
Co jest dla Ciebie ważne?

System godzinowej zbiórki moczu Dover™ 
– 500 ml z bezigłowym złączem do pobierania moczu 
i wymiennym opróżnialnym workiem 





Produkty do zbiórki moczu Dover™ 
– stworzone, by spełnić Twoje potrzeby

Proste
•  Zawór opróżniający z przyciskiem – umożliwia obsługę jedną 

ręką dla szybkiego i łatwego opróżniania worka

•  Uniwersalne złącze zapewnia zgodność ze wszystkimi popular-
nymi typami cewników urologicznych

•  Przekręcany zawór komory pomiarowej zaprojektowany dla 
szybkiego i łatwego opróżniania jej do worka.

Niezawodne 
•  Komora pomiarowa 500 ml z  wymiennym workiem 2000 ml 

umożliwia prowadzenie dokładnej zbiórki godzinowej w  za-
mkniętym systemie drenażu pęcherza i wyposażona jest w zin-
tegrowaną komorę pomiarową 50 ml dla dokonywania odczytów 
małych objętości (podziałka co 1 ml)

•  Napowietrznik komory pomiarowej i  worka zapewnia opty-
malną równowagę ciśnień w worku i poprawia przepływ moczu

•  Wymienny worek z zaworem opróżniającym lub bez zaworu.

Ekonomiczne
Produkt wysokiej jakości, o niskiej cenie.

Bezpieczne 
•  Napowietrzana komora kroplowa z zaworem zwrotnym, zapo-

biegającym cofaniu się moczu

•  Bezigłowe złącze do pobierania próbek moczu zapobiega przy-
padkowym zakłuciom, zwiększając bezpieczeństwo personelu 
klinicznego

•  Boczne paski – pewne mocowanie systemu do łóżka.

Dover™  
– sprawdź  

korzyści
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COVIDIEN, COVIDIEN z logo, logo Covidien i slogan „positive 
results for life” są zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych 

i innych państwach znakami towarowymi Covidien AG.  
Pozostałe znaki towarowe są własnością spółki Covidien. 
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Dover™ – nowe poszerzenie oferty  
urządzeń Covidien do zbiórki moczu

Nr ref. Produkt Opis Długość drenu Szt. w opak.

900012 System godzinowej zbiórki moczu Dover™ – 500 ml 
z wymiennym opróżnialnym workiem 120  cm 10

900013 Nieopróżnialny worek wymienny do systemu godzino-
wej zbiórki moczu Dover™

n/d 100

900014 Opróżnialny worek wymienny do systemu godzinowej 
zbiórki moczu Dover™

n/d 100
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