Mittausta varten mittariin asetetaan testiliuska, tehdään ihopistos ja lisätään verinäyte 
testiliuskalle. Valmis verensokeritulos on luettavissa 5 sekunnissa suurelta valaistulta LCD-
näytöltä. Täysin ISO 15197:2013 ja ISO 15197:2015 -standardien mukainen mittausmenetelmä 
takaa luotettavat ja tarkat mittaustulokset myös ammattikäytössä. Käytetty liuska voidaan 
vapauttaa mittarista käsin koskettamatta liuskanpoistajalla.

Mediqin tuotenro Valmistajan tuotenro Tuote

1231401 221393 CareSens Dual -mittari

1231402 221608-201 CareSens Pro -verensokeritestiliuskat 50 kpl

1231403 221153 KetoSens B -ketoaineliuskat 10 kpl

CareSens Dual -mittarilla voidaan 
mitata glukoosin lisäksi 
verestä myös ketoaineet

0123

0124

0297
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Kuumemittarit
Braun ThermoScan® 
PRO 6000  
-korvalämpömittari

Braun ThermoScan -korvalämpömittari on 
ammattikäyttöön tarkoitettu tärykalvon 
infrapunalämpömittari. Mittausaika 2-3 
sekuntia. Näkyviin tuleva lämpötila-alue 
20–42,2 °C. Automaattinen virrankatkaisu 
noin 10 sekuntia viimeisen mittauksen 
jälkeen. Kertakäyttöiset anturinsuojat.

Spengler TEMPO 10 
-digitaalinen kuumemittari
Spengler TEMPO 10 -digitaalinen kuumemittari antaa nopean 
ja erittäin tarkan lukeman kehon lämpötilasta. Mittari on 
vedenpitävä ja se on suunniteltu suun, peräaukon ja kainalon 
kautta tapahtuvaan mittaukseen.

Mediqin 
tuotenro

Tuote Valmistajan 
tuotenro

1503666 PRO 6000 -mittari 06000-200

1504101 Kk-suojus 200 kpl 06000-800

1504100 Kk-suojus 800 kpl 06000-800

Mediqin tuotenro Tuote Valmistajan tuotenro

1206118 Spengler-mittari SP1620P

44341 Kk-suojus 100 kpl 9512254-4

Kuumemittari määrittää nopeasti ja tarkasti kehon lämpötilan mikrotietokoneen avulla. Lisävarmistuksena mittarin jäädessä 
paikalleen ensimmäisen äänimerkin jälkeen, se muuttuu ns. tavalliseksi kuumemittariksi. Lithium-paristot kestävät noin 10 000 
mittausta. Mittarit ovat vesi- ja alkoholitiiviitä, sekä iskun ja naarmun kestäviä. Mittarit kytkeytyvät automaattisesti päälle kotelosta 
otettaessa ja pois päältä koteloon laitettaessa. Mittauksessa on käytettävä kertakäyttöistä 
suojusta. Kainalomallissa yksittäispakkaus tai 10 kpl:een osastopakkaus. 
Sininen yksittäispakattu malli käy sekä suu- että rektaalimittaukseen.

Mediqin tuotenro Malli Valmistajan tuotenro

21747 Kainalo 1 kpl vihreä ET*C205S 

61989 Kainalo osastopakkaus 10 kpl ET*C205H 

59062 Suu/rektaali 1 kpl sininen ET*C405S

66024 Suojus 1000 kpl ET+COVER0205

Terumo -digitaalinen kuumemittari

0197

0297

0197Valmistaja Joytech Healthcare Co. Ltd.

Valmistaja Welch Allyn Inc.
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Vitalograph PEF-mittarit
Myymme laadukkaita Vitalographin PEF-mittareita. PEF-mittareiden lisäksi tarjonnasta löytyy 
myös COPD-mittari COPD:n varhaiseen havaitsemiseen.

AsmaPlan 
PEF-mittari 
AsmaPlan-mittarilla voi seurata astmaa 
ja tunnistaa astman. Mittari sopii sekä 
kotikäyttöön tai ammattikäyttöön. 
Ammattikäytössä suositellaan SafeTway-
turvasuukappaleita. Mittausperiaatteena 
on mäntä/jousi sekä liikkuva osoitin. 
Alue: 50-800 L/min. 

