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PRD me a ctaatill INSTRUCŢIUNI | 
PENTRU STERILIZAREA INSTRUMENTELOR CHIRURGICALE 

Sterilizarea instrumentelor chirurgicale de metal, cauciuc, metal combinat cu sticlă etc., se face 

în mod curent prin următoarele procedee: 

a) prin fierbere în mediu lichid 

b) prin căldură uscată (în pupinel) 

c) prin vapori de formol 

d) sub presiune cu abur (în autoclav) 

Sterilizarea prin fierbere a instrumentelor de meial, cu excepția celor de aluminiu, 

se face prin fierberea în apă, într-o soluție de carbonat de sodiu 20/09, bicarbonat sau borat 

de sodiu 100/9. Carbonatul de sodiu obişnuit este dăunător şi se recomandă carbonat de sodiu 

chimic pur. 

Este de preferat să se folosească apă distilată, 

Înainte de sterilizare se curăţă bine colțurile, orificiile şi locurile de articulaţie ale instrumentelor, 

apoi acestea se introduc în sterilizator, după ce apa a început să se încălzească, timpul de 

fierbețe fiind de 20-30 min. în vas acoperit 

Instrumentele tăioase, ca foarfece, bisturii, ace Reverdin şi altele, neavînd tăişul protejat cu un 

strat de nichel sau crom, nu se vor plasa pe fundul sterilizatorului. Ele se aşază pe suporturi, 

iar vîriurile se învelesc în vată. 

În spitale şi clinici, instrumentele, după ce au fost scoase de la fiert, se pun în cutii cu soluţii 

antiseptice, peniru a le feri de contactul cu bacilii din aer, pînă la folosirea lor. 

Întrumentele care se sterilizează demontate trebuie montate apoi cu atenție peniru a nu se inversa: 

piesele; în acest scop se va fine seama de seriile imprimate pe fiecare din piese. 

Seringile pentru injecții vor fi sterilizate în apă curată. Seringa va fi demontată, scoțindu-i-se. 

pistonul în timpul fierberii, peniru a se evita spargerea cilindrului. Seringile vor fi puse la sterilizat 

cînd apa începe să se încălzească, iar după fierbere vor fi scoase din sterilizator cînd temperatura 

apei a scăzut la circa 40“C. 

ferilizarea cu aer cald nu este aplicabilă obiectelor care nu suportă temperatura 

7 180"C fără a se altera. Sterilizarea cu aer cald se face cu ajutorul etuvelor pupinel, timpul 

A sieșilizare fiind de 45 min. la temperatura de 170-180*C. 

=Xzasiă sterilizare prezintă avaniajul că manipularea este simplă, instrumentele nu ruginesc şi 

>>ie prepararea dinainte şi conservarea aseptică a cutiilor în care se află instrumentele necesare 

ză intervenţii. 

=*awmentele confecționate din materiale care nu suportă sterilizarea prin fierbere sau aer uscat 

iei cu vapori de formol. În această categorie intră instrumentele combinate cu 

Ze optic, de exemplu: cistoscoape, toracoscoape, gasiroscoape, precum şi sonde de cauciuc sau 
| 
z8 cătase cu cauciuc. 

E: 

î. : 



Sterilizarea în vapori de formol se face finînd materialele timp de 24 ore în sterilizator. 

Flambarea instrumentelor este cu desăvîrşire interzisă, acesta fiind procedeul cel mai dăunător, 

care 'scoate din uz instrumentele după o scurtă folosinţă. i 

Peniru întreţinerea instrumentelor timp mai îndelungat, ele vor fi unse cu o soluţie de vaselină 

în benzină; benzina evaporîndu-se, rămîne pe suprafața instrumentelor stratul protector de vaselină. 

De asemenea, instrumentele pot fi bine conservate dacă sînt unse cu un strat subțire de ulei 

de parafină. | 

Seringile şi acele se pot menţine sterile în alcool după ce au fost fierte. Acele vor avea mandrina 

introdusă, iar înainte de folosire vor fi spălate de mai multe ori cu apă sferilizată pentru a se 

îndepărta orice urmă a dezinfectantului în care au fost păstrate. 

Instrumentele nu vor fi păstrate în aceeaşi cameră în care se ațlă şi medicamente; substanţe ca 

iodul, iodoformul sau acizii provoacă oxidarea lor. 

Sterilizarea la autoc lav se face în aşa fel încît instrumentele să se menţină la temperatura 

de 134-136*C şi la presiunea de 2 at timp de 30 min. 
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Insirumenie pentru anatomie 
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1001  Scalpel, cu mîner de metal sau lemn, de diferite forme şi dimensiuni (fig. 1-16) 
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12 
1002 - 1009 

Insirumenie peniru anatoimie 

1004 

Cuţit pentru cartilaje 

Cuţit pentru creier, model Virchov, mic 

Cujit pentru creier, model Virchov, mijlociu 

Cuţit pentru creier, model Virchov, mare 

Cuţit pentru creier, model Virchov, foarte mare 

Brici de ras, cu mîner de metal 

Foarfece drept, de 16, 20 sau 23 cm lungime, pentru tăiat oase 

Foarfece enterotom, de 21 cm lungime, cu un vîrf butonat 
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Ferăstrău rahitom, pentru deschiderea coloanei vertebrale 1010 

1011  Ferăstrău cu dos mobil, cu lama de 12, 18 sau 24 cm lungime 

1012  Ferăstrău, model Charriăre, de 35 cm lungime lotală, cu o lamă 

de 18 mm şi alia de 20 mm lăţime 

1013  Ferăstrău, model Langenbeck, cu dos mobil i 

1014  Ferăstrău, model Langenbeck, cu lama fixă 

1015  Costotom, model Collin 
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1916 - 1024 a 

1016 Foarfece pentru disecţie, drept, de 10,5; 11,5; 13 sau 14,5 cm 

lungime, cu ambele vîrfuri ascuţite 

1017 Foarfece pentru disecţie, curb, de 10,5; 11,5; 13 sau 14,5 cm 

lungime, cu ambele virfuri ascuţite 

1018 Foarfece peniru disecţie de 10,5; 11,5; 13 sau 14,5 cm lungime, 

cu un vîrf butonat şi unul ascuţit 

1019 Foarfece pentru incizie, drept, de 8; 9; 10,5; 13; 14,5 sau 

16,5 cm lungime, cu un vit butonat şi unul ascuțit 

1020 Foarfece chirurgical, drept, de 10,5; 11,5; 13; 14,5 sau 16,5 cm 

lungime, cu un vîrt ascuht şi unul bont 

1021 Foarfece chirurgical, curb, de 10,5; 11,5; 13; 14,5 sau 16,5 cm 

lungime 

1022  Pensă anatomică de 10,5; 11,5; 13 sau 14,5 cm lungime, cu 

virful îngust 

1023  Pensă anatomică de 8; 9; 10,5; 11,5; 13; 14,5; 16 sau 18 cm 

lungime, cu vîrful lat 

1024  Pensă chirurgicală de 13 sau 14,5 cm lungime, cu 1X2 dinţi 

în vîrf 

1024a Pensă chirurgicală, puternică, de 14,5 cm lungime, cu 2X3 dinţi 

în vîrt 
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Rahitom 

Pensă rahitom, model Kiister 

Ciocan daltă, de metal 

Ciocan cu capetele de plumb 

Daltă dreaptă, plată, de 8, 10, 12, 14 sau 16 mm lăţime 

Daltă dreaptă, scobită, de 8, 10, 12, 14 sau 16 mm lăţime 

Dală dreaptă, plată, de. 8, 10, 12 sau 14 mm lăţime, 

cu mînerul plin 

Daltă dreaptă, scobită, de 8, 10, 12 sau 14 mm lăţime, 

cu mînerul plin 
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DIRECTIA GENERĂ A FARMACEUTICA = 



MINISTERUL 
DIRECŢIA GENERA 

Instrumente pentru anatomie 

Daltă pentru deschiderea coloanei vertebrale, pentru 

stînga 

Daltă pentru deschiderea coloanei vertebrale, pentru 

dreapta 

Ace de cusut cadavre, cu vîrtul în triunghi (fig. 1—6) 

Lanţ cu trei cîrlige, pentru disecţie 

Daltă în T, pentru despicarea craniului 
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1041 

1043 1044 

1038  Cefalomeiru,- model Bertillon 

1039  Șubler pentru măsurarea exterioarelor şi interioarelor 

1040  Centimetru ruletă, de 1; 1,5 sau 2 m lungime 

1041  Lupă pliantă 

1042  Centimeiru pliant de 1 m lungime 

1043  Sondă canelată de 13; 14,5; 16; 18 sau 20 cm lungime 

1044  Stilet butonat de 13; 14,5; 16; 18; 20; 25 sau 30 cm lungime 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII == 
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1045 - 1046 
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4045 rusă pentru autopsie, conținînd următoarele: 

5 scalpele 

4 

— o —-— 

cuțit pentru cartilaje 

cuțit pentru autopsie 

foarfece drept, butonat 

foarfece curb 

foarfece enterotom 

costotom 

pensă anatomică 

pensă chirurgicală 

ferăstrău 

ciocan daltă 

2 dălţi drepte 

1 daltă scobită 

MINISTERUL 
DIRECTIA GENERĂI 

despicător de craniu (daltă în T) 

lanţ cu ctîrlige 

sondă canelată 

stilete butonate 

ace curbe de cusut cadavre 

centimetru ruletă 

-_ — DN =—— lupă 

1 cilindru gradat de 100 ml 

1046 

3 scalpele 

1 foarfece butonat 

1 pensă anatomică 

1 lanţ cu trei cîrlige 

2 ace Hagedorn 
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1047 rusă pentru autopsie, peniru medici legişti, 

conținînd următoarele : 

6 scalpele 

2 cuțite pentru cariilaje 

1! 

- — — 

brici de ras cu plăsele de metal 

cuţit pentru creier 

foarfece drept, de 14,5 cm lungime 

foarfece curb, de 14,5 cm lungime 

foarfece pentru oase 

foarfece drept, butonat 

foarfece enterotom 

pensă anatomică, de 14,5 cm lungime 

pensă chirurgicală, de 14,5 cm lungime 

ferăstrău, model Charriăre, cu o lamă 

de rezervă 

ferăistriu, model Langenbeck 

ciocan de meial 

daliă dreaptă 

MINISTERUL 
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lanţuri cu cîrlige 

stilet butonat 

sondă canelată 

sondă vezicală de metal, combinată 

pentru bărbaţi şi femei 

ace chirurgicale 

cefalometru 

metru din lemn, pliant 

centimetru ruletă, de 2 m lungime 

cilindru gradat de 100 ml 

menghină de masă 

cîntar de 5 kg 

lupă pliantă 

cutie de metal, cu hîrtie deturnesol albastră 

cutie de metal, cu hîrtie de turnesol roşie 

pensă Chaput 

scafă 
P 
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1100  Fonendoscop pliant cu membrană 
d 
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1101  Stetoscop biauricular, model Snowden 

1102  Fonendoscop pliant, în poşetă 

1103  Plesimetru de metal, în formă de 

spatulă 

1104 Ciocan penirurețlexe, model Dejerine 

1105 Ciocan pentru reflexe, model Traube 

1106  Stetoscop demontabil, de lemn 

1107  Stetoscop de lemn, cu diametrul 

pîlniei de 55 mm 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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1108 rusă pentru antropometrie, conținînd următoarele : 

1 bandă metrică pliantă divizată de la 1-200 cm 

1 bandă metrică pliantă divizată de la 106-200 cm 

1 bandă metrică pliantă divizată de la 70-120 cm 

1 bandă metrică pliantă divizată de la 1-20 em 

| craniometru 

şubler da măsurat urechea 

—_—2— şubler de măsurat piciorul, antebraţul şi degetele 

1 foarfece curb pentru unghii 

1 bandă metrică pentru controlul circumferinței capului 

1 placă de metal 

1 rulou cu mîner : 
peniru luarea amprentelor 

1 tub cu vopsea neagră ş 

1 creion ” 

1109  Dinamomeiru, model Collin, pentru adulți 

1110  Dinamometu, model Collin, pentru copii 

MINISTERUL 
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1111 

1112 

1113 

1114 

1115 

MINISTERUL 

Instrumente şi aparate 4111 21419 

pentru diagnostic: 

Cîntar de persoane, cu posibilitatea de cîntărire pînă 

la 150 kg, cu bară de înălțime ” 

Bară de înălțime, gradată, pînă la 200 cm, adaptabilă 

la cîntarul de persoane 

Spirametru cu aer, cu capacitatea maximă măsurată 

de 6000 cmă 

Spirometru cu apă, cu capacitatea maximă măsurată 

de 6000 cm3 

Termometru maximal 
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1117 
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1118 

Aparat pentru stabilirea tensiunii arteriale pe cale palpatorie, cu manometru metalic, în cutie de lemn 
portativă. Aparatul esie compus dinir-un manometru metalic de 0—300 mm col. Hg, o manşetă de 
cauciuc învelită cu pînză, o pară de cauciuc cu ventil şi tuburi de cauciuc 

Aporat peniru stabilirea tensiunii arteriale, model Riva Rocci, cu manometru cu mercur, în cutie 

portativă. Aparatul este compus dinirun bazin şi un manometru cu mercur de 0—270 mm col. Hg, 
o manşelă de cauciuc învelită în pînză, o pară de cauciuc cu ventil şi tuburi de cauciuc 

Aparat pentru stabilirea tensiunii arteriale pe cale ascultatorie, model Vaquez Laubry, cu manometru 

meialic, în -geantă de piele. Aparaiul este compus dintr-un manometru metalic de 0—300 mm col. Hg, 
o brățară cu manşelă de cauciuc, o pară de cauciuc cu venii, tuburi de cauciuc, un stetoscop 
biauricular cu pîlnie şi o bandă fixatoare cu membrană 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢI 
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Instrumente şi aparate 1119-1124 
pentru diagnostic 

ea pc rosa ca 0 200] ŢI 

Caii iei TEI III IEI TE ea iute LE Legia iaz Tila 
fi î Po tii TIS 

5 

TEr:)) ai RI 
ie 
iu sr MA 

senina] 
SE 0 it ata apa 

linii 

LI EN E AVE 

Sc 
EI i 

121 

este compus dinir-un manomehu gradat, de 0 - 300 mm col. Hg, un cadran cu indicator peniru oscilometrie, 
o pară de cauciuc cu ventil (care poate fi înlocuită cu o pompă metalică), o brățară dublă model Galla- 
vardin şi tuburi de cauciuc 

1120  Tensio-oscilometru, model Negru Bogdan, pentru stabilirea tensiunii arteriale şi a indicelui oscilometric, 
prevăzut cu două coloane, una de mercur şi una de lichid colorat. Coloana de mercur indică ten- 
siunea, cea de lichid - oscilometria. Aparatul are o manşetă, o pară de cauciuc cu ventil, tuburi de 
cauciuc şi este montat într-o cutie metalică, iransportabilă 

1121 Aparat pentru înregistrarea tensiunii arteriale pe bandă, prevăzut cuzun manometru cu mercur, cu o 
manşetă şi o pară dublă de cauciuc 

1119 Aparat oscilometru, model Pachon, pentru stabilirea tensiunii arteriale. şi a indicelui oscilometric. Aparatul 

? 
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î122  Fototensiometru, model Negru Bogdan, pentru înregistrarea fotografică a oscilaei arteriale, pentru | 

înregistrarea tensiunii arteriale, a pneumogramelor şi pentru alte înregistrări cu caracter similar. Aparatul | 

are o casetă fotochimografică cu două viteze de înregistrare (pentru film sau hîrtie fotosensibilă pînă 

la 10 cm lăţime) şi este acționat de un electromotor adaptabil la rețeaua de 120 sau 220 V curent 

alternativ 

1123  Manometru, model Claude, pentru măsurarea presiunii lichidului cefalorahidian şi a presiunii venoase | 

4124  Sfigmograt, model Dudgeon, pentru înregistrarea pe bandă a pulsului 

IS ANAĂTAĂ II 
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1126 

1125 Termocuplu pentru măsurarea temperaturii la oameni şi animale, vizual şi grafic, atît la suprafața pielii 

cît şi în profunzime. Aparatul este gradat între 18 şi 42” şi este prevăzut cu: 

1 antenă peniru temperatura pielii, în formă de creion, de 130 mm lungime şi 10 mm diametru (fig. 1) 

1 antenă pentru temperatura pielii, în special pentru măsurări de durată, în formă de inel, de 30 mm 

diametrul exterior (fig. 2) 

1 antenă peniru temperatura stomacului, adapiată la un tub stomacal de 5 mm grosime (fig. 3) 

1 antenă pentru temperatura rectului, în fijă metalică nichelată de 65 mm lungime şi 7 mm 

diametru (fig. 4) | 

1 antenă pentru temperatura gurii, în capsulă metalică nichelată de 16 mm diametru şi 7 mm | 

înălțime (fig. 5) Ă 

1126 Termometru pentru temperatura cutanată | 

| 
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„ Placa de comandă a analizatorului 

1127 Aparat, model Hartmann şi Braun, pentru determinarea 

schimburilor gazoase la oameni (metabolism bazal). 

Aparatul se compune dintr-un dulap de măsurare şi 

un analizator. Dulapul este prevăzut cu toate piesele 

rame necesare pentru dirijarea şi măsurarea cantitativă a 
EU | e 

i aerului de respirat: un gazometru, un flacon ameste- 

cător, o pompă, un dispozitiv pneumatic de control, 

un într&rupător pneumatic, trei tuburi în U pentru 

absorbţia şi uscarea aerului şi un transformator pentru 

alimentarea cu curent, menținut constant printr-un 

regulator. Aparatul funcţionează în curent alternativ 

de 220 V, 50 Hz. Analizatorul este compus dintr-o 

cameră de măsurare, întrerupătoare, rezistențe de 

reglare şi cleme, precum şi instrumente indicatoare. 

Aparatul poate fi folosit cuplat cu sacul Douglas. De asemenea, prin adăugarea la analizator a unui 

dispozitiv special, se pot face înregistrări grafice a deficitului de oxigen şi a conținutului de bioxid 

de carbon. 

%427a Sac Douglas de 40 litri capacitate 

1428 Aparat pentru măsurarea metabolismului bazal, montat pe o masă mobilă, cu tamburul de înregistrare 

acţionat printr-un mecanism de ceasornic sau printr-un motor sincron. Aparatul este prevăzut cu 

următoarele accesorii: două tuburi de cauciuc gofrate, o piesă de gură, o buielie de oxigen de 2 litri 

capacitate, un termomeiru, hîrtie înregistratoare şi o clemă pentru nas 

4428a Piesă de gură pentru apararul de metabolism bazal 
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în circuit închis. Aparatul este format 

dintr-un spirometru cu piesă bucală, un 

chimograf şi o pompă electrică, care 

asigură circulația neîntreruptă a aerului, 

inclusiv barbotarea prin flacoanele spă- 

lătoare 

carbon. 

Spirograf, model Knecht, pentru studiul | 

static şi dinamic al ventilaţiei pulmonare | 

pentru absorbția bioxidului de 

Temperatura aerului care circulă ! 

în aparat poate fi măsurată cu un termo- 

metru, iar presiunea din interiorul _siste- 

mului = cu ajutorul unui manometru cu apă. 

Posibilităţi de testare funcţională pulmonară 

a) prin înregistrarea spirogramei de repaus 

-se pot măsura: 

— capacitatea vitală şi componentele sale 

— debitul respirator maxim şi debitul în efort 

— vențilația de repaus 

— consumul de oxigen la respirarea de aer şi de amestecuri îmbogăite în oxigen 

b) pe spirograma de efort se poate citi: 

— ventilația de efort 

— consumul de oxigen la respirarea de aer şi de oxigen. Prin calcul se determină apoi coeficientul 

de utilizare al oxigenului, minusul de oxigen şi timpul de compensare a acestui minus 

4130  Bicicletă ergoretrică pentru siudiul eforturilor la oameni. Funcţionează în curent continuu de 60-220 V 
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plexe, adaptabil la rețeaua de curent, putînd înregistra cîte două 

trasee electrice simultane, de următoarele variaţii: a) două 

electrocardiograme în diverse conduceri ; b) o electrocardiogramă 

şi o curbă de puls venos sau arterial; c) o electrocardiogramă 
. 

şi o fonocardiogramă ete Aparatul funcţionează direct la priză. 

| se poate adapta un oscilograf catodic (fig. 2) pentru vizionarea 

diraclă a iraseelor pe ecranul fluorescent. Înregistrările se fac în 

mod obişnuit pe hîrtie sensibilă perforată, de 60 mm lăţime 

! 

1 2 

1034 

1131 Aparat electrocardiograț, pentru investigaţii cardiovasculare com- 
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Aparat electrocardiograf pentru înregistrări de elecirocardiograme 

pe hiriie sensibilă sau pe film de 35 mm lăţime. Funcţionează 

alimentat de o baterie anodică fără acumulator. Înregistrează cele 

trei derivații standard, pe rînd cîte una, putind fi adaptat şi pentru 

înregistrarea derivațiilor unipolare (ale membrelor) şi precordiale 

Hihtie fotosensibilă peniru electrocardiograf, liniată sau neliniată, 

perforată sau neperforată, în suluri a 15 m lungime, de 35, 

45, 60 şi 100 mm lăţime 

Film pentru electracardiograț, perforat, de 50 m lungime şi 

35 mm lăţime 
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1136  Flectrocardiograf „Atlas 6“. Aparatul oferă posibilitatea înregistrării 

simultane a şase trasee electrice, puiîndu-se combina între ele 

după alegere: fie şase electrocardiograme în conduceri diferite, 

ție una sau mai multe elecirocardiograme împreună cu una sau 

mai multe curbe de puls arterial, puls venos, fonocardiogramă, 

Aceasta din urmă poate fi înregistrată cu două frecvenţe deose- 

bite: joasă şi înaltă. Aparatul este prevăzut cu un oximetru relativ, 

funcţionînd pe principiul nesîngerind al unei celule fotoelectrice 

aplicată pe pavilionul urechii. La aparat se poate “adapta un 

oscilograf catodic care permiie vizionarea directă a cărbclae 

elecirice în timpul înregistrării (pe ecranul cu remanenţă optică a 

unui tub catodic) Ă 

4137  Hirie pentru electrocardiograf Atlas, de 150 sau 160 mm lăţime 

şi 15 m lungime 
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1139  Oximetru universal Atlas. Aparatul îndeplineşte două funcțiuni : | 

a) determinarea hemoglobinei totale şi a oxihemoglobinei în probe 

de sînge, folosindu-se metoda trecerii unor fascicule luminoase, | 

dex roşu şi infraroşu, prin proba de sînge aflată într-o cuvă 

calibrată ; 

b) determinarea saturaţiei în 'oxigen a sîngelui arterial prin metoda 

nesîngerîndă, constînd în aplicarea la pavilionul urechii a unei 

celule fotoelectrice; metoda are aplicaţii în special în decursul 

intervențiilor chirurgicale 

1140  Sondă pentru cateterism cardiac, simplă, nr. 6, 7, 8 5 ! 

1141  Sondă pentru cateterism cardiac, dublă, nr. 9, 10 

| 
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1145  Eleciroencefalograt, model Schwarzer, pentru înregistrarea curenților de acţiune ai creierului. 

Aparatul este prevăzut cu 4, 6, 8 sau 12 canale amplificatoare, uşor interschimbabile şi 

cu un distribuitor de curent pe picior. Înscrierea se face cu ajutorul unui motor, printr-un 

sistem care utilizează hîrtie înregistratoare şi hîrtie carbon, a căror lăţime variază în funcţie 

de numărul canalelor. 

