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Campanie ESTIMA MEDICAL GROUP pentru dispozitive
destinate diagnosticului pacientilor cu Covid-19, igienei
suprafetelor si a aerului
Analizatorul Gmate COVID-19
Analizatorul Gmate COVID-19 este un
produs revolutionar, destinat să asiste la
diagnosticul diferențial rapid al infecției acute
cu COVID-19.





 Detectează coronavirusul chiar si în
timpul perioadei de incubație.
 Rezultatele nu sunt restricționate de
substanțele din mediu
 Sistem de detectare simplă și rapidă:
rezultatele pot fi furnizate în 20 de
minute, deteminand actiuni de IZOLARE si TERAPEUTICE MULTA MAI
RAPIDE comparativ cu identificarea prin tehnica PCR.
Precizie: 93,3%
Specificitate: 97,2%
Sensibilitate : peste 91%

Referinte: Spitalul Orasenesc Mioveni

Teste rapide SARS-CoV-2 Ag
Testul rapid Dynamiker SARS-CoV-2 Ag este un test
de flux lateral destinat detectării calitative a
antigenului proteic nucleocapsidic din SARS-CoV-2 în
tampoane nazofaringiene directe (NP) și orofaringiene
(OP).
Test rapid SARS-CoV-2 Ag: Cod DNK-1425-1
Probă: Nazofaringean si orofaringeam
Format: casetă
Timp de răspuns: 10 minute
Ambalare: 20 teste/ pachet
Sensibilitate:95 %
Specificitate: 99,1 %
Referinte: Roneuro Cluj, Farmacia SanteFarm,
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SOCEP SA.

Teste rapide SARS-CoV-2 Ag (Saliva)
Testul rapid Dynamiker SARS-CoV-2 Ag (Saliva) este un test de flux lateral destinat
detectării calitative a antigenului
proteic nucleocapsidic din SARSCoV-2 din saliva.

Test rapid SARS-CoV-2 Ag: Cod
DNK-2105-1
Probă: Saliva
Format: casetă
Timp de răspuns: 10 minute
Ambalare: 20 teste/ pachet
Sensibilitate:92,98 %
Specificitate: 99,07 %
Referinte: Produs Nou

Teste rapide n-CoV IgG/IgM
Testul rapid nCOV IgG / IgM din 2019 se bazează pe testul imuno-cromatografic
rapid. Este utilizat pentru detectarea anticorpului IgG în sânge/ ser/ plasmă umană
integrală, oferind o referință de diagnostic pentru COVID 19.

Test rapid 2019-nCOV IgG/IgM
(LFA) - Cod DNK-1419-1
Test 2 in 1: anticorpi IgG si IgM
Probă: sânge, ser, plasmă
Format: casetă
Timp de răspuns: 10 minute
Ambalare: 40 teste/ pachet
Acuratețe: >92%
Referinte: Spitalul Judetean de
Urgenta Suceava, Farmacia
BebeFarm, Alro Slatina.
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Oxigenatoare
Terapie cu oxigen nazal cu flux mare în tratarea pacientului cu COVID-19
Terapia cu oxigen nazal cu debit mare (HFNO) este o tehnică utilizată
pentru administrareaaer mixt / oxigen umezit și încălzit la un debit de
până la 60 litri /
minut,la pacienții
de toate grupele de
vârstă
cu
insuficiență
respiratorie acută.
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Produs terapeutic pentru pacientii cu COVID-19
G3 B30VT este un dispozitiv cu două niveluri, cu modul
S / T și funcție tinta de volum mare pentru pacienții cu
insuficiență respiratorie







Dimensiuni (L x L x Î): 265 mm × 145 mm × 114 mm
Greutate: 1,7 kg
Capacitatea apei: la linia de umplere maximă 360 mL
Umidificator încălzit
Setări umidificator: Off, 1 până la 5, Auto (95 ° F la
154,4 ° F / 35 ° C până la 68 ° C)
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Ieșire umidificator: Nu mai puțin de 15 mg H2O / L
Nivelul de presiune al sunetului
<26 dB, când dispozitivul funcționează la
presiune de 10 hPa.
Stocare a datelor
La bord: Date de sinteză, tot timpul;
Date detaliate despre fluxul de aer, 1 zi.
Card SD: Date rezumate, tot timpul;
Date detaliate despre fluxul de aer, 546 ore.
Parametrii cheie
Vt țintă: On / Off 150 ~ 1500 mL
I Sens .: 1 ~ 8
E Sens .: 1 ~ 8
Timp de creștere: 1 ~ 4
Rata res:3 ~ 40 BPM
Ti: 0.3-3.0s

