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Oferujemy Państwu standardowe systemy przeznaczone do znieczulania zarówno ma-
łych, jak i większych zwierząt. Wszystkie systemy można dopasowywać poprzez do-
dawanie kolejnych podzespołów np. masek anestezjologicznych dedykowanych do 
danego gatunku zwierzęcia, komór indukcyjnych, przewodów, jednostek do gazu wylo-
towego, pompy powietrza czy filtrów gazowych. 

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, a my dopasujemy wszystkie elementy 
systemu do Twoich potrzeb.

Modele

R500 Kompaktowy system do anestezji dla małych zwierząt

R540 Ulepszony system do anestezji przeznaczony dla 2 zwierząt

R550 Multi-output animal anesthesia system for few animals

System do znieczulania 
małych zwierząt Aparat do odprowadzania gazu

Pompa 
powietrzna Maska

Filtr 
węglowy

Komora 
indukcyjna

Trzy metody dozowania środków 

Systemy o standardowym przepływie

anestezjologicznych w systemach RWD 

o standardowym przepływie

Easy-fill Pour-fill Key-fill



Rozwiązania anestezji niskoprzepływowej

Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia zabiegowego
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W przeciwieństwie do tradycyjnych waporyzatorów, urządzenia firmy Kent Scientific do niskoprzepływowej 
anestezji wyposażone są w półprzewodnikową elektronikę, a także zintegrowany, elektroniczny waporyzator, 
który wykorzystuje powietrze z otoczenia (lub sprężony gaz) do podawania środka znieczulającego (np. izoflu-
ranu lub sewofluranu) przy niskim natężeniu przepływu, dzięki czemu dawka jest proporcjonalna do wielkości 
zwierzęcia. Stosowanie mniejszej ilości środków anestezjologicznych przynosi korzyści nie tylko zwierzęciu 
podczas trwania zabiegu, ale także zmniejsza ryzyko narażenia personelu na ulatniający się gaz znieczulający.

SomnoSuite®

To innowacyjny system przeznaczony do podawania 
środków znieczulających o niskim przepływie. Somno-
Suite został specjalnie zaprojektowany dla myszy oraz 
szczurów. System wyposażony jest w precyzyjną pompę 
strzykawkową, a także w zintegrowany, cyfrowy wapory-
zator, który wykorzystuje powietrze z otoczenia (lub sprę-
żony gaz) do podawania środka znieczulającego przy 
niskim natężeniu przepływu, dzięki czemu dawka jest 
proporcjonalna do wielkości zwierzęcia. 

W celu ulepszenia procedur anestezjologicznych dostarczamy również takie systemy jak:

• wentylatory

• koncentratory tlenu

• chirurgiczne czujniki dla gryzoni

• pulsoksymetry

• zestawy intubacyjne

• homeotermiczne podkładki podgrzewające 

wyposażone w sondy doodbytnicze do stałego pomiaru 

temperatury ciała

SomnoFlo®

System SomnoFlo to kompaktowa, samodzielna jednost-
ka, która zapewnia precyzyjne dawkowanie środków 
anestetycznych zgodnie z wagą zwierzęcia oraz wyma-
ganym przepływem (do 100 ml/min). Wbudowany i zauto-
matyzowany system podawania środka znieczulającego 
dozuje, a następnie uzupełnia i opróżnia zbiornik po za-
kończeniu zabiegu.

Wystarczy podłączyć butelkę ze środkiem do znieczule-
nia bezpośrednio do urządzenia SomnoFlo, a system au-
tomatycznie skonfiguruje się do zabiegu.

Mouse and Rat Intubation Kits 

Starting at $675
Features & Benefits:

•  Integrated anesthesia facemask 
Deliver isoflurane during intubation

•  Neck positioner 
Align airway structures

•  Fiber optic lighting 
Illuminate airway for enhanced visualization

Order your Intubation Kit: 

888.572.8887

RoVent® Jr.
Automated ventilator

Order your RoVent Jr.: 

888.572.8887

The RoVent Jr. small animal automated  

ventilator is ideal for mice, rats and small 

animals up to 1,250 grams. RoVent Jr. is fully  

automated — simply enter the animal’s 

weight and press run.

Features & Benefits:

•  RightTemp® temperature monitor and homeothermic control module —  
a $1,000 value! 
Warm and auto-regulate the animal’s body temperature

•  Fully automated with touchscreen control 
Safely ventilate using auto-calculated settings based on animal weight

•  Ventilate animals from 3g to 1,250g 
Ideal for mice, rats and small animals

•  Volume control and pressure control 
Reduce footprint with one, dual control ventilator

•  Multi-animal capability* 
Greater efficiency

* Our clinical department will be pleased to review your study protocol to confirm that our 

product will meet your specific study requirements.

1-Year 100% Parts & Labor Warranty (3-Year extended warranty available)

$2,875

Only $1,795 
Special Promo Price — Over $1,000 off!