Aparatul se aplică în neurologie, neurochirurgie, psihiatrie, medicină internă, pediatrie, 

chirurgie, obstetrică, oto-rino-laringologie, fiziologie, oftalmologie şi farmacologie, fiind 

utilizat pentru înregistrări de electroencefalograme, elecirocardiograme, electroretinograme, 

electrocorticograme, electromiograme, electrogastrograme şi reflexul galvanocutanat 

1146 Hiriie înregistratoare pentru electroencefalograf, în rulouri de 80 m lungime sau în foi de 

30 cm lungime (pachete a 1000 foi plisate) 

1147 Hirtie carbon pentru electroencefalograț, în rulouri a 50 m lungime 
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1200  Pensă anatomică, de 10 cm lungime, dreaptă, fină 

1201  Pensă anatomică, de 10 cm lungime, cu curbura mică | 

1202  Pensă anatomică, de 10 cm lungime, cu curbura mare 

1203  Pensă chirurgicală, de 10 cm lungime, dreaptă, fină, cu 1 X 2 dinţi | 

1204  Pensă chirurgicală, de 10 cm lungime, cu curbura mică, cu 1 X2 dinţi 

1205  Pensă chirurgicală, de 10 cm lungime, cu curbura mare, cu Î X 2 dinţi 

1206  Pensă pentru vase, model Dieffenbach, dreaptă 

1207  Pensă pentru vase, model Dieffenbach, curbă 

1208  Pensă pentru vase, model Carell, dreaptă, cu zimţi 

1209  Pensă pentru vase, model Carell, dreaptă, cu dinţi de şoareci în vîrt 

1210  Pensă mosquitto, model Halstead, dreaptă 

1241  Pensă mosquitio, model Halstead, curbă 

1212  Pensă mosquitio, model Halstead, dreaptă, cu dinţi de şoareci 

1243  Pensă mosquitto, model Halstead, curbă, cu dinţi de şoareci 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII == = 
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1214 Foarfece pentru vase, drept sau curb, (fig. 1-2) 

1215 Foarfece pentru operaţii pe broască, drept 

1216 Foarfece peniru operaţii pe broască, curb 

1217 Cleşte pentru oase, mic 

1218  Depăriător, model Weitlaner, cu 2X 3 dinţi ascuţiţi 

1219  Depărtător, model Weitlaner, cu 2 X 3 dinţi bonţi ; 

1220  Depărtător, cu 2 X 3 dinţi ascuţiţi 
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1224  Daliă fină, dreaptă, de 2, 3, 4,5, 6 sau 7 mm lăţime «+ 

1222  Daltă fină, scobită, de 2, 3, 4, 5, 6 sau 7 mm lăţime 

1223  Lingură dublă, în două dimensiuni, cu excavaţie rotundă 

1224  Pensă por-ac, model Mathieu, pentru ace fine 

1226 Ac chirurgical, model Stich Carell, cu curbură mare 

şi ureche obişnuită (fig. 1-6) 

1227 Ac chirurgical jumătate curb, cu ureche cu arc (fig. 1-3) 

1228 Ac chirurgical, model Strich Carell, drept, cu ureche 

obişnuită (fig. 1-3) 2 

1225 Ac chirurgical cu curbură mică şi ureche cu arc (hg. 1-5) 
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1229  Scalpel cu lamă convexă sau dreaptă (fig, 1-2) 

1230  Scalpel cu lamă convexă (fig. 1-3) 

1231  Scalpel cu lamă dreaptă (hg. 1-3) 

1232  Trusă pentru suturi vasculare conținînd următoarele: 

pensă pert-ac 

foarfece fin, drept 

foarfece fin, curb 

- ÎN NN pipetă de sticlă 

N Le diferite ace chirurgicale, 

12 diferite ace chirurgicale, 

pense anatomice fine, de 10 cm lungime 

pense chirurgicale, de 10 cm lungime 

pense pentru vase, model Dieffenbach 

pensă pentru vase, model Stich 

pensă pentru vase, model Schepelmann 

drepte 

curbe 

1 jurubiţă de aţă chirurgicală în tub de sticlă 

1233  Costotom, model Gliick, de 16 cm lungime 
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1234  Chimograf, model Zuniz, cu un tambur de 180 mm înălțime şi 500 m 

circumferință. Aparatul poate fi folosit vertical şi orizontal şi funcţionează “Gu 
(SN ine tate E Ne 

AU Sadoul uS$ă ase” . . ._. e Â._. 

iii un mecanism de ceasornic, la care se pot adapta aripioare de !rei dimensiuni 

1237 diferite, peniru reglarea timpului de rotaţie 

4235  Chimograt elecitric, model Fleisch, cu un motor universal de 220 sau 110V 

curent alternativ sau continuu, cu un regulator de viteză şi un schimbător de 

rotație în două sensuri, cu viteza reglabilă între 1 şi 500 mm/s. Aparatul are 

un tambur de 180 mm înălțime şi 500 mm circumferință şi un braţ prelungitor 

pentru benzi de hirtie de 880 pînă la 1500 mm lungime 

1236  Prelungitor adaptabil la aparatele înregistratoare chimograf, pentru folosirea 

| 
i 

unor benzi de hiriie de 1,5 pînă la 2,5 m lungime. La acest prelungitor se 

poate adapta un dispozitiv de înnegrire, cu bec special cu cap de 18 cm 

lăţime. Prelungitorul se poate monta odată cu hirtia pe dispozitivul de înnegrire 

1237 Dispozitiv de înnegrit hîrtia chimografului 

1238 Hirie pentru chimograf, de 180 mm lăţime în suluri a 30 m lungime 

SĂNĂTĂȚII 
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de rotaţie în două sensuri, cu viteza reglabilă între 0,50 şi Z00 mm|s. Aparatul are un tambur de 

180 mm înălțime şi 500 mm circumferință. Cele două stative montate la braţul mobil sînt prevăzute 

cu dispozitive mobile în toate direcţiile, pentru fixarea peniţelor. Intreaga aparatură este moniată pe 

un picior mobil vertical, suprafața mesei fiind de 115 X 50 cm 

4240  Fotochimograf pentru înregistrări optice, utilizat în scopuri variate, la cercetări în medicină, fiziologie, 

farmacologie şi altele. Chimograful a cărei bază este de 250 X 325 mm are montat în interior 

un :motor de 220 V curent alternativ. Viteza de rotaţie a hîrtiei este de 0,2-200 mm/s. Cu ajutorul 

unui dispozitiv din interiorul casetei-depozit, aceasta poate fi adaptată la diferite dimensiuni de hirtie 

şi anume de 3, 5, 6 sau 12 cm lăţime. Un dispozitiv electromecanic de marcare a timpului reglează 

timpul de expunere al hiîrtiei la 1/5; 1; 5; 10 şi 60 s. 

1239  Chimograf electric, model Starlng, cu un motor universal montat în centrul aparatului, cu un schimbător 

i 

| 

4241  Hiriie pentru fotochimograf de 3, 5, 6 sau 12 cm lăţime şi 50 m lungime 
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1249 

| 1242 Semnal Desprez pentru înregislrări electromagnetice 

1243 Semnal Desprez pentru înregisirări electromagnetice, dublu 

1244 Semnal Desprez peniru înregisirări electromagnetice, triplu 

1245  Bobină de inducţie, model Dubois-Reymond, montată pe o placă de lemn pliantă 

1246 Dispozitiv pentru contact sincron, pentru măsurarea impulsului de timp la 1/5; 1; 5; 10 şi 60 s 

1247 Comutator inversor, model Pohl 

i 1248 Cheie întrerupătoare, model Dubois-Reymond, cu soclu masiv 

1249  Electrod impolarizabil, model Ludwig, pentru excitarea muşchiului broaştei, fără stativ şi clemă 

1250  Elecirod impolarizabil, model Ludwig, pentru excitarea nervilor, fără stativ şi clemă, compus din patru 

electrozi diferiţi, din care cei doi mijlocii pot fi schimbaţi pentru a se putea excita portiuni mai scurte 
- sau mai lungi ale nervilor 

1251  Electrod excitator, model Bernard 
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1252  Capsulă Marey pentru înregistrări pe hirtie înnegrită, cu clemă simplă 

1252a Capsulă Marey cu clemă cu viza micrometrică 

1253  Capsulă Marey cu dublă transmisie a pîrghiei. care înscrie 

pulsații mari 

1254  Capsulă Marey cu pîrghia echilibrată pentru cercetări precise, 

cu clemă cu viză: micromeltrică 

1255  Capsulă Marey cu membrană verticală 

1256  Capsulă manipulatoate Marey cu transmisie la capsula receptoare 

1257 Bare de metal de 9 mm diamelru şi de 100, 70, 40, 30, 20, 

10 sau 5 cm lungime 

1258  Coturi de metal de 9 mm diametru, cu lungimea laturilor de 10 

« şi 5 cm sau de 20 şi 10 cm 
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1265 
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Siativ cu cremalieră pentru reglarea precisă a poziției 

aparatelor înregistratoare 

Stativ cu înălțime reglabilă 

Mufă dublă, în cruce 

Mută, model obişnuit, pentru îije paralele 

Mufă universală 

Multă dublă, mică, cu orificiul de 6 mm diameiru 

Mufă dublă, cu orificiul de 10 mm diametru 
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Oncometru, model Roy, pentru indicarea moditicărilor de volum al rinichiului cîinelui. Volumul: 110 crm3 

Ocomeiru pentru rinichiul iepurelui. Volumul: 60 cm? 

Oscometru pentru splină. Volumul: 150 cm3 

Ze> Ozcograf, model Roy, adaptabil la oncometru, peniru înregistrarea variațiilor de volum 

I 'Conulă, model Ludwig-Spengler, peniru vase de sînge 

Conulă arterială de sticlă, cu orificiu de 2-8 mm, în serie a 20 de bucăţi 

Tesulă ate) 'de metal, cu orificiu de 2-4 mm, în serie a 6 bucăţi 

Conulă dublă de metal, model Kronecker, pentru inimă de broască şi de broască festoaasă 

Cenulă de sticlă, model Francois Frank, de diferite dimensiuni, în serie de 12 bucăţi 

Canulă traheală, modei Ludwig, peniru cfini, în trei dimensiuni 

Canulă traheală pentru cobai 

Amate pentru inimă de broască 
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4277 Aparat, model Kronecker, pentru circulaţia 

artițicială a sîngelui în inima de broască, 

pentru înregistrarea activităţii şi rnăsurarea 

puterii absolute a inimii 

1278 Baie de organe izolate 
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41279 Pletismograf, model Kronecker, compus dintr-un cilindru 

peniru braţ, un piston-racordor, un stativ cu flacon de 

presiune pentru cilindrul pletismografului, un tub de 

vid, un termometru şi o clemă de fixare la masă 

1280  Pletismograf, model Lehmann, pentru picior 

4280a Pletismograt pentru deget 

1280k Pletismograt pentru ureche 

1284  Piston-racordor pentru înscrierea variațiilor de volum 

4 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
= DIRECTIA GENERĂ 
IP e IT 



instrumente şi aparate 
peniru fiziologie 

————£O——O—OO—OO£OO—O—O—O—£O—O———O—O—O£O£OZ—O—O—O£O£—>—=>== 

1286 

MINISTERUL 
DIRECTIA GENERĂ 
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1283 

1284 

1285 

1286 

Ergograf, model Dubois, cu o serie de greutăți 

(5 kg), cu un suport şi cinci role de hirtie 
a 

Toracometru cu benzi de transmisie şi de suspensie 

Teracograt cu benzi de transmisie şi de suspensie 

Pneumograt, model Marey, pentru înregistrarea 

curbelor respiratorii 

Pneumo raf, model Tornado, peniru animale g 1 P 
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1287 

1288 

1289 

1290 

1291 

DIRECTIA GENER 3 

Cronometru grafic, model Jaquet, peniru 1/5 respectiv 1]1 s 

Cranoscop, model Hipp, pentru măsurarea intervalelor cu 

citire directă de 1/1000 şi 1/10 s 

Sincronograf, pentru înregistrarea directă de 10 s pînă 

la î s, cu motor sincron de 220 sau 110 V, 50 Hz 

Cronomeiru de buzunar de 0-60 s' 

Metronom cu contact de mercur 
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1292 Aparat pentru măsurarea presiunii venoase, model Moritz-Tabora 
1292a Manometru de rezervă pentru aparatul de măsurare a presiunii venoase 
1293  Manometru cu apă, plutitor 
1294  Manomeiru cu mercur, model Ludwig 
1295 Aparat peniru numărătoarea picăturilor, cu înregistrare automată, compus dintr-un numărător de picături 

cu contact de platină, un mecanism de înregisirare cu electromagnet, o comandă automată a chimo- 

grafului cu electromagnet şi un cronoscop cu contact, de Î-1,5 V, pentru intervale de 10, 30 ş, 60 | 
| 
| 
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1296 Pompă de respiraţie artificială, model Starling, cu presiunea de 

0-500 cm3, cu un motor de 220 V curent alternativ 

1297  Pompă de apialie anifieială: pentru animale mici (şoareci, cobai, 

iepuri şi cîini mici), funcţionînd cu un iilor cu reostat şi reductor 

de viteză, adaptabil la rețeaua de 120 sau 220 V curent alternativ 

? = 3 Die viza => 

E MINISTERUL SĂNĂTĂŢII E 
=> DIRECȚIA GENERATA FARMACEUTICĂ ei = 



Instrumente şi aparaia i capi 290 
peniru fiziologie 

1298 

1299 1300 1304 

Masă de operație pentru cîini, pisic: sau iepuri, cu încălzire electrică, adaptabilă la rejeaua de 220 Vi 

curent alternativ. Temperatura se poate regla între 24 şi 43*C, suprafața utilă este de 600 X 300 mm; 

avînd dispozitive laterale pentru fixarea animalelor şi dispozitive de fixare a capului şi a botului 

Masă mică de operație pentru cobai, şobolani sau şoareci, cu încălzire electrică, adaptabilă la rețeaua 

de 220 V curent alternativ. Temperatura se poate regla între 20 şi 45"C, suprafața utilă este de 

300 X 200 mm, avînd patru cleme cu arc şi un suport mic pentru cap 

Masă pentru operat cobai şi iepuri, cu orificii laterale pentru benzile fixatoare şi cu un suport penini 

cap. Suprafaţa utilă este de 500 X 200 mm 

Fixator pentru şoareci, cu planşă mobilă şi două cleme pentru hxarea animalului 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII = 
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2400  Seringă pentru injecții, tip Record, de 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 30 sau 50 ml capacitate, 

cu vîrful central : 

1401  Seringă penhu injecții, tip Record-Loeb, de 1; 2; 5; 10 sau 20 ml capacitate, cu 

vîrtul lateral i 

1402  Seringă pentru injecții, tip Luer, din sticlă rezistentă la termoşoc, de 1;.2; 5; 10 

sau 20 ml capacitate, cu vîrful central sau lateral 7 

1403  Virf intermediar pentru adaptarea acelor de tip Record la seringa Luer de 5; 10 sau 20 ml 

1404  Seringă pentru tuberculină, tip Record, de :0,5 ml capacitate, gradată în 50 de diviziuni 

4405  Seringă pentru tuberculină, tip Record, de 1 ml capacitate, gradată în 100 de diviziuni 

41406  Seringă pentru tuberculină, tip Record, de 1 ml capacitate, gradată în 50 de diviziuni 

1407  Seringă pentru insulină, de 2 ml capacitate, cu gradaţia dublă în 20 şi 40 de diviziuni 
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1410 

1408 Sterilizator cu închidere ermetică, peniru păstrarea în alcool a seringilor de tip Record, prevăzut cu 

un suport pentru seringi de 0,5; 1; 2; 5; 10 şi 20 ml capacitate şi pentru 20 ace de dilerite 

dimensiuni 

1409 Sterilizator de buzunar cu închidere ermetică, pentru păstrarea în alcool a seringilor de tip Record 

de 2; 5; 10 sau 20 nl capacitate, prevăzut cu un suport pentru o seringă şi pentru 6 ace de 

injecții 

1410  Cuhe de metal peniru o seringă de 1; 2; 5; 10 sau 20 ml, cuun suport pentru seringa demontată 

şi un tub pentru două ace 

E MINISTERUL O sinaArAri = = 
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Ace şi seringi 

Capetele acelor 

«“rțurile acelor pentru injecții sint de trei tipuri: vîrturi lungi (fig. 1) pentru injecții subcutane şi 
--ramusculare, vîrfuri scurte (fig. 2) pentru puncţii venoase, lombare şi pleurale, şi vîrfuri jumătate 
„ngi (fig. 3) nefolosite în mod curent. Capul acului din fig. 1 şi 3 se poate adapta la seringa de tip 
= ecord, capul acului din lig. 2 se adaptează la seringa de tip Luer fără virf intermediar 
2 ametrul acelor pentru injecții variază între 0,42 şi 3 mm, iar grosimea pereţilor între 0,10 şi 0,20 mm 
acele se fabrică cu următoarele diametre uzuale: 0,42; 0,47; 0,52; 0,60; 0,67; 0,72; 0,80; 0,90; 
"9 1,10; 1,20; 1,30; 1,40; 1,50; 1,60; 1,70; 1,80; 1,90; 20; 2,10; 2,20; 2,30; 2,40; 2,50; 
2,75; 3,0 mm 

Ace pentru injecții nr. Î- 20 cu următoarele dimensiuni: 

NR 2 hu A A A | 5 e | 07 | 18, 1; „20 
Diametrul, mm_|__090 | 080 | 0,72 | 0,67 | 067 | 060 | 0,52 | 047 | 042 
-ungimea/ mm | 40. 35 | 32 30 | 26 26 De 030 | 92 

Ace pentru injecții iniradermice cu următoarele dimensiuni: 

ziametrul 0,5 mm, lungimea 13 mm, cu proptea (fig. 1) 

aametrul 0,6 mm, lungimea 11 mm, cu proptea (fig. 2) 

zametrul 0,5 mm, lungimea 4 mm, fără proptea (fig. 3) 

diametrul 0,6 mm, lungimea 6 mm, fără proptea (fig. 4) 

= a E ai 
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Ace pentru puncţie venoasă, cu vîrful scurt. Dimensiuni: 30 mm lungime şi 0,80; 0,90; 1,0; 1,10; 

1,20; 1,30; 1,40; 1,50 sau 1,60 mm diametru 

Ace pentru puncţie venoasă, cu vîrful scurt, Dimensiuni: 35 mm lungime şi diametele de mai sus 

Ace pentru puncție venoasă, cu vîrțul scurt. Dimensiuni: 40 mm lungime şi diametrele de mai sus 

Ace pentru injecții intramusculare, de 50 mm lungime şi de 0,72; 0,80; 0,90; 1,0; 1,10, sau 1,20 

mm diametru 

Ace pentru injecții intramusculare, de 60 mm lungime şi cu diametrele de mai sus (de la 1416) 

Ace pentru injecții intramusculare, de 70 mm lungime şi cu diametrele de mai sus (de la 1416) 

Acele iniramusculare de 50 mm pot fi marcate pe cap cu numere, care au corespondentul în 

dimensiuni, după cum urmează: 

IL Nr. NI DE 
| Dizarmăbie, mm A E 120 Sal 110 
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1419 Ace pentru aspirație, puncție şi anestezie, de 80 mm lungime şi 

de 1,0; 1,10; 1,20; 1,30; 1,40; 1,50; 1,60; 1,70; 1,80; 1,90; 

2,0; 2,10; 2,20; 2,30; 2,40; 2,50 sau 3,0 mm diametru 

1420 Ace pentru aspirație, ENI şi anestezie, de 90 mm lungime şi 

cu diometrele de mai sus 

1421 Ace peniru aspirație, puncţie şi anestezie, de 100 mm lungime 

şi cu diometrele de mai sus 

1422  Acs peniru aspiratie, puncție şi anestezie, de 110 mm lungime 

şi cu diamerrele de mai sus 

1423 Ace pentru aspirație, punchie şi anestezie, de 120 mm ungime 

şi cu diametrele de ma sus 

1424 Ace paniru aspirație, puncţie şi anestezie, de 150 mm lungime 

şi cu diometrele de mai sus 

1425 Ace pentru aspirație, puncție şi anestezie, de 160 mm lungime 

şi cu diametrale de mai sus 

—EILIRRILEZA A SĂNĂTĂŢI 
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1426 Ace pentru puncție lombară, de 70 sau 80 mm lungime şi de 

0,70 sau 0,80 mm diametru, cu mandrină 

1427 Ace peniru puncţie lombară, model Bier, de 80 sau 100 mm 

lungime şi de 1,0; 1,20; 1,50 sau 1,80 mm diametru, cu 

mandrină 

1428 Ace pentru infuzie şi puncţie de 80 mm lungime şi de 1,20; 

1,40; 1,50; 1,80; 2,0; 2,50 sau 3,0 mm diametru, cu cap olivar, 

cu sau fără orificii laterale 
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i dat ani, 

4433 

1429 

1430 

1431 

1432 

1433 

1434 

1435 

1436 

Ace şi seringi 

1434 1435 “ 1436 

Ace pentru pneumotorax, model Kiss, de 35 mm lungime şi 0,90 mm 

diametru 

Ace peniru pneumotorax, model Kiss, de 40 mm lungime şi 1,20 mm 

diametru 

Trocar peniru pneumotorax, model Kiiss-Collin, de 45 mm lungime şi 1,20 mm 

diametru, cu robinet, cu mandrină obturatoare şi olivă de sticlă 

Ace pentru puncție sternală, de 45 mm lungime şi 1,80 mm diametru, cu 

opritor şi sistem de reglare a lungimii 

Ace pentru pneumotorax, model Denecke, de 60 sau 80 mm lungime şi 

1,10 sau 1,20 mm diametru, cu deschidere laterală şi cu virf înfundat 

Robinet simplu 

Robinet cu două căi (fig. 1-2) 

Virf intermediar între tubul de cauciuc şi acul pentru injecții 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
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Instrumente pentru chirurgie 

1437  Bisturiu chirurgical, model Collin, cu mînerul gol şi cu lama de diferite forme şi dimensiuni (fig. 1 - 18) 

1438 Cutie cu suport pentru bisturie, model Collin 

MINISTERUL 7 sanararii 
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1445 

Foarfece 

Foarfece 

Foarfece 

Foarfece 

Foarfece 

Foarfece 

Foarfece 

Instrumente pentru chirurgie 

SR SR 

1450 1451 1452 

chirurgical drept, de 13; 14,5; 16,5; 18,5 sau 20 cm lungime, cu ambele virturi boante 

chirurgical drept, de 13; 14,5; 16,5; 18,5 sau 20 cm lungime, cu un virf ascuţit şi unul bont 

chirurgical drept, de 13; 14,5; 16,5; 18,5 sau 20 cm lungime cu ambele virțuri ascuțite 
chirurgical curb, de 13; 14,5; 16,5; 18,5 sau 20 cm lungime, cu ambele virțuri boante 
chirurgical curb, de 13; 14,5; 16,5; 18,5 sau 20 cm lungime, cu un vint ascuțit şi unul bont 

chirurgical curb, de 13; 14,5; 16,5; 18,5 sau 20 cm lungime, cu ambele virțuri ascuţite 
pentru pansamente, de 20 cm lungime 

Pensă anatomică de 13; 14,5; 16; 18 sau 20 cm lungime, cu zimți pe suprafaţa interioară 

Pensă chirurgicală de 13; 14,5; 16; 18 sau 20 cm lungime, cu 1X2 dinţi 
Pensă chirurgicală, de 13; 14,5; 16; 18 sau 20 cm lungime, cu 2X3 dinţi 

Pensă pentru corpi străini, model Feilchenfeld, de 7,5 cm lungime 
Sondă canelată de 13; 14,5; 16; 20; 25 sau 30 cm lungime 

Stilet ac de 13; 14,5; 16; 20; 25 sau 30 cm lungime 
Stilet butonat de 13; 14,5; 16; 20; 25 sau 30 cm lungime 

e Ce 
= DIRECȚIA GENERĂLA FARMACEUTICA 



60 

Pa 

37 cerc 

Ycerc 

Seceră 

Unaiță 

Curbură dublă 

Curburile acelor de cusut 

chirurgicale 

Li Li 1460 - 144 

Instrumente pentru chirurgie 

Urechile acelor de cusut chirurgicale : Virfurile acelor de cusut chirurgicale 

fig. a — ureche obişnuită, fig.b —urechecuare fig. c—virt triunghiular, fig. d—virt roture 

Ace chirurgicale pentru sutura pielii şi a muşchilor: A, B şi C 

1460 Ace A cu virt triunghiular (fig. 1-16) 

1461 Ace B cu virt triunghiular (fig. 1-16) 

1462 Ace G cu virț triunghiular (fig. 000- 16) 

Aceste ace se produc cu ambele tipuri de urechi: obişnuite şi cu ar 

MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII 
=== DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA == 



az - 1473 Ş . GI 
= Instrumente pentru chirurgie 

pe DI Pd 

_ 00 ES = o p : 

<a / | | 
E SEE CE CIA 2 
III IRC PA 3 
PE 

pa ş 

E E IN 5 PN 

1465 1466 

| 

| 

Ace pentru sutura intestinelor: Pa, Pb, Pc şi Pd 1469 Ace Stich curbe, cu virf rotund (fig. 1-6) 
Ace Pa cu virt rotund (fig. 00-6) Aceste ace se produc numai cu urechi obişnuite 
Ace Pb cu virț rotund (fig. 00-6) Ace pentru oftalmologie: Oa, Ob, Oc şi 
Ace Pc cu viîrt rotund (fig. 00-6) model Satler 

Ace Pd cu virț rotund (fig. 00-6) 1470 Ace Oa cu virț triunghiular (fig. 1-5) 
Aceste ace se produc cu ambele tipuri de 1471 Ace Ob cu virț triunghiular (fig. 1-5) 
urechi: obişnuite şi cu arc 1472 Ace Oc cu virț triunghiular (fig. 1-5) 
Ace pentru sutura arterelor, model Payr şi Stich 1473 Ace Sattler cu virf triunghiular (fig. 1-4) 
Ace Payr drepte, cu vîrf rotund (fig. 1-3) Aceste ace se produc cu ambele tipuri de 

Ace Payr curbe, cu vîrf rotund (fig. 1-3) urechi: obişnuite şi cu arc 

MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII 
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1484 

1489 

1481 

1482 

1483 

1484 

1485 

1486 

1485 

Instrumente pentru chirurgie 
1480 -1 

Port-ac, model Mathieu, de 14, 17 sa. 

20 cm lungime 

Port-ac, model Hegar, drept, de 20 c- 

lungime 

Port-ac, model Hagedom, de 14, 16 sc. 