Dispozitive de decontaminare a aerului
Dopair unitate mobila pentru decontaminarea aerului (2000m3/h)
Functii:
- filtrare (F7 + HEPA H14)
- distruge micro-organismele prin tehnologia Bioxigen®
- debit aer: pana la 2000 m3/h
- panou de control pentru ajustarea debitului si afisarea alarmelor
- foarte silentios (47 dB(A) la 1200 m3/h)
DOPAIR® poate decontamina eficient la standard ISO 7 o camera de 44
m2 (inaltime tavan 3m).
Room DOPAIR® poate decontamina eficient la standard ISO 8 o
camera de 66 m2 (inaltime tavan 3m). Solutie “Plug & Play”
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Room Dopair unitate mobila pentru decontaminarea aerului (1200m3/h)
Functii:
- filtrare (pre-filtrare + F7 + HEPA H14)
- distruge micro-organismele prin tehnologia cu fotocataliza
- debit aer: pana la 1200m3/h
- panou de control touch screen 7”multifunctional (informatii despre
calitatea aerului, trasabilitate, etc.)
- foarte silentios (39 dB(A) la1 000 m3/h)
Room DOPAIR® poate decontamina eficient la standard ISO 7 o
camera de 44 m2 (inaltime tavan 3m).
Room DOPAIR® poate decontamina eficient la standard ISO 8 o
camera de 65 m2 (inaltime tavan 3m).Solutie “Plug & Play”

Multizone sistem mobil pentru decontaminarea aerului pentru zonele de
risc din spital
Instant operational, nu necesita instalatii speciale pentru utilizare si atinge
performantele prevazute de ISO8 (NF EN ISO 14644-1)
Actiune de filtrare si decontaminare – tehnologie cold plasma
• Functionare 24/7
• Nivel de zgomot redus
• Debit de aer ajustabil pana la 800m3/h
• 4 roti, 2 blocabile
• Panou de control si afisaj multifunctional

Draperii Antibacteriene
Draperii antimicrobiene perforate
Caracteristici tehnice
- Densitate: 120 g/mp
- Latime pliu: 15 cm
- Carlige de prindere
- Culori disponibile: bleumarin, albastru deschis,
bleu, galben, verde
- Tratament ignifug: testate si conforme cu
Standardele Internationale NFPA701 and BS 5867
PART 2 TYPE C (raman ignifuge pe toata durata de utilizare)
- Tratament antibacterian: solutie pe baza de ioni de argint in masa
materialului (din faza de turnare a polipropilenei)
- Interval recomandat de inlocuire: 6-12 luni sau in cazul unei murdariri
sau contaminari vizibile
- Compatibile cu majoritatea sistemelor de prindere.
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- Perforatii in partea superioara pe o inaltime de 50 cm

Inaltime: 200 cm
Lungime: 195/255/375/555 cm

Referinte: Embryos Fertility Clinic

Draperii antimicrobiene standard
- Densitate: 120 g/mp
- Latime pliu: 15 cm
- Carlige de prindere
- Tratament ignifug: testate si conforme cu Standardele
Internationale NFPA701 and BS 5867 PART 2 TYPE C
(raman ignifuge pe toata durata de utilizare)
- Tratament antibacterian: solutie pe baza de ioni de
argint in masa materialului (din faza de turnare a
polipropilenei)
Testate
independent
conform
Standardelor
Interntionale, eficiente contra MRSA, Staphylococcus
aureus,
Klebsiella
pneumoniae,
Escherichia
coli,
Aspergillus
niger,
Trycophytonmentagrophytes, Pseudomonas aeruginosa și Corneybacterium
ammoniagenes
- Interval recomandat de inlocuire: 6-12 luni sau in cazul unei murdariri sau
contaminari vizibile

Inaltime: 200 cm
Lungime: 195/255/375/555 cm

Referinte: Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan

Luminometru – monitorizarea eficientă a igienei
Prevenția reprezintă o parte a medicinei viitorului. Prin
diminuarea factorilor de risc individuali, diminuarea invazivității și
îmbunătățirea normelor de igienă în spitale și profilaxia la
categoriile cu risc, s-a demonstrat scăderea infecțiilor.
Tehnica bioluminoscenței ATP reprezintă în acest moment o
soluție în identificarea contaminării mediului de spital (suprafețe,
mâini, obiecte, etc) și se situează între prioritățile actuale de
management clinic instituțional în spitalele din întreaga lume.
OBIECTIV
Prin folosirea noii generații de control inteligent igienic și microbian în
spitale/ unitățile de îngrijire medicală
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MINIMIZAȚI RISCURILE INFECȚIILOR INTRASPITALICEȘTI
Evaluați eficiența unui program de curățare
Îmbunătățiți calitatea serviciilor medicale
Eliminați toate condițiile care ar putea crea probleme viitoare
Oferiți condiții sigure pentru pacienți
Evaluați și monitorizați activitatea personalului
Util pentru auditori și corpuri de control
Luminometrul EnSURE Touch și dispozitivele UltraSnap/
AquaSnap/ Endoswab, ajută instituția să ofere asistență
medicală de calitate

