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FIRMA SYRMED DZIAŁA
NA RYNKU OD 2014
ROKU

GŁÓWNE OBSZARY
DZIAŁANIA TO: BLOKI
OPERACYJNE

- KONTENERY
STERYLIZACYJNE

- NARZĘDZIA
CHIRURGICZNE

- STOŁY OPERACYJNE

- LAMPY OPERACYJNE

- OBŁOŻENIA
OPERACYJNE
WIELOKROTNEGO
UŻYTKU

- JEDNORAZOWE
WYROBY MEDYCZNE

Tęczowe Tace:
To innowacyjny i prosty produkt,
który znacząco przyczyni się do
bezpieczeństwa pacjentów we
wszystkich obszarach, w których

wykonuje się znieczulenie.

Tęczowe tace składają się z trzech części:
 GŁÓWNA TACA – na podstawowe leki
anestezjologiczne (największa kolorowa z
przegródkami na poszczególne strzykawki)

 RATUNKOWA TACA - na leki używane
tylko w nagłych wypadkach

 LOKALNA TACA – na miejscowe środki
znieczulające, które muszą być oddzielone
od rutynowych leków, aby uniknąć
przypadkowego użycia ( kolor szary – brak
przegródek)
Ta konfiguracja umożliwia wyraźne
oddzielenie rutynowych, lokalnych i
awaryjnych leków, przy czym w razie
potrzeby dwie mniejsze tace znajdują się
pod główną tacą rutynową.

Obecna praktyka:
 Obecna praktyka transportu i przechowywania leków
znieczulających przed podaniem najczęsciej obejmuje
umieszczenie wszystkich leków w pojedynczej, nie
podzielonej na przedziały tacy wykonanej z masy
papierniczej lub polipropylenu.

 Powoduje to ryzyko, że leki można wymienić lub zgubić.
 Wymieszane ampułki na jednaj tacy uniemożliwiają
bardzo szybkie podanie leku – konieczne jest wydłużenie
czasu na wyszukanie odpowiedniej ampułki i sprawdzenia
leku.

 NORMALIZACJA :
-Obsługuje system oznaczania kolorami
kodów krytycznych ASTM
-Standaryzuje logiczny postęp użytkowania
od indukcji do zamiany

Tęczowe Tace
dostarczają
czterech
ważnych
zagadnień:

 SEGREGACJA:
-Fizyczna separacja wszystkich rodzajów
leków w celu zmniejszenia ryzyka zamiany
strzykawek
-Całkowita segregacja środków
znieczulających w nagłych wypadkach i
miejscowych
-Przechowuje odpowiednią ampułkę ze
strzykawką dla skutecznego podwójnego
sprawdzania

 KONTROLA INFEKCJI:
-Materiał bakteriostatyczny - powstrzymuje
wzrost i rozwój bakterii
-Brak rozpraszania szkodliwych włókien
pulpy w obszarze operacyjnym
-Tace jednorazowego użytku

 BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

Kolorowe samoprzylepne
etykiety zgodne z ISO
26825 2008:
 Etykiety strzykawek są świetnym
uzupełnieniem Tęczowych Tac - są zgodne z
normą ISO 26825 i są zgodne z zaleceniami:
-Royal Pharmaceutical Society
-Europejskie Towarzystwo Anestezjologiczne

 Etykiety są drukowane zgodnie z określonymi
kolorami pantone ISO, czytelna czcionka i rozmiar
etykiety pozwalają w prawidłowy sposób
oznakować strzykawkę za pomocą wytrzymałego
kleju.

 Etykiety dostarczane są na dwóch rolkach
po 500 sztuk.

Tace na leki w 100%
nadające się do recyklingu
 Produkty Rainbow Trays są wytwarzane w
pomieszczeniach o najwyższy standardzie czystości.

 Są wytwarzane przy użyciu materiałów pochodzących z
recyklingu. Odzyskana zawartość wynosi minimum 80%.

 Solidne tace podstawowe powinny być ponownie użyte
co najmniej 100 razy

 Jednorazowe tace wkładane są wytwarzane tak, aby
wykorzystywać jak najmniej materiału; mniej niż
standardowa butelka na napoje, aby zmniejszyć objętość
plastiku

Zachęcam do współpracy

Ofertę cenową dedykowaną dla
Państwa chętnie przedstawimy
podczas spotkania.
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