
1

LARYNGOSKOPY
LARYNGOSCOPES



2 3

TYŁ OKŁADKIHOSSA

-O NAS-

Hossa International kreatywnie i według solidnych zasad produkuje narzędzia
medyczne od 1990 roku. Nasza firma to efekt starań założyciela Pana Rehmat Ali, który
chciał stworzyć rodzinny biznes oparty na szerokiej wiedzy,doświadczeniu i etycznych
zasadach. Powyższe wartości są kontynuowane przez jego braci i synów. Dzięki
strategii skoncentrowanej na wymaganiach klientów oraz systematycznie rosnących
potrzeb służby zdrowia, Hossa Int. stała się światowej klasy dostawcą medycznego
sprzętu. Wykorzystując najlepsze z zasobów ludzkich, dążymy do zapewnienia
satysfakcjonujących produktów i usług. Tylko używane najwyższej jakości surowce,
takie jak wysokiej wytrzymałości, odpornej na korozję i żaroodpornej stali z Niemiec,
Francji lub Japonii gwarantują najwyższy wynik.
Precyzyjna produkcja ręczna jest wspierana przez nowatorskie rozwiązania techniczne.
Obecnie Hossa Int. prowadzi biznes z ponad 20 krajami i zatrudnia 80
wykwalifikowanych pracowników. Autoryzowana filia firmy znajduje się w Warszawie,
Polska.

Mamy nadzieję, iż nasza oferta produktów spełni Państwa oczekiwania.

Zapraszamy do współpracy.

-ABOUT US-

Hossa International with creativity and solid procedures manufacturers medical
instruments since 1990. Our company it’s a successful attempt of the founder Mr.
Rehmat Ali, whose idea was to establish a family firm based on wide knowledge,
experience and ethical rules. Those principals are continued by his brothers and sons.
Through costumers centered thinking as well as considering growing human health’s
needs Hossa International became World-Class medical supplier. Utilizing the best in
human resources we strive to provide the satisfying products and services. Only highraw
materials such as high-strenth, corrosion and heat-resistant stainless steel from
Germany, France or Japan guarantee the ultimate result. Presice handmade production
is supported by innovative technical solutions. At present Hossa International trades
with more than 20 countries. Employs 80 people. The Authorized office in Europe is
located in Warsaw, Poland.

Enjoy the cooperation with us, we like it to be reliable and easy.

Hossa International - growth provides quality.
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RĘKOJEŚĆ
LARYNGOSKOPOWA

PL
• Lekki radełkowaty uchwyt pozwala na stabilność w
dłoni pod różnym kątem nachylenia
• Matowe wykończenie zapobiega refleksom świetlnym
• Szybkie i proste uaktywnienie rękojeści - emisja światła
następuje automatycznie po zamontowaniu łyżki
laryngoskopowej
• Wysoka jakość produkcji z medycznej stali nierdzewnej
zapewnia bezpieczeństwo pracy i wydłużoną
żywotność produktu
• Wykonana z niemieckiej, niemagnetycznej stali
nierdzewnej (Austenitycznej) o wysokich parametrach
• Produkt zdolny do pracy w specyficznym środowisku
elektromagnetycznym, na sali operacyjnej
• Wysoka odporność na korozję w warunkach
eksploatacji
• Ergonomia i estetyka projektowa przy zachowaniu
pełnego dopasowania do wymiennych łyżek
laryngoskopowych
• Poprawnie uformowany kształt, bez ostrych krawędzi
• Zapewnia nieprzerwaną emisje światła
• Oferuje jednorodne oświetlenie, zimne i jasne światło
• Łatwość użycia i czyszczenia
• Spełnia wszystkie wymogi dla procedury dezynfekcji i
mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego
wielokrotnego użytku w placówkach medycznych
• Podwójne zielone oznaczenie rękojeści: zielony spód i
zielona obręcz górna pozwalają na precyzyjną
identyfikację produktu, pomocną w warunkach
szybkiego reagowania
• Kompatybilna ze wszystkimi łyżkami
laryngoskopowymi według Zielonego oznaczenia
(Green Standards) zgodnymi z normą ISO 7376/3
• Możliwość sterylizacji do 134 (bez żarówki i baterii)
• Certyfikaty CE, ISO 9001:2015

