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      Opracowane na bazie do wiadcze  firmy HEGA pistolety do czyszczenia gwarantuj   dok adne  
      wyczyszczenie wraz z ich bezpieczn  i atw  obs ug . Wsz dzie tam gdzie niezb dne jest dok adne 
      wyczyszczenie sprz tu laboratoryjnego, endoskopów, pipet, strzykawek, kaniul, kuwet lub innych 
      wyrobów stosowanych w praktyce laboratoryjnej lub klinicznej zastosowanie pistoletów do    
      przep ukiwania i mycia z firmy HEGA jest najlepszym rozwi zaniem. 
  

    
 
   Pistolety do przep ukiwania HEGA dzi ki dobremu 
   dozowaniu zapewniaj  wy mienite rezultaty czyszczenia 
   niezale nie od tego czy proces odbywa si  z u yciem wody 
   czy spr onego powietrza. Poprzez zastosowanie ró nego 
   rodzaju ko cówek, które wystarczy wy cznie pod czy
   mo na dotrze  do najdalszych miejsc mytych wyrobów. 
   Pistolety do przep ukiwania HEGA Dina oraz Nova zosta y 
   zaprojektowane i przebadane praktycznie pod k tem 
   bezpiecze stwa. Ich  zako czenie zapewniaj  mocne 
  trzymanie dodatkowych ko cówek a standardowe 
  doposa enie umo liwia bezpieczne i higieniczne mocowania 
  na cianie lub w stole. 

              

       Pistolety HEGA do przep ukiwania stosowane w praktyce   
       medycznej, laboratoriach i w praktyce szpitalnej. 



    5030 Strumieniowa pompa wodna do zasysania p ynów 

5060 Strumieniowa pompa wodna do zasysania p ynów 

    5020 Ko cówka do mycia butelek i pojemników 
             Erlenmeyer
     
 
4620 Ko cówka Luer do strzykawek i kaniul ze  
              sto kow  ko cówk

    5010 Ko cówka do pipet pomiarowych i krwi

    4270 Ko cówka Record do igie  i kaniul z ko cówk  record

   4250 Dysza spryskuj ca do szk a i powierzchni    4240 Ko cówka do czyszczenia rur do drena u

4230 Ko cówka do czyszczenia kateterów i zaworów

5100 Okr g a szczotka, rednica 54 mm, wysoko  30 mm 

5090 Szczotka U, rednica 40 mm, d ugo  130 mm 

5080 Szczotka w kszta cie ró ki, rednica 12 mm, d ugo   
        134 mm 

5050 Oprzyrz dowanie do mycia zakrzywionych rur, d ugo
         230 mm 

  HEGA - Zestaw Profi 5220 

HEGA - Zestaw Profi 



 

     3000 Zestaw cienny wykonany 
               z plastiku, bezpiecznie 
               mocowany do ciany 
               jedynie 2 wkr tami 

  

Zastrzegamy sobie prawo zmian 

8015 Rola pistolet do mycia typu strzykawka 
• Wst pnie nastawiamy przep yw 
• Regulowany p ynnie rozpylany strumie  od 
   pe nego do rozproszonego strumienia 
• Ergonomicznie uformowana gumowa r czka  
  z mechanizmem blokuj cym 

• Zawiera obejm  w kszta cie sto ka do 
  mocowania w stole lub na cianie 
• Zawiera 1,5  m w  z PVC  
• Zawiera zestaw pod czeniowy do wody  
  ½” lub ¾” 

HEGA - Pistolety do mycia  

    8010 Rola pistolet do mycia z funkcj  natrysku 
    • 10 ró nych wymiennych ko cówek   
    • Ergonomicznie uformowana gumowa r czka z 
        mechanizmem blokuj cym 
    • Zawiera obejm  w kszta cie sto ka do 
       mocowania w stole lub na cianie 
    • Zawiera 1,5  m w  z PVC  
    • Zawiera zestaw pod czeniowy do wody  
       ½” lub ¾”

5070 Zestaw do sto u do 
montowania w dowolnym 
stole roboczym 



1040 Spitzenvorsatz zur Reinigung von Ventilen  
1040 Pointy attachment for the cleaning of valves

Pistolet do mycia ze stali nierdzewnej z wymiennymi ko cówkami

Hela-zestaw do mycia 9050 

           
 
          Pistolet ze stali nierdzewnej wraz z zestawem 6 wymiennych ko cówek.  
          Zestaw zosta  zaprojektowany w sposób umo liwiaj cy pod czenie go do wody 
         demineralizowanej. Pistolet mo na atwo rozmontowa  na cz ci bez konieczno ci 
         stosowania jakichkolwiek narz dzi dzi ki czemu jego czyszczenie jest bardzo atwe. 
         Zastosowanie wysokiej jako ci materia ów w po czeniu  z ostatni  my l  techniczn
         w pe ni umo liwia sterylizacj  parow  pistoletu.  Ergonomiczna prac z pistoletem jest 
         mo liwa zarówno przy wysokich ci nieniach jak równie  w szerokim zakresie 
         temperatur. 

Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej do mocowania przy stole  ze stali nierdzewnej bez potrzeby mocowania na cianie. 

   5055 Dysza rozpylaj ca do czyszczenia szk a oraz powierzchni 

    1130 Ko cówka do czyszczenia drenów 

     1125 Ko cówka Record dla strzykawek i kaniul ze sto kow  ko cówk  record 

     1040 Szpiczaste przy cze do czyszczenia zaworów 

1120 Z cze Luer dla strzykawek i kaniu  z pod czeniem typu Luer 

1150 Przy cze do mocowania w a z PVC lub ze stali nierdzewnej 



Hela-zestaw do mycia 9050 

Zaprojektowany do stosowania z wod  demineralizowan , demontowalny  
         bez konieczno ci u ycia narz dzi, autoklawowalny. 

           
 
 
          Ca y pistolet mo na atwo rozmontowa  na cz ci bez konieczno ci stosowania jakichkolwiek 
          narz dzi. W  pod czony do pistoletu mo na atwo od czy  poprzez odkr cenie nakr tki 
          sto kowej. Po jej zdj ciu atwo jest wyj  z pistoletu stabilny termicznie uchwyt. Po odkr ceniu 
          zamykaj cej zakr tki mo na wyj  ca  jednostk  dozuj c . Podobnie jak pistolety Dina i Nova 
          pistolet Hela posiada sto kow  ko cówk  zainstalowan  na ko cu uchwytu umo liwiaj c  czyste  
          i bezpieczne magazynowanie w po czeniu z mo liwo ci  mocowania do sto u (5070) lub ciany 
          (3000). 
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