• Mediqin tuotenumero 1501562
• Valmistajan tuotenumero 43602

Mediqin tuotenro Tuote Valmistajan tuotenro

1502430 Asma-mittari 40000

1501509 Asma-mittari USB 40400 

Asma1 PEF-mittari
Vitalograph Asma1-elektroninen PEF-mit-
tari tallentaa 600 mittaustulosta. Soveltuu 
henkilökohtaiseen ja ammattikäyttöön. 
Ammattikäytössä suositellaan SafeTway-
turvasuukappaleita. Mittaa PEF ja FEV1. 
Näyttää % henkilökohtaisesta parhaasta 
tuloksesta. Kertoo myös puhalluksen 
laadun. Suuri näyttö helpottaa tulosten 
tarkastelua. Mittari on saatavissa ilman 
liitäntämahdollisuutta tai versiona, jossa 
on USB-liitäntä ja ohjelmisto tulosten 
tarkastelemista varten.

SafeTway- 
turvasuukappale
Turvasuukappale, josta ilma virtaa laitteelle, mutta ei takaisin. 
Kertakäyttöinen/potilaskohtainen, muovitettu pinta, pituus 
60 mm ja halkaisija 30 mm. Pakkauskoko 200 kpl.

• Mediqin tuotenumero 1203371
• Valmistajan tuotenumero 20242

COPD-mittari
• Mediqin tuotenumero 1502242
• Valmistajan tuotenumero 40200

NDD-spirometrit

NDD Easyone Air on siirrettävissä oleva laite, joka ei vaadi 
tietokonetta mittauksen suorittamiseksi, voit ottaa laitteen 
mukaasi toiselle osastolle ilman tarvetta siirtää potilasta.

NDD Easyone Air 
ja Easy on-PC ovat  
Sveitsiläisen New 
Diagnostic Design 
Medical Technologiesin 
valmistamat helppo-
käyttöiset spirometria-
laitteet käyttäjäystäväl-
liseen testaukseen. Ne 
hyödyntävät TrueFlow- 
ultraääniteknologiaa, 
joka takaa luotettavat 
mittaustulokset ilman 
kalibrointia.

NDD Easyone Air 
• Mediqin tuotenumero 1203643
• Valmistajan tuotenumero 2500-2INT

NDD Easy on-PC
• Mediqin tuotenumero 1203644
• Valmistajan tuotenmero 2700-3

UUTTA

0123
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Vaa’at ja pituusmitat

Käyttäjäystävällinen vaaka on suunniteltu vastaanottoja silmällä pitäen. 
Pitkä käyttöikä. Lujarakenteinen. Innovatiivinen suunnittelu. Kaksoisnäyttö: toinen 
näyttö punnittavaan ja toinen punnitsijaan päin. Punnituskyky 200 kg, asteikko 
100 g < 150 kg > 200 g. Toiminnot: äiti/lapsi-toiminto, HOLD, automaattinen 
sammutus. Mitat (L x K x S) 321 x 61 x 361 mm, punnitustaso 288 x 60 x 280 mm. 
Paino 4,1 kg. CE-tarkkusluokka III (vakauskelpoinen).

• Mediqin tuotenumero 108073
• Valmistajan tuotenumero 8787041649

Rullamitta seinäkiinnityksellä. Mittausalue 0–220 cm, mittaustarkkuus 1 mm. 
Mitat 125 x 125 x 173 mm, paino 200 g. Takuu 2 vuotta.

• Mediqin tuotenumero 69034
• Valmistajan tuotenumero 20617177009

Myymme secan laadukkaita ja tarkkoja vaakoja sekä pituusmittoja. Tässä pari mallivaakaa ja 
pituusmitta, mutta muitakin löytyy – valikoimassamme digitaalisia henkilövaakoja, vauvanvaakoja, 
tuolivaakoja sekä erilaisia pituusmittoja. Löytyy myös pituusmitan ja pylväsvaa’an yhdistelmä sekä 
mekaaninen henkilövaaka. Kysy lisää!

seca 878DR lääkäri/lattiavaaka

seca 206 -pituusmitta

Tarkka digitaalinen vauva- ja lapsivaaka, jolla voi punnita lapsia myös seisten. 
Punnitustaso on helppo irrottaa kulhosta. Rintamaidon mittaustoiminto. 
Helposti mukaan otettava ja lujatekoinen. Punnituskyky 20 kg, asteikko 
10 g < 10 kg > 20 g. TARE-, HOLD- ja BMIF-toiminnot. Mitat (L x K x S) 
552 x 156 x 341 mm. Paino 2,5 kg. Virtalähde AA-paristot. CE-tarkkuus- 
luokka IIII (vakauskelpoinen). Takuu 2 vuotta. Lisävarusteet: kantolaukku 413, 
kantoreppu 431.