20 cm lungime 

Ac, model Emmet, pentru laparatomie 

de diferite curburi (fig. 1-3) 

Ac, model Dechamps, pentru dreap:= 

sau stînga, ascuțit (fig. 1-2) 

Ac, model Dechamps, pentu  dreap-= 

sau stînga, bont (fig. 1-2) 

Ac, model Cooper, de diferite dimens- 

uni (fig. 1-2) 
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1487 Ac Reverdin, mic, de diferite curburi 

(fig. 1-4) 

1488 Ac Reverdin, mijlociu, de diferite curburi 

(fig. 1-4) 

1489 Ac Reverdin, mare, de diferite curburi 

(fig. 1-4) 

1490 Ac, model Bergeret, fin, de 23,5 cm 

lungime totală 

1491 Ac, mode! Reverdin Chaput, pentru 

dreapta sau stinga, cu pedală şi cu vîr- 

furile demontabile 

> 
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1492 

1493 

1494 
1495 
1496 
1497 
1498 

Instrumente şi material 

de sutură 

1492 - 158 

Trusă, model Michel, conținînd următoarele : 

1 pensă de aplicat agrafe 
1 pensă de aplicat şi scos agrafe 

25 agrafe chirurgicale Michel 
Agrafe chirurgicale Michel de 10, 14, 16 sau 

18 mm 
Pensă, model Michel, de aplicat agrafe 

Pensă, model Collin, de scos agrafe 

Pensă, model Michel, de aplicat şi scos agrafe 

Pensă de aplicat şi scos agrafe 

Catgut chirurgical steril, de circa 1,50 m lun- 
gime, în fiole 

nr. 000=—0,2 - 0,29 

nr. 00=—0,3-0,39 
nr.  0=—0,4-0,49 

nr. 1=0,5-0,59 
nr.  2=0,6-0,69 
nr.  3=—0,7-0,79 
nr.  4=0,8-0,89 

mm diametru 

mm diametru 

mm diametru 

mm diametru 

mm diametru 

mm diametru 

mm diametru 

1499 

1500 

1501 

= MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII 
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1499 

Setolină sterilă, în fiole, cu lungimea firului ce 

circa 28 cm pentru nr. Î, 2, 3 şi 4 şi de circ= 
25 cm pentru nr. 5 

nr. 1 foarte subțire=0,10-0,25 mm 
nr. 2 subțire = 0,15 - 0,30 mm 

nr. 3 mijlocie = 0,20 - 0,35 mm 
nr. 4 groasă = 0,30 - 0,45 mm 
nr. 5 foarte groasă=—0,40 - 0,55 mm 

Setolină brută, în cutii de 100 fire, cu lungime= 

firului de circa 28 cm pentru nr. Î, 2, 3 şi 2 

şi de circa 25 cm pentru nr. 5 

diametr. 

diametr. 

diametr. 

diametr. | 

diametr. 

nr. Î foarte subțire=0,10-0,25 mm diametr. 

nr. 2 subțire = 0,15 - 0,30 mm diametr. 
nr. 3 mijlocie = 0,20 - 0,35 mm diametr- 
nr. 4 groasă = 0,30 - 0,45 mm 
nr. 5 foarte groasă=—0,40- 0,55 mm 

Ată chirurgicală de mătase, împletită în jurubi:e 

a 20 m, nr. 5-10 

diametr. 

diametr. 
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1502 rusă pentru mică chirurgie, conţinind ur- 

mătoarele : 

scalpele 

foarfece drept 

foarfece curb 

pensă port-ac 

pensă hemostatică Pean 

3 

1 

1 

| 

1 

1 pensă hemostatică Kocher 

1 lingură dublă 

1 pensă anatomică 

1 pensă chirurgicală 

1 spatulă pentru alifii 

î sondă canelată 

1 stilet butonat 

1 sondă  vezicală demoniabilă, pentru 

bărbaţi şi femei 

1 lanţetă peniru scarificare 

6 ace chirurgicale 

1 tub de mătase sterilă 
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_pentru narcoză 

1513  Deschizător de gură, model Roser Ksnig 

1514  Deschizător de gură, model Heister 

1515  Pensă pentru limbă, model Collin 

1516  Pensă de prins limba, cu doi dinți 

1517  Flacon picător pentru eter 

1518  Mască pentru eter, model Esmarch 

1519  Mască pentru eter, model Schimmelbusch 

1520 Aparat pentru narcoză „Chirana“ E 52, pentru ane- 

stezie cu un amestec format din vapori de eter cu 

der sau oxigen 

1521  Mască peniru narcoză cu eter, model Ombredanne, 

” 1521 în două dimensiuni, pentru adulţi şi copii 

Pa SĂNĂTĂŢII 
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pentru narcoză 

1522 

1522 Aparat peniru narcoză în circuit închis „Chirana” N-3, pentru anestezie cu 

1523 

protoxid de azot şi oxigen sau pentru narcoză profundă cu vapori de eter 

ce se pot amesteca continuu sau parțial cu bioxid de carbon. Aparatul este 

construit peniru respirație în circuit închis şi pentru absorbția bioxidului de 

carbon, fiind prevăzut şi cu un tonometru cu care se poate controla tensiunea 

arterială a pacientului în timpul operației 

Trusă pentru intubaţie, pentru aparalul de narcoză în circuit închis, conținînd 

următoarele : 

1 pungă aspiratorie cu dispozitiv de golire 

1 dispozitiv de absorbție pentru bioxid de carbon, cu site schimbătoare şi 

feresiruică pentru control 

piesă de legătură cu conduciă, pentru amestecul de gaze 

laringoscop cu şase spatule diferite 

dispozitiv pentru administrarea oxigenului pe cale nazală 

serie sonde endotraheale de diferite grosimi 

MINISTERUL Y&%yY sANATĂŢII 
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Instrumente şi aparate 
pentru narcoză 

1524 

1524 Aparat pentru respiraţie artificială carbo-oxigenator, 

tip „Pulmotor“, compus din: 

| 

Î 

4 

butelie de oxigen, de 2 litri capacitate 

butelie de bioxid de carbon, de 1 litru capacitate 

robinet de reducţie, cu două manometre 

balon de încercare din pînză cauciucată 

cameră cu clape, prevăzută cu două foale 

fixator peniru mască, cu curele de piele 

cheie cu piuliță 

tub în S pentru racordare la butelii mari de oxigen 

semimască pentru reanimare 

Î semimască pentru inhalaţii cu oxigen 

1 deschizător de gură 

1 apăsător de limbă 

1 pensă de prins limba 

Ea E ae 
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1525  Electroexcitator frenic, model Ciofu şi Vrinceanu, pentru respiraţie artificială, 

cu doi electrozi, racordabil la rețeaua de 110 sau 220 V curent alternativ 

1526  Defibrilatorul cardiac, model Burghele, Ciofu şi Braunstein, este un aparat 

electronic, generator de stimuli electrici, de intensităţi şi durate variate, folosit 

în tratamentul fibrilaţiei ventriculare. Aparatul este alimentat de la rețeaua 

de 110 sau 220 V. Țabiaul cuprinde: un întrerupător de punere în funcțiune, 

un bec roşu, un buton de reglare a intensității (0 - 3,5 A), un buton de reglare 

a duratei de aplicare (0,01 -5 s), două borne de punere în legătură cu 

electrozii, un inversor de trecere pe impuls singular sau impulsuri repetate şi 

un disc numerotat pe care se fixează numărul de impulsuri dorit. Electrozii 

au formă de pensă între care se aplică direct cordul. Valorile variate ale 

reglajului de intensitate şi de durată permit întrebuintarea aparatului în cercetări 

experimentale, pentru producerea fibrilaţiei, şi în scop terapeutic, pentru 

scoaterea cordului din fibrilaţie 

E MINISTERUL 9 SĂNĂTĂŢII 
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1532 - 1534 a 1534 b 

1527 

1528 

1529 

1530 

1531 

1532 

1533 

1534 

1534a Ac pentru flacon, de 60 mm lungime şi 2,5 mm diametru, 

1534b Ac trocar cu filiru, de 70 mm lungime şi 1,8 mm diametru 

1535 

transfuzii, puncţii şi cauterizări 

tou 

Ladă izotermă pentru iransportul flacoanelor de singe 

Flacon pentru sînge, de 150 şi 300 ml capacitate 

Flacon pentru plasmă, de 500 m! capacitate 

Capsulă pentru flaconul de sînge sau de plasmă 

Dop de cauciuc pentru flaconul de sînge sau de plasmă 

Ac pentru recoltare, de 50 mm lungime şi 2,5 mm diametru, 

cu olivă 

Ac peniru transfuzie, de 50 mm lungime şi 18 mm diametru, 

cu olivă 

Ac pentru decaniarea plasmei, de 200 mm lungime şi 2,5 mm 

diametru, cu olivă 

cu olivă 

Tub de cauciuc peniru iransfuzii, cu diametrul interior de 6 mm 

şi cel exterior de 9 mm 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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1536 

1537 

1538 

1539 

1549 

1541 

1542 

7 

transfuzii, puncţii şi cauterizări 

Trocar peniru paracenteză, de 5,5; 6 sau 6,5 mm diametru 

Trocar pentru paracenieză, de 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 sau 6,5 mm 

diametru, cu robinet 

Trocar universal, serie a patru bucăţi, adaptabile la miner, cu tubul de 1,75; 

3,0; 4,5 sau 6 mm diametru 

Lantelă de vaccinat cu ac spatulat 

Scarificator cu 6, 8, 10, 12 sau 16 cuțite 

Lanţetă demoniabilă, model Pirquet 

Aparat B. C. G. peniru vaccinare 

MINISTERUL $) SĂNĂTĂŢII 
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transfuzii, puncţii şi cauterizări 

Aspirator Potain peniru spălăiuri pleurale, cu flacon gradat de 500 ml, cu 

irocare şi acele necesare, în cutie de metal 

Aparat de injectat ser fiziologic, de 500 sau 1000 ml capacitate 

Tub peniru compresie, model Esmarch, de 1 m lungime şi 14 mm diametru 

exterior, cu lanț şi cirlig pentru închidere 

Bandă pentru hemostază, model Esmarch, din cauciuc, de 3,25 m lungime, 

de 6, 8, sau 10 cm lăţime şi 0,6 mm grosime 

a e 
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transfuzii, puncţii şi cauterizări 
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1547  Cauter de platină, lat, de diferite dimen- 

siuni : mic, mijlociu şi mare (fig. 1-3) 
1548  Cauter de platină, ascuțit 

1549  Cauter de platină, bont UE OU 

PI j PL pi | 3 drept, lat-drept, ascuțit-curb (fig. 1 - 3) 

1550  Cauier de platină, pentru ochi, ascuţit- 

1551 Termocauter, model Paquvelin, în cutie de 

meta!, conținînd următoarele : 

pară dublă 

lampă de spirt 

flacon cu benzină 

cauter de platină cu bulă 

cauter lat 

cauter ascuțit 

mîner 

—_ — N — Do piesă intermediară 

EEEEERAL AR ARIS 
DIRECȚIA GENERĂTA FARMACEUTICA 



74 Instrumente şi ustensile pentru 1552 

transfuzii, puncţii şi cauterizări 

1555 1555 

1552  Endocauter necesar la folosirea oftalmoscoapelor, cistoscoapelor, toracoscoa- 
pelor şi în general a aparatelor elecirice cu becuri pînă la 12 V, precum 
şi la cauterizări (galvanocauter) 

1553 Miner pentru galvanocauter 
1554  Şnur pentru galvanocauter, de 2 m lungime 
1555  Galvanocauter pentru ochi, de 3,5 cm lungime 

Galvanocauter peniru urechi, gură şi piele, de 6 cm lungime 
Gealvanocauter pentru nas, de 12 cm lungime 
Galvanocauter pentru git şi amigdale, de 15 cm lungime 
CGalvanocauter pentru laringe, de 17 cm lungime 
Galvanacauter pentru sinus nazal, uter şi rect, de 20 cm lungime, de diferite 
forme (fig. 1 = 10) 

E MINISTERUL YW SĂNĂTAŢII = DIRECTIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 



Instrumente pentru ampuiaţie 75 

şi rezecţie 

1569  Cuţit pentru amputeție, de 13, 16, 19 sau 22 cm lungime 

(fig. 1-4), cu lama dreaptă şi cu un tăiş 

1561  Cuţit pentru amputaţie, de 14, 17, sau 20 cm lungime (fig. 1-3), 

cu lama convexă şi cu un tăiş 

1562  Cuţit pentru amputaţie, de 13, 16, 19 sau 22 cm lungime, cu 

două tăişuri 

MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII 
DIRECȚIA GENERĂTA FARMACEUTICA 



76 Instrumente pentru amputaţie ________ 15%] 

. şi rezecţie . 

1563  Cuţit pentru rezecție, model Langenbeck, cu lame de 

diferite forme (fig. 1-6) 

1564  Cuţit pentru rezecție, cu mîner masiv 

1565  Cirlige arteriale de diferite dimensiuni (fig. 1-2) 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 
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Instrumente pentru ampuiaţie 

1566 

1567 

1568 

1569 

1570 

1571 

1571a 

1572 

1573 

şi rezecție 

Ferăstrău lanţ, cu mînere demontabile 

Ferăstrău, model Gigli, de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 70, 

75, 90 sau 100 cm lungime 

Miner pentru ferăstrău, model Gigli 

Conductor, model Gigli 

Conductor, model Marion, pentru ferăstrău Gigli 

Ferăstrău drept, cu lama fixă 

Ferăstrău în formă de baionetă, cu lama fixă 

Ferăstrău, model Collin, pentru amputaţie şi rezecție, cu 

lama demontabilă, de 4, 5, 8, sau 12 mm lăţime 

Ferăsirău, cu dos mobil, cu lama de 12, 18 sau 24 cm 

lungime 

MINISTER UL YES sANĂTĂŢII 
DIRECTIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 
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78 Instrumente pentru amputație 1574-15 

şi rezecție 

Pe GP Da 

1574  Trepan pentru os, model Car, cu: 

2 burghie obişnuite (fig. 1-2) 

3 burghie spirale (fig. 3-5) 

1 piesă intermediară pentru burghiele din fig 1-5 (fig. 6) 

2 burghie groase, spirale (fig. 7-8) 

1575  Trepan de mînă, cu două viteze 

SĂNĂTĂŢII: MINISTERUL 
A FARMACEUTICA DIRECTIA GENER 



* 576 -1578 Instrumente pentru amputaţie 79 

şi rezecţie 

1576 1576 a 

1576  Scoabe, model Jakael, de diferite dimensiuni (fig. 1-4) 

1576a Scoabe, model Schede, de diferite dimensiuni (fig. 1-5) 

1576b Scoabe, model Dujarier, de diferite dimensiuni (fig. 1-4) 

1577 Ciocan pentru scoabe 

1578 Conductor pentru scoabe 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 



80________ Instrumente pentru amputaţie 1579-1503 

şi rezecție 

1580 1583 

1579 Perforator de mînă pentru susținătorul de broşe 

1580  Susţinător de broşe, cu un dispozitiv de cuplare la motorul de mînă 

1581 Conductor pentru broşe, model Shoemacker Burkart 

1582 Potcoavă reglabilă, pentru broşe şi cuie cu trei cîrlige; model mare — pentru 

adulţi, model mic —- pentru copii şi pentru cot 

1582a Cheie peniru potcoavă 

1583  Broşă, model Kirschner, de 31 cm lungime şi de 0,75; 0,9; 1; 1,1; 1,2; 

1,3; 1,4 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; sau 2 mm grosime, cu virt trocar 

i EI = 
DIRECŢIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 



Instrumente pentru ampuiaţie 81 

şi rezecţie 

4 

A 
/, 

d 
w V, 

7] ul, 

1584 rusă pentru extensie cu următoarele piese: 

1 

1 

| 

Î 

Î 

electromotor de mînă 

susținătar de broşe 

conductor pentru broşe 

polcoavă peniru broşe şi scoabe, peniru adulţi 

potcoavă pentru broşe şi scoabe pentru copii 

cheie pentru potcoavă 

pereche rondele de fixare 

şurubelniţă 

12 broşe de 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 1,7 şi 2 mm diametru 

SĂNĂTĂŢII = E MINISTERUL S 
= = == DIRECTIA SENEI A FARMACEUTICA == 
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şi rezecție 
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Instrumente pentru amputație 1585 -1 

i 7 
0777 

ij ) il 

1585 

1585 rusă pentru fractura capului femural, model 

Sven-Johansen, conținînd următoarele: 

1 prelungitor (fig. 1) 

1 compactor (fig. 2) 
1 extractor de cuie (fig. 3) 
15 cuie cu trei lame, de 11 mm diametru şi de 60, 

65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 
115, 120, 125 sau 130 mm lungime (fig. 4) 

1 broşă de 2 mm diametru şi de 220 mm 
lungime (fig. 5) 

Trusă pentru fracturi, model Kiintscher, p 

conținînd următoarele : 
4 

4 

4 

4 

-——W —=N = 

cuie pentru coapsă, de 8,25 mm diometru 
şi de 360, 380, 400 şi 420 mm lungime 
cuie peniru coapsă, de 9,0 mm diametru 
şi de 360, 380, 400 şi 420 mm lungime 
cuie pentru coapsă, de 10 mm diametru 
şi de 360, 380, 400 şi 420 mm lungime 
cuie pentru gambă, modelate ca două 

cuie unite, de 9,0 mm diametru şi de 
285, 300, 315 şi 330 mm lungime 
cuie bifurcate, modelate ca două cuie 

unite, de 9,0 mm diametru şi de 285, 

300, 315 şi 330 mm lungime 
cuie pentru braț, modelate ca două 

cuie unite, de 7 mm diametru şi de 
195, 210, 225 şi 240 mm lungime 
cuie pentru antebraţ, modelate ca două 
cuie unile, de 4,0 mm diametru şi de 

180, 200, 220 şi 240 mm lungime 

perforator de mină pentru gambă, cu 

varf patrulater 

conductor de 3,5 mm diametru şi de 
350 mm lungime 
conductor de 4,0 mm diametru şi de 

440 mm lungime 
conductor de 5,0 mm diametru şi de 

640 mm lungime 

compactor pentru gambă 

compactoare pentru coapsă 

extractor de cuie 

cîrlige de extras cuie: mic, mijlociu, mare 

dispozitiv de îndoit cuie 

ramă de sîrmă pentru coapsă 
ramă de sîrmă pentru gambă 

MINISTERUL N YI sANAĂATAŢI 
DIRECȚIA GENER A FARMACEUTICA 



Instrumente pentru amputaţie 83 

şi rezecţie 

1587 Cleşte de tăiat broşe (strma nu trebuie prinsă cu partea terminală a ciocului) 

1588 Cleşte plat, model mare, cu suprafața interioară zimţată (fig. 1), cu suprafața 

interioară zimţată şi cu excavaţie veriicelă de prins sirma (fig. 2) 

1589 Cleşte de tăiat sîrma 

1590 Sîrmă de oțel inoxidabil, moale, în rulouri de 10 m lungime şi de 0,15; 

0,2; 0,25; 0,3; 0.4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 049; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 14; 15; 

1,6; 1,7; 1,8; 1,9 sau 2,0 mm diameiru 

1599a Sirmă de oțel inoxidabil, iare, de aceleaşi dimensiuni 

1591 Ac tubular, model Toma lonescu, de diferite curburi (fig. 1-2) 

CEIA LEAR AARE. 
DIRECȚIA GENERALA FARMACEUTICA sper 



84 Instrumente pentru ampuiaţie 

1596 

1592 - 1 8 

şi rezeciie 

(aeram E uzat ft) (scene ot ot et 

1592 1593 1594 1595 

1597 1598 1529 

SIRE 

———— DIRECŢIA GENER 

1592  Şurub pentru osteosinteză, din vitalium, de 19, 22, 25, 29, 32, 

38, sau 45 mm lungime 

1593  Şurub pentru osteosinteză, din vitalium, de 29, 38, 41 sau 45 mm 

lungime 

1594  Şurub peniru osteosinteză, din vitalium, de 41, 57 sau 76 mm 

lungime 

1600 1595  Şurub peniru csteosinteză, din vitalium, de 10, 13, 16, 19, 22 

sau 25 mm lungime 

1596 Cui pentru osteosinteză, din vitalium, de 51, 57, 64, 70, 76, 

83, 89, 95, sau 102 mm lungime 

1597  Cupolă peniru femur, din vitalium 

1598  Cupolă radius, din vitalium, mare sau mică 

1599  Proteză pentru femur, model Lippmann, din vitalium, cu diametrul 

capului de 41 sau 45 mm şi lungimea tijei de 203 mm 

1600 Cap femural protetic, înclinat, din acril 

1601  Şurubelniţă antiderapantă, peniru şuruburi Schermann 

= A INISTERUL A SĂNĂTĂŢII 
A FARMACEUTICA 
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1606 
1607 

Instrumente pentru amputaţie 
şi rezecţie 

85 

Eleciromotor de mînă, cu mantaua de- 

montabilă şi sterilizabilă, de 60 W 

(1/12 C. P.) şi 2300 rot/min., cu cablu 

sterilizabil de 2 m lungime 

Cablu flexibil, intermediar între motor şi 

piesa de mînă 

Piesă dreaptă, adaptabilă la cablul flexibil 

al motorului de mînă 

Conductor pentru piesa dreaptă 

Întrerupător de picior 

Miner pentru trepan, funcţionînd înainte 

şi înapoi, la care se pot adapta urmă- 

toarele ferăstrae şi dălți: 

ferăstrău îngust de 35, 45, 55, 65 sau 

75 mm lungime (fig. 1) 

ferăstrău lat de 35, 45, 55, 65 sau 75 mm 

lungime (fig. 2) 

daltă dreaptă (fig 3) * 

daltă scobită (fig. 4) 

"daltă în trei colțuri (fig. 5) 

MINISTERUL 
DIRECȚIA CENER 



86 

şi rezecție 

Ferăstrău circular, cu mandrină scuriă, cu lama demontabilă de 20, 25, 30, 35, 40, 45 sau 50 mm 

diametru 

Ferăstrău circular, cu mandrină lungă, cu lama demontabilă de 20, 25, 30, 35, 40, 45 sau 50 mm 

diametru 

Ferăstrău circular, cu rondelă protectoare, cu lama demontabilă de 20, 25, 30, 35, 40, 45 sau 

50 mm diametru 

Ferăstrău circular dublu, cu mandrină scurtă, cu lama demontabilă de 20, 25, 30, 35, 40, 45 sau 

50 mm diametru, şi cu trei piese intermediare de 7, 8 şi 9 mm lungime (fig. 1-3) 

Ferăstrău circular dublu, cu mancrină lungă cu lama demontabilă de 20, 25, 30, 35, 40, 45 sau 

50 mm diametru, şi cu trei piese iniermediare de 7, 8 şi 9 mm lungime (fig. 1- 3), care au ca scop 

de a îndepărta sau apropia lamele de ferăstrău 

Lame de rezervă de 20, 25, 30, 35, 40, 45 sau 50 mm diametru, pentru ferăstrăul circular 

Rondelă protectoare de rezervă, de 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 27,5; 30; 32,5; 35; 37,5; 40; 425; 

45 sau 47,5 mm diametru 

Rondelă protectoare de rezervă, fără piese intermediare, cu sistem de reglare pe tijă, cu lame 

demontabile de 20, 25, 30, 35, 40, 45 sau 50 mm diametru 

Dispozitiv peniru trepanația craniană, cu conductor şi întrerupător automat, adaptabil la" piesa dreaptă 

şi la electromotor 

Freză pentru acest dispozitiv, de 6, 8, 10, 11 sau 12 mm diametru 

aaa E 
DIRECȚIA GENERATA FARMACEUTICA = 
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1619 

1620 

1621 

1622 

1623 

1624 

1625 

1626 

1627 

1628 

1629 

Instrumente pentru ampuitaţie 
şi rezecţie 

> 
TI 

1629 

Burghiu în spirală, lung, de 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 sau 5 mm diametru 

Burghiu în spirală, scurt, de 1; 1,5; 2, 2,5; 3; 4 sau 5 mm diametru 

Burghiu plat, de 1; 1,5; 2; 2,5; 3, 3,5; 4 sau 5 mm lăţime, fără orificiu 

Burghiu plat, de î; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 sau 5 mm lăţime, cu orificiu 

Freză de formă sferică, de 3, 4 sau 5 mm diametru 

Freză de formă sferică, de 3, 4 sau 5 mm diametru, cu dinți 

Freză de formă conică, de 12 mm diametru 

Freză de formă conică, de 4 sau 12 mm diametru, cu dinți 

Freză de formă sferică, de 4, 6, 8, 10, 12, 14 sau 16 mm diametru 

Freză de formă cilindrică, de 12 sau 15 mm diametru 

Freză de formă cilindrică, de 10 mm diametru 

Freză de formă conică, peniru craniu, de 8, 10 sau 12 mm diametru 

87 
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1630 

1631 

1632 

1633 

1634 

Instrumente pentru amputație 1630 -1 

şi rezecţie 

Menghină pentru burghie şi freze, cu mandrine de 2-6 mm 

grosime, adaptabilă la irepanul de mînă model Doyen sau la 

alte trepane 

Pompă aspiratoare respingătoare pentru aspirarea sîngelui, salivei, 

secrețiilor eic., şi pentru spălarea plăgilor. Pompa este adaptabilă 

la electromotorul de mînă şi are o mandrină de 5 mm grosime şi 

două tuburi de cauciuc de 80 cm lungime 

Miner (a) şi două canule diferite (b, c) pentru aspirație, adap- 

tabile la aspirator 

Vas de colectare de 1 litru capacitaie, intermediar între pompă 

şi canula de aspirație, prevăzut cu ventile pentru reglarea 

debitului 

Vas de colectare identic cu cel de mai sus, însă de 2,5 litri 

capacitate 

MINISTERUL OSI sANATA [ll 
== DIRECTIA GENER Ă FARMACEUTICĂ === 



* 40 - 1646 Instrumente pentru amputaţie 

1640 

1641 

1642 

1643 

1644 

1645 

1646 

şi rezecţie 

Dală dreaptă, plată, de 3, 4, 5, 6, 8, 10 sau 14 mm lăţime 

Daltă dreaptă, scobită, de 3, 4, 5, 6 sau 8 mm lăţime 

Daliă dreaptă, mare, scobită, de 30 sau 40 mm lăţime 

Daltă cotită, scobită, de 8 sau 14 mm lăţime 

Daltă dreaptă, plată, model Lamboite, cu lama subțire de 8, 

13 sau 25 mm lăţime 

Daltă dreaptă, mare, plată, de 25, 30 sau 40 mm lăţime 

Ciocan de metal, pentru chirurgie osoasă 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECȚ!A GENERATA FARMACEUTICA 