ENG
• Lightweight knurled grip allows for stability in hand at
different angles
• Matte finish prevents light reflections
• Quick and easy activation of the handle, light emission
automatically occurs after mounting the
laryngoscope’s blade to the handle.
• Approved by the Medical Environment
• The high quality of medical stainless steel production
ensures the safety of work and prolonged product life
• Made of German high-performance non-magnet
stainless steel (austenitic)
• Product capable of operating in a specific
electromagnetic environment in the operating room
• High corrosion resistance under operating conditions
• Ergonomics and design aesthetics while fully fit into
removable laryngoscope’s blades
• Correctly formed shape without sharp edges
• Provides uninterrupted light output
• Offering homogeneous lighting, cold and bright light
• Easy to use and clean
• Meets all requirements for the disinfection and
cleaning procedures of medical devices and
equipment reusable in medical facilities by managing
health care
• Double green markings on the handle: the green
bottom and the green rim on the top allow for precise
identification of the product. Helps in rapid reaction
conditions.
• Compatible with all laryngoscope’s blades according
to Green standards in accordance with ISO 7376/3
• Autoclavable up to 134 ° C (without bulb and battery)
• Certificates: CE, ISO 9001: 2015

LARYNGOSCOPE HANDLE

PEDIATRYCZNA /
PEDIATRIC REGULARNA / REGULAR DUŻA / LARGE KRÓTKA / SHORT

LED 2.5 V HI-26-184-T2 HI-26-184 HI-26-184-T3 HI-26-184-T1
MEGA LIGHT
LED 3.7 V HI-26-184-T2-ML HI-26-184-ML HI-26-184-T3-ML HI-26-184-T1-ML

XENON 2.5 V HI-26-184-T2-XE HI-26-184-XE HI-26-184-T3-XE HI-26-184-T1-XE
BATERIA /
BATTERY 2 x AA 2 x C 2 x C 1 x LSH 14/C 3.6 V

19 mm
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Zestaw laryngoskopu światłowodowego Macintosh
Fiber Optic Macintosh Laryngoscope Set
HI-26-184-SET

Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-181-1 | Mac 1 91 20
HI-26-181-2 | Mac 2 113 21
HI-26-181-3 | Mac 3 131 22
HI-26-181-4 | Mac 4 154 24

Łyżki laryngoskopowe Macintosh
Macintosh Laryngoscope Blades

Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-181-00| Mac 00 68 13
HI-26-181-0 | Mac 0 79 13
HI-26-181-1 | Mac 1 91 20
HI-26-181-2 | Mac 2 113 21
HI-26-181-3 | Mac 3 131 22
HI-26-181-4 | Mac 4 154 24
HI-26-181-5 | Mac 5 176 25

Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-184 158 | 28

Rękojeść rozmiar standardowy 2.5 V LED
Laryngoscope handle 2.5 V LED
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Macintosh Łyżka Laryngoskopowa
Światłowodowa

• Standardowa łyżka w kształcie zakrzywionej łopatki
• Poprawnie uformowane kształty bez ostrych krawędzi
• Zatwierdzona przez Środowisko Medyczne
• Wysoka jakość produkcji z medycznej stali nierdzewnej
zapewnia bezpieczeństwo pracy i wydłużoną żywotność
produktu
• Wykonana z niemieckiej stali nierdzewnej
niemagnatycznej (austenitycznej) o wysokich
parametrach
• Dzięki niskim współczynnikom przewodzenia ciepła
zapobiega termicznym uszkodzeniom tkanki
• Produkt zdolny do pracy w specyficznym środowisku
elektromagnetycznym,na sali operacyjnej
• Wysoka odporność na korozję w warunkach eksploatacji
• Konstrukcja przeznaczona do pełnej sterylizacji
• Ergonomia i estetyka projektowa
• Oferuje jednorodne oświetlenie, zimne i jasne światło
• Trzy łożyska kulkowe zapewniają bezpieczne
dopasowanie i zapewniają nieprzerwaną emisję światła
• Matowe wykończenie zapobiega odbijaniu światła
•Łatwość użycia
• 5.500-6.500 włókien zapewniających maksymalny
komfort pracy i oświetlenia
• Średnica światłowodu: 4mm
• Jasność ok. 10.500-13.000 luksów przy 3.7 V LED
• Jasność ok. 4.000-4.200 luksów przy 2.5 V LED
• Jasność ok. 4.500-6.000 luksów przy ksenonie 2.5 V
• Kompatybilna ze wszystkimi uchwytami
laryngoskopowymi według Zielonego oznaczenia (Green
standards)zgodnymi z normą ISO 7376/3
• Możliwość sterylizacji do 134 ° C / 4 min. około. 4000
razy (akceptowana sterylizacja ETO i sterylizacja parą)
• Certyfikaty: CE, ISO 9001: 2008

Dołączony podręcznik użytkownika zapewnia lepszą
konserwację produktu.

