Produktsortiment

Venskanner

Pupillometer

AccuVeins prisbelönta venskanner hjäper dig genom att med
infrarött ljus identifiera de bäst användbara venerna vid inläggning
av infusionskanyler eller vid blodprovstagning.

NeurOptics Pupillometer är en handhållen, bärbar enhet, som ger en
tillförlitlig och objektiv mätning av pupillernas ljusreflex och storlek
samt om pupillens ljusreflex faller inom eller utom det normala.

Blodtrycksapparat

Monitor

Welch Allyns digitala monitorer för spot check ger säkra, patientvänliga och snabba mätningar av vitala parametrar.

Welch Allyns digitala monitorer för övervakning och spot check ger
säkra, patientvänliga och snabba mätningar av vitala parametrar.

Pulsoximeter

Laryngoskop

HLR-dockor

Liten, lätt och enkel fingerpulsoximeter från
Nonin och Contec, att använda för mätning
av syremättnad.

Kvalitetshandtag och blad från Timesco.
Finns både för engångs- eller flergångsbruk.

Verklighetstrogna HLR-dockor från Ambu
erbjuder säker och realistisk träning av basal
och avancerad hjärt- och lungräddning.

Mek. kompressioner

Hjärtstartare

ZOLL AutoPulse är ett kompakt och bärbart
system som ger mer effektiva hjärtkompressioner på plats och under transport.

Hjärtstartare från ZOLL, de enda hjärtstartare med inbyggd REAL CPR Help, som mäter
och registrerar hur du utför bröstkompressionerna, och som samtidigt ger dig återkoppling
i realtid så att du kan ge optimal behandling.

Defibrillering

Akutväskor

Monitorer och defibrillatorer från ZOLL för sjukhus- och transportbruk.
Förenklar och förbättrar samtliga delar av hjärtstoppsberedskap.
ZOLL:s unika pacingteknologi är erkänt världen över.

Högkvalitativa akutväskor från StatPacks med smarta modulsystem,
gör det möjligt att utforma väskan efter dina behov.

Övervakning

MR-produkter

Monitorn från NihonKohden är utvecklad för att erbjuda extremt enkel användning. Den
kombinerar noggrannhet och enkel användning, med smarta övervakningsfunktioner.
Produkterna är primärt riktade mot den privata sjukvårdsmarknaden.

Speciellt utvecklad icke-magnetisk infusionspump och pulsoximeter för ökad personaloch patientsäkerhet i MR-miljö.

Medidyne etablerades 2002 och är idag en nordisk
verksamhet. Vi bedriver försäljning och service av
medicintekniska produkter och vi representerar
många världsledande leverantörer inom vårt
affärsområde.
Medidyne har en stark organisation med kompetenta medarbetare, varför vi kan erbjuda bästa
möjliga service till våra kunder i hela Norden.
Vårt fokusområde är den akut och kritiskt sjuka
patienten och vi har idag en ledande position
inom området.
Vår mission och existensberättigande är att göra
skillnad - varje dag. Tillsammans med våra kunder
och samarbetspartners arbetar vi för att rädda liv
och förbättra livskvalitén för de människor som
kommer i kontakt med våra produkter. Eftersom
våra produkter är avgörande i kritiska situationer,
är vår målsättning att leverera säkra, effektiva och
användarvänliga produkter och servicetjänster.
Vi har definierat tre grundläggande värden, som
ska spegla vårt dagliga arbete:
• Engagemang
• Professionalism
• Ansvarskänsla
Med dessa värden hoppas vi att göra en skillnad.
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