Instrumente pentru amputaţie ae A 

ca e. Ea 

şi rezecţie 

1647  Daltă contracolită, pentru femur, cu tăişul 

de 15 sa 25 mm lăţime (f'g. 1-2) 

1648  Daliă contracotită, pentru chiruagie osoasă 

în profunzime (femur, apofize spinoase) ; 

curbură anteriorră (fig. 1), curbură poste- 

rioară (fig. 2) 

1649 Daliă pentru prelevat grefoane, model 

Ombredanne, cu lama fină de 20 sau 

15 mm (fig. 1-2) 

1650  Daliă crenelată, de 20, 25 sau 30 mm 

lăţime 

1651  Daltă, model Farabeuț, cu lamă fină de 

20, 25 sau 30 mm lăţime 

1652  Daliă pentru prelevat lamele osoase pe 

tibia, cu lamă fină de 12, 23 sau 30 mm 

(fig. 1-3) 

irsrea (Era r 
DIRECTIA GENERĂTA FARMACEUTICA 



e Instrumente pentru amputaţie 
şi rezecţie 

1554 1654 a 

1653  Daliă pentru ariroplastia genunchiului, 

de dițerite forme şi dimensiuni (fig. 1-4) 

1654  Freză, pentru artroplastia genunchiului, 

model Sorrel, pentru adulţi 

1654a Freză, pentru artroplastia genunchiului, 

model Sorrel, pentru copii 

1555 Răzuşă, model Collin, cu gttul lung 

şi îngust 

1656  Răzuşă, model Collin, cu gitul lung 

şi lat 

1657  Răzuşă, model Lambotte, de 10, 15 

sau 25 mm lăţime 

1558  Răzuşă, model Mathieu, uşor curbată 

== ($ MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA | 



Instrumente pentru amputaţie 1659 - 1633 

şi rezecţie 

1659 Răzuşă costală, model Doyen, pentru 

dreapta şi stînga (fig. 1 - 2) 

1660  Lingură pentru os, model Bruns, de n 

rotundă, de diferite dimensiuni (fig. 000-6) 

1661  Lingură pentru os, model Volkmann, de 

formă ovală, de diferite dimensiuni 

(fig. 0000-6) 

1662  Pilă pentru os, cu lama dreaptă 

1663 Pilă pentru os, de diferite forme (fig. 1-7) 

Ta ea (Orei 
DIRECȚIA GENERATA FARMACEUTICA 



"4 - 1669 Instrumente pentru amputaţie 
şi rezecție 

1664 

1665 

1666 

1667 

1668 

1669 

Elevator, model Langenbeck, de diferite 

forme (fig. 1-2) 

Elevator, model Langenbeck, îngust sau 

lat (fig. 1-2) 

Elevator, model Lange Hohman, pentru 

osteotomie 

Depăriător dublu, model Farabeut 

Depărtător cu un dinte ascuţit 

Depărtător cu un dinte bont 

93 



O4 1670 -1671 Instrumente pentru amputaţie _  ____ 
şi rezecție 

1670 Depărtător, model Volkmann, cu 2, 3, 4, 6 sau 8 

dinți ascuţiţi (fig. 1-5) i 

1670a Depărtător, model Volkmann, cu 2, 3, 4, 6 sau 8 

dinţi bonţi (fig. 1 - 5) 

1671  Depărtător, model Billroth, cu 2 sau 3 dinţi cu virfurile 

drepte şi cu 3 sau 4 dinţi cu vîrfurile curbate (fig. 1 -4) 

1672  Depărtător, model Middeldorpf, de diferite dimensiuni 

(fig. 1-3) 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECȚIA GENERĂTA FARMACEUTICA 



3 = 1677 Instrumente pentru amputaţie 
şi rezecţie 

95 

1673 

1673 

1674 

1675 

1676 

1677 

MINISTERUL ($, SĂNĂTĂŢII 
- DIRECȚIA GENERATĂ FARMAGEUTICĂ 

1674 

Depărtător, model Israel, cu 4, 5 sau 6 

dinți (fig. 1-3) 

Depăntător, model Sauerbruch, de diferite 

dimensiuni (fig. 1 - 3) 

Depăriător, model Ollier, cu doi dinţi 

Depăriător, model Kocher, de diferite 

dimensiuni (fig. 1-2) 

Depărtător, model Kocher 



96 Instrumente pentru amputaţie 1678 - 1687 

şi rezecție 

1678 

16179 

1680 

1681 

1682 

1683 

1684 

1685 
1686 
1687 

MINISTERUL 
DIRECȚIA GENER 

Pensă hemostatică Pean, dreaptă, de 8; 9; 10,5; 112 

12,5 sau 14 cm lungime, cu capul olivar 
Pensă hemostatică Pean, curbă, de 11,5; 12,5 sau 14 c- 

lungime, cu capul olivar 

Pensă hemostat'că Pean, dreaptă, de 9; 10,5; 11,5; 12: 

sau 14 cm lungime, cu suprafața lungă 
Pensă hemostatică Pean, curbă, de 10,5; 11,5; 12,5 s=. 

14 cm lungime, cu suprafața lungă 
Pensă hemostatică Kocher, dreaptă, de 9,5; 10,5; 112 
13 sau 14 cm lungime, cu 1X2 dinţi de şoareci în virt 
Pensă hemostatică Kocher, curbă, de 10,5; 11,5; 13 s=. 

14 cm lungime, cu 1X2 dinţi de şoareci în viif 

Pensă hemostatică, model Ochsner-Kelly, curbă, de 14 =- 

lungime 

Pensă hemostatică, model Terier, de 12 cm lungime 

Pensă hemostatică, model Collin, triunghiulară 

Pensă hemostatică, model Pean, triunghiulară 

SĂNĂTĂŢII 
A FARMACEUTICA 



1*3-169 Instrumente pentru amputaţie 9 
şi rezecție 

1692 1694 1636 | 

1688  Pensă hemostatică, model Collin, în formă de T 1692  Pensă de scos gloante, model Collin 
1689 Pensă, model Luer, cu şanţ pe suprafața inte- 1693  Pensă pentru cîmpuri, model Doyen 

rioară, cu zimţi, cu fereastră şi dinţi de şoareci 1694  Pensă pentru cîmpuri, model Backhaus, 
în vîrț de diferite dimensiuni (fig. 1 - 3) 

1690  Pensă hemostatică, model Collin, în formă de inimă 1695  Pensă pentru cîmpuri (cărtbuş) 
1691  Pensă hemostatică, model Collin, romboidală 1696  Pensă pentru cîmpuri (cărăbuş) 

II | 
($) MINISTERUL Y Y SĂNĂTĂŢII 

DIRECȚIA GENERATA FARMACEUTICA i 



98 _ instrumente peniru amputaţie 1697 -16% 

şi rezecție 

1699 

1697 Cleşte de prins osul, model Lambotie, cu gura mobilă. Dimensiuni diferite (fig. 1-3) 
1698 Cleşte de prins osul, model Lambote, cu gura mobilă, cu curbura laterală. Dimensiuni diferite (fig. 1 - 3) 
41699  Retractor, model Percy, cu mînere demontabile 

$, ; MINISTERUL YI SĂNĂTĂŢII: 
DIRECTIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA = 



"4700 -1708 
99 Instrumente peniru amputaţie 

şi rezecţie 

Cleşte de prins osul, model 
Farabeuf, pentru copii 

Cleşte de prins osul, model 
Farabeuf, pentru adulţi 

Cleşte pentru oasele miinii 

Cleşte pentru oase, model 

Langenbeck 

Cleşte pentru sechestru, drept 

Cleste pentru sechestru, curb 

Cleşte rozător de os, model 

universal 

Cleşte rozător de os, în for- 
mă de 

Cleşte ciupitor de os, model 
Hakansson, de diferite forme : 
rept, curb şi cu curbura 

laterală (fig. 1-3) 

MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII == DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 



100 _ _ Instrumente pentru amputaţie ali, 

şi rezecție 

1709 Cleşte ciupitor de os, model Zaufal, drept 

1710 Cleşte ciupitor de os, model Zaulal, curb 
1711 Cleşte ciupitor de os, model Luer, cu curbură mică 
1712 Cleşte ciupitor de os, model Luer, cu curbură mare 
1713 Cleşte ciupitor de os, model Esmarch, cu curbură 

mică şi cu lăţimea gurii de 8, 10, 18, 23 sau 26 mm 
1714 Cleşte ciupitor de os, model Bane, curb, cu virf îngust 
1715 Cleşte ciupitor de os, model Bane, curb, cu virț lat 
1716 Cleşte ciupitor de os, model Kocher, drept 

faurit 
O == 
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*747 -1724 FI __ Instrumente pentru amputaţie AȘ „404 
şi rezecţie 

1717 

LI 

si 

ij 4 Zi 
1721 1724 

1717 Cleşte ciupitor de os, model Ruskin, 1720 Cleşte ciupitor de os, model Luer-Stille, cu patru articulaţii, 
cu pairu articulaţii, mic curb, mic 

1718 Cleşte ciupitor de os, model Ruskin, 1721 Cleşte ciupitor de os, model Markwalder, de tăiat falangele miinii 
cu pahu articulații, mare 1722 Cleşte ciupitor de os, model Czerny, puternic 

1719 Cleşte ciupitor de os, model Luer- 1723 Cleşte ciupitor de os, model Holfmann | 
Siille, cu patru articulaţii, drept, mic 1724 Cleşte, model Charriere, de tăiat oase 

- ($) MINISTERUL O sANATATII 
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Instrumente pentru amputajie _____ __ 17%! 

şi rezecție 

1739 

Cleşte de tăiat oase, model Liston, cu curb--= 

laterală, de 19 sau 22 cm lungime 
Cleşte de tăiat oase, model Liston, în for— 

de baionetă, de 21 cm lungime 
1725 Cleşte de tăiat oase, model Liston, drept, de 1729 Cleşte de tăiat oase, model Liston-Key, în for-e 

14, 17, 19, 22 sau 26 cm lungime (fig. 1-5) de S, cu patru articulații 

1726 Cleşte de tăiat oase, model Liston, curb, de 1730 Cleşte de tăiat oase, model Liston-Stille, -- 
14, 17, 19, 22 sau 26 cm lungime (fig. 1-5) unghi drept, cu patru articulații 

SĂNĂTĂŢII 
A FARMACEUTICA 
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SR aene Se Instrumente şi aparate PI „103 
pentru chirurgie ortopedică | 

- 

| 
* TI “ ji | | d | 

i si | Iu a 

pi | 
| 

ff 
NI 
i 1800 Foarfece peniru pansamente ghipsate 

i model Stille, de 26 sau 37 cm 

i | lungime 

| [i 1801 Foarfece pentru pansamente ghipsate, 

model Bardeleben 

1802  Foarţece pentru pansamente ghipsate, 

model Seutin 

1803  Ferăstrău pentru ghips, model Kaulich 

1804  Ferăstrău pentru ghips, model 

Bergman 

1805  Cuţit pentru ghips, model Esmarch 

Deschizător de bandaje ghipsate 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
A FARMACEUTICA 



Instrumente şi aparate 

pentru chirurgie ortopedică 

1814 1815 

1815 1817 

1810 Foarfece pentru pansamente, model Lister, de 14, 18 sau 20 cm lungime 

1811 Ace de siguranță, de diferite dimensiuni (fig. 0-2) 

1812 Maşină de rulat feşi, reglabilă pentru feşi pînă la 15 cm lăţime 

1813  Atelă de lemn pentru fracturi, Dimensiuni: 15X5,5; 22x6; 246; 33Xx6,5; 

38x6,5; 42X7; 47X7 şi 51X7 cm 

1814  Atelă de strmă, model Krammer. Dimensiuni: 60X8; 70%8; 80x8; 

90X.10; 100xX10 şi 120X10 cm 

1815  Gutieră de sirmă, pentru braţul drept sau sting 

1816  Gutieră de sîrmă, de 50 sau 80 cm lungime, pentru gambă sau :coapsă 

1817  Atelă, model Thomas 

CO 
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20 - 1824 Instrumente şi aparate SR: 
pentru chirurgie ortopedică 

, 

1820 1821 

1823 

1820 Cadru reductor, model Bshler 

1821  Şină peniru extensia şi suspensia coapsei 

1822 Aparat pentru suspensie, model Sayre 

1823  Scripete peniru extensie cu dispozitiv de fixare la patul bolnavului 
1824  Pelvisuport, model Ollier 

CODRII ATARE 
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106 Instrumente şi aparate 18% 

pentru chirurgie ortopedică 

i 5 SI 
E) === 

1825 

1825 Masă pentru chirurgie ortopedică, universală, model Rădulescu, 

pentru imobilizări (la aplicarea ghipsurilor), după reducerea diferi- 

telor forme de fracturi, pentru executarea intervențiilor chirurgicale 

ale aparatului locomotor, precum şi pentru extensii şi radiografii 

în diferite poziţii. Masa este prevăzută cu o planşetă mobilă 

pentru sprijinirea pacientului şi cu suporturi pentru cap, torace 

şi pelvis. 

Aceste trei suporturi sînt mobile pe axe separate, putînd funcţiona 

şi în acelaşi timp. 

Extensia membrelor superioare se face printr-un sistem de tălpiță 

cu legături de piele, care permite orice poziţie a membrelor 

respective 

DIRECŢIA GENERÂTA FARMACEUTICA 
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6 -.1830 ui Instrumente pentru chirurgie 107 
toracică 

1826 

1826  Costotom, model Brunner, pentru dreapta 

şi stînga 

1827  Costotom, model Rona 

1828  Costotom, model Gliick, pentru copii 

1829  Costotom, model Sauerbruch, pentru copii 

1830  Costotom, model Sauerbruch, pentru adulţi 

a a = 
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1831 

1832 

1833 

1834 

1835 

1836 

1837 

108 Instrumente pentru chirurgie 

| toracică 

Costotom pentru prima coastă, moce 

Sauerbruch-Frey, pentru copii 

Costotom pentru prima coastă, moce 

Sauerbruch-Frey, pentru adulți 

Foarfece peniru stern, model Schuhmacte- 

Pensă peniru compresia plămînului, moce 

Shoemaker 

Pensă de prins plămînul, model Sauerbru=- 

Pensă pulmonară, model Trendelenbu»z 

cu lamele înguste 

Pensă pulmonară, model Trendelenbu»z 

cu lamele late 

EI TREE 7 ETI 
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38 - 1842a Instrumente pentru chirurgie ___ 10% 
toracică 

1838 1840 

1838  Răzuşă pentru prima coastă 

1839 Răzuşă, model Cărpinişan 

1840  Pensă de prins coasta (crocodil) 

1841  Costoaductor, model Cărpinişan 

1842  Depărtător de coastă, model Quervain 

1842a Depărtător de coastă, model Finochietto 

e IERAAUR. ATA NEIE 
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1843 - 1843 110 Instrumente pentru chirurgie 
toracică 

.. = aa: S 

zi 1843  Toracoscop pentru diagnostic şi intervenții chirurgicale, 

în trusă, conținînd următoarele: 

oplică directă 

optică de 45* 

optică de 135" 

trocare 

galvanocautere 

pensă 

cablu de legătură la transformator peniru lumină 

-—--—-W5WN=3=a— cablu pentru cauter | 

1844 Aspirator electric, cu un borcan colector de 4 litri | 

capacitate, cu capac ermetic închis şi cu ventile 

1844 pentru reglarea presiunii; funcționează la curent alter- 

nativ de 110 sau 220 V 

1845  Canule cu miner, de diferite forme (fig. 1-13), adap- 

tabile la aspiratorul electric, pentru absorbția de puroi, 
a livă i: 

sînge, saiivă, secreții, etc. 

E MINISIERUI (€ SĂNĂTĂŢII 
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Ta Tia 

freză 

freză 

freză 

freză 

freză 

— —Â——îÎ——— freză 

1851  Trepan, 

Instrumente pentru chirurgie 
craniană 

1850  Trepan, model Doyen, prevăzut cu: 

1 burghiu cu gaură, plat, de 4 mm lăţime, (fig. 1) 

burghiu peniru trepanaţie (fig. 2) 

sferică de 4 mm grosime .(fig. 3) 

sferică de 8 mm grosime (fig. 4) 

sferică de 12 mm grosime (fig. 5) 

sferică de 15 mm grosime (fig. 6) 

conică de 12 mm grosime (fig. 7) 

cilindrică de 12 mm grosime (fig. 8) 

model Stille, prevăzut cu: 

4 burghie spirale (fig. 1-4) 

1 freză plată reglabilă (fig. 5) 

4 freze sferice (fig. 6-9) 

DIRECTIA GENERĂTA FARMACEUTICĂ 
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1853-1868 Instrumente pentru chirurgie 
craniană 

1853  Pensă, model Cushing, pentru aplicarea 

agrafelor (clipsurilor) intracraniene, dreaptă 

1854  Pensă, model Cushing, pentru aplicarea 

agrafelor (clipsurilor) intracraniene, curbă 

1855 Bloc pentru clipsuri 

1856  Sîrmă de argint pentru clipsuri 

1857  Pensă de confecționat clipsuri 

1858  Depărtător, model Adson, cu 4X4 dinţi 

ascuțiți 

1859  Depărtător, model Stille, cu 5X5 dinţi 

ascuțiți 

1860  Depăriător, model Jansen, cu 3X3 dinți 

ascuțiți 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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4 - 1865 cra Instrumente pentru chirurgie 113 

craniană 

1861 1862 1863 

1864 1865 

1861 Foarfece, model Metzenbaum, de 18 cm lungime 
1862 Foarfece pentru trigemen, de 16 sau 19 cm lungime 

1863 Foarfece ghilotină, model Olivecrona 

1864  Foarţece cotit, model Olivecrona 

1865 foarfece pentru dura, model Taylor, de 14,5 cm 

lungime, cu un vîrf butonat 

= aa e 
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114 instrumente pentru chirurgie pita sia 
craniană 

a Sa > 

1872 1873 1874 

Cîrdig bont şi ascuţit (fig. 1-2) 
Cuţit pentru trigemen, de diferite forme (fig. 1-4) 

Ac pentru injecții cu alcool în nervul trigemen, gradat, de 80 sau 110 mm lungime şi de 1,1 mm diametr. 
Ac pentru puncție ventriculară, gradat, de 70, 80, 90 sau 95 mm lungime şi de 2,5 mm diametr. 
Pensă pentru dura, de 15 sau 20 cm lungime, cu 2X3 dinţi 
ensă pentru dura, de 13, 15 sau 20 cm lungime, cu 4X5 dinţi 

Pensă hemostatică, de 16 sau 18 cm lungime, curbă, cu suprafaţa lungă 
Pensă hemostatică, model Olivecrona, de 14,5 cm lungime, dreaptă 
Pensă hemostatică, model Olivecrona, de 14 cm lungime, cu curbura laterală 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
DIRECŢIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 



g75 - 1879 Instrumente pentru chirurgie 
craniană 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

115 

Pensă ciupiloare, model Dahlgreen, cu 

două cîrlige de rezervă 

Pensă ciupitoare, model Quervain, pentru 

craniu, cu cîrlig de rezervă 

Pensă ciupitoare de os, model Ruskin- 

Stille, de 19 cm lungime, cu patru articulații 

Pensă ciupitoare de os, model Zautal- 

Jansen, de 17 cm lungime, cu patru articulaţii 

Pensă ciupitoare de os, model Bayer, de 

18 cm lungime, cu patru articulații 

= MINISTERUL ($) SĂNĂTA[II 
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116 _ __. Instrumente pentru chirurgie __ 1880 -1 

craniană 

1880  Pensă ciupitoare de os, model Stille, de 22 cm lungime, 

dreaptă, cu patru articulaţii 

1881  Pensă ciupitoare de os, model Stille, de 22 cm lungime, 

cu patru articulaţii, cu curbura laterală 

1882  Pensă ciupitoare de os, model Leksell-Stille, pentru 

laminectomie, de 24 cm lungime 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
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- 1886 Instrumente pentru chirurgie 
craniană 

1883 

1883 

1884 

1885 

1886 

Pensă pentru hipofiză 

Pensă pentru hernie de disc 

Curetă pentru hipoţiză 

Cîrlig pentru hipofiză 

MINISTE a e eee 
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118 | 1887 - 1893 nstrumente pentru chirurgie 
craniană 

e, 

1888 1890 1892 

1887  Spatulă cerebrală simplă, cu o singură excavație de 13 mm lăţime 

1888  Spatulă cerebrală dreaptă, de 20 cm lungime, cu două excavații 

de 18 şi 22 mm lăţime 

1889  Spatulă cerebrală dreaptă, de 23 cm lungime, cu două excavații 

de 20 şi 24 mm lăţime 

1890a Spatulă cerebrală, forma a, de 8 cm lungime, cu două excavații 

de 7 şi 9 mm lăţime 

1891a Spatulă cerebrală, forma a, de 12 cm lungime, cu două excavații 

de 11 şi 13 mm lăţime 

1892a Spatulă cerebrală, forma a, de 16 cm lungime, cu două excavații 

de 15 şi 18 mm lăţime 

1893a Spatulă cerebrală, forma a, de 20 cm lungime, cu două excavații 

de 18 şi 22 mm lăţime 

1890b Spatulă cerebrală, forma b, de 8 cm lungime, cu două excavații 

de 7 şi 9 mm lăţime 

1891b Spatulă cerebrală, forma b, de 12 cm lungime, cu două excavații 

de 11 şi 13 mm lăţime 

1892b Spatulă cerebrală, forma b, de 16 cm lungime, cu două excavații 

de 15 şi 18 mm lăţime 

1893b Spatulă cerebrală, forma b, de 20 cm lungime, cu două excavații 

de 18 şi 22 mm lăţime 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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Î ara Insirumente pentru 
craniană 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

chirurgie 

o > 

1897 

Spatulă cerebrală, luminoasă, pentru dreapta 

şi stinga (fig. 1-2) cu bec, fără cablu 

Lampă cu tijă, pentru spatula luminoasă 

Miner cu cablu, pentru spatula luminoasă 

Cablu pentru spatula luminoasă 

Bec de rezervă peniru spatula luminoasă 

şi pentru lampa cu tijă 

Grup, model de Martel, compus dintr-un 

trepan şi un aspirator electric, acţionate 

de un motor de 1/2 CP. Aparatul este 

prevăzut cu un cablu flexibil şi piese de 

mînă la care se adaptează burghie, freze 

sau ferăsiraie circulare 

MINISTERU 
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Aparate şi instrumente pentru 1990 -1 

examenul şi operaţia ochilor 

1990 Oftalmoscop, model Liebreich, cu cinci 

lentile de corecție 

1991  Trusă pentru medici ofialmologi conținînd 

următoarele : 

1 ohalmoscop electric 

1 lampă de mînă, cu fantă 

1 lampă pentru sclerotică 

— schiascop combinat cu un disc cu lentile 

model Lenz 

1992  Ofialmoscop, model Oculus, cu schiascop 

şi lampă peniru sclerolică 

1993  Oftalmoscop eleciric Zeiss, pentru exc- 

menul fundului de ochi 

m, 

“d 

1992 1993 

re rea (Dra ai 
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examenul şi operaţia ochilor 
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1994 

1995 

"4996 
1997 

1998 

1999 

1996 

i 

Rigle pentru schiascopie, serii a 4 bucăţi, cu ramă de lemn şi cu un dispozitiv 
glisant, prevăzut cu o lentilă de 10 dioptrii 

Valoarea lentilelor: 

Concave: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 40; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 
9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 19,0; 20,0; 24.0; 
25,0 dioptrii 
Convexe: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 

9,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0 dioptrii 

Lampă pentru schiascopie, cu diafragmă 

Oglindă plană pentru schiascopie, de 45 sau 50 mm diametru 

Lupă, model Hartnack, cu mîner 

Lupă, model Hartnack, pliantă 

Lupă de 13 sau 20 dioptrii, fără mîner, cu diameirul lentilei de 36 mm 

12 
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122 _________-. Aparate şi instrumente pentru 
examenul şi operaţia ochilor 

7, 

2000 

2002 

2000 

2001 

2002 

2000 - 2032 

Cutie cu lentile pentru încercc- 

vederea, conținînd: 

60 perechi lentile sferice 
dintre care 30 perechi concave 
şi 30 perechi convexe, de 
0,25: 0,50; 0,75; 1,0; 1,23 
1,50; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5C 

„2,75; 3,0; 3,50; 4,0; 4,5C 
5,0; 5,50; 6,0; 7,0; 8,0; 9, 

10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14. 
15,0; 16,0; 18 şi 20,0 diop» 
36 perechi lentile cilindrice 
dintre care 18 perechi concave 
şi 18 perechi convexe, de 
0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,23 
1,50; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5: 
2,75; 3,0; 3,50; 4,0; 4,5: 
5,0; 6,0 şi 7,0 diopirii 
16 bucăţi lentile prismatice 
cîte două bucăţi de 2%, 3: 

4 şi cîte o bucată de 
6", 7,8%,9", 10%, 12%, 1: 
16” şi 18* 

12 bucăţi sticle colorate :- 
albastru, fumuriu, roşu, verss 
galben şi violet 

2 sticle mate 

2 şaibe stenopeice 
2 sticle Madox 
1 montură simplă 
1 montură gradată pentru pe". 