Fiber Optic Macintosh Blade

• Standard blade in the shape of a curved spatula
• Correctly Formed Blade Tips with no sharp edge
• Approved by Medical Society
• High- quality medical stainless steel production ensures
exertions safety and extended service life
• Made from German non-magnet (Austenitic ) stainless
steel with high profile parameters
• Thanks to low heat outputs any thermal tissue damage
is prevented
• Capable of working in a specific electromagnetic
environment
• Corrosion resistance under conditions of exploitation
• Full sterilization design
• Ergonomic and design aesthetics
• Offering homogeneous illumination, cold & bright light
• Triple Sprung Ball Bearings gives a secure fit
• Non-disturbed light emission
• Matte finish prevents from light reflection
• Ease of use
• 5.500-6.500 fibers for maximum work comfort and
illumination
• Fiber diameter:4 mm
• Brightness approx.10.500-13.000 lux at 3.7 V LED
• Brightness approx.4.000-4.200 lux at 2.5 V LED
• Brightness approx. 4.500-6.000-lux at 2.5 V Xenon
• Compatible with all Green standard handles according to
ISO 7376/3
• Autoclavable up to 134 °C/4 min. approx. 4000 times
(ETO & Steam sterilization accepted)
• Certificates: CE, ISO 9001:2008

User manual provided for better product maintenance.
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Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-188-1 | Mac 1 92 14
HI-26-188-2 | Mac 2 114 17
HI-26-188-3 | Mac 3 134 18
HI-26-188-4 | Mac 4 154 28

Łyżki laryngoskopowe Mega Macintosh
Mega Macintosh Laryngoscope Blades

Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-184-ML 158 | 28

Rękojeść Mega Light rozmiar standardowy 3.7 V LED
Laryngoscope handle Mega Light 3.7 V LED

Zestaw laryngoskopu światłowodowego Mega Macintosh
Fiber Optic Mega Macintosh Laryngoscope Set
HI-26-188-SET

Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-188-0 | Mac 0 81 14
HI-26-188-1 | Mac 1 92 14
HI-26-188-2 | Mac 2 114 17
HI-26-188-3 | Mac 3 134 18
HI-26-188-4 | Mac 4 154 18
HI-26-188-5 | Mac 5 174 23
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Macintosh Łyżka Laryngoskopowa ze
zintegrowanym światłowodem "Mega Blade"
• Doskonała, szeroka optyka o wysokiej wydajności
• 40 procent więcej światła, niż przy zwykłym światłowodzie
• Zintegrowany światłowód jest unikatowo zabezpieczony przed
mechanicznymi uszkodzeniami
• Łatwa do czyszczenia i utrzymania najwyższych standardów
higienicznych
• Mocna i solidna konstrukcja
• Standardowa łyżka w kształcie zakrzywionej łopatki
• Poprawnie uformowane kształty bez ostrych krawędzi
• Zatwierdzona przez Środowisko Medyczne
• Wysoka jakość produkcji z medycznej stali nierdzewnej
zapewnia bezpieczeństwo pracy i wydłużoną żywotność
produktu
• Wykonana z niemieckiej stali nierdzewnej
niemagnetycznej(austenitycznej) o wysokich parametrach
• Dzięki niskim współczynnikom przewodzenia ciepła zapobiega
termicznym uszkodzeniom tkanki
• Produkt zdolny do pracy w specyficznym środowisku
elektromagnetycznym, na sali operacyjnej
• Wysoka odporność na korozję w warunkach eksploatacji,
konstrukcja przeznaczona do pełnej sterylizacji
• Ergonomia i estetyka projektowa
• Oferuje jednorodne oświetlenie, zimne i jasne światło
• Trzy łożyska kulkowe zapewniają bezpieczne dopasowanie i
zapewniają nieprzerwaną emisję światła
• Matowe wykończenie zapobiega odbijaniu światła
• Łatwość użycia
• 8 000 włókien zapewniających maksymalny komfort pracy i
oświetlenie
• Przekątna światłowodu: 8mm
• Wymiar włókna: 3 x 7 mm
• Jasność ok. 14.000 luksów przy 3.7 V LED
• Jasność ok. 6.500 luksów przy ksenonie 2,5 V
• Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi uchwytami Green
zgodnymi z normą ISO 7376/3
• Możliwość sterylizacji do 134 ° C / 4 min. około. 4000 razy
(akceptowana sterylizacja ETO i sterylizacja parą)
Certyfikaty: CE, ISO 9001: 2015

Dołączony podręcznik użytkownika zapewnia lepszą
konserwację produktu.

