Megszünteti a kicsi páciensek nagy félelmét.
Elöszó
Új módszerek bevezetése pedriatikus vizsgálatok javitásara.

Kiemelten gyermekbarát
PediaPals -környezet.
®

Több együttmüködés kevesebb pediatrikus páciens.
Az már rég tudjuk hogyan kellene a gyerekekkel bánni.
Gyermekorvosokkal és munkatársaikkal már több mint 10 éve
közösen fejlesztünk ki olyan termékeket, melyeknek célja
kizárólag a diagnózis megállapítás és a kezelés hatékonyabb
lefolytatása anélkül hogy a gyerekek félnének.
"Egy játékosan fölépitett vizsgálat.
Az orvosok és az orvosi személyzet
csodálják ezen termékek pozitiv hatását."
Dr. John R. Priest
Director Oncologia/Hematologia
(Reformado)
Hospital Pediátrico, St. Paul, MN

Ezek a termékek komoly orvosi segédeszközök annak ellenére
hogy barátságos és vidám kisugárzásuk van. A PediaPals
termékek páratlan minõségüek és tartósak, melyek palettája
a teljes felszereltségü vizsgálóasztaltól a napi használatú klinikai
eszközig terjed. Ezért az ”Allianz of Children’s Hospitals” is
támogatja gyerekbarát termékeinket bizonyítványával.

Pediapals – Megszünteti a kicsik nagy félelmét.

”A kis páciensek szeretik a
ZooPals-vizsgálóasztalt. Sok család fogja az
Ön kezelöszobájában a vizsgálószéket
megcsodálni és arról beszélgetni. Minden
gyerek öröl ha ráülhet. Klinikájának vagy
rendelöjének gyerekbarát image-ét különösen
emeli egy ZooPals-vizsgálszék.”
Dr. Robert Brayden
Director Clinico, Clínica de Saúde
Infantil
Hospital Pediátrico, Denver, CO
”Nem csak a gyerekek profitálnak ebböl az
ú jonnan kialakitott környezetböl. Ha a
gyerekek nyugodtak és lazák, akkor a
szüleik is azzá válnak.”
Sue Sanford, RNC
Directora, LDRP / Depto da Mulher e da
Criança Hospital Comunitário de Bay
Park, Oregon, OH

Ki mondja, hogy az idö nem
vehetö meg?
Egy barátságo s PediaPals-környezetben: a gyerekekközpontúan
kialakitott. vizsgáló- és kezelöszobák segitségével a kis páciensek
fölengednek és készek az együttmüködésre. Az eredmény: a kis
páciensek gyors és eredményes minden nap vizsgálata és kezelése.
Szeretné PediaPals-termékeinket megrendelni? Forduljon
disztributorunkhoz. Tegyen látogatást nálunk az Interneten
keresztul:
www.pediapals.com

ZooPals vizsgálóágy
®

A gyerekekközpontúan kialakitott kezelôszobájának középpontja.
Tökéletesen alkalmas minden pedriatikus klinikán vagy gyerekrendelöben. Vizsgálószékünk egy édesanya ötletén alapszik,
aki átélte, hogy a leukémiában szenvedô fiának egy hideg, hagyományos vizsgálószékben órákig kellett a vizsgálatokat
eltürnie. Ma már, 10 év eltetével a kisfiú szerencsés gyógyulása után a ZooPals vizsgálószékek komfortosságban és
szolgáltatásban egy igen magas szinvonalat értek el. Ezek a szolid vizsgálószékek megkönnyítik úgy a kis páciensek és
szüleik mínt az orvosi személyzet életét.
Új Az
egyszerübb és könnyebb hozzáférés
érdekében mindkét oldalon beépitett
kezelômechanizmus.

Új
Komfortosabb liftmechanizmus
gáznyomással müködô
lengéscsillapítóval.

Új
2 nagy fiók, melyek zárhatóak,
hogy a gyerekek ne férhessenek.

