OTWARTA LISTA PROPONOWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA KTÓRE
FUNDACJA CUORE- PODARUJ SERCE ORGANIZUJE I PRZEPROWADZA ZBIÓRKI
PUBLICZNE.

CHIRURGIA URAZOWA


RTG



Artroskopy



Aparaty do znieczuleń



Kołnierze ortopedyczne



Dermatomy



Łóżka ortopedyczne



Pompy infuzyjne



Pulsoksymetry



Deski ortopedyczne



Aparaty do udzielania Pierwszej Pomocy



Stabilizatory kości



Stoły ortopedyczne



Uniwersalne unieruchomienia głowy



Wiertarki chirurgiczne



Piły do gipsu



RTG z ramieniem C



Ssaki elektryczne



Laryngoskopy



Resuscytatory



USG



Nosze podbierające



Nosze podbierające



Elektrokoagulator śródoperacyjny bipolarny



RTG jezdne



Łóżka rehabilitacyjne



Kardiomonitory

KARDIOCHIRURGIA


Kardiomonitory



Inkubatory



Pulsoksymetry



CPAP-y



Respiratory



Narzędzia chirurgiczne



EKG



Pompy strzykawkowe



Defibrylator

ODDZIAŁY PEDIATRYCZNE


wagi dziecięce ze wzrostomierzem



łóżeczka niemowlęce



łóżeczka dziecięce



holtery RR



łóżka



wagi niemowlęce



pulsoksymetry



pompy strzykawkowe



ssaki elektryczne



inhalatory



pompy do żywienia pozajelitowego/dojelitowego



videokolonoskopy pediatryczne



myjnie endoskopowe



aparaty EKG



gastroskopy optyczne pediatryczne



holtery EKG



kardiotokografy

NEFROLOGIA I UROLOGIA


centralne stacje uzdatniania wody do dializ



pojazdy sanitarne do przewozu dzieci na dializy



aparaty do automatycznej dializy otrzewnowej



aparaty do badań urodynamicznych



aparaty do reutylizacji dializatorów



aparaty do plazmaferezy-hemofiltracji



pompy infuzyjne



aparaty do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi ABPM



cystoskopy pediatryczne



kardiomonitory



aparat do cytometrii przepływowej



aparaty do hemodializ



Aparat do ciągłych metod leczenia nerkozastępczego



Aparat do hemodializ HD



monitor do pracy w środowisku Rezonansu Magnetycznego



Stacja uzdatniania wody



Łóżko-waga



Fotel dializacyjny

NEONATOLOGIA


Stanowiska do resuscytacji



Pompy strzykawkowe



Inkubatory



Pulsoksymetry



Inkubatory



Inkubatory



Inkubatory



Lampy do fototerapii



USG



Respiratory



Kardiomonitory



urządzenie do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych



kliniczny audiometr impedancyjny



RTG jezdne



wziernik pośredni



urządzenie do rejestracji otoemisji akustycznych.



kliniczny audiometr tonalny



urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych



laser diodowy



wodne materacyki grzewcze



lampy operacyjne



inkubatory transportowe



ssaki elektryczne

ONKOLOGIA


Rezonans magnetyczny



Analizatory hematologiczne



Cytofluometr przepływowy



Kolonofiberoskop pediatryczny



USG



Zestaw do wideotorakoskopii



Pompy infuzyjne



Ultradźwiękowy aspirator chirurgiczny



Kardiomonitory



Diatermię chirurgiczną



Mikroskopy



Aparaty do napromieniania



Igły, cewniki, vascuporty

LARYNGOLOGIA


zestaw do endoskopowych operacji nosa i zatok



zestaw do endoskopowych operacji krtani



wiertarka uszna



mikroskop operacyjny



zestaw do endoskopii sztywny



zestaw narzedzi do mikrochirurgii ucha



nasofiberoskop



videostroboskop



zestaw narzedzi do mikrochirurgii krtani



rhinomanometr