Fiber Optic Macintosh Laryngoscope Blade
with Integrated fiber “Mega Blade”
• Super high output wide profile optics
• 40 percent more light then ordinary fiber
• Integrated fiber is uniquely protected from mechanical
damages
• Easy to clean and to keep the highest hygiene standards
• Strong and rigid construction
• Standard blade in the shape of a curved spatula
• Correctly Formed Blade Tips with no sharp edges
• Approved by Medical Society
• High- quality medical stainless steel production ensures
exertions safety and extended service life
• Made from German non-magnet (Austenitic ) stainless steel
with high profile parameters
• Thanks to low heat outputs any thermal tissue damage is
prevented
• Capable of working in a specific electromagnetic environment
• Corrosion resistance under conditions of exploitation
• Full sterilization design
• Ergonomic and design aesthetics
• Offering homogeneous illumination, cold & bright light
• Triple Sprung Ball Bearings gives a secure fit
• Non-disturbed light emission
• Matte finish prevents from light reflection
• Ease of use
• 8 000 fibers for maximum work comfort and illumination
• Fiber diagonal : 8mm
• Fiber dimension: 3 x 7 mm
• Brightness approx.14.000 lux at 3.7 V LED
• Brightness approx. 6.500-lux at 2.5 V Xenon
• Compatible with all Green standard handles according to ISO
7376/3
• Autoclavable up to 134 °C/4 min. approx. 4000 times (ETO
& Steam sterilization accepted)
Certificates: CE, ISO 9001:2015

User manual provided for better product maintenance.
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Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-182-00| Mil 00 64 11
HI-26-182-0 | Mil 0 74 11
HI-26-182-1 | Mil 1 101 11

Łyżki laryngoskopowe Miller
Miller Laryngoscope Blades

Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-184-T2 160 | 19

Rękojeść Pediatryczna 2.5 V LED
Laryngoscope Pediatric handle 2.5 V LED

Zestaw laryngoskopu światłowodowego Miller
Fiber Optic Miller Laryngoscope Set
HI-25-182-SET
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Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-182-00| Mil 00 64 11
HI-26-182-0 | Mil 0 74 11
HI-26-182-1 | Mil 1 101 11
HI-26-182-2 | Mil 2 152 13
HI-26-182-3 | Mil 3 194 13
HI-26-182-4 | Mil 4 204 17

Miller Łyżka Laryngoskopowa
Światłowodowa
• Łyżka w kształcie prostej łopatki o lekko wygiętym końcu
• Poprawnie uformowane kształty bez ostrych krawędzi
• Zatwierdzona przez Środowisko Medyczne
• Wysoka jakość produkcji z medycznej stali nierdzewnej
zapewnia bezpieczeństwo pracy i wydłużoną żywotność
produktu
• Wykonana z niemieckiej stali nierdzewnej
niemagnatycznej (austenitycznej) o wysokich
parametrach
• Dzięki niskim współczynnikom przewodzenia ciepła
zapobiega termicznym uszkodzeniom tkanki
• Produkt zdolny do pracy w specyficznym środowisku
elektromagnetycznym,na sali operacyjnej
• Wysoka odporność na korozję w warunkach eksploatacji
• Konstrukcja przeznaczona do pełnej sterylizacji
• Ergonomia i estetyka projektowa
• Oferuje jednorodne oświetlenie, zimne i jasne światło
• Trzy łożyska kulkowe zapewniają bezpieczne
dopasowanie i zapewniają nieprzerwaną emisję światła
• Matowe wykończenie zapobiega odbijaniu światła
• Łatwość użycia
• 5.500-6.500 włókien zapewniających maksymalny
komfort pracy i oświetlenia
• Średnica światłowodu: 4mm
• Jasność ok. 10.500-13.000 luksów przy 3.7 V LED
• Jasność ok. 4.000-4.200 luksów przy 2.5 V LED
• Jasność ok. 4.500-6.000 luksów przy ksenonie 2,5 V
• Kompatybilna ze wszystkimi uchwytami
laryngoskopowymi według Zielonego oznaczenia (Green
standards)zgodnymi z normą ISO 7376/3
• Możliwość sterylizacji do 134 ° C / 4 min. około. 4000
razy (akceptowana sterylizacja ETO i sterylizacja parą)
• Certyfikaty: CE, ISO 9001: 2015

Dołączony podręcznik użytkownika zapewnia lepszą
konserwację produktu.