Viziló vizsgálóasztal
Súly: 68 kg
89 cm x 91 cm (fejmag.) x 180 cm
84 cm a földtöl a fekvöfelület felsõ széléig
számítva
Fej baira hajlítva
Szin: Kék
Cikkszám: 4200 DT

Dinoszaurusz vizsgálóasztal
Súly: 68 kg
81 cm x 147 cm (fejmag.) x 206 cm
84 cm a földtõl a fekvõfelület felsõ széléig
számítva
Fej jobbra hajlîtva
Szin: türkiz
Cikkszám: 4300 DT

Elefánt vizsgálóasztal
Súly: 68 kg
86 cm x 94 cm (felmag.) x 175 cm
(szélesség x magasság x hosszúság)
84 cm a földtõl a fekvõfelület felsõ széléig
számítva
Fej balra hajlítva
Szin: sötét rózsaszin
Cikkszám: 4400 DT

Groszìán vizsgálóasztal
Súly: 68 kg
89 cm x 94 cm (fejmag.) x 183 cm
84 cm a földtõl a fekvõfelület felsô széléig
számítva
Fej balra hajlítva
Szin: világosárga
Cikkszám: 4500 DT

Új
A láb résznél mély üregek a jobb
hozzáférhetöség érdekében.

Jegesmedve vizsgálóasztal
Súly: 68 kg
91 cm x 104 cm (fejmag.) x 201 cm
84 cm a földtõl a fekvõfelület felsõ széléig
számítva
Fej jobbra hajlítva
Szin: fehér
Cikkszám: 4600 DT

Új kompakt vizsgálóasztalok kis vizsgáló-vagy
kezelõszobák részére.
Alkalmas: amennyibin a budget-je ugyanúgy behatárolt mint a helyiség nagysága.
A kompakt vizsgálóasztalok iránt emelkedõ igény miatt fejlesztettünk ki három új
modellt, melyek segítségével a pénzét és a helyiségét optimálisan kihasználhatja.

Nagyvonals
kialakitásával
: mindegyik
ZooPals®
vizsgálóasztal
mély benyomást
kelt.
A standard és kompakt modellek
egyaránt igen tartós és karcmentes
üvegbõl készülnek és a köyetkezõ
felszerelést tartalmazzák:

Puppy (Basset) kompakt
vizsgálóasztal
Súly: 45 kg
66 cm x 84 cm x 135 cm
(szél. x mag. x hossz.)
Szin: karamel
Cikkszám: 4700

Delfin kompakt vizsgálóasztal
Súly: 45 kg
66 cm x 84 cm x 135 cm
Szin: szürke
Cikkszám: 4800

Teknõs kompakt vizsgálóasztal
Súly: 45 kg
66 cm x 84 cm x 135 cm
Szin: tengerzöld
Cikkszám: 4900

Nálunk a jó dolgok mág jobbak!

• Kihúzható asztalhosszabbás nagyobb
gyerekek részére
• Integrált orvosi krepp-és
papírtekercstartó.
• Fokozatmentes állitható háttámla
(45 fokig)
• Komfortos formázott, vastag matrac
(Szinek: szürke, mindegyik asztalhoz)
• Erõs haranálatnak kitehetõ, szennye
zõdéstaszité Vinyl-bõl készült bevoró
anyag.
• Csúszásgatlós lépesõ
• Lekerekíkett sarkok
A következö szinekben ZooPalsvizsgáloasztalaink tökéletesen
beillenek környezetükbe:

Dzsungel világ
Cikkszám: 100109
Cirkusz világ
Cikkszám: 100110

Kék

Tengerzöld

Türkiz

Világos sárga

Sötet rózsaszin

Karamel

Szürke

Fehér

Viz alatti világ
Cikkszám: 100111
Kutya világ
Cikkszám: 100112
Babamérleg
Nagy digitális kijelzés. Pfundban vagy
kgüban mér. Belefér a nagy vizsgálóasztal
fiókjába. (Elemé normal AA)
Cikkszám: 100100

PediaPals faldekoráciõs készlet
Tegye gyerekbarát kezelõ- vagy vizsgálószobáját
feldekorációs készletünket kompletté, melyet
6 különféle, az aktu á lis PediaPals termékekhez illõ
témáhan tudunk szállitani Tisztitani és szintartóak.
Egy a matricák egyike méröfuakcióval is rendelkexik
(magasságmérés). Az egy kószletben lévõ matricák
mennyisége elegendõ kezelõvagy vizsgálo szobájának
kivánság szerinti individuális és gyerekközpontú
kialakitására.