lentile, cilindrice şi sfe- ze 

Montură de probat len! = 

model universal, cu posib - 

tate de reglare a lungi— 

braţelor, de stabilire a înă!ț- 

şeii şi a distanţei interpupile-= 

de fixare a leniilelor cilina: e 

şi de manipulare a lor 

Montură simplă de proz> 

lentile 

tn 

Li 

EEE e e a 
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3 : 2007 __ Aparate şi instrumente pentru . 123 
examenul şi operaţia ochilor 

II I 

| 
a 

2003 2004 

2005 

2003 Stereoscop cu o serie de cartoane cu imagini 

2004  Diploscop, model Remy 

2005 Lupă binoculară, ochelar, model Gullstrand, cu putere de 
mărire de 2X 

2006 Lupă binoculară, de fixat pe cap, cu bandă reglabilă 
2007  Ochelar stenopeic, cu găuri de 2 mm diametru 

= — > 

aa > 
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2008 

2009 

2010 

2011 

Tabele, model Stilling, pentru 

examenul simțului culorilor 

Cutie cu probe de lină, cu 

60 nuanţe de culori 

Keratoscop, model Placido 

Optotip electric, pentru exa- 

men la distanță de 5 m 
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204 6 - 2022 Aparate şi instrumente pentru 
examenul şi operaţia ochilor 
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2020 2021 

2016  Opiotip de carton, pentru examen la distanță de 60-6 m 

2017  Optotip de carton, pentru examen la distanță de 60-3 m 

2018  Optotip de carton, pentru examen la distanță de 50-5 m 
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CELZYTIG 

APOREDZ 
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VDSHouNnce 

2019 
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2022 

2019  Optotip de carton, pe fond închis, pentru examen la distanță de 60-6 m 

2020  Optotip pentru copii, pentru examen la distanță de 60-3 m 

2021 

2022 

Optotip pentru astigmatism, pentru examen la distanță de 24-3 m 

Optotip pentru astigmatism, pentru examen la distanță de 18-3 m 

za ) 
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126 Aparate şi instrumente pentru 22 
examenul şi operaţia ochilor 

2026 

2 | 1] 
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2026  Perimetru peniru măsurarea ag CĂ 
38 
RE 

cîmpului vizual 

2027 Schemă pentru perimetru 

2028  Perimetru luminos cu tambur, 

pentru înregistrarea rezultatelor 

la examenul cîmpului vizual 

2028 

rareori 
DIRECȚIA GENERĂTA FARMACEUTICA 



Aparate şi instrumente pentru 127 
examenul şi operaţia ochilor 

Mii a a UI] Lt he 

să —. : 

2029 2030 

2029  Oftalmometru, pentru stabilirea re- 

fracţiei şi astigmatismului corneean, 

cu mesă mobilă, cu bec tubular de 

110 sau 220 V şi 25 W 

2030  Refractometru pentru măsurarea 

dioptriilor la lentilele sferice, cilin- 

drice, sfero-cilindrice şi pentru sta- 

bilirea valorilor la lentilele prismatice 

2031 Microscop corneean, cu lampă cu 

fantă, montat pe o masă mobilă şi 

prevăzut cu irei obiective perechi 

de 0,4; 1,0 şi 2,5, cu patru oculare 

perechi de 6,3X, 10xX, 16X şi 

25X, şi cu un dispozitiv pentru 

examenul fundului de ochi 

= Da e => 
DIRECTIA GENERATA FARMACEUTICA 



128 Aparate şi instrumente pentru 2032 - 2 

examenul şi operaţia ochilor 

z 

A 4 j 4 „az , nu pa 

2 
—_ 

Dimensiunile blefarostatelor 

2032  Blețarostat, model Weber, pentru copii 

îi | ase 
2033  Blefarostat cu arc, model Mellinger, în 

trei dimensiuni (fig. 1-3) 

2034  Blefarostat, model Mellinger Axenfeld, în 

trei dimensiuni (fig. 1-3) 

2035  Blefarostot, model Mellinger Axenfeld, în 

trei dimensiuni (fig. 1-3) 

2036  Tonometru, model Schătz, pentru măsurarea 

tensiunii oculare 

2037  Ohalmo-dinamometru, model Baillard 

ce 

MINISTERUL $, SĂNĂTAŢII 
DIRECŢIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 



Aparate şi instrumente pentru 129 
examenul şi operaţia ochilor | 

2041 

o = 4 Tm 

O = 1% 

O = 1% 

O. = 2 

O = 2% 

O = 3 

Dimensiunile 

trepanului Elliot 

2039 Bisturie pentru pleoape, de diferite dimensiuni şi 

forme (fig. 1-12) 

2040  Intorcător de pleoape (fig. 1-4) 

2041 Trepan ccrneean, model Elliot, în şase dimensiuni 

IEEE LR. ERA RAE SERI 
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130 Aparate şi instrumente pentru 20425 
examenul şi operaţia ochilor 

2042 Cutit pentru cataractă, model Graefe (fig. 1-6) 

2043  Cuţit ianceolat, drept (fig. 1-4) 

2044  Cuţit lanceolat, cotit (fig. 1-4) 

MINISTERUL SĂNĂTAŢII 
DIRECŢIA GENERĂTA FARMACEUTICA 
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45 - 2053 

2045 

2046 

2047 

2048 

2049 

2050 

2051 

2052 

2053 

Aparate şi instrumente pentru 131 
examenul şi operaţia ochilor 

Cuţit butonat pentru canalul lacrimal, de diferite forme (fig. 1-3) 

Cuţit pentru iris (fig. 1-3) 

Ac pentru scos corpi străini din ochi, cu spatula dreaptă sau curbă (fig. 1-2) 

Cîrlig pentru capsulă, pentru dreapta sau stînga (fig. 1-2) 

Spatulă pentru iris, curbă sau dreaptă (fig. 1-2) 

Chistotom drept, cotit la dreapta sau la stînga (fig. 1-3) 

Cirlig pentru iris, ascuţit sau bont (fig. î -2) 

Ac pentru tatuaj 

Cîrlig pentru sirabism, de diferite dimensiuni (fig. 1-3) 

MINISTERUL $) SĂNĂTĂŢII 
DIRECTIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 



132 

2054 

2055 

2056 

2057 

2058 

2059 

2060 

2061 

2062 

2063 

Aparate şi instrumente pentru 2054 - 

examenul şi operaţia ochilor 

 ——— —— 

2060 2061 2062 2063 

Lingură peniru calaractă, model Abadie (fig. 1-3) 

Lingură, model Bunge (fig. 1-5) 

Lingură, model Meyhsffer, ascuţită (fig. 0-4) 

Lingură, model Daviel (fig. 1-2) 

Lingură, model Pagenstecher 

Ansă, model Snellen 

Ansă, model Weber (fig. 1-2) 

Lingură peniru cataractă, model Hebra, ascuţită (fig. 1 - 3) 

Lingură, model Graete (fig. 1-2) 

Lingură pentu enucleare 

is) SĂNĂTĂŢIIE 
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2065 2068 Aparate şi instrumente pentru 133 
examenul şi operaţia ochilor 

| 2065  Eleciromagnei peniru ochi, cu zece vîrfuri 

de diferite forme şi dimensiuni (fig. 1-10), 

cu cablu, adaptabil la un acumulator de 

12 V sau la rețeaua de curent continuu 

2066  Sonde, model Bowmann, pentru canalul 

lacrimal, duble, de la nr. 00 la 8, cu un 

vîrf cilindric şi unul olivar (fig. 1); cu 

ambele vîrfuri cilindrice (fig. 2); cu ambele 

vîrfuri olivare (fig. 3) 

2067  Stilet conic, model Sichel, pentru canalul 

lacrimal (fig. 1-6) 

2068 Dilatator, model Galezowscki, pentru ca- 
d 

[i 3 6 La! nalul lacrimal | 
| N N N 

2067 2068 

CI 

ZE S MINISTERUL ($) SÂANĂTĂ ŢII 3 
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2069 - 200 134 ______________ Aparate şi instrumente pentru 
examenul şi operaţia ochilor | 

2069  Pensă pentru iris, cu zimți pe 

2079 interior, dreaptă 

2070  Pensă pentru iris, cu zimh pe 

interior, cu curbură mică 

2071  Pensă pentru iris, cu zimţi pe 

interior, cu curbură mare 
” 

2072  Pensă pentru iris, cu dinţi de 

şoareci, dreaptă 2078 - 2081 

2073  Pensă pentru iris, cu dinţi de 

şoareci, cu curbură mică 

2074  Pensă pentru iris, cu dinți de şoareci, cu 2079  Pensă pentru iris, cu zimţi pe interior, cwz= 

curbură mare 2080 Pensă peniru iris, cu dinți de şoareci, drecp-= | 

2075  Pensă pentru capsulă, model Arruga 2081  Pensă pentru iris, cu dinţi de şoareci, curbă | 

2076  Pensă peniru capsulă, cu 3X4 dinţi 2082  Pensă pentru fixaţie, model Wecker, cu res=- | 

2077  Pensă pentru iris, cu dinţi de şoareci 2083  Pensă pentru fixaţie, model Wecker, fără res= - 

2078  Pensă pentru iris, cu zimţi pe interior, dreaptă 2084  Pensă pentru cili (cimbristă) 

SĂNĂTĂŢII 
A FARMACEUTICĂ = 

MINISTERUL 
DIRECȚIA GENER 



Aparate şi instrumente peniru 135 

examenul şi operaţia ochilor 

2085  Pensă pentru entropion, model Snellen, mică sau mare (fig. 1-4) 

2086  Pensă pentru trahom, model Knapp 

2087  Pensă pentru chalasion, model Desmares (fig. 1-5) 

$) MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECTIA GENERĂTĂ_ FARMACEUTICA 
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20988 

2089 

2090 

2091 

2092 

2093 

2092 - 2093 

Aparate şi instrumente peniru 
examenul şi operaţia ochilor 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICĂ 

2088 - 2093 

fi 
SN 

Sg 

î 

| 
i 

2 

Foarfece peniru iris, cu ambele vîrțuri ascuţite 

Foarfece pentru iris, cu ambele virfuri boante (fig. 1-2) 

Foarfece pentru iridectomie, model Wecker, cu ambele 

vîrfuri ascuţite (fig. 1) 

Foarfece pentru iridectomie, model Wecker, cu un vîrț 

bont şi unul ascuţit (fig. 2) 

Foarfece pentru iridectomie, model Wecker, cu ambele 

vîrfuri boante (fig. 3) 

Foarfece, model Wecker, cu un vîrt butonat şi unui 

ascuţit (fig. 1-2) 

Foarfece pentru ochi, drept, cu ambele virfuri ascuțite 

Foarfece pentru ochi, curb, cu ambele virfuri ascuțite 



2394 - 2100 Aparate şi instrumente pentru 
examenul şi operaţia ochilor 

2096 - 2099 

2094 Foarfece pentru strabism, drept, cu ambele virfuri boante 

2095 Foarfece pentru strabism, curb, cu ambele virfuri boante 

2096 Foarfece pentru iris, drept, cu ambele virfuri ascuţite 

2097 Foarfece pentru iris, curb, cu ambele _virturi ascuțite 

2098 Foarfece pentru iris, drept, cu ambele virturi boante 

2099 Foartece pentru iris, curb, cu ambele virturi boante 

2100 Foarfece peniru enucleare, de diferite curburi (fig. 1 -2) 

137 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
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2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 

2105 

Ac Reverdin (fig. 1-4) 

Port-ac, model Wecker 

Seringă, model Anel, pentru ințecţii în canalul lacrimal, cu trei ace diferite (fig. 1-3) 

Ac, model Anel, drept şi curb 

Trusă Filatov pentru transplantarea corneei 

Trusă peniru operații de ochi, conținînd următoarele: 3 cuțite pentru cataractă, model Graefe; 1 cuțit 

lanceolat, drept; 1 cuţit lanceolat, curb; 1 cuţit butonat pentru canalul lacrimal; 1 ac pentru corpi 
străini în ochi; 1 chistotom cu curetă; 1 blefarostat; 1 foarfece pentru iris, dreph 1 foarfece pentru 

iris, curb; 1 pensă chirurgicală, fină; 1 pensă peniru iris, dreaptă; 1 pensă pentru iris, curbă; | pensă 
pentru fixaţie, cu resort; 1 pensă pentru cili; 2 cîrlige pentru strabism; 1 cîrlig pentru iris, ascuțit; 

1 spatulă pentru iris; 3 stilete, model Bowmann 

== Pa E Ra 
DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICĂ 

Aparate şi instrumente pentru 

examenul şi operaţia ochilor 
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pe - 2116 Aparate şi instrumente pentru 139 

examenul şi operaţia ochilor 

2111 2112 

Tobă pentru încercarea instrumentelor tăioase, folosite în operațiile de ochi 

Plăcuţe pentru protecţia ochiului (pentru dreapta şi stinga) 

Stativ, model Stroschein, pentru şase flacoane 

Flacoane, model Stroschein, de diferite culori şi inscripții 

Undină pentru spălături oculare 

Baie de sticlă, pentru ochi 

Proteză oculară de diferite forme, culori şi dimensiuni 

Baghetă de sticlă pentru alifii 

Instilator 

TREE TEI 
NER DIRECȚIA GE A FARMACEUTICA 



140 

/ / 

Instrumente pentru examenul 
şi operaţia urechilor 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 

2151 - 21 

(0) -(0)-0-0-0 

2151  Specul auricular, serie de trei bucăţi 

2152  Specul auricular pentru sugari 

2153  Otoscop pneumatic, model Siegle, cu pilnii'e 

i trei dimensiuni (fig. 1 - 3) 

2154  Sondă auriculară, model Troelisch, de diferite 

grosimi (fig. 1-5), gradată, cu cap olivar 

2154a Sondă auriculară, model ltard, negradată 

2155  Asurzitor, model Barany, peniru  examinarec 

surdităţii 

2156  Otoscop cu baterie, cu pîlniile în trei dimensiu- 

2157  Polipotom auricular, model Krause-Voss 

2158  Polipotom auricular, model Wilde 



2 64 = 2474 

2161 

2162 
2163 
2164 
2165 
2166 
2167 

Instrumente pentru examenul 141 

şi operaţia urechilor 
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2169-2170 

Audiometru, model clinic, cu două canale, pentru 

înregistrarea semiautomată a undelor sonore pe 
cale aeriană şi osoasă şi pentru audiometria 

zgomotului (vibraţiilor) 

Diapazen, model Hartmann, c 128 vibrații 

Diapazon, model Hartmann, c! 256 vibrații 
Diapazon, model Hartmann, c2 512 vibrații 
iapazon, model Hartmann, c 1024 vibrații 

Diapazon, model Hartmann, ct 2048 vibrații 
Diapazon, model Hartmann, c5 4096 vibrații 

Diapazon, model Lucae, fist 2860 vibrații 
Diapazon, model Hartmann, cu greutăţi, 
c 128 vibrații i 
Diapazon, model Hartmann, cu greutăți, 
cl 256 vibrații 
Trusă cu opt diapazoane 
c 128 vibrații ct 2048 vibrații 
cl 256 vibrații c5 4096 vibrații 
c2 512 vibrații CI! 32 vibrații 
cs 1024 vibrații C 64 vibrații 

SĂNĂTĂŢII = MINISTERUL $, 
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ID 
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(a gt” 

== ae esa, 

| 2475 

| 

| 
| 2175 

2176 

2177 

2178 

2179 

2180 

2181 

Instrumente pentru examenul 
şi operaţia urechilor 

DOOAADOI0IIR 

Pensă pentru urechi, model Troeltsch, cu zimţi pe suprafata 

interioară (fig. 1) 

Pensă, model Troelisch, cu 1X2 dinţi de şoareci (fig. 2) 

Pensă, model Troeltsch, cu 23 dinţi de şoareci (fig. 3) 

Pensă pentru urechi, cu dinţi şi excavaţie 

Pensă pentru urechi, inelată, cu zimți 

Pensă pentru polipi auriculasi, model Hartmann 

Pori-vată cu miner inelat 

Sondă butonată pentru urechi, cu miner inelat 

Pensă pentru polipi auriculari, model Duplay 

MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII 
DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 



Instrumente pentru examenul 
şi operaţia urechilor 

2185  Pensă pentru polipi auriculari, de diferite 

forme (fig. 1 - 24) 

DIRECȚIA GENERĂTA FARMACEUTICA 

Închis 

143 
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144 Instrumente pentru examenul 2186- 
şi operaţia urechilor 

2186 Cleşte ciupitor de = 

drept, (fig. 1) 

Cleşte ciupitor de = 

cu curbură mică (fiz 2 

Cleşte ciupitor de: 

cu curbură mare (fie : 

Cleşte ciupitor de = 

cu curbură  lase-=2 

(fig. 4) 

2187 Cleşte ciupitor de = 

în baionetă, cu cure. 

mică (hg. 1) 

Cleşte ciupitor ce = 

în baionetă, cu curz 

mare (fig. 2) 

2188 Cleşte ciupitor ce = 

cu curbură laterc!= 

2189 Cleşte ciupitor de = 

model Ruskin, cu z>—. 

articulaţii 

2190 Cleşte ciupitor ze = 

model Ciselli 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECȚIA GENERĂTA FARMACEUTICA 



Instrumente pentru examenul 145 
şi operaţia urechilor 

2197 2200 2201 

Daltă liniară dreaptă, de 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 2195  Cirlig, model Troeltsch, pentrucorpi străini în ureche 

sau 10 mm lăţime, pentru urechi 2196 Ac, model Politzer, pentru paracenteza timpanului 

Daltă liniară scobită, de 3, 4, 5, 6,7, 8,9 2197 Ciocan, model Doyen, de diferite dimens. (fig. 1-3) 

sau 10 mm lăţime, pentru urechi 2198  Răzuşă dreaptă, mode! Farabeuf 

Daltă în formă de baionetă, scobită, de 4, 5, 2199  Răzuşă curbă, model Farabeuf 

7 sau 9 mm lăţime 2200 Elevator, model Sebileau, mic 

Protector de daltă, model Stacke 2201 Elevator, model Sebileau, mare 

ei imi RE IE NE E O a NE II siiy ) 
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146 Instrumente pentru examenul 

bg 

s=D nem De a 
2205 

2202 - 

şi operaţia urechilor 

Lingură, model Bruns, de formă rotundă (fig. 000-4) 

Lingură, model Volkmann, de formă ovală (fig. 0000 4) 

Lingură, model Buck, periformă (fig. 1-7) 

Curetă pentru urechi, model Buck, tăioasă şi de formă ovală (fig. 00-3) 
Depărtător de mastoidă, model Weitlaner, cu 3xX4 dinți ascuţiţi 
Depărtător de mastoidă, model Weitlaner, cu 3X4 dinți bonţi 
Depărtător de mastoidă, model Jansen, cu 3X3 dinţi ascuțiți 
Depărtător de mastoidă, model Jansen-W agner, cu lame mobile, cu cinci dinți asculiţi 

E MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII 
DIRECTIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 



721 4 - 2216 

2211 

2212 

2213 

2214 

2215 

2216 

1 sondă butonată 

Instrumente pentru examenul 
şi operaţia urechilor 

at SĂNĂTĂŢII 
DIRECTIA GENER A FARMACEUTICA 

147 

Depărtător, model Volkmann, cu 2, 3, 4 sau 5 

dinți ascuţiţi (fig. 1-4) 

Depărtător, model Langenbeck 

Pară Politzer, pentru insuflaţii cu aer 

Canulă nazală peniru para Poliizer (fig. 1-3) 

Pulverizator de praf 

Trusă pentru examenul urechii, în cutie de metal, 

conținînd următoarele : 

1 specul auricular în serie de irei bucăți; 

1 oglindă cu mîner demoniabil; Î mîner cu două oglinzi laringiene; 1 pensă peniru urechi; 1 spatulă pentru 

limbă; 1 foarfece drept; 1 scalpel; 1 miîner la care se pot adapta următoarele instrumente demoniabile: 

1 bisturiu curb, ascuţit; 1 bisturiu curb, bonţ; 1 ac pentru paracenteza timpanului; Î cîrlig ascuţii; 1 port-vală; 



148 Instrumente pentru examenul 2017 

şi operaţia nasului 

2217 

2217  Specul nazal, model Killian, de diferite dimensiuni 

(fig. 1-4) 

2218  Specul nazal, de sîrmă 

2219 Specul nazal, model Beckmann de diferite dimensiuni — 

(fig. 1-3) 

2220  Specul nazal, model Hartmann 

2224  Ridicător de văl, model Schmidt 

Pa, SĂNĂTĂŢII 
DIRECŢIA GENER 
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cuci and Instrumente pentru examenul sa piu unt 149 

şi operaţia nasului 

2222  Polipotom nazal, model Krause-Voss 

2223  Sîrmă pentru polipotoame de 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 

0,35; 0,4; 0,5 mm diametru, în rulouri 

2224  Cuţit pentru mucoasă şi cartilaje 

2225  Cuţit, model Flatau, cu virf ascuţit sau rotunjit 

(fig. 1-2) 

a IN 2226  Cuţit, model Killian leu aa 
pot um 

2227 Oglindă mobilă, de diferite dimensiuni (fig. 1-4), 

pentru rinoscopie posterioară 

2227 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
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2228 
2229 
2230 
2231 
2232 
2233 

Instrumente pentru examenul 2228 - 2 

şi operaţia nasului 

Pensă nazală, model Luc, tăioasă, de diferite dimensiuni (fig. 1-2) 
Pensă nazală, model Bruinings, de diferite dimensiuni (fig. 0-2) 
ensă nazală, model Luc, cu fereastră, de diferite dimensiuni (fig. 1-2) 

Pensă nazală, model Harimann, peniru polipi nazali 

Pensă nazală, model Laurens, de diferite forme (fig. 1-3 
Pensă nazală, model Struycken, ascuţită, de diferite dimensiuni (fig. 1-2) 

Pa e) SANĂTAŢIIE 
DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA = 



ai Instrumente pentru examenul 151 
şi operaţia nasului 

2234  Pensă nazală, ascuţiiă, de diferite forme 

şi dimensiuni (fig. 1-10) 

O ($ 7) 

ES MINISTERUL OI sa nATA Ii = 
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152 Instrumente pentru examenul 2235 -2 

şi operaţia nasului 

2235 

2236 

2237 

2238 

2239 

2240 

Pensă pentru sept nazal, model Chatellier, 

de diferite dimensiuni (fig. 1-3) 

Foarfece nazal, cotit, model Heymaânn 

Foarfece nazal, model Noebel 

Foarfece nazal, model Beckman 

Foarfece nazal, model Jackson, puternic 

Cleşte pentu redresarea sepiului nazai, 

model Bosworth 

ae EI 
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2241 - 2247 

2241 

2242 

2243 

2244 

2245 

2246 

2247 

Instrumente pentru examenul 153 
şi operaţia nasului 

2241 

TI E 

Â E 
1 

v ÎI J | 

2244 2245 2246 

Daltă, model Hajek, demontabilă, cu lama de diferite dimensiuni (fig. 1-3) 

Daltă liniară, dreaptă 
Dală liniară, scobită 

Daltă dreaptă, în formă de, baionetă, peniru rezecţia maxilarului 

Daliă scobită, în formă de baionetă, pentru rezecția maxilarului 

Elevator dublu, model Freer 

Elevator, model Ballenger Hajek, tăios 

E 

S DIRECTIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 



154 Instrumente pentru examenul 2248 - 22 

şi operaţia nasului 

2249 

2248 Elevator de sept, model Killian, pentru dreapta şi 

stînga (fig. 1-2) 

2249  Cuţit, model Ballenger, cu lama oscilantă, de diferite 

dimensiuni (fig. 0-3) 

2250  Cuţit, model Ballenger, cotit, de diferite dimensiuni, 

(fig. 1-2) 

TERUL 
DIRECȚIA GENER 
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2251 

Instrumente pentru examenul 155 

şi operația nasului 

2251 

Miner universal, cu arc reglabil, pentru următoarele instrumente 

de chirurgie a sinusului maxilar: 

Pensă pentru sinus maxilar, cu tăiş anterior (fig. 1) 

Pensă pentru sinus maxilar, cu tăiş posterior (fig. 2) 

Pensă pentru sinus maxilar, cu tăiş anterior şi posterior (fig. 3) 

Pensă pentru sinus maxilar, cu tăiş anterior de dimensiune 

redusă (fig. 4) 

Pensă pentru sinus maxilar, cu tăiş posterior (fig. 5) 

Pensă peniru sinus maxilar, cu tăiş anterior şt posterior (fig. 6) 

MINISTERUL $) SĂNĂTĂŢII 
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156 Instrumente pentru examenul 2252 - 228 

şi operaţia nasului 

2252  Cuţii pentru vegetaţii adenoide, model Beckmann, de diferite dimensiuni (fig. 1-6) 

2253  Ferăstrău demontabil, cu lame de diferite dimensiuni (fig. 1-2) 

2254  Curetă, model Carmalt-Jones, demontabilă, cu cuțitul de diferite dimensiuni (fig. 1-2) 

2255  Curetă, model Sebileau 

2256  Lingură tăioasă pentru sinusul frontal 

= MINISTERUL ($) SĂNĂTAŢII 
DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 