B
(m
m
)

A (mm)

Fiber Optic Miller Blade
• Blade in the straight shape with slightly curved end
• Correctly Formed Blade Tips with no sharp edges
• Standard blade in the shape of a curved spatula
• Approved by Medical Society
• High- quality medical stainless steel production ensures
exertions safety and extended service life
• Made from German non-magnet (Austenitic ) stainless
steel with high profile parameters
• Thanks to low heat outputs any thermal tissue damage
is prevented
• Capable of working in a specific electromagnetic
environment
• Corrosion resistance under conditions of exploitation
• Full sterilization design
• Ergonomic and design aesthetics
• Offering homogeneous illumination, cold & bright light
• Triple Sprung Ball Bearings gives a secure fit
• Non-disturbed light emission
• Matte finish prevents from light reflection
• Ease of use
• 5.500-6.500 fibers for maximum work comfort and
illumination
• Fiber diameter:4 mm
• Brightness approx.10.500-13.000 lux at 3.7 V LED
• Brightness approx.4.000-4.200 lux at 2.5 V LED
• Brightness approx. 4.500-6.000-lux at 2.5 V Xenon
• Compatible with all Green standard handles according to
ISO 7376/3
• Autoclavable up to 134 °C/4 min. approx. 4000 times
(ETO & Steam sterilization accepted)
• Certificates: CE, ISO 9001:2015

User manual provided for better product maintenance.
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Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-178-00| Mil 00 65 11
HI-26-178-0 | Mil 0 77 11
HI-26-178-1 | Mil 1 102 11

Łyżki laryngoskopowe Mega Miller
Mega Miller Laryngoscope Blades

Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-184-T2-ML 160 | 19

Rękojeść Mega Light Pediatryczna 3.7 V LED
Laryngoscope handle Mega Light Pediatric 3.7 V LED

Zestaw laryngoskopu światłowodowego Mega Miller
Fiber Optic Mega Miller Laryngoscope Set
HI-26-178-SET

Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-178-00| Mil 00 65 11
HI-26-178-0 | Mil 0 77 11
HI-26-178-1 | Mil 1 102 11
HI-26-178-2 | Mil 2 155 14
HI-26-178-3 | Mil 3 195 15
HI-26-178-4 | Mil 4 210 18
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Miller łyżka laryngoskopowa ze
zintegrowanym światłowodem "Mega Blade"
• Doskonała ,szeroka optyka o wysokiej wydajności
40 procent więcej światła niż przy zwykłym światłowodzie
• Zintegrowany światłowód jest unikatowo zabezpieczony
przed mechanicznymi uszkodzeniami
• Łatwa do czyszczenia i utrzymania najwyższych
standardów higienicznych
• Mocna i solidna konstrukcja
• Łyżka w kształcie prostej łopatki o lekko wygiętym końcu
• Poprawnie uformowane kształty bez ostrych krawędzi
• Zatwierdzona przez Środowisko Medyczne
• Wysoka jakość produkcji z medycznej stali nierdzewnej
zapewnia bezpieczeństwo pracy i wydłużoną żywotność
produktu
• Wykonana z niemieckiej stali nierdzewnej
niemagnetycznej(austenitycznej) o wysokich parametrach
• Dzięki niskim współczynnikom przewodzenia ciepła
zapobiega termicznym uszkodzeniom tkanki
• Produkt zdolny do pracy w specyficznym środowisku
elektromagnetycznym,na sali operacyjnej
•Wysoka odporność na korozję w warunkach eksploatacji
• Konstrukcja przeznaczona do pełnej sterylizacji
• Ergonomia i estetyka projektowa
• Oferuje jednorodne oświetlenie, zimne i jasne światło
• Trzy łożyska kulkowe zapewniają bezpieczne dopasowanie i
zapewniają nieprzerwaną emisję światła
• Matowe wykończenie zapobiega odbijaniu światła
• Łatwość użycia
• 8 000 włókien zapewniających maksymalny komfort pracy i
oświetlenie
• Przekątna światłowodu: 8mm
• Wymiar włókna: 3 x 7 mm
• Jasność ok. 14.000 luksów przy 3.7 V LED
• Jasność ok. 6.500 luksów przy ksenonie 2,5 V
• Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi uchwytami
Green zgodnymi z normą ISO 7376/3
• Możliwość sterylizacji do 134 ° C / 4 min. około. 4000 razy
(akceptowana sterylizacja ETO i sterylizacja parą)
Certyfikaty: CE, ISO 9001: 2015

Dołączony podręcznik użytkownika zapewnia lepszą
konserwację produktu.
.