Téli világ
Cikkszám: 100113
Dino világ
Cikkszám: 100114

Tartozékok
Állatmotivummal diszitett orvosi tekercsek és
festehetö térelválasztók.
Más szinek igény szerint lehetségesek.
Szélesség: 50 cm
Cikkszám: 100103 (10 terkercs kartononként)
Estribos
Ref. 100073
Capas para Estribos
Ref. 100072

Szélesség: 53 cm
Cikkszám: 47344 (12 terkercs kartononként)

Mézzen bei!
www.pediapals.com

PediaPals a munkában.
®

A PediaPals termékeknek akkor a legnagyobb a hatékonyságuk, ha egy aktiv
szerepjátékban alkalmazzuk õket. Probálja ki ezeket a lehetõségeket, hogy a
PediaPals-szal javithassa orvosi kezeléseit. Nagyon érdekelne bennünket az
ön és páciensei reakciója. Kérjük tájékoztassanak bennünket. Fme három
példa:

"Elly" az elefánt (otoscopü-rögzítõ)
A barátom Elly egy titkot akar neked elárulni.
Szeretnéd, hogy a füledbe súgja?
Jó, akkor most szép nyugodtan kell ülnöd,
hogy pontosan halld amit mond.
"Benjamim" a medve (Vérnyomésmérö)
Ez ist Benjamin, szeretne téged egy kicsit
”megszoritani”. Ezt a medvemancsot a karodra
helyezem és a kismedvét a kezedbe adom.
Amikor megszoritod a kismedvét, akkor
Benjamin is megszorit téged.
"Jamaal" a zsiráf (Reflexkalapács)
Szeretnéd egyszer a barátomat Jamaalt
megfogni. Jó, akkor Jamaal szeretne elõször
a térdedre egy puszit adni. Mutasd csak hol
van a térded! Nagyon jó. Jamaal azt modja,
hogy te egy nagyon okos gyerek vagy.

Stethoscop-huzatok
Fokozza a gyerekek kíváncsiságát és erösítí az
~
együttmuködést.
A négy plüshuzat minden standard
stethoscopra ráillik és könnyen ki lehet öket mosni.
Megnevezés
Dalmata
Tigris
Oroszlán
Dino

Cikkszám
100096
100097
100098
100099

(tartalmazzák a stethoscopot)

Vérnyomásmnérõ
”Benjamim medve”
Egy ”medveszoritás” a kicsi karoknak.
Vérnyomásmérõkészülékünk egy
könnenyen kezelhetõ két füllel
rendelkezõ táskában van, mely mosható,
latexmentes, és nagy tépözaras
mandzsettája van
Megnevezés
Baby-set
Gyerek-Set
Mandzsetta Baby
Madzsette Gyerek
Ballon (medve)

Cikkszám
100049
100048
100047
100013
100025

Méröszalag fejkerület mérésére
Ez az erösen igénybevehetõ
szalag -61cm- a fej kerületét megadja
centiméterben és inch-ben egyaránt és
rendelkezik táblázattal is melyre a
vizsgálat adatait le lehet jegyezni, amelyet
a szülõk haza is vihetnek.
Megnevezés
Mérõszalag

Cikkszám
100050

”Elly” elefánt és ”Benjamin”
medve orrfujó és orrspirator
Standard tartalom 90 cm, puha
nyomógombbal az optimális komfort
érdekében.
Megnevezés
Orrspirator
Orrfújó, kék
Orrfújó, rózsaszin

Cikkszám
100025
100015
100034

"Elly" elefánt otoscop-rögzítés
”Elly” tökéletesen illik otoscopjára és egy
barátságos segítséggé alakitja át, mely
mindig kész arra, hogy valamit a kis
páciensek fülébe súgjon.
(Otoscopot nem tartalmazzák)

Rögzitse opthalmoskopjára ”Manuel” egéret
és megállapithatja hogy a gyerek figyelmét
jelentösen hosszabb ideig éberen tarthatja,
mint normal esetben.
Kõnnyü eltávolitani készülékrõl.
(Otoscopot nem tartalmazzák)

Megnevezés
Operating (WelchAllyn)
Diagnostic (Heine)
Diagnostic (WelcsAllyn)

Megnevezés
Opthalmoskop rögzitõ
Készülék nélkül

Cikkszám
Ref. 100002
Ref. 100092
Ref. 100032

”Jamaal” zsiráf reflexkalapács
Egy kiegyensúlyozott segédeszköz könnyen
A gyerekek és az orvosok kedvence.
Megnevezés
Reflexkalapács

