
Обладнання для проведення інгаляційної аналгезії 

Matrx  (Parker, Porter) 
 

Апарат Інгаляційної Аналгезії  Цифровий (АІАЦ)  Matrx D-
MDM 

 

ТОВ “С Медіа"   Україна,   Київ ,   Травень 2017 



Апарат Інгаляційної Аналгезії  Цифровий (АІАЦ)  
Matrx D-MDM 

• Єдиний на ринку надсучасний цифровий апарат. Зручне  управління, Висока надійність, 
Індивідуальні маски для будь-яких видів робіт – зручні для лікаря та пацієнта; 
 

•  Яскравий LED дисплей покаже інтенсивність потоку та пропорціїї 
       газової суміші. Цифрова імітація трубок полегшує роботу; 
•     Забезпечено одночасну подачу звукових та світлових аварійних сигналів у разі 

зниження відсотка кисню; Аварійне вимкнення при падінні подачі кисню менше 30%; 
•     Функція «автокомпенсації» забезпечує незмінність загального  потоку газу при 

зміні процентного співвідношення суміші; 
• Розміри апарата дозволяють його зручне розташування у будь-якому кабінеті ; 
•  Індивідуальні варіанти монтажу : на окремій стійці, на стіні, врізка у меблі Вашого 

кабінету, можливість підключення до центральної системи подачі газу; 
 

•  Екологічність – правильний підбір маски виключає розгерметизацію дихального            
контура; 

•  Комплексне Обслуговування – ми забезпечимо Вас балонами та організуємо доставку 
газу до Вашого місця роботи; 
•  Можливість монтажу системи із двома балонами Закису Азоту; 
•  Можливість поставки у комплекті із міні-вакуум-генератором. 

•  Гарантія Виробника – 1 рік 
  
 
 

 
Розміри:  85 х 225 х 195 мм 

Вага:  2,5 кг 



Апарат Інгаляційної Аналгезії  Цифровий (АІАЦ)  
Matrx D-MDM 

• Комплект  DMDM-В-0   
Апарат Інгаляційної Аналгезії Цифровий  Matrx D-MDM+ Базовий Набір  
 
Мінімальний Набір включає: 
- (1) Дихальний Контур Matrx 
- (2) Клапан Вакуумного Контролю 
- (3) Резервний Дихальний Мішок (2 або 3 л.) 
- (4) Стійка Напольна П`ятироликова (Низька або Висока) 

 

(1) (3) (4) (2) 

• Комплект  DMDM-А   
АІАЦ Matrx D-MDM   (ОКРЕМО) 

 



Апарат Інгаляційної Аналгезії  Цифровий (АІАЦ)  
Matrx D-MDM 

• Комплект  DMDM-В-1   
 
АІАЦ   Matrx D-MDM 
+ Мінімальний Набір  
+ Набір для Масок Індивідуального 
Використання Matrx  
(маски у вартість не включено) 
 

• Комплект  DMDM-В-2   
 
АІАЦ   Matrx D-MDM 
+ Мінімальний Набір  
+ Набір для Масок Багаторазового 
Використання 
(маски у вартість не включено) 
 

• Комплект  DMDM-В-3   
 
АІАЦ   Matrx D-MDM 
+ Мінімальний Набір  

+ Набір для Масок Silhouette 
(маски у вартість не включено) 

 

Індивідуальні Назальні Маски Matrx 
 

•     Три розміри; 
•    Чотири аромати; 

 

 Упаковка   12 шт.   
 Упаковка   24 шт.  

Назальні Маски Багаторазового 
Використання 

 

Три розміри; 
 

Упаковка   1 шт.   

Індивідуальні Назальні Маски Silhouette 
 

          Чотири розміри; 
 

• Набір  масок 12 шт.   
• Silhouette набір для з`єднання  -  
(по 1 на кожен апарат АІАЦ) 
• Набір підбору розміру маски (4 шт.) 
   



Апарати Інгаляційної Аналгезії. Умови оплати. 
•  Оплата проводиться у гривнях України за курсом НБУ на день перерахування; 

 

• Мінімальна передоплата 25% від суми замовлення; 

•  У разі передоплати у розмірі 50% від суми замовлення діє додаткова знижка 4%; 

• У разі передоплати у розмірі 75% від суми замовлення діє додаткова знижка 8%; 

• У разі 100%-ї передоплати діє додаткова знижка 12%; 

 

• У разі передоплати 75%  або 100%  -  пульсоксіметр у подарунок; 

 

• Можливість монтажу системи із двома балонами N2O обговорюється окремо; 

 

• Умови забезпечення балонами та забезпечення газом обговорюються окремо; 
 

• Термін доставки – 90 днів від дня передоплати; 

• ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА – 1 РІК з дня монтажу; 