Fiber Optic Miller Laryngoskope Blade with
integrated fiber “Mega Blade”
• Super high output wide profile optics, 40% more light
then ordinary fiber
• Integrated fiber is uniquely protected from mechanical
damages
• Easy to clean and to keep the highest hygiene standards
• Strong and rigid construction
• Blade in the straight shape with slightly curved end
• Correctly Formed Blade Tips with no sharp edges
• Approved by Medical Society
• High- quality medical stainless steel production ensures
exertions safety and extended service life
• Made from German non-magnet (Austenitic ) stainless
steel with high profile parameters
• Thanks to low heat outputs any thermal tissue damage
is prevented
• Capable of working in a specific electromagnetic
environment
• Corrosion resistance under conditions of exploitation
• Full sterilization design
• Ergonomic and design aesthetics
• Offering homogeneous illumination, cold & bright light
• Triple Sprung Ball Bearings gives a secure fit
• Matte finish prevents from light reflection
• Non-disturbed light emission
• 8 000 fibers for maximum work comfort and illumination
• Fiber diagonal : 8mm
• Fiber dimension : 3x7mm
• Brightness approx.14.000 lux at 3.7 V LED
• Brightness approx. 6.500-lux at 2.5 V Xenon
• Compatible with all Green standard handles according to
ISO 7376/3
• Autoclavable up to 134 °C/4 min. approx. 4000 times
(ETO & Steam sterilization accepted)
Certificates: CE, ISO 9001:2015

User manual provided for better product maintenance.
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Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-182-2 | Coy 2 101 19
HI-26-183-3 | Coy 3 130 22
HI-26-184-4 | Coy 4 155 25

Łyżki laryngoskopowe McCoy
McCoy Laryngoscope Blades

Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-184 158 | 28

Rękojeść Laryngoskopowa 2.5 V LED
Laryngoscope handle 2.5 V LED

Zestaw laryngoskopu światłowodowego McCoy
Fiber Optic McCoy Laryngoscope Set
HI-26-187-SET

Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-182-2 | Coy 2 101 19
HI-26-183-3 | Coy 3 130 22
HI-26-184-4 | Coy 4 155 25
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McCoy Łyżka Laryngoskopowa
Światłowodowa
• Idealna do trudnej intubacji
• Dźwignia steruje ustawieniem kąta nachylenia końcówki
podczas intubacji w celu podniesienia Nagłośni-
chrząstkę krtani, zwiększając wyraźny obraz przewodów
głosowych.
• Wymagana mniejsza siła do intubacji
• Zmniejsza ryzyko obrażeń, takich jak uszkodzenia zębów
i tkanek miękkich
• Poprawnie uformowane kształty bez ostrych krawędzi
• Zatwierdzona przez Środowisko Medyczne
• Wysoka jakość produkcji z medycznej stali nierdzewnej
zapewnia bezpieczeństwo pracy i wydłużoną żywotność
produktu
• Wykonana z niemieckiej stali nierdzewnej
niemagnatycznej (austenitycznej) o wysokich
parametrach
• Dzięki niskim współczynnikom przewodzenia ciepła
zapobiega termicznym uszkodzeniom tkanki
• Produkt zdolny do pracy w specyficznym środowisku
elektromagnetycznym,na sali operacyjnej
• Wysoka odporność na korozję w warunkach eksploatacji
• Konstrukcja przeznaczona do pełnej sterylizacji
• Ergonomia i estetyka projektowa
• Oferuje jednorodne oświetlenie, zimne i jasne światło
• Trzy łożyska kulkowe zapewniają bezpieczne
dopasowanie i zapewniają nieprzerwaną emisję światła
• Matowe wykończenie zapobiega odbijaniu światła
• Łatwość użycia
• 5.500-6.500 włókien zapewniających maksymalny
komfort pracy i oświetlenia
• Średnica światłowodu: 4mm
• Jasność ok. 10.500-13.000 luksów przy 3.7 V LED
• Jasność ok. 4.000-4.200 luksów przy 2.5 V LED
• Jasność ok. 4.500-6.000 luksów przy ksenonie 2,5 V
• Kompatybilna ze wszystkimi uchwytami
laryngoskopowymi według Zielonego oznaczenia (Green
standards)zgodnymi z normą ISO 7376/3
• Możliwość sterylizacji do 134 ° C / 4 min. około. 4000
razy (akceptowana sterylizacja ETO i sterylizacja parą)
• Certyfikaty: CE, ISO 9001: 2015

Dołączony podręcznik użytkownika zapewnia lepszą
konserwację produktu.