Aria cu Instrumente pentru examenul 
şi operaţia nasului 

2257 2258 2259 2260 2261 

2257  lrocar pentru sinus maxilar, model Krause, de 3, 4 sau 5 mm diametru 

| 2258  rocar pentru sinus maxilar, model Lichtwitz, de 2 mm diametru 

2259 Perforator pentru deschiderea sinusului maxilar şi frontal, model Thornwald, 

de 3,5 sau 5,5 mm diametru, cu canulă pentru spălături 

2260  Canulă pentru sinus, de 2 mm diametru 

2261  Canulă pentru sinus, model Hartman, de 2; 2,5 sau 3 mm diametru 

2262  Canulă pentru sinus, model Hartman, de 2; 2,5 sau 3 mm diametru (fig. 1-2) 

2263  Canulă pentru sinus, model Hartman, de 2; 2,5 sau 3 mm diametru (fig. 1-2) 
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158 _____________— Înstrumente pentru examenul 2264-2; 

şi operaţia nasului 

NAM 

NANA AIA 
NN 

Pensă port-tampon, pentru nas, = 2 

Lubet Barbon,,fără dinţi 

Pensă port-tampon, pentru nas, === 

Lubet Barbon, cu 1X2 dinţi de şe= =: 

Pensă port-tampon, model Troe =:=- 

Pori-vată 

Diafanoscop pentru iluminarea s = .- 

surilor frontale 

Trusă pentru chirurgia plastic= = 

nasului, conjinînd următoarele : 

3 cuțite pentru incizii, cu cîte ==_= 

tăişuri drepte de diferite dimens -- 

2 cuțite pentru incizii, curbe, --- 

2269 îngust şi celălalt lat; 1 scoza 
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2277 
2278 

2273  Deschizător de gură, model Roser-Konig 

2274  Deschizător de gură, model Doyen 

2275  Deschizător de gură, model Doyen, cu capetele căptuşite cu plumb 

2276  Deschizător de gură, cotit, model Heister 

2277  Deschizător de gură, model Whitehead, de 11, 13 sau 15 cm 

lăţime, cu două cremaliere laterale 

2278 Apărător de deget, (fig. 1-3) 

E 
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2279 

2280 

2281 

2282 

2283 

2284 

2285 

2286 

Instrumente pentru operaţii 2279 -2 

de gură, esofag şi laringe 

2283 2284 

Apăsător de limbă, model Tobold, cu mîner 

Apăsător de limbă, model Tobold, pliant 

Apăsător de limbă, model Hariman, cu miner, prevăzut cu fereastră 

Spatulă peniru limbă 

Apăsător de limbă, model Escat 

Ac peniru sutura vălului palatin, pentru dreapta şi stînga (fig. 1-2) 

Pensă de prins limba, model Collin, inelată 

Pensă de prins limba, cu dinte 

e 
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PER 
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3 ISSN : : 
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S SS 

- Fe 
(Dude d Usa călca 

2287 rusă pentru bronho-esofagoscopie, model Jackson, 

conținînd următoarele: 

1 

] 

1 

2 
Î 

laringoscop direct, pentru adulți 

spatulă peniru copii 

spatulă pentru adulți 

cabluri 

aspirater peniru salivă, cu plasă protectoare 

şi pară de cauciuc 

conuri pentru muşcat, pentru adulți şi 

copii 

tub pentru esofagoscopie 

şi 10 mm diametru 

de 53 cm lungime 

tub pentru esofagoscopie de 45 cm lungime 
şi 9 mm diametru 

tub pentru esofagoscopie de 35 cm lungime 
şi 7 mm diametru 
tub peniru esofagoscopie de 30 cm lungime 
şi 5 mm diameiru 
tub pentru bronhoscopie de 45 cm lungime 

şi 9 mm diametru 

E MINISTERUL EP SANĂTA ŢI | ——-- - ——————=> 
o DIRECŢIA GENERATĂ FARMACEUTICA 
—————————————————————————————=>— 

— ——.—— 

- 

a —_— 

7 
3 

tub peniru bronhoscopie de 40 cm lungime 

şi 9 mm diametru 

tub peniru bronhoscopie de 40 cm lungime 
şi 7 mm diametru 
tub pentru bronhoscopie de 40 cm lungime 
şi 5 mm diametru 
tub pentru bronhoscopie de 30 cm lungime 
şi 5 mm diametru 
iub pentru aspirație de 

6 mm diametru 
sistem optic direct pentru bronhoscopie la copii 

sistem optic, de 90%, pentru bronhoscopie 
sistem optic, de 45", pentru bronhoscopie 
pensă pentru corpi străini, model Jackson-Tilley, 

cu patru prelungitoare de 30, 40, 50 şi 
60 cm lungime, ce se pot schimba 
capete diferite, demontabile, la pensa de mai sus 

tuburi pentru aspirație, de 20, 35 sau 50 cm 

lungime 

35 cm lungime şi 

12 pori-vată demontabile 
2287a Becuri rezervă pentru bronhoscopul Jackson 

2 
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=> 
ZE] 

2288 

2288  Trusă peniru traheo-bronho-esofagoscopie, model Has- 
linger cu următorul conţinut: 

1 electroscop, model Haslinger, cu cablu şi 4 lămpi 
1 tub dublu, glisant, pentru esofagoscopie, cu tubul 

exterior de 18 cm lungime şi 8,5 mm diametru 
1 tub dublu, glisant, pentru esofagoscopie, cu tubul 

exterior de 25 cm lungime şi 10 mm diametru 
1 tub dublu, glisant, pentru esofagoscopie, cu tubul 

exterior de 25 cm lungime şi 12 mm diametru 
1 tub dublu, glisant, pentru bronhoscopie, cu tubul 

exterior de 25 cm lungime şi 8,5 mm diametru 
1 tub dublu, glisant, pentru bronhoscopie, cu tubul 

exterior de 25 cm lungime şi 10 mm diametru! 
1 tub pentru bronhoscopie, de 16 cm lungime şi 

6,5 mm diametru 

1 tub pentru bronhoscopie, de 20 cm lungime şi 
6,5 mm diametru 

1 tub pentru bronhoscopie, de 25 cm lungime ş 
8 mm diametru 

1 spatulă laringiană pentru adulţi 
1 spatulă laringiană pentru copii 
2 mînere pentru pense 

3 prelungitoare pentru pense, de 35, 45 şi 55 cm 
lungime 

7 capete diferite pentru pense 

1 
1 

pulverizator pentru cocaină 

pompă pentru salivă, cu trei canule, de 35, 45 
şi 55 cm lungime 

6 port-vată de 35, 45 şi 55 cm lungime 
2289 Becuri rezervă peniru bronhoscop model Haslinger 
2290 Suport pentru cap, pentru bronho-esofagoscopie 

2290 

TEO = 
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su, 

- 
rai 
= 

2291  Pensă peniru bronho-esofagoscopie, model 

Jackson-Tilley, de 25, 30. 35, 40, 45, 50, 

55 sau 60 cm lungime, cu prelungitor 

(fig. 1) 

Capete de diferite forme şi dimensiuni . 

(fig. 2-10) 
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229 

2292  Pensă pentru laringe, de diferite forme, 

cu patru capele diferite (fig. 2-5) şi cu 

două prelungitoare (fig. 6-7) 
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2293 
2294 
2294a 

2295 

2296 

2297 

165 

2293 2294 2294 a 

2295 

Laringoscop pentru examenul organelor vocale şi pentru rinoscopie posterioară 
Pulverizator pentru aerosol, model Popper 
Pulverizator pentru aerosol, model Grunspan 

Compresor pentru aerosol, monobloc, pentru curent _trilazat de 220/380 V 

sau pentru curent de 220 V. Aparatul este prevăzut cu un dispozitiv de reglare 
a presiunii şi cu o baie pentru aerosol cald, cu temperatura reglabilă pînă 
la 28*C, şi se poate lega cu patru posturi de aerosolizare 

Sondă esofagiană din mătase cauciucată sau material plastic, de 70 cm 

lungime, nr. 7-48 Charriere 
Bujie esofagiană din mătase cauciucată sau material plastic, de 70 cm lungime, 
nr. 7-48 Charriere 
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de gură, esofag şi laringe 

2298  Pensă de prins amigdalele, model Museaux 

2299  Pensă de prins amigdalele, model Marschik 

2300 Foarfece amigdalian, model Griffin 

2301 Elevator pentru amigdale, model Yankauer, mic 

2302 Elevator pentru amigdale, model Yankauer, mare 

2303 Compresor pentru amigdale, model Mikuliez- 

Stoerk 

2304 Compresor pentru amigdale, model Cervin 

CZ 

E TI > 
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2306 

2305  Amigdalotom, model Sluder-Ballenger (fig. 1-3) 

2306. Amigdalotom, model Hartmann, cu dimensiunile 

tăişului conform fig. 1-4 

2307  Ansă pentru amigdale, model Eves 

2308  Ansă pentru amigdale, model Briinnings 

A 3 A Aleea la 
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| | n | sia 
EV Nil 

U Fi i 

2310 2312 2313 

2309 Oglindă laringiană, de diferiie dimensiuni (fig. 00-10) 
2310 Miner pentru oglindă laringiană 

2341 Oglindă frontală, model Ziegler, de 80, 90 sau 100 mm diametru, cu copac protector şi cu o barz= 
elastică pentru cap prevăzută cu un dispozitiv de cuplare la oglinda frontală 

2312  Lampă frontală, model Klar, adaptabilă la un endocauter sau la o baterie 
2313  Reflector frontal, adaptabil la un endocauter sau la o baterie 

RI 
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de gură, esofag şi laringe 

2314 Instrumentar pentru laringe, model Krause, compus din: 

1 mîner universal 

1 curetă mare, dublă, cu tăiş central (fig. 1) 

1 curetă mare, dublă, cu tăiş lateral (fig. 2) 

1 curetă mică, cu tăiş central (fig. 3) 

1 curetă mică, cu tăiş lateral (fig. 4) 

17 1 prelungitor pentru curetele de mai sus (fig. 5) 

i 1 pensă lingură, tăioasă, cu tăiş central (fig. 6) 

1 pensă lingură, tăioasă, cu tăiş lateral (fig. 7) 

1 pensă lingură, zimiată, cu tăiş central (fig. 8) 

1 pensă lingură, zimţată, cu tăiş lateral (fig. 9) 

1 polipotom laringian (fig. 10) 

1 prelungitor peniru capetele din fig. 6-10 (fig. 11) 

1 polipotom nazal (fig. 12) 

1 prelungitor pentru potipotomul nazal (fig. 12- 13) 

2 cuțite inelare (fig. 14- 15) 

1 prelungitor pentru capetele din fig. 14-15 (fig. 16) 

a 19 1 pensă cu fereastră, rotundă (fig. 17) 

ÎI Cca 1 pensă cu capul plin şi oval (fig. 18) 

2314 1 prelungitor pentru capetele din fig. 17-18 (fig. 19) 

TI 2 = 
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170 Instrumente pentru operaţii 2315 
de gură, esofag şi laringe 

2315  Pensă pentru laringe, model Frânckel 

2316  Port-vată pentru laringe, de diferite dimensiuni (fig. 1-2) 

2317  Pulverizator laringian, pentru pulberi 

2318  Cuţit laringian, model Tobold (fig. 1-2) 
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de gură, esofag şi laringe 

fir 
tale | 

2319  Seringă laringiană, de 2 şi 5 ml ca- 

pacitate 

2319a Pulverizator laringian, în serie a trei bu- 

căţi, cu tija dreaptă, curbă şi contracotită 

= | 2320  Trusă pentru laringe, conținînd următoarele: 

N j CO =! cu bandă metalică pentru cap 

1 oglindă frontală de 90 mm diametru, 

=== 6 oglinzi laringiene 

1 port-pensulă în cutie 

1 port-tampon 

2 mînere 

1 specul pentru ureche, în serie a trei 

bucăţi 

1 specul nazal 

3 sonde model lard 

1 apăsător de limbă 

1 pensă pentru ureche şi nas 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 



172 Instrumente pentru operații | 2324 

de gură, esofag şi laringe 

SSI 

2326 

2326 

= MINISTERUL 
DIRECŢIA GENER 

Cîrlig traheal ascuţit, cu Î, 2, 3 sau - 

dinţi 

Cîrlig traheal, bon, cu î, 2, 3, sau: 

dinţi 

Dilatator traheal, model Laborde 

Sondă pentru guşă, model Kocher 

Canulă traheală, model Luer, de diferi: 

dimensiuni, conform filierei nr. 1-7, co 

respunzător dimensiunilor 5-11 mm 

Trusă pentru traheotomie conținînd urmă 

toarele: 

1 scalpel 

2 canule traheale 

1 pensă chirurgicală de 11,5 cm 

1 pensă chirurgicală de 13 cm 

1 pensă cotită, cu virfuri zimțate 

2 pense Pean 

SĂNĂTĂŢII === 
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7327 - 2334 173 Instrumente pentru operaţia pielii 

2327  Cuţit pentru operația pielii, de diferite 

forme (fig. 1-4) 

2328  Extractor de comedoane, dublu, model 

Unna 

2329  Cuţit pentru transplantare de grefe 

2330 Brici pentru transplantare de grefe, cu 

lama de 8 sau 10 cm 

2331  Dermatom pentru transplaniare de grefe 

E e) 
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i 3000 Cleşte de extracţie pentru incisivii superiori (fig. 1-2) 

Cleşte de extracţie pentru molarii din dreapta şi stinga (fig. 17-18) 

Cleşte de extracţie pentru molarii de minte, superiori (fig. 67) 

Cleşte de extracţie pentru premolarii superiori (fig. 7) 

Cleşte de extracţie, în formă de baionetă, pentru rădăcinile 

superioare (fig. 51 A şi 52) 

4 
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3000  Cleşie de 

Cleşte de 

Cleşte de 

Cleşte de 

Cleşte de 

Cleşte de 

Cleşie de 

Cleşte de 

— 

extracție 

extracție 

extracție 

extracție 

extracție 

exiracție 

exiracție 

extracție 

Instrumente pentru stomatologie 

pentru 

pentru 

pentru 

pentru 

pentru 

pentru 

peniru 

pentru 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
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e i ia 
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3000 

premolarii inferiori (fig. 13) 

molarii inferiori (fig. 22) 

incisivii şi rădăcinile inferioare (fig. 33) 

molarii de minie inferiori (fig. 79) 

rădăcinile superioare (fig. 44) 

incisivii superiori, la copii (fig. 37) 

incisivii inferiori, la copii (fig. 38) 

molarii superiori, la copii (fig. 39) 



176 3001 - 
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3002 

3001 Elevator model Bein, de diferite forme (fig. 1-6), pentru rădăcinile 

superioare 

3001a Elevator flacără, de diferite forme (fig. 1-2) 

3002 Elevator modei Lecluse (limbă de crap), pentru molarii de minte, 

inferiori 
3003 

3003 Elevator (picior de ciută) pentru rădăcinile inferioare 

3004 Elevator de diferite forme (fig. 1-8), pentru rădăcinile inferioare 

DIRECŢIA GENERATA FARMACEUTICA 
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Mi 

a 

300s 3007 

3005  Automaton cu irei piese de fixare (fig. 1-3), pentru 

fixat limba şi rulourile de vată la maxilarul inferior 

3006  Deschizător de gură, drept 

3007  Deschizător de gură, în unghi drept 

3008  Degetar articulat, de diferite dimensiuni (fig. 1-3) 

E MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
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3009 

3010 

3011 

3012 

SĂNĂTĂŢII E MINISTERUL (€ 
DIRECTIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 

Depăriător de buză, de diferite dimen- 

siuni (fig. 1-3) 

Cleşte ciupitor de os, model Hakansson, 

drept, curb sau cotit pe lat (fig. 1-3) 

Depărtător cu fereastră, de diferite d- 

mensiuni (fig. 1-3) 

Depărtător, model Langenbeck, de dife- 

rite dimensiuni (fig. 1-3) 
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IUL VU 

3015 3016 3021 3022 

3015  Daltă plană, dreaptă, scurtă, de 3, 4, 5, 6 sau 7 mm lăţime 

3016  Daltă plană, dreaptă, lungă, de 3, 4, 5, 6 sau 7 mm lăţime 

3017  Daltă scobită, dreaptă, scurtă, de 3, 4, 5, 6 sau 7 mm lăţime 

3018  Daltă scobită, dreaptă, lungă, de 3, 4, 5, 6 sau 7 mm lăţime 
3019 Ciocan chirurgical, cu capetele de plumb 
3020  Curetă alveolară, simplă, de diferite forme şi dimensiuni (fig. 1-3) 
3021  Curetă alveolară, dublă, dreaptă 
3022  Curetă alveolară, dublă, curbă 

3023  Pulverizator cu trei capete, pentru prafuri 

3024  Daltă tăietoare, model Parisch, pentru dreapta şi stînga (fig. 1-2) 

i 
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3025 Foarfece pentru mucoasă, curb, cu vîrful bont 

3026 Foarfece drept sau curb, cu virful ascuţit (fig. 1-2) 

3027 Foarfece cu curbură dublă 

3028  Bisturiu pentru mucoasă, drept sau curb (fig. 1-3) 

3029  Răzuşă, model Hartmann, de diferite forme (fig. 1-2) 

3030  Decolator, model Williger 

3031  Decolator (Syndesmotome), de diferite forme (fig. 1-4) 
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3034 
3035 
3036 
3037 
3038 
3039 
3040 
3041 
3042 
3043 
3044 
3045 

Pensă 

Pensă 

ensă 

Pensă 

Pensă 

ensă 

Pensă 

Pensă 

Pensă 

Pensă 

181 Instrumente pentru stomatologie 

anatomică, îngustă, de 11,5; 13 sau 14,5 cm lungime 

anatomică, lată, de 11,5; 13; 14,5; 16; 18 sau 20 cm lungime 

chirurgicală de 11,5; 13; 14,5; 16; 18 sau 20 cm lungime, cu Î X2 dinţi 
hemostalică Pean, dreaptă, de 11,5; 12,5, sau 14 cm lungime 

hemostatică Pean, curbă, de 11,5; 12,5 sau 14 cm lungime 
hemostatică dreaptă, de 11,5; 12,5 sau 14 cm lungime 
hemostatică curbă, de 11,5; 12,5 sau 14 cm lungime 
hemostatică Kocher, dreaptă, de 11,5: 13 sau 14 cm lungime 

hemostatică Kocher, curbă, de 11,5; 13 sau 14 cm lungime 
inelată de prins limba, model Collin 

Port-ac, model Mathieu, de 14 cm lungime 
Port-ac, model Kader-Mathieu, de 13 cm lungime 

MINISTERUL 
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3046 

3047 

3048 

3049 

3050 

3051 

Instrumente pentru stomatologie 

MIL 

ETTORE PETECE TITI TITO UTA EU TETA FE TU TRO TERTI SUETA LIT ILECTT TA TUL Pa 

Pensă dentară, model Flagg, cotită, cu vîrțurile netede 

Pensă dentară, cu virfurile netede 

Pensă dentară, cu vîrțurile zimţate 

Pensă dentară, cotită în unghi drept, cu virfurile netede 

Pensă dentară, cu curbură scurtă, mijlocie şi mare 

(fig. 1-3) 

Bisturiu pentru gingivectomie, model Pichler, de diferite 

dimensiuni, pentru stînga şi dreapta (fig. 1-6) 

3046 - 34 
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3053 

3054 
3055 
3056 
3057 
3058 

Instrumente pentru stomatologie 

Oglindă bucală rezervă, pn sau convexă, de 16, 18, 20, 22 
şi 24 mm diametru (fig. 1-5), cu ştift drept 
Oglindă bucală rezervă, plană sau convexă, de 16, 18, 20, 22 
şi 24 mm diametru (fig. 1- 5), cu ştiht cotit 

Miner gol pentru oglinzi bucale 

Miner plin pentru oglinzi bucale 

Miner de formă anatomică peniru oglinzi bucale 

Separator de dinţi, model Ivory 
Cleşte de scos ace din canal 

183 
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II RONTITITI DIDEA PER IERI) 
III) 

LUI 000 UITI TETIERE NIL] 

DIE LU TITEI TITI 

LUI III [tri] 

III) 

MIU) 

3059 Instrumente de detartraj, de diferite forme (fig. 1-13) 

3059a Instrumente de detartraj, în serie de trei bucăţi (A-B-C) 

3060 Instrumente de detariraj subgingival, în serii de 12 bu- 

căți, de diferite forme (fig. 1-12) 
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3061 Excavator dublu, de diferite forme (fig. 1-66) 
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3062 Instrumente de mînă, model Black, de diferite forme (fig. 1-54) 
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3062 Instrumente de mînă, model Black, de diferite forme (fig. 55-102) 
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3064  Sonde dentare, de diferite forme (fig. 1-28) 
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3065 

3066 

3067 

3068 

| 
| MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 

DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 
>> —————-———>—>—>= 

Fuloare duble pentru obturaţie, de diferite forme 

(fig. 1-12), pentru amalgam 

Port-amalgam, cu arc 

Port-matrițe, model Ivory 

Matrţe-benzi, înguste, mijlocii şi late (fig. 1-3) 
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3069  Spatule bucale flexibile, de diferite forme (fig. 1-10) 

3070  Spatulă din imitație de agat, pentru prepararea silicatului 

EI = 
DIRECȚIA GENERATA FARMACEUTICA 
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j 

3071  Spatule pentru prepararea cimentului, de diferite forme 

(fig. 1-7) 

3072 Rulouri de vată celuloză, de diferite dimensiuni, în 

cutii a 500 de bucăţi 

! 3073  Lingură de încălzit amalgamul de cupru 

> 
MINISTERUL 

DIRECȚIA GENER 
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3076 

3077 

3078 

3079 

3080 

Instrumente pentru stomatologie 

SS MINISTERUL ($) SĂNĂTAŢI 
DIRECTIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 

3076 - 

Seringă pentru apă „Dentomat“, de metal 

Pară pentru aer, cu canulă, cu apărător 

de buze şi arc 

Apărător de buze, peniru discuri de metal 

Canulă pentru para de aer 

Pară de cauciuc, peniru aer 
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Aruncător de vată 

Pori-vată de metal, cu arc şi placă pentru fixarea vatei 

Port-freze de metal, cu suport de ebonit 

Canulă pentru salivă 

Canulă pentru salivă, de diferite dimensiuni (fig. 1-3) 

Dentimetru lung sau scurt, de măsurat circumferința dinţilor 

Foarfece de tăiat coroane, drept, cu virtul bont 

Foarfece de tăiat coroane, curb, cu vîrful bont 

Foarfece de tăiat coroane, drept, cu vîrful ascuțit 

Foarfece de tăiat coroane, curb, cu vîrful ascuțit 

INISTERUL $, SĂNĂTĂŢII 
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3096 

20/n 

+ 

| 3092 Ciocan cu capete diferite (fig. 1-2), pentru scos coroane şi punți 
| 3093 Aparat de scos pivotul 
| 3094 Piatră de Arkansas pentru ascuţit instrumentele de mînă 

3095 Piesă dreaptă cu fixare automată 
3096 Piese de schimb pentru piesa dreaptă cu fixare automată + 

a E SĂNĂTĂŢII 
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3097 3098 3099 3100 

3097 Piesă dreaptă, fără fixare automată | 

3098 Piese de schimb pentru piesa dreaptă 

3099 Piesă în unghi cu capul fix 

3100 Piese de schimb pentru piesa în unghi cu capul fix 

i-a > 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

A FARMACEUTICĂ == DIRECŢIA GENER 
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Â 104/5 

104/13 
A 104/6 

Bg 10 O028 105/i 

71 104/10 SI 052 ED pe 
e 104/1 

104/23 

104/1 

= 104]lu 11373 

8 105/a 105/u 

104 [3 9 105/9 105/5 

104/16 

105/8 1518 

104/9 

105/11 B 105/n 

| 2069 | 2069 

3101 Piesă în unghi cu capul mobil 

3102 Piesă de schimb pentru piesa în unghi cu capul mobil 

O MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
DIRECTIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 
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310/17 

310/18 

310113 

302/11 

302/13 

302/12 

(ph 302/14 - 

310/12 

LI zi0/i9 

5 I 310/15 

31/10 ÎI] sur 9 310/16 
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3103 Brat pentru turul dentar electric 

34104 Piese de schimb pentru braţul turului dentar electric 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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PUN= CE 

3105 
3106 
3107 
3108 
3109 
3110 
3111 
3111 
3112 

Instrumente 

Lingură 

ingură 

Lingură 

Lingură 

Lingură 

Lingură 

Lingură 

a Lingură 

Lingură 

de amprente 

de amprente 

de amprente 

de amprente 

de amprente 

de amprente 

de amprente 

de amprente 

de amprente 

MINISTERU 
DIRECIIA GENER 

pentru stomatologie 

pentru 

pentru 

pentru 

pentru 

peniru 

pentru 

3105 - 31 

| ia | 
eu ||| 0 || 

maxilarul superior (fig. 00-4) 
maxilarul superior (fig. 1-4) 
maxilarul superior (fig. 1-4) 
maxilarul inferior (fig. 00-4) 
maxilarul inferior (fig. 00-4) 
maxilarul inferior (fig. 00-4) 

parțiale, peniru stinga (fig. 1-4) 
parțiale, pentru dreapta (fig. 1-4) 

parţiale, universală 

IN = AGREE 
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3113 

3113  Lingură de amprente, de formă anatomică, în serie 

a 18 bucăţi (fig. 1-18) 

Pa) Y SĂNĂTĂŢII 
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3118 

3114 

3115 

3116 

3117 

| 3118 

3119 

3120 

3114- 
Instrumente pentru stomatologie 

i i 
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ȘI 
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| f 