• Mediq tuotenumero 34712
• Valmistajan tuotenumero 8347017094

seca 834 -digitaalinen vauvavaaka

0123
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Masimo RAD-5® ja RAD-5v®

Masimo-pulssioksimetrit

Masimo SET -tekniikkaa käyttävät kannettavat pulssioksimetrit 
vastaanotto- tai vuodeosastokäyttöön. Soveltuvat käytettä-
väksi vastasyntyneillä, lapsilla ja aikuisilla. Tarkoitettu satun-
naistesteihin ja lyhytaikaiseen seurantaan. Paristokäyttöisiä. 
Mittausalue: SpO2 1–100 %, pulssitaajuus 25–240 BPM, 
perfuusio 0,02-20 %. Mitat: 15,7 x 7,6 x 3,6 cm, paino 317 g.
RAD-5 mittarissa säädettävät hälytysrajat.

Masimo RAD-5
• Mediqin tuotenumero 1200102
• Valmistajan tuotenumero 9196 + 1980 + 2053

Masimo RAD-5v
• Mediqin tuotenumero 1201175
• Valmistajan tuotenumero 9197 + 1981 + 2053

Masimo Rad-G on kämmenkokoinen, kevyt ja helppokäyttöinen pulssioksi-
metri. Laitetta voi käyttää sekä monitorointiin, että yksittäismittauksiin.  
Masimo Rad-G -pulssioksimetrilla pystyy mittaamaan saturaation ja 
sykkeen lisäksi hengitystaajuutta (SpO2, PR, Pi, PVi, RRp ja Pleth-käyrä).  
Laitteessa on kosketusnäyttö ja ladattava akku; akunkesto jopa 24 h. Laite-
hinta sisältää vapaavalintaisesti joko monikäyttöisen anturin TAI kaapelin, 
johon voi yhdistää Masimon RD SET -antureita. Laite soveltuu käytettäväksi 
myös kotiympäristössä. Mitat 7,4 x 19,8 x 2,5 cm, paino 0,27 kg.

Masimo MightySat™ Rx -sormipulssioksimetri

Masimo MightySat Rx -sormipulssioksimetri käyttää 
Masimo SET -tekniikkaa ja laite soveltuu käytettäväksi 
yli 30 kg painaville henkilöille. Mitattavat parametrit 
ovat SpO2, perfuusioindeksi ja pulssitaajuus. Laitteessa 
on graafinen näyttö ja touchpad-valikko-ohjaus. 
Mukana tulevat kantohihna ja säilytyspussi. Laite 
on mahdollista varustaa myös RRp-parametrilla 
(hengitystaajuus pleth-käyrästä) ja Bluetooth- 
tekniikalla. Mitat 7,4 x 4,1 x 3,0 cm, paino 73 g.

• Mediqin tuotenumero 1205157
• Valmistajan tuotenumero 9707

Masimo Rad-G™

UUTTA

Masimo Rad-G + anturi 
• Mediqin tuotenumero 1209657
• Valmistajan tuotenumero 9847

Masimo Rad-G + kaapeli
• Mediqin tuotenumero 1209658
• Valmistajan tuotenumero 9849

0123
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HEINE-tutkimusvalaisimet

Mediqin tuotenro Valmistajan tuotenro Kiinnitys

1202300 J-008.27.001 Seinäkiinnitys

1202301 J-008.27.002 Pöytäkiinnitys

1202302 J-008.27.003 Jalustakiinnitys

HEINE EL 10 LED 
EL 10 LED -tutkimusvalaisimen säädettävä valaistus on 
suunniteltu tarkkoihin toimenpiteisiin. Valon kirkkautta voi 
säätää portaattomasti 6500–45 000 luksin välillä. Lisäksi 
valon pistekoon halkaisijan voi säätää 8,5–14 cm kokoon 
toimenpiteen vaatimalla tavalla.

Mediqin tuotenro Valmistajan tuotenro Kiinnitys

1203100 J-008.27.011 Seinäkiinnitys

1203101 J-008.27.013 Pöytäkiinnitys

1203102 J-008.27.014 Jalustakiinnitys

EL3 LED -tutkimusvalaisin antaa hyvän valaistuksen perustut-
kimuksiin lääkärin vastaanottohuoneessa. Kompakti valaisupää 
6 cm halkaisijaltaan mahdollistaa optimaalisen kohdistuksen ja 
vakaa joutsenkaula pitää valon halutussa asennossa.