Fiber Optic McCoy Blade
• Ideal for difficult intubation
• A lever controls the adjustable tip angle during intubation
to lift the epiglottis, increasing a clear view of the vocal
cords, larynx
• Less force required to intubate
• Reduces the risk of injury like damaged teeth and soft
tissues
• Correctly Formed Blade Tips with no sharp edges
• Approved by Medical Society
• High- quality medical stainless steel production ensures
exertions safety and extended service life
• Made from German non-magnet (Austenitic ) stainless
steel with high profile parameters
• Thanks to low heat outputs any thermal tissue damage
is prevented
• Capable of working in a specific electromagnetic
environment for example operating theater
• Corrosion resistance under conditions of exploitation
• Full sterilization design
• Ergonomic and design aesthetics
• Offering homogeneous illumination, cold & bright light
• Triple Sprung Ball Bearings gives a secure fit
• Non-disturbed light emission
• Matte finish prevents from light reflection
• Ease of use
• 5500 - 6500 fibers for maximum work comfort and
illumination
• Fiber diameter : 4mm
• Brightness approx.10500-13000 lux at 3.7 V LED
• Brightness approx. 4000-4200lux at 2.5 V LED
• Brightness approx. 4500-6000lux at 2.5 V Xenon
• Compatible with all Green standard handles according to
ISO 7376/3
• Autoclavable up to 134 °C/4 min. approx. 4000 times
(ETO & Steam sterilization accepted)
Certificates: CE, ISO 9001:2015

User manual provided for better product maintenance.
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Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-179-2 | Coy 2 114 17
HI-26-179-3 | Coy 3 135 18
HI-26-179-4 | Coy 4 155 18

Łyżki laryngoskopowe Mega McCoy
Mega McCoy Laryngoscope Blades

Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-184-ML 158 | 28

Rękojeść Mega Light roz.standardowy 3.7 V LED
Laryngoscope handle Mega Light 3.7 V LED

Zestaw laryngoskopu światłowodowego Mega McCoy
Fiber Optic Mega McCoy Laryngoscope Set
HI-25-189-SET
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Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-179-2 | Coy 2 114 17
HI-26-179-3 | Coy 3 135 18
HI-26-179-4 | Coy 4 155 18
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McCoy łyżka laryngoskopowa ze
zintegrowanym światłowodem "Mega Blade"
• Idealna do trudnej intubacji
• Doskonała ,szeroka optyka o wysokiej wydajności
• 40 procent więcej światła niż przy zwykłym światłowodzie
• Zintegrowany światłowód jest unikatowo zabezpieczony
przed mechanicznymi uszkodzeniami
• Łatwa do czyszczenia i utrzymania najwyższych
standardów higienicznych
• Mocna i solidna konstrukcja
• Dźwignia steruje ustawieniem kąta nachylenia końcówki
podczas intubacji w celu podniesienia Nagłośni-chrząstkę
krtani, zwiększając wyraźny obraz przewodów głosowych
• Wymagana mniejsza siła do intubacji
• Zmniejsza ryzyko obrażeń, takich jak uszkodzonia zębów i
tkanek miękkich
• Poprawnie uformowane kształty bez ostrych krawędzi
• Zatwierdzona przez Środowisko Medyczne
• Wysoka jakość produkcji z medycznej stali nierdzewnej
zapewnia bezpieczeństwo pracy i wydłużoną żywotność
produktu
• Wykonana z niemieckiej stali nierdzewnej
niemagnetycznej(austenitycznej) o wysokich parametrach
• Dzięki niskim współczynnikom przewodzenia ciepła
zapobiega termicznym uszkodzeniom tkanki
• Produkt zdolny do pracy w specyficznym środowisku
elektromagnetycznym,na sali operacyjnej
•Wysoka odporność na korozję w warunkach eksploatacji
• Konstrukcja przeznaczona do pełnej sterylizacji
• Ergonomia i estetyka projektowa
• Oferuje jednorodne oświetlenie, zimne i jasne światło
• Trzy łożyska kulkowe zapewniają bezpieczne dopasowanie i
zapewniają nieprzerwaną emisję światła
• Matowe wykończenie zapobiega odbijaniu światła
• Łatwość użycia
• 8 000 włókien zapewniających maksymalny komfort pracy i
oświetlenie
• Przekątna światłowodu: 8mm
• Wymiar włókna: 3 x 7 mm
• Jasność ok. 14.000 luksów przy 3.7 V LED
• Jasność ok. 6.500 luksów przy ksenonie 2,5 V
• Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi uchwytami
Green zgodnymi z normą ISO 7376/3
• Możliwość sterylizacji do 134 ° C / 4 min. około. 4000 razy
(akceptowana sterylizacja ETO i sterylizacja parą)
Certyfikaty: CE, ISO 9001: 2015

Dołączony podręcznik użytkownika zapewnia lepszą
konserwację produktu.