DA 
3119 

Borcan cu capac, pentru seringi 

Mojar de sticlă, de 60 mm diametru, cu pistil 

Pahar opal cu inscripție, pentru dezinfectat instrumentele 

Lampă de spirt, din metal 

Placă de sticlă, cu o parie mată şi una lucioasă, pentru prepa- 

rarea cimentului şi a silicatului 

Godeu peniru medicamente, de diverse culori 

Flacon pentru medicamente, alb sau brun, cu capac 

MINISTERUL EWY SsAĂNAĂTAŢII 
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3121 

3121  Tăviţă opală pentru instrumente (fig. 1-8) 
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| 
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3143 3147 

3141  Cuţit mare de modelat ceara, cu mîner de lemn 
3142  Cuţit mic de modelat ceara, cu mîner de lemn 
3143  Cuţit dublu de tăiat ghipsul, cu mîner de lemn 
3144  Cuţit simplu de tăiat ghipsul, complet din metal 
3145  Spatulă pentru ghips, cu miner de lemn şi cu lama de 10,15 

sau 20 cm lungime 
3146  Spatulă de metal peniru amestecat ghipsul 
3147  Bol de cauciuc pentru amestecat ghipsul 

e 
DIRECȚIA GENERĂTA FARMACEUTICA 
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pentru tehnica dentară 

| lu 

3148 Cleşte, model Pesso, de conturat coroane 
3149 Cleşte, model Pesso, de lărgit coroane 
3150 Cleşte plai, cu cioc lung, cu zimţi pe suprafața interioară 
3151 Cleşte pentru sîrmă 

3152 Cleste contur, cu cioc rotund 
3153 Cleşte plat cu cioc lat, cu şi fără zimţi pe suprafaţa interioară 

(fig. 1-2) 

3154 Cleşte de format croşete 

MINISTERUL $, SĂNAĂTAŢII 
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pentru tehnica dentară 

3155 3156 3157 

3158 3159 3160 

3155 Cleşte crampon cu virțul plat 

3156 Cleşte crampon cu virtul ascuțit 

3157 Cleşte de tăiat sîrmă 

3158 Cleşte de tăiat sîrmă, cu tăişul lateral 

3159 Cleşte contur, universal, cu trei capete 

3160 Cleşte contur, cu cioc de papagal, pentru coroane 

MINISTERUL SĂNĂTAŢII 
DIRECTIA GENERĂTA FARMACEUTICA 
= 
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Instrumente 205 

pentru tehnica dentară 

3166 
3167 

3161  Pensă pentru laborator, de 15 cm lungime 
3162  Pensă pentru laborator, de 10 sau 15 cm lungime, cu buton de fixare 
3163 Pensă de sîrmă, pentru laborator 
3164 Cleşte de scos cuvete din foc 
3165 Suflai de gură pentru lipit 
3166  Cuvetă pentru ambalat, de diferite dimensiuri (fig. 1-2) 
3167  Lingură de metal pențru topit melot 

MINISTERUL SĂNĂTAŢII 
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pentru tehnica dentară 

3168 

! 3168  Ciocănel de metal cu miner de lemn 

3169  Ciocănel de com cu mîner de lemn 

3170 Foarfece drept, cu arc, de tăiat tablă 

3171 Foarfece curb, cu arc, de tăiat tablă 

3172 Foarfece drept de tăiat tablă 

3173 Foarfece curb de tăiat tablă 

3174  Menghină de mină 

3175  Pînză ferăstrău peniru metal Finis grosimea 00-2 şi 

pentru ghips Tornado grosimea 2-4 

| 3176  Ramă pentru ferăstrău 

3177  Nicovală de metal pe postament 

3178  Micrometru de măsurat grosimea metalelor 

a Ce 
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bastard ţi de diterite grosimi: ă cu zim Pilă semirotund 3179 

1) şi fină, în grosimile ile 2, 3 şi 4 (fig. în grosimi 
a 

00, O şi 1 (fig. 2) 

de diferite forme (fig. 1-6) 
3180  Pilişoare mici pentru aur, 

tru iurnat aur 
u 

înă pen Frondă de mt 3181 
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pentru tehnica dentară 

a | 
ant] 

3183 

3182 Răzuşă cu miner de lemn (fig. 1-9) 

3183 Răzuşă în trei muchii, cu miner de lemn 

3184 Instrumente de modelat ceara, de diferiie forme (fig. 1-2) 
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pentru tehnica dentară 

3185 Presă de strîns două cuvete 

3186 Inele pentru cuvete, de diferite dimensiuni (fig. 1-3) 

3187  Cuvetă de ambalat proteze 

Aparat de stanțat coroane 

MINISTERUL 
DIRECTIA GENER 
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3194 
3194a Miner cu supori, pentru blocul de azbest 
3195 

Instrumente 3189 - 

pentru tehnica dentară 

Articulator de bronz pentru proteze 

Articulator de bronz, în furcă, pentru proteze 

Articulator de bronz pentru coroane 

Articulator de sîrmă pentru piesele expuse 

Articulator, model Gysi simplex 

Bloc de azbest pentru diferite lucrări la temperaturi înalte 

Vas peniru acid clorhidric, cu capac şi mîner 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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3196 

3197 

3198 

3199 

3204 3200 

3201 

TERUL =MINIS 
DIRECŢIA GENER 

Instrumente 211 
pentru tehnica dentară 

Pe 
Vl + ji 

' II i 

Perie mare circulară, pentru lustruit în laborator 

Perie mare circulară, cu părul moale, peniru lustruit 

aurul 

Roată de pislă, de formă plană 

Roată de pislă, de formă lenticulară 

Roată de pislă, de formă conică 

Puf de bumbac pentru lustruit 4 

SĂNĂTĂŢII 
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3221 

3222 

3223 

3224 

3225 

3226 

3227 

ce 
DIRECȚIA GENER 

3225 3227 

Bare pentru ortodonţie (fig. 1- 3) 

Inele peniru ortodonţie (fig. 1-3) 

Piese pentru ortodonție (fig. 1-15) 

Croşetă de sîrmă inoxidabilă, de diferite forme (1-6! 

Croşetă de sirmă inoxidabilă, în formă de T, de diferite 

dimensiuni: mare (fig. 1), mijlocie (fig. 2), dublă (fig. 3 

şi mică (lig. 4) 

Arcuri, model Siegfried, pentru ortodonție 

Sîrmă de viplă, arcuită, de 0,25; 0 30; 0,50; 0,6: 

0,70; 0,80; 0,90; 1,0; 1,10; 1,20; 1,30 sau 1,40 r-— 

grosime 

A FARMACEUTICA 
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3228  Dinţi frontali pentru maxilarul superior, garnituri a şase bucăţi, de diferite 
forme, cu crampon de platină, de aur sau de metal inoxidabil (fig. 1.25) 

MINISTERUL $, SĂNĂTĂȚII 
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3228 Dinţi frontali peniru maxilarul superior, garnituri a şase bucăţi, de diferite 

forme, cu crampon de platină, de aur sau de metal inoxidabil (fig 26-50) 

E TOI 
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3228  Dinţi frontali pentru maxilarul superior, garnituri a şase bucăţi, de diferite 
forme, cu crampon de platină, de aur sau de metal inoxidabil (fig. 51-76) 

TEI OI 
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0: 

3228  Dinţi frontali pentru maxilarul inferior, garnituri a şase bucăţi, de diferite 
forme, cu crampon de platină, de aur sau de metal inoxidabil (fig. 77-96) 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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3229 Dinţi diatorici, pentru maxilarul superior şi inferior, garnituri a 16 bucăţi, de diferite forme (fig. 1-14) 
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DIRECŢIA GENERATA FARMACEUTICA 



218 
Materiale pentru stomatologie 

3230 

CHEIE DE CULORI 

3230 Dinţi, garnituri a 28 bucăţi combinate: 12 dinţi frontali pentru maxilarul 
superior şi inferior şi 16 dinţi diatorici pentru maxilarul superior şi inferior 
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3235 a 3236 

Ace pile, model Kerr, pentru lărgirea canalelor şi pilirea reziduurilor din canale, în cutii a şase 

bucăţi, nr. 1-6, de 23 mm lungime sau în cutii a şase bucăţi, nr. 1-6, de 29 mm lungime 
3232 Ace burghie (Reamers), pentru lărgirea canalelor, în cutii a 6 bucăţi, nr. 1-6, de 22 mm lungime 

sau în cutii a şase bucăţi, nr. 1-6, de 29 mm lungime 

3233 AcelLentulo, de întrodus pasta în canale, în cutii a patru bucăţi, de diferite grosimi, pentru piesa de mînă 
3234 Ace Leniulo, identice cu cele din fig. 3233, însă pentru piesa în unghi 
3235 Ace Miller, rotunde, peniru explorarea canalelor, în cinci grosimi: subțiri |, subțiri Il, subțiri, mijlocii 

şi groase 

3235a Ace Miller pătrate, de introdus meşe în canal, în cinci grosimi: subțiri |, subțiri |], subțiri, mijlocii 
şi groase 

3236 Ace de exiras nervii, scurte, cu miner în spirală, în cinci grosimi: subțiri |, subțiri Il, subțiri, mijlocii 
şi groase 

3236a Ace de exiras nervii, identice cu cele din fig. 3236, însă lungi 
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3239 3240 

3238 

3239 

3240 

3241 

3242 

3243 

3241 

3237 Ace Hedstrăm de lărgit canale, în cutii a şase bucăţi, nr. 1-6 

3237a Ace Hedstrăm de lărgit canale, montate pe miner, nr. 1-6 

3237b Ace Hedstrâm de lărgit canale, în baionetă, montate pe mîner, nr. 1-6 

Port-ac Miller de metal 

Mandrină pentru 

Mandrină pentru 

Mandrină pentru 

Mandrină pentru 

Freză Gates, de 

Materiale pentru stomatologie - 3237 - 

piesa de mînă 

piesa în unghi 

discuri de hirtie, pentru piesa de mînă 

discuri de hirtie, pentru piesa în unghi 

diferite grosimi (fig. 1-11) 

asr (0 SĂNĂTĂŢII 
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4% 0 a 
3246 - 3247 
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3248 - 3249 
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3250 - 3251 

3246 Freză rotundă pentru piesa de mînă. Diferite grosimi 

(fig. 4/0-12) 

3247  Freză rotundă pentru piesa în unghi. Diferite grosimi 

(fig. 4/0-12) 

3248  Freză în formă de con întors, pentru piesa de mină. 
Diferite grosimi (fig. 4/012) 

3249 Freză în formă de con întors, peniru piesa în unghi. 

Diferite grosimi (fig. 4/0-12) 

3250 Freză în formă de roată stelată, pentru piesa de mînă. 
Diferite grosimi (fig. 4/0-12) 

3251  Freză în formă de roată stelată, pentru piesa în unghi. 

Diferite grosimi (fig. 4/0-12) 
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3252 - 3253 

Eu 

piei Bară 

3256 - 3257 

3252  Freză cilindrică fisură, cu virțul plat, pentru piesa de 

mînă. Diferite grosimi (fig. 0-12) 

3253 Freză cilindrică fisură, cu virțul plat, pentru piesa în 

unghi. Diferite grosimi (fig. 0-12) 

3254  Freză cilindrică fisură, cu vîrful ascuţit, pentru piesa 

de mină. Diferite grosimi (fig. 0-12) 

3255 Freză cilindrică fisură, cu virful ascuţit, pentru piesa 

în unghi. Diferite grosimi (fig. 0-12) 

3256 Freză conică fisură, cu vîriul ascuțit, peniru piesa de 

mînă. Diferite grosimi (fig. 0-12) 

3257  Freză conică fisură, cu virful ascuţit, pentru piesa în 

unghi. Diferite grosimi (fig. 0-12) 

CI RI 
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3258 - 3259 

3262 - 3263 
3264 - 3265 

3258  Freză conică fisură, cu virțul plat, peniru piesa de 
mînă. Diferite grosimi (fig. 0-12) 

3259 Freză conică fisură, cu virțul plat, pentru piesa în 
unghi. Diferite grosimi (fig. 0-12) 

3260  Freză cilindrică de adincire a pragului la colet, pentru 
piesa de mină. Diferite grosimi (fig. 1-8) 

3261  Freză cilindrică de adincire a pragului la colet, pentru 
piesa în unghi. Diferite grosimi (fig. 1-8) 

3262  Freză cilindrică de finisat, pentru piesa de mînă. 
Diferite grosimi (fig. 0-8) 

3263 Freză cilindrică de finisat, pentru piesa în unghi. 
Diferite grosimi (fig. 0-8) 

3264  Freză conică de finisat, peniru piesa de mină. Dife- 
rite grosimi (fig. 1-10) 

3265  Freză conică de finisat, pentru piesa în unghi. Dife- 
rite grosimi (fig. 1-10) 

RTT OEI 
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i 3272 - 3273 

3268  Freză rotundă de finisat, pentru piesa de mină. Dife- 

rite grosimi (fig. 3/0-20) 

3269 Freză rotundă de finisat, peniru piesa in unghi. Dite- 

rite grosimi (fig. 3/0-20) 

3270 Freză rotundă, netedă, de polizat, pentru piesa de 

mînă. Diferite grosimi (fig. 3/0-15) 

3271  Freză rotundă, netedă, de polizat, pentru piesa în 
i unghi. Diferite grosimi (fig. 3/0-15) 

3272  Freză rotundă, zimţată, pentru piesa de mină. Dife- 
! rite grosimi fig. 3/0-15) 

3273  Freză rotundă, zimţată, pentru piesa în unghi. Dife- 

rite grosimi (fig. 3/0-15) 

E MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII 
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3274 

3275 

3276 

3277 

3278 

3279 

3280 

Freză 

Freză 

Freză 

Freză 

Freză 

Freză 

Freză 

pentru 

pentru 

pentru 

pentru 

pentru 

pentru 

pentru 
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acrilate, 

acrilate, 

acrilate, 

acrilate, 

acrilate, 

acrilate, 

acrilate, 
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3278 3279 

în formă de pară, pentru piesa de mînă. Diferite grosimi (fig. 1-4) 

rotundă, pentru piesa de mină. Diferite grosimi (fig. 1-4) 

cilindrică, peniru piesa de mină. Diferiie grosimi (fig. 1-4) 

ovală, pentru piesa de mină. Diferite grosimi (fig. 1-4) 

ascuțită, pentru piesa de mînă. Diferite grosimi (fig. 1-4) 

în formă de pară, pentru piesa de mînă, Diferite grosimi (fig. 1-4) 

în formă de roată, pentru piesa de mină. Diferite diametre (fig. 1-4) 

DT ETER CEI 
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3281 

3282 

3283 

3284 

3285 

3285a Periuţă 

Materiale peniru stomatologie 3281 - 3 

Freză pentru rădăcini, pentru piesa de mină. Diferite grosimi (fig. 1-3) 

sa sdăcini : d a se 
Freză pentru rădăcini, pentru piesa de mînă 

Freză pentru rădăcini, pentru piesa de mînă 

Freză 

Periuţă 

MINISTERUL 
DIRECȚIA GENER 

. Diferite grosimi (fig. 1-4) 

. Diferite grosimi (fig. 1-3) 

în formă de roată, pentru piesa de mină. Diferite diametre (fig. 1-4) 

de sîrmă, adaptabilă la motor, pentru curățat freze 

de sirmă pentru curăţat freze cu mîna 

SĂNĂTĂŢII 
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3286 - 3287 3288 - 3289 

3291 - 3292 3293 - 3294 

3286  Freză Beutelrock de lărgit canale, peniru piesa de mină. Diferite grosimi (fig. 1-6) 

3287  Freză Beutelrock de lărgit canale, peniru piesa în 

3288 Freză dilatateare de canal, pentru piesa de mînă. 

3289 Freză dilaiateare de canal, pentru piesa în unghi 

3290 Freză de trepanat, pentru piesa de mînă. Diferite 

unghi. Diferite grosimi (fig. 1-6) 

Diferite grosimi (fig. 1-6) 

.. Diferite grosimi (fig. 1-6) 

grosimi (fig. 1-3) 

3291 Freză pentru ampulaţia pulpei, peniru piesa de mină. Diferite grosimi (fig. 1-6) 

3292  Freză pentru ampulaţia pulpei, peniru piesa în unghi. Diferite grosimi (fig. 1-6) 

3293  Freză de tăiat coroane, pentru piesa de mină. Diferiie grosimi (fig. 1-3) 

3294  Freză de tăiat coroane, pentru piesa în unghi. Diferite grosimi (fig. 1-3) 

TERT OEI 
DIRECȚIA GENERĂTA FARMACEUTICA 



228 3304 - 
Materiale pentru stomatologie 

3301 Pietre diamantate, în formă de roată, nemontate 

Fig. | 1 2 3 4 5 

Diametrul, mm 10 13 13 15 17 

Grosimea, mm 

3302  Discuri*diamaniate pe margine 

Fig, | 1 2 3 4 

Diametrul, mm 22 20 18 16 

3303 Discuri diamantate plane, impregnate pe o singură parte 

Fig. 1 2 3 4 

Diametrul, mm 16 18 20 22 

3304 Discuri diamantate convexe, impregnate pe o singură parte 

Fig. 1 2 3 | 

19 17 Diametrul, mm 22 

3305 Discuri diamaniate concave, impregnate pe o singură parte 

- Fig. | 1 2 3 

Diametrul, mm | 17 19 22 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
A FARMACEUTICA DIRECȚIA GENER 
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3306 Pietre diamantate montate, de diferite forme şi 

dimensiuni (fig. 1-38) pentru piesa de mînă 

MINISTERUL 
DIRECI!A GENER 
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14 în 789 

3308 

10 

3309 - 3310 

3308 Pietre Hetles, în formă de roată, din carborund, ne- 

montate, pentru şlefuirea dinţilor. Diferite dimensiuni 

(fig. 1-15) 

3309 Pietre din carborund, montate, pentru piesa de mînă 

(fig. 1-13) 

3310 Pietre din carborund, montate, peniru piesa în unghi 

(fig. 1-13) 

cm. 
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3309 - 3310; 

3309 Pietre din carborund, montate, pentru piesa de mînă (fig. 14-53) 
3310 Pietre din carborund, montate, pentru piesa în unghi (fig. 14-53) 

re MINISTERUL (e 
DIRECTIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA - 
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3309 - 3310 

3309 Pietre din carborund, montate, peniru piesa de mină (fig. 54-86) 

3310 Pietre din carborund, montate, pentru piesa în unghi (fig. 54-86) 

MINISTERUL 
e DIRECTIA GENER 

SĂNĂTĂŢII 
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Pietre 
Pietre 

Pietre 

Pietre 

Pietre 

Pietre 

metru 

Pietre 

peniru 

pentru 

pentru 

pentru 

pentru 
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viplă, 
viplă, 
viplă, 
viplă, 
viplă, 

233 

3316 - 3317 

nemontate, rotunde, de diferite diametre (fig. 1-6) 
nemontate, lenticulare, de diferite diametre (fig. 1-3) 
montate, rotunde, de diferite diametre (fig. 1-2), pentru piesa de mînă 
montate, lenticulare, de diferite diametre (fig. 1-4), pentru piesa de mînă 
montate, de diferite forme (fig. 1-6), pentru piesa de mînă 

mari roşii, de prelucrat vipla, adaptabile la motorul de polizat. Dimensiuni: 50 mm dia- 
şi 5-6 mm grosime 
mari cenuşii sau verzi, de șlefuit dinți de porcelan. Dimensiuni: 50 mm diametru şi 

4-5 mm grosime 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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3318 
3319 

3320 
3321 

3322 

3323 

3324 

Materiale pentru stomatologie de 

SSI 

| | 
3318 - 3349 

1 2 3 4 5 

————————————————— 

3324 

Cape de viplă cilindrice, de diferite dimensiuni (fig. 1-15) 
ape de viplă conice, de diferite dimensiuni (fig. 1-9), pentru 

incisivii centrali, laterali şi canini 
Discuri din carborund, impregnate pe o parte, de 22 mm diametru 
Discuri din carborund, impregnate pe ambele părţi, de 22 mm 
diametru 

Discuri metalice Horico, impregnate pe o parte 

Fig. 1 2 3] 
| Diametrul, mm | 23 20 18 | 
Discuri metalice Horico, impregnate pe ambele părţi 

Fig. 1 2 | 3] 
Diametrul, mm 18 20 | 22 | 

Periuţe rotunde, de curăţat dinţii după detrariraj (fig. 1-3) 
Periuţe conice, de curățat dințit după detrartraj (fig. 4-6) 
Periuţe în formă de pensule, de curățat dinţii după detrartraj 
(fig. 7-9) 

——_ e e a 
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[ij 
3326 

3327 

3328 

3329 
3330 
3331 
3332 

3333 

MINISTERUL 
DIRECȚIA GENER A FARMACEUTICA 

Discuri de hirtie, impregnate cu carborund, cu praf 
de sticlă, solzi de peşte sau praf de granit, impreg- 
narea fiind foarte fină, fină, mijlocie sau groasă. 
Discurile se ambalează în cutii a 500 de bucăţi 
asortate, de 16, 18, şi 20 mm diametru 
Benzi de celuloid de 6, 8, 10 şi 12 mm lăţime, 
cutii a 100 bucăţi, fine şi mijlocii 
Benzi de pînză, impregnate cu carborund, cu praf de 
sticlă, solzi de peşte sau praf de granit, impregnarea 
fiind foarte fină, fină, mijlocie şi groasă, Benzile se amba- 
lează în cutii a 100 de bucăţi de 3, 4 şi 5 mm lăţime 
Hirtie pentru controlul articulării arcadelor, în carnete 
a 10 foi 

Stenţ verde în batoane, cutii a 20 de bucăţi 
Stent în plăci, pentru amprente, cutii a 450 g 
Gutapercă în batoane, albă sau roz, cutii a 10 bucăţi 
Gutapercă virțuri, albă sau roz, foarte fină, fină, 
mijlocie sau groasă, tuburi a 100 de bucăţi 
Plăci de bază, cutii a 12 bucăţi: 9 pentru maxilarul 
superior şi 3 pentru maxilarul inferior 

SĂNĂTĂŢII 
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3342 

3335  Ciment-fosțat cu priză normală, cutii a 30 g praf, plus lichidul respectiv 
3336  Ciment-fosfat cu priză rapidă, cutii a 30 g praf, plus lichidul respectiv 
3337  Ciment-fosfat cu priză rapidă, cutii a 250 g praf, plus lichidul respectiv 
3338  Ciment-silicat pentru obturaţii, cutii a 30 g praț, plus lichidul respectiv 
3339  Superacril pentru proteze, cutii cu flacoane a 100 g praf şi 50 g lichid 
3340  Duracril de culoare roz, pentru căptuşirea şi repararea protezelor de acrilat, cutii 

cu flacoane a 100 g praț şi 50 g lichid 
3341 Superpont pentru coroane şi dinţi, cutii cu şapte flacoane a 10 g praf, culorile 

1,5, 9, 37, 41, 45, şi T şi un flacon cu 35 g lichid 
3342  Duracril pentru obturații, cutii cu şapte flacoane a 10 g praf, culorile 1, 5,8, 9, 

37, 45 şi A, un flacon de 35 g lichid şi un flacon cu lac 

MINISTERUL &Y SANĂTAŢII 
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3350 

3343  Antiseptic esenţial, flacoane a 10 g 

3344  Antiseptic nr 8, flacoane a 10 g 

3345  Antiseptic nr 4, flacoane a 10 g 

3346  Soluţie Bonain, flacoane a 6 g 

3347  Eugenol, flacoane a 10 g 

3348  Tricrezol-formalin lichid, flacoane a 10 g 

3349  Hemostatic 

3350  Soluţie Walkov, flacoane a 10 g 

MINISTERUL ($) SA NA TA ŢI | = 
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3352 

3353 

3354 

3355 

3356 

3357 

3358 

3359 

 MELOT| 
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3357 3359 

Pastă arsenicală, borcane a 10 g 

Pastă mumifiantă, borcane a 10 g 

Pastă iodoformată pentru obturarea canalelor, borcane a 10 g 

Pastă mumifiantă (Triopasta Cysi), borcane a 10 g 

Amalgam de argint pentru obturaţii, cutii a 30 g 

Amalgam de cupru peniru obturaţii la copii, cutii a 30 g 

Melot pentru diverse lucrări de laborator, cuburi a 50 g 

Mercur pentru prepararea amalgamului de argint, flacoane a 100 g 

Picurător de mercur 

aa e e 
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3362 3363 3364 

3361  Ceară roz pentru modelat, în plăci, cutii a 450 g 
3362  Ceară de lipit, cutii a 30 g 

| 3363  Ceară albastră în batoane, pentru modelat lucrări de turnat, 
cutii a 30 g 

3364  Plastobtur pentru obturații provizorii, cutii a cinci batoane 
3365  Gumă de diferite forme, pentru polizat în cavitatea bucală 
3366  Ghips pentru luat amprente, pungi a 1 kg 
3367 Metal inoxidabil pentru turnat, cutii a 500 g 
3368 Lipitură de viplă, în sîrmă 
3369  Soluţie pentru dezinfectat instrumente, flacoane a 1 kg 
3370  Polipanto mare 

3371  Polipanto mic 

TITEI === DIRECȚIA GENERĂTA FARMACEUTICA 
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3379 

3379 Fotoliu cu dublu telescop, cu reglarea înălțimii prin 

pedală, prevăzut cu un suport mobil pentru cap şi 

cu posibilităţi de înclinare a spătarului şi a suportului 

pentru picioare. Fotoliul este rotativ şi se fixează cu 

ajutorul unui dispozitiv montat la piciorul lui 

|] 
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UL 
3380 

3380 Unit (monobloc) stomatologic, prevăzut cu următoarele piese: Î compresor 

de aer, de 3-5 at (v. 3381); 1 tur electric cu braţ Doriot, piesă de 
mînă şi întrerupător de picior; î lampă cu patru globuri pentru lumina zilei; 