Cikkszám
100004

Cikkszám
100055

I.V. Infúziós védõhuzat tigris vagy hód
Ezen huzatok rendelkeznek egy ún.
Ablakkal hogy az infúzios pontokat lehessen
látni, a 3M-tõl származó szivasszalaggal
biztos tartás megoldott, és rendelkezik egy
írható felülettel. A gyerekek büszkén
mutatják és nehezen lehet letépni.
Megnevezés
Hód
Tigris

Cikkszám
100042
100062

Egyszerhasználatos hegyek (disposable tips)
500 db
2,5mm
100022
4,0mm
100023
Opthalmoskop rögzités "Manuel" egér

Stethoskop clip íhaté felülettel
A nevóvel ellálott clipet rögzitse a stehoskopjára így nem fogja azt elvesziteni.
Megnevezés
Elefánt
Zsiráf
Majom
Egér

Cikkszám
100074
100075
100076
100077

Toll / Lámpa Combo Pen / Light
Combo
Toll és lámpa egy termekben.
Egy biztonsági zár és egy nyakbakasztózsinor ezt a kombinációt vidámmá és praktikussá teszik.
Megnevezés
Béka

Cikkszám
100087

Retractor / Lehúzó, Leolvasó készülék
Azonositó- és scuritykártyák gyors
kezelésére. 66 cm-re kihúzható.
Megnevezés
Elefánt
Majom
Kutya
Macska

Cikkszám
100088
100089
100106
100107

Sqeeze Pen / Nyomõs toll
Meg kell csavarni, hogy irjon meg kell
nyomni, hogy ”leessen az állunk”
a csodálkozástól. Föleg a gondozó
személyzet használja figyelemoltorelésre.
Megnevezés
Egér
Krokodil

Cikkszám
100085
100086

PediaPals® klinikai készlet
Cikkszám:

Ref. 600111

BEST
VALUE

PediaPals ”környezet” csomag

Következõkõl áll:
1 Bébivernyomásmérõ készülék
1 Gyerekvérnyomásmérõ készülék
1 Stethoskophuzat (dalmata)
1 Reflexkalapács (zsiráf)
1 Opthalmoskop rögzito (egér)
1 Orrspirator (medve)
2 Infúzió huzat (hód vagy tigris)
1 Orrfújó (Elly. Kék)
1 Orrfujó (Elly, rózsaszin)
1 Otoskoprögzítés Elly Operating (WelchAllyn)
1 Otoskoprögzítés Elly Diagnostic (WelchAllyn)
500 Egyszerhasználatos hegyek/yégek Otoskophoz (2.5 mm)
500 Egyszerhasználatos hegyek/yégek Otoskophoz (4 mm)
1 Otoskop hegy/yég Dispenser adapter
5 Mérõszalag fejkörfogat mérésre
2 Retractor (Elefánt és majom)
1 Toll és lámpa egyben (béka)
2 Squeeze Pens / Toll (egér és krokodil)
1 Extra PediaPals cipzáros táska

®

Egy jutányos verzió egy komplett pedriatikus
berendezésre, mely egy kívánság szerinti
vizsgálóasztalból áll és tartalmazza azon
árucikkek összességét, amelyek egy gyerekbarát
vizsgálószoba kialakitásához szükségesek.
• PediaPals vizsgálóasztal (standard vagy kompakt)
Vizsgálóasztallal (standard):
Cikkszám: 600014 (Viziló)
600015 (Dino)
600016 (Elefánt)
600017 (Oroszlán)
600018 (Jegsmedve)
Vizsgálóasztallal (kompakt):
Cikkszám: 600011 (Puppy/Basset)
600012 (Delfin)
600013 (Teknõsbéka)

• 1 Karton orvoso krepp-papir (45 cm széles)
• 1 Faldekorácios készlet (a vizsgálóasztalhoz illõ)

Plus:
• PediaPals Klinikai induló készlet

PediaPals garancia
®

A PediaPals teljes megelegedést biztosit ügyfeleinek.
Szeretne több információt kapni PediaPals-ról, kérjük hivjon fel vagy látogasson meg
bennünket weboldalunkon.
www.pediapals.com
www.pediapals-online.com
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