Fiber Optic McCoy Laryngoscope Blade with
Integrated fiber “Mega Blade”
• Ideal for difficult intubation
• Super high output wide profile optics
• 40 percent more light then ordinary fiber
• Integrated fiber is uniquely protected from mechanical
damages
• Easy to clean and to keep the highest hygiene standards
• Strong and rigid construction
• A lever controls the adjustable tip angle during intubation to lift
the epiglottis, increasing a clear view of the vocal cords, larynx
• Less force required to intubate
• Reduces the risk of injury like damaged teeth and soft tissues
• Correctly Formed Blade Tips with no sharp edges
• Approved by Medical Society
• High- quality medical stainless steel production ensures
exertions safety and extended service life
• Made from German non-magnet (Austenitic ) stainless steel
with high profile parameters
• Thanks to low heat outputs any thermal tissue damage is
prevented
• Capable of working in a specific electromagnetic environment
for example operating theater
• Corrosion resistance under conditions of exploitation
• Full sterilization design
• Ergonomic and design aesthetics
• Offering homogeneous illumination, cold & bright light
• Triple Sprung Ball Bearings gives a secure fit
• Non-disturbed light emission
• Matte finish prevents from light reflection
• 8000 fibers for maximum work comfort and illumination
• Fiber diagonal : 8mm
• Fiber dimension : 3x7mm
• Brightness approx. 14000 lux at 3.7 V LED
• Brightness approx. 6500-lux at 2.5 V Xenon
• Compatible with all Green standard handles according to ISO
7376/3
• Autoclavable up to 134 °C/4 min. approx. 4000 times (ETO &
Steam sterilization accepted)
Certificates: CE, ISO 9001:2015
User manual provided for better product maintenance.
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Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-185-1 | Mac 1 91 20
HI-26-185-2 | Mac 2 113 21
HI-26-185-3 | Mac 3 131 22
HI-26-185-4 | Mac 4 154 24

Łyżki laryngoskopowe Macinstosh z wymiennym
światłowodem, bez użycia narzędzi
Macintosh Laryngoscope Blades with changeable fiber
without using instruments

Wymiary | Sizes (mm) A | B

HI-26-184-NI 158 | 28

Rękojeść laryngoskopowa
Laryngoscope handle

Zestaw laryngoskopu światłowodowego z wymiennym
światłowodem bez użycia narzędzi
Fiber Optic Laryngoscope Set with changeable fiber without using instruments
HI-26-185-SET
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Macintosh Zestaw Światłowodowy Laryngoskopowy z
wymiennym światłowodem bez konieczności użycia narzędzi

• Zatwierdzony przez Środowisko Medyczne
• Wysoka jakość produkcji z medycznej stali nierdzewnej zapewnia
bezpieczeństwo pracy i wydłużoną żywotność produktu

• Wykonana z niemieckiej stali nierdzewnej, niemagnetycznej
(austenitycznej) o wysokich parametrach

• Dzięki niskim współczynnikom przewodzenia ciepła zapobiega
termicznym uszkodzeniom tkanki

• Konstrukcja przeznaczona do pełnej sterylizacji
• Ergonomia i estetyka projektowa
• Oferuje jednorodne oświetlenie, zimne, jasne światło
• Matowe wykończenie zapobiega odbijaniu światła
• Łatwość użycia
• 5.500-6.500 włókien zapewniających maksymalny komfort pracy i
oświetlenia

• Średnica światłowodu: 4mm
• Jasność ok. 4.000-4.200 luksów przy 2.5 V LED
• Kompatybilna ze wszystkimi uchwytami laryngoskopowymi według
Zielonego oznaczenia (Green standards)zgodnymi z normą ISO 7376/3

• Możliwość sterylizacji do 134 ° C / 4 min. około. 4000 razy
(akceptowana sterylizacja ETO i sterylizacja parą)
Certyfikaty: CE, ISO 9001: 2015

Dołączony podręcznik użytkownika zapewnia lepszą konserwację
produktu.

Macintosh Fiber Optic Laryngoskope set with changeable
fibers without using instruments

• High - quality medical stainless steel production ensures exertions
safety and extended service life

• Made from German non-magnet (Austenitic ) stainless steel with high
profile parameters

• Thanks to low heat outputs any thermal tissue damage is prevented
• Full sterilization design
• Ergonomic and design aesthetics
• Offering homogeneous illumination, cold & bright light
• Non-disturbed light emission
• Matte finish prevents from light reflection
• Ease of use
• 5500 - 6500 fibers for maximum work comfort and illumination
• Fiber diameter : 4mm
• Brightness approx. 4.000 - 4200 lux at 2.5 V LED
• Compatible with all Green standard handles according to
ISO 7376/3

• Autoclavable up to 134 °C/4 min. approx. 4000 times (ETO & Steam
sterilization accepted)
Certificates: CE, ISO 9001:2015

User manual provided for better product maintenance.
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