APARATUL
 Un bord interactiv pentru vizionarea rapidă a rezultatelor
 Configurarea ușoară a sute de instrumente dintr-un singur cont
 Monitorizare rezultate din una sau mai multe locații
 Programare rapoarte automate
Referinte: National Institute of Infectious Diseases-Prof. Dr. Matei Balş,
Spitalul Militar Central, Directia de Sanatate Publica Iasi, Institutul
Oncologic Iasi.
Dispozitiv tampon pentru prelevare si testare ULTRA SNAP
Test de ATP (adenozintrifosfat)pentru suprafete si maini

Saboti Autoclavabili si Cizme
Saboti autoclavabili Calzuro Classic
 confecționati dintr-un material termo-tehno polimer fără
latex
 complet antistatici.
 cu sau fără perforatii superioare in functie de
necesitatile de protectie ale piciorului impotriva stropirii
accidentale cu lichide,
 autoclavabili pana la 134 ° C , lavabili pana la 90 ° C
 design exterior fara pliuri si fara suprafete aspre care ar
putea interfera cu procesul de curatare
 talpă rezistentă la alunecare certificată CE
 talpa este prevazuta cu perforatii pe lateral pentru o mai buna aerisire a
piciorului
 fiecare pereche este livrata cu un brant din spuma de clorofila verde si
bumbac, autoclavabil la 125 ° C de pana la 15 ori.
 respecta cerintele de mediu
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 sunt 100% reciclabili
 sunt unisex
 Certificati in conformitate cu cerintele EN ISO 20347:2012
Referinte:Spitalul Judetean de Urgenta
Fertility Clinic, Q-Clinic, Regina Maria.

Constanta,

Saboti autoclavabili Calzuro Classic
 confecționati dintr-un material termo-tehno polimer
fără latex
 complet antistatici
 autoclavabili pana la 134 ° C , lavabili pana la 90 °
C
 design exterior fara pliuri si fara suprafete aspre
care ar putea interfera cu procesul de curatare
 talpă rezistentă la alunecare certificată CE
 talpa este prevazuta cu perforatii pe lateral
pentru o mai buna aerisire a piciorului
 fiecare pereche este livrata cu un brant din
spuma de clorofila verde si bumbac, autoclavabil
la 125 ° C de pana la 15 ori.
 respecta cerintele de mediu
 sunt 100% reciclabili
 Certificati in conformitate cu cerintele EN ISO 20347:2012:

Saboti medicali ortopedici Calzuro Effetto
 partea superioara confectionata din piele
naturala perforata pentru o buna respiratie a
piciorului
 interior moale pentru confort
 brant anatomic din piele cu suport plantar
 talpa din poliuretan cu conformatie anti-alunecare
 pentru personalul medical si paramedical
 sunt unisex
 Certificati in conformitate cu cerintele EN ISO
20347:2012
 Culori disponibile: alb, bleumarin.
 Marimi disponibile: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46

Embryos
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Saboti medicali Calzuro WOOD
 Saboti ortopedici profesionali, medicali,
perforati, fabricati din piele premium; talpa
flexibila din lemn de fag si cauciuc special; pot
fi spalati la o temperatura pana la 38°C;
 Culori disponibile: alb, bleumarin.
 Marimi disponibile: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46.

Cizme Antistatice
Cizme antistatice (H sub genunchi) Calzuro BAB
Rezistente la apă
Fără latex
Anti-static
Talpă inalta, rezistentă la alunecare
Suprafață de polimer nitrilic cu căptușeală de din
vascoză 100%
 Durabil și confortabil
 Lavabil la 85 grade C
 MASURI: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48
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Halate protectie
Halate Sterile Ranforsate
Halatul steril pentru blocul operator este fabricat din material SSS,
ranforsat şi condiţionat în ambalaj individual steril.
PROPRIETĂŢI :
 Barieră antimicrobiană;
 Strat absorbant pentru fluide.
INDICAŢII :
Asigurarea condiţiilor de realizare a intervenţiilor chirurgicale fără
riscuri în: bloc operator; cabinete medicale, intervenții de mică
chirurgie; cabinete stomatologice, etc.
Marimi disponibile: S,M,L,XL,XXL
Comanda minima: 100 buc
Referinte:Lev Alone HealthCare, RoNeuro, Spitalul Clinic de Urgenta
Vaslui.

Ing. Cristina-Ecaterina Stanescu
Reprezentant Medical
Tel. Fix: 0372-717-294
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Ing. Ana-Maria Rădulescu
Asistent Vanzari
Tel. Fix: 0372-717-294
Mobile: 0733-681-571
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Administrator
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