HEINE EL3 LED

Saat HEINEn tutkimusvalaisimilla kirkkaan 
ja varjottoman valon haluttuun kohteeseen 
lääkärin vastaanottohuoneessa tai päivystyksen 
toimenpidehuoneessa. LED HQ -laatu takaa 
pitkän ja huoltovapaan elinkaaren valaisimelle 
ja erinomainen värintoisto auttaa tekemään 
tarkimpia diagnooseja. Valitse kahdesta mallista, 
EL3 tai EL 10, riippuen millaiseen työskentelyyn 
tarvitset valaistusta. Molemmat mallit voi tilata 
pöytä-, seinä-, tai jalustakiinnityksellä. Taipuva 
joutsenkaula mahdollistaa valon kohdista- 
misen oikeaan paikkaan.
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Sopivia käyttökohteita ovat poliklinikalla suoritettavat toimenpiteet 
mm. seuraavilla erikoisaloilla: dermatologia, plastiikkakirurgia, ENT,
gynekologia, tapaturmakirurgia, silmätaudit. Helppo käyttöliittymä.
Suurin CUT-teho 100 W. Monopolaari- ja bipolaariliittimet. Bipolaari- 
puolella auto start -ominaisuus. 4 valmista ohjelmaa (muokattavissa).

• Mediqin tuotenumero 1800812
• Valmistajan tuotenumero 10140-500

TL 1000 on kirkas (4500K ja 80 000 lux 1 m etäisyydeltä) 
saksalaisvalmisteinen tutkimusvalaisin vaativaan käyttöön. 
Helppokäyttöinen ja tehokkuudestaan huolimatta siro 
tutkimusvalaisin voidaan asentaa kiinteästi joko kattoon tai 
seinälle, tai hankkia siirrettävänä pyörällisenä versiona.

Hillrom TL 1000 
-tutkimusvalaisin

Mediqin tuotenro Valmistajan tuotenro Malli

1502411 1700111 Kattomalli

1502414 1700114 Seinämalli

1502416 1700116 Lattiamalli

ERBE VIO® 100 C 
-diatermialaite

Medela-rintapumput

UUTTA
MEDIQILLÄ

Medelan rintapumpputuotteet  
nyt myös Mediqin valikoimassa. 
Kysy lisätietoja asiakaspalvelusta.

UUTTA
MEDIQILLÄ

0124
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• Enimmäisalipaine -85 kPa
• Mäntä-/sylinteritekniikka
• Imuteho 30 litraa minuutissa

BASIC JALUSTALLA 
• Mediqin tuotenumero 1202220, Medela 071.0001 + 071.0034
• Sisältää laitteen, ylivirtauspullon ja silikoniletkun ylivirtaus- 

pullosta liittimellä ja eurokiskon imupullojen kiinnitystä varten

BASIC KANNETTAVA
• Mediqin tuotenumero 1202221, Medela 071.0000
• Sisältää laitteen, ylivirtauspullon ja silikoniletkun

ylivirtauspullosta liittimellä

BASIC ILMAN KAHVAA
• Mediqin tuotenumero 1202222, Medela 071.0001

Mediqin 
tuotenro

Tuote

Imuvarusteet

1701652 Medela 1,5 L imupurkki kk-imupusseille, kestokäyttöinen

1704236 Medela imupussi 1,5 L 40 kpl, kertakäyttöinen

1701732 Medela 2,5 L imupurkki kk-imupusseille, kestokäyttöinen

1704218 Medela 2,5 L imupussi 40 kpl, kertakäyttöinen

Potilasletkut

1729567 Medela kk-letku 150 cm peukalosäätimellä 50 kpl

Mediqin 
tuotenro

Tuote

Lisävarusteet 

25233 Medela kiskokiinnike pullolle 1 kpl

1727016 Medela pistoliitin suora, kestokäyttöinen, 10 kpl

1731316 Medela pistoliitin 90° kulma, kestokäyttöinen, 10 kpl

1501317 Medela ylivuoto-/bakteerisuodatin kk, 10 kpl

25231 Medela silikoni-imuletku 12 x 7 mm, 1 m, kestokäyttöinen

IMUJEN TARVIKKEET JA LISÄVARUSTEET

Medela Basic
Medela Basic on tehokas yleisimulaite. Suosittelemme sitä 
osastokäyttöön, ensiapuun ja korvakäyttöön.

Medela-imulaitteet

Medela Vario 18 

• Akku/verkkokäyttöinen imu
• Enimmäisalipaine -75 kPa
• Mäntä-/sylinteritekniikka
• Imuteho 18 litraa minuutissa

VARIO 18 VERKKOKÄYTTÖINEN
• Mediqin tuotenumero 22338,

Medela 026.2112
• Sisältää laitteen, 5 kpl bakteeri/

ylivuotosuodattimia Medela 077.0571
ja silikoniletkun liittimellä

Suosittelemme Variota osastokäyttöön, ensiapuun, kotihoitoon ja kuljetuksiin.

VARIO 18 AKKUKÄYTTÖINEN
• Mediqin tuotenumero 29821,

Medela 026.5112
• Sisältää laitteen, 5 kpl bakteeri/

ylivuotosuodattimia Medela 077.0571
ja silikoniletkun liittimellä sekä akun

0123
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