1 reflector pentru gură; Î măsuţă pe suport, prevăzută cu un vas pentru bec 

Bunsen sau pentru lampă de spirt; 1 scuipătoare la canal, prevăzută cu un 

suport pentru pahar, cu un vas pentru proteze, o pompă de salivă cu canulă 

şi un dispozitiv de încălzit apa; 1 ventilator; 1 oglindă bucală cu bec; 

1 lampă mică bucală; 1 seringă pentru apă caldă şi rece; 1 canulă pentru 
aer cald şi rece; 1 bec pentru endoscopie; 2 flacoane cu dispozitiv de 

pulverizare a soluțiilor cu aer cald şi rece; 2 ace pentru cauterizare; Î dis- 

pozitiv de examinare a vitalităţii pulpei 

MINISTERUL SĂNĂTAŢII 
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3381 Compresor de aer, de 3-5 at 

3382 Tur electric de perete adaptabil la rețeau= ae 

110 sau 220 V curent alternativ, cu braţ Dor a- 

piesă de mină şi întrerupător de picior 

3383 Braţ Doriot cu piesă de mînă, pentru = 

electric 

3383a Piese de schimb pentru braţul Doriot 

3384  Scuipătoare la canal, din sticlă albă opal, =-= 

văzută cu un dispozitiv de încălzit apa, c- e 

suport pentru pahar, un vas pentru pr-=a 

două tuburi de cauciuc (unul de aduce-= s 

celălalt de scurgere a apei) şi o canulă c. - 

pentru absorbit saliva 

= MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
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şi aparate peniru stomatologie 

3387 - 3388 

3385 Tur dentar, combinat, pentru adaptare la cureniul electric şi lo 

pedală, prevăzut cu un motor pentru 120 sau 220 V, cu un 

întrerupător de picior, un şnur de transmisie de 2,60 m lungime, 

şi un braț de tur 

3386 Tur de picior cu un şnur de transmisie de 2,60 m lungime şi 

un braț de tur 

32387  Şnur de transmisie, din bumbac, de 3,20 m lungime, peniru 

turul electric 

3388  Șnur de transmisie, din bumbac, de 2,60 m lungime, peniru turul 

de picior 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
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3389 3390 

3391 3392 

3389 Fotoliu clinic dentar cu spătar, cu suport mobil pentru cap şi cu 
scărițe pentru copii şi adulţi 

3390  Scuipătoare-coloană, prevăzută cu o pompă, cu un suport pentru 
pahar şi cu o găleată interioară pentru apă 

3391  Braţ de perete cu o măsuță prevăzută cu o placă de sticlă 
pentru instrumente 
Port-deşeuri cu pedală, capac şi vas interior 

MINISTERUL SĂNĂTAŢII 
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3395 

3393 Aparat electric „Desva", pentru turnat şi punctat electric, cu 

accesoriile respective 

3394  Cărbuni electrozi, de 7 sau 10 mm diametru, pentru aparatul 

„Desva“ 

3395  Pupinel electric pentru sterilizat cu aer uscat, cu următoarele 

dimensiuni interioare: 240 mm lăţime, 260 mm adincime şi 

240 mm înălţime 4 

3396 Aparat de tras discuri în 28 de dimensiuni, cu două piese peniru 

fixarea discurilor 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
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Mobilier şi aparate pentru 
laboratorul de tehnică dentară 

3397 Motor pentru tehnică dentară, peniru prelucrat metale. Motorul 

esie suspendat, adaptabil la rețeaua de 110 sau 220 V curent 

alternativ, pînă la 12 000 rot/min 

3398 Motor de polizat şi șlefuit, pentru laborater, racordabil la rețeaua 

de 110 sau 220 V curent alternativ 

3399 Piesă de mînă pentru laborator 

3400 Piese rezervă peniru piesa de mină de laborator 

MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII= 
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pentru intestine şi stomac 

3518  Pensă intestinală, model Kocher, elastică, dreaptă, cu lama de 

8,5; 11 sau 13,5 cm lungime (fig. 1-3) 

3519  Pensă intestinală, model Kocher, elastică, curbă, cu lama de 

8,5; 11 sau 12,5 cm lungime (fig. 1-3) 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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pentru intestine şi siomac 

3520  Pensă intestinală, model Kocher Payr, butonată, elastică, dreaptă, 

cu lama de 8,5; 11 sau 13,5 cm lungime (fig. 1-3) 

3521  Pensă intestinală, model Kocher Payr, butonată, elastică, curbă, 

cu lama de 8,5; 11 sau 13,5 cm lungime (fig. 1-3) 

e Pa 
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pentru intestine şi stomac 

7Z 

3522  Pensă stomacală, model 

Lane, dreaptă 

3523  Pensă stomacală, model 

Lane, curbă 

3524  Pensă stomacală, model 

Linnariz, cu trei ramuri 

3525  Pensă stomacală, model 

Lynn-Thomas 

3526  Pensă intestinală, mo- 

del Linnariz, cu trei 

ramuri 

i 
| 
| 
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pentru intestine şi stomac 

3527  Specul anal trivalv, model Mathieu 

3528  Specul anal, model Trelat 

3529  Specul anal, model Trelat, cu cremalieră 

3530  Proctoscop cu obturator 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII == 
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a pentru intestine şi stomac 
Și 

3531 

3532 

3533 

3534 
3535 

Gastroscop flexibil, cu porţiunea flexibilă de 11 mm diametru şi porţiunea fixă de 8,5 mm 
diametru, pentru examenul stomacului şi în special a pilorului 
Rectoscop, model Strauss, prevăzut cu trei tuburi de 20, 25 şi 30 cm lungime, cu o mandrină mobilă, 
un sistem optic (fig. 1), un mîner cu întrerupător, un cablu cu fişă, o pară de cauciuc şi patru becuri 
Rectoscop, model Strauss, pentru operaţii, identic cu cel de la 3532, însă cu două sisteme optice 
(fig. 1-2) şi avind în plus, următoarele accesorii: 1 pensă flexibilă pentru biopsie (a), 1 instrument 
de prins calculi (b), 1 ansă (e), 1 sondă peniru coagulare (d), 1 galvanocauter (e) 
Rectoscop, pentru copii, identic cu cel de la 3532, avînd un singur tub de 20 cm lungime şi 12 mm diametru 
Becuri rezervă pentru rectoscop 
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pentru căi urinare 

3541 

3542 

3543 

3544 

Pensă hemoroidală, model Luer, de 2 

22, 23 sau 26 cm lungime, cu cozs-s 

de diferite dimensiuni (fig. 1-4) 

Pensă hemoroidală, model Langenzez: 

Pensă de apucat rinichiul 

Pensă cu extremităţile superioare |moz = 

pentru apucat rinichiul 

Pensă, model Guyon, pentru pedicul re- = 
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Sonde şi instrumente 253 
pentru căi urinare 

3545  Explorator pentru calculi biliari, model Desjardin, cu olivă excen= 
trică de diferite dimensiuni (fig. 1-3) 

3546  Irocar pentru puncţie vezicală, cu două tuburi de 4 şi 5 mm 
grosime şi cu capac protector 

3547  Spatulă renală, model Legueu 
3548  Pensă pentru calculi biliari, model Desjardin, de diferite forme şi 

dimensiuni (fig. 1-4) 

3549  Lingură pentru calculi renali 

3550  Lingură pentru calculi biliari 

Ra AP St e mei sit e aia anet Pr (Ia 
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3551 

3552 

3553 

3554 

3555 

Sonde şi instrumente 3551 

pentru căi urinare 

3555 

Depărtător vezical, model Legueu, trivalv 

Depărtător vezical, model Harvis, pentru chirurgie transvezicală 

Depărtător vezical, model Millin, pentru prostatectomie retropubiană 

Depăriător vezical, model Hryntschak, pentru  prostatectomie 

intravezicală 

Ac, model Boomerang, pentru suturi profunde 

TIT OEI = DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 



563 Sonde şi instrumente 255 

pentru căi urinare 

3563 3564 

3567 

3568 

3569 

3562 Scala Charriere pentru dilatatoare şi sonde, 

cu numere după Charriere şi echivalentul 

în mm 

3563  Sondă cu virt olivar, cu un ochi, nr. 7-30 

3564  Sondă în ciîrje, nr. 7-30 
A 3565  Sondă cu virț tăiat, cu deschiderea cen- 

3565 3566 3567 tală, nr. 7-30 
3566 Bujie exploratoare, model Guyon, nr. 7-30 

Sondă instilatoare, model Guyon, cu deschiderea centrală, cu mandrină, nr. 7-30 
Tub în T, de cauciuc, model Kerr, pentru drenat după operaţia biliară. Dimen- 
siuni: 8 sau 16 cm lungime şi 5; 5,5; 6; 6,5 sau 7 mm grosime 
Specul uretral 

a iii 
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256 Sonde şi instrumente i 
pentru căi urinare 
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3572 3573 3574 3575  3576_.  :3577 

3579 

3570  Sondă uretrală, model Nelaton, de 40 cm lungime, nr. 8-30 
3571  Sondă uretrală, model Thiemann, de 40 cm lungime, nr. 8-30 
3572 Bujie filitormă, cu virt olivar, nr. 1-6, 
3573 Bujie filiformă, cu virt în formă de baionetă, nr. 1-6 
3574 Bujie filitormă, cu vîrț în spirală nr. 1-6 
3575 Bujie filiformă mascul, cu virt olivar şi cu armătură metalică, nr. 1-6 
3576 Bujie filiformă femelă, cu vîrf olivar şi cu armătură metalică, nr. 1-6 
3577 Bujie dilatatoare uretrală, cu virt olivar, nr. 7-30 
3578  Sondă, model Pezzer, dreaptă, nr. 10-40 
3579  Sondă, model Pezzer, cotită, nr. 10-40 

MINISTERUL $, S:ĂNAĂATĂȚIIE 
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pentru căi urinare 

3583 

3581  Sondă ureterală, cu virt cilindric sau olivar, nr. 4-9 

3582  Sondă pentru spălături stomacale, de 75 cm lungime şi 7-12 mm diametru, cu două orificii laterale 
(fig. 1), cu un orificiu lateral (fig. 2), cu un orificiu central şi unul lateral (fig. 3) 

3583  Sondă ureterală, cu virt cilindric sau olivar, gradată, opacă sau neopacă, nr. 4-9 

3584  Sondă rectală pentru gaze, cu un orificiu central şi cu următoarele dimensiuni: 

lungimea, cm 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 50 
diametrul, mm 5-7 5-8 5-8 6-9 6,5-10 6,5-10 7-13 7-13 7-12 7-13 7-13 

3585  Sondă rectală pentru gaze, cu unul sau două orificii laterale şi cu următoarele dimensiuni: 
lungimea, cm . . i... 25 30 35 40 50 
diametrul, mm . . 7-13 7-15 7-15 7-15 7-15 

3586  Sondă rectală pentru gaze, cu un orificiu central şi unul sau două orificii laterale şi cu următoarele 
dimensiuni : 

lungimea, cm . o. 25 30 35 40 50 

diametrul, mm . . .„ 7-13 7-15 7-15 7-15 7-15 

| 
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258 Sonde şi instrumente 

pentru căi urinare 

Î 2 3 

3590 3591 

Sondă, model Miller-Abboit, cu balon peniru tubaj duodenal, de 230 cm lungime — 

copii, de 310 cm lungime — pentru adul şi cu grosimea de 12, 14, 16, 18 sa. 2: 
Sondă, model Einhor, pentru tubaj duodenal, de 150 cm lungime, gradată =- 
5 cm, cu oliva demontabilă de metal 

Sondă, model Carlens, pentru bronhospirometrie şi chirurgie toracică, cu două 

de 39 Char — pentru bărbaţi şi de 35 Char — peniru femei 
Sondă, model Metras, de 15 sau 19 Char, serie a 5 bucăţi: 1 dreaptă (fig. * 
curbură mică (fig. 2); 1 cu curbură mare (fig. 3); 1 cu curbură dublă pe dreap:= -z 
1 cu curbură dublă pe stinga (fig. 5) 
Mandrină pentru întroducerea sondelor Metras 

E MINISTERUL ($, SĂNĂTĂŢII 
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3592 

3593 

3594 

3595 

3596 

3597 

Sonde şi instrumente 229 

pentru căi urinare 

Seringă, model Guyon, de 50, 100, 150, 200 sau 250 ml 

capacitate, pentru spălături uretrale 

Tub de sticlă pentru păstrat sonde sterile 

Sterilizator, model Janet, pentru sterilizarea cu fermol a sondelor 

Deget de cauciuc cu manşetă 

Degetare de cauciuc, rulate 

Canulă uretrală de sticlă, model Janet 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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eo II 

Sonde şi instrumente 
pentru căi urinare 

3600  Pensă dreaptă, pentru corpi străini uretrali 
3601  Pensă curbă, pentru corpi străini uretrali 
3602  Pensă dreaptă, model Lewkowitz, pentru calculi în vezică 
3603 Pensă curbă, model Lewkowitz, pentru calculi în vezică 
3604  Uretrotom, model Maisonnevve, cu două bujii filiforme, 

un stilet şi trei cuțite 

ITS ERO(EDaaaai 
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pentru căi urinare 

3605 | 3606 

3605 

3605a 

3606 

3607 

3608 

3609 

3608 - 3609 

Uretroscop pentru uretra anterioară, cu trei tuburi, model Luys, de 21, 23, 

25 Char şi cu sistemul optic mobil 

Bec de rezervă pentru urelroscop 

Cistoscop pentru sugari, de 7 Char, cu sistemul optic fix, cu un bec de 
rezervă şi cablu cu fişă, avînd lungimea de la prismă la ocular de 14,3 cm 

Cistoscop pentru examen, de 18 sau 21 Char, cu sistemul optic fix, cu un 
bec de rezervă, un cablu şi o clemă 

Cistoscop explorator şi spălător, de 18 sau 21 Char, cu sistemul optic de 5 sau 
6 mm diametru, cu un robinet spălător, un bec de rezervă, un cablu şi o clemă 

Cistoscop explorator şi spălător pentru copii, de 14 Char, de calibru redus 

şi cu sistemul optic de 3,5 mm 

MINISTERUL $, SANATAŢII| = 
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262 Sonde şi instrumente 3610 
pentru căi urinare 

3610 - 3611 

3612 - 3613 

3610 Cistoscop pentru cateterism unilateral, în trusă completă conținînd următoarele : 
un cistoscop spălător de 18 Char, cu robinet, un cistoscop peniru cateterism 
de 22, 22,5 sau 23 Char, un sistem optic de 15 Char, patru becuri de 
rezervă, un cablu, o clemă şi o sondă ureterală nr. 7, 8 sau 9 

3611  Cistoscop pentru cateterism unilateral, identic cu cel de la 3610, însă de 
calibru redus, avînd: cistoscopul spălător de 14 Char, cistoscopul peniru 

cateterism unilateral de 16 Char şi sistemul optic de 10,5 Char 
3612  Cistoscop pentru cateterism bilateral, în irusă completă conținînd următoarele: 

un cistoscop spălător de 18 Char, cu robinet, un cistoscop pentru cateterism 
bilateral de 22, 23 sau 24 Char, un sistem optic de 15 Char, pairu becuri 
de rezervă, un cablu, o clemă şi două sonde ureterale nr. 6, 7 sau 8 

3613  Cistoscop pentru cateterism bilateral, identic cu cel de la 3612, însă de 
calibru redus, avînd cistoscopul spălător de 14 Char, cistoscopul pentru 

cateterism bilateral de 17 Char şi sistemul optic de 10,5 Char 

MINISTERUL E sANATA ŢII 
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pentru căi urinare 
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3614 

3615 

3615 

Cistoscop operator, în trusă completă conținînd următoarele: un cistoscop de 22 Char, 

un sistem optic de 4 mm diametru, o tijă de 18 Char pentru examen şi spălături, cu 

două robinete, o tijă de 20 Char pentru cateterism bilateral, cu două sonde ureterale 

de 6 Char, o pensă pentru corpi străini, un foarfece, o pensă pentru biopsii, două sonde 

pentru diatermocoagulare, un cablu şi un bec de rezervă 

Cistouretroscop de 24 Char, cu un sistem optic de 4 mm diametru, o tijă pentru examen 
. 

şi spălături, de 15 Char, un bec de rezervă, un cablu, o clemă şi o sondă ureterală nr. 8 

3615a Bec de rszervă pentru cistouretroscop (se va preciza tipul cistouretroscopului) 
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2654 Sonde şi instrumente 
pentru căi urinare 

1 = ici : 

2 Sti 
*, 

E) orară 

3617 

3616 Instrumentar pentru operaţii, cu cistoscopul operator de la 3614 sau cu cistouretroscopul 
de la 3615, compus din: pensă pentru corpi străini de 8 sau 12 Char (fig. 1), pensă 
pentru biopsii de 8 sau 12 Char (fig. 2), pensă foarfece de 12 Char (fig. 3), sondă 
e coagulare nr. 5, 6, 7, 8, 12 (fag. 4), sondă pentru tratamente în hipertroția prostatei 

(fig. 5), ansă pentru coagulare, cu sondă de rezervă (fig. 6), pensulă pentru coagulare 
(fig. 7), extractor de calcule de 7 Char (fig. 8), ansă de 7 Char (fig. 9), cablu de legătură 

3617 Instrumentar pentru rezecţia prostatei, cu un sistem optic, un bec de rezervă, doi electrozi 
pentru tăiat (fig. 1 şi 3), un electrod pentru electrocoagulare (fig. 2), două cabluri 
pentru electrozi şi un cablu pentru lumină 

MINISTERUL ($, SĂNĂTĂŢII 
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pentru căi urinare 

Si LG SRI 
DIA i 

= zi 
e 7 

3618 

Cistoscop litotriptor de 23,7 sau 22 Char, 

cu un sistem optic de 4 mm diametru, 

cu un bec de rezervă, un dispozitiv de 

irigare, un cablu şi o clemă 

3619  Evacuator de cistoscop, pentru îndepăr- 

tarea calculilor sfărimaţi după litotripsie, 

cu un sistem optic de 4 mm diametru, 

cu un dispozitiv spălător, un cablu, o 

clemă şi un bec de rezervă 
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pentru căi urinare 
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3623 

3620 Litotriptor de diferite dimensiuni (fig. 1-3) | 
3621  Evacuator cu două catetere, unul drept şi celălalt curb 
3622  Dilatator uretral, model Nelaton 

3623  Meatotom 

3624  Pensă uretrală 
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3701 3702 

3703 3704 

3701  Specul vaginal, model Collin, demontabil, cu dimensiunile valvelor 

de 95X 30 mm, 105X 37 mm sau 115X42 mm 

3702  Specul vaginal, model Trelat, cu dimensiunile valvelor de 

90X 35 mm, 100X 35 mm sau 120X45 mm 

3703  Specul vaginal, model Cusco, cu dimensiunile valvelor de 

100X 32 mm sau 110X(36 mm 

3704  Specul vaginal (pentru virgine), model Cusco, cu dimensiunile 

valvelor de 100X.17 mm 

aa E aa 
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3705 - Instrumente peniru ginecologie 

3705  Specul inirauterin, model Collin 

3706 Valva vaginală, model Kristeller, „cu curbura mică, serie a irei 

bucăţi, cu lăţimea valvei de 28, 35 sau 40 mm 

3707  Valvă vaginală, model Kristeller, cu curbura mare, serie a trei 

bucăţi, cu lăţimea valvei de 27, 30 sau 36 mm 

3708  Valvă vaginală dublă, model Sims, serie a trei perechi, cu 

dimensiunile valvelor de 26 X 31 mm, 31 X 36 mm sau 36 X42 mm 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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Instrumente pentru ginecologie 

3709 3710 

3709  Valvă vaginală demontabilă, model Scherbak, 

compusă dintr-un miner, patru valve (fig. 1-4) 

şi o greutate 

3710  Valvă vaginală, model Doyen, cu curbură mică, 

mijlocie sau mare, cu lăţimea valvei de 35, 

45 sau 60 mm şi de lungimi diferite 

3711  Valvă vaginală demontabilă, model Simon, 

compusă dintr-un miner şi trei valve diferite 

(fig. 1-3) 

3711 

CI 
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Instrumente pentru ginecologie 

3715 - 3716 

Histerometru gradat 

Dilatatoare uterine, model Hegar, de 1-26 mm diametru, în îrusă 
Dilatator uterin, model Hegar, de 1-30 mm diametru, cu virtul conic 
Laminarii pline, nesterile, de 6 sau 8 cm lungime şi de 2-10 mm diametru 
Laminarii goale, nesterile, de 6 sau 8 cm lungime şi de 2-10 mm diametru 
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DIRECȚIA GENERĂTA FARMACEUTICA 



271 

3717  Pensă port-tampon uterină, model Bozemann, curbă 
3718  Pensă pori-tampon uterină, fină, dreaptă 
3719  Pensă port-iampon uterină, fină, curbă 
3720  Pensă port-tampon, model Collin, dreaptă şi curbă (fig. 1-2) 
3721  Pensă anatomică, model Dursen, de 20, 25 sau 30 cm lungime, 

cu zimţi pe suprafaţa interioară 

3722  Pensă anatomică, model Dursen, de 20, 25 sau 30 cm lungime, 
fără zimţi pe suprafața interioară 

RTT OI 
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3723 Pensă uterină, model Museux, cu 2X2 dinţi, cu 

lăţimea capului de 6, 8, 10 sau 12 mm 

3724  Pensă cu doi dinţi, pentru colul uterin 

3725  Pensă port-tampon uterină, model Mayer, dreaptă 

3726  Pensă port-tampon uterină, model Mayer, curbă 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
DIRECTIA GENERĂTĂ FARMACEUTICĂ 



273 

3727  Pensă pentru polipi uterini (fig. 1-4) 

3728  Pensă pentru polipi uterini, dreaptă, de 25 cm lungime 

3729  Pensă pentru polipi uterini, curbă, de 25 cm lungime 

3730  Pensă histerolab, model Dartigues 

3731  Pensă pentru chist, model Nelaton 
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3732 

3733 

3734 

3735 

3736 

3737 

Pensă clamp, model Pean, cu zimt = 

zontali, dreaptă, de 16, 18, 20, 22 2 

26 sau 28 cm lungime 

Pensă clamp, model Pean, cu zimt » 

ticali, dreaptă, de 16, 18, 20, 22, 

26 sau 28 cm lungime 

Pensă clamp, model Pean, cu zim; 

zontali, curbă, de 16, 18, 20, 22 

26 sau 28 cm lungime 

Pensă clamp, model Pean, cu zimii .= 

ticali, curbă, de 16, 18, 20, 22, 2- 

sau 28 cm lungime 

Pensă pentru peritoneu, model Mc. = 

curbă, de 18 sau 20 cm lungime 

Pensă peniru peritoneu, model M._ 

cu curbură laterală, de 18 sau 22 

lungime 
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3738 - 3739 3740 

3738  Pensă, model Kocher, cu zimţi şi cu 1X2 dinţi de 

şoareci în vf, dreaptă, de 16, 17, 18, 20, 22, 24 

sau 26 cm lungime 

3739  Pensă, model Kocher, cu zimţi şi cu 1Xx2 dinţi de 

şoareci în viîrț, curbă, de 16, 17, 18, 20, 22, 24 

sau 26 cm lungime 

3740  Pensă clamp, model Terrier, dreapiă, de 22 sau 

25 cm lungime 

3741  Pensă clamp, model Terrier, curbă, de 22 sau 25 cm 

lungime 

3742 Pensă clamp, model Terrier, cu curbură laterală, de 

22 sau 25 cm lungime 

3743 Pensă uterină, model Faure, cu dinţi în vîri, cu 

curbură mică sau mare (fig. 1-2) 
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Instrumente pentru ginecologie 

3744  Pensă clamp, model Doyen, de 21 sau 28 cm lungime 

3744a Pensă clamp, model Faure, de 25 cm lungime 

3745  Pensă, model Faure, pentru biopsie 

3744 

0 SĂNĂTĂŢII 
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Instrumente pentru ginecologie 

3746  Pensă clamp, model Segond-Landau, dreaptă, de 

24 cm lungime, cu suprafata ințerioară zimțată 

3747  Pensă clamp, model Segond-Landau, curbă, de 24 cm 

lungime, cu suprafaţa interioară zimțată 

3748  Pensă clamp, model Wertheim, în L 
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3749  Curetă uterină, model Recamier, ascuţită (fig. 1-10) | 

3750 Foarfece uterin, drept, de 228 mm lungime, cu un 

vîrf ascuţit şi unul bont (fig. 1), cu ambele virturi 

boante (fig. 2), cu ambele virfuri ascuţite (fig. 3). 
3 ) 

0 3751 Foarfece identic cu cel de la 3750, însă curb 

(fig. 1-3) 
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3752  Depărtător, model Weitlaner, cu 3X4 şi 5X6 dinţi ascuţiţi 

(fig. 1-2) sau cu: 3% 4 şi 5X6 dinţi bonţi (fig. 3-4) 

3753 Depărtător abdominal, model Collin, cu două valve laterale de 

6 cm lungime 

3754  Depărtător abdominal, model Collin, cu trei valve; valvele 

laterale, de 6, 8 sau 10 cm lungime 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECŢIA GENERĂTA FARMACEUTICĂ 



280 3755 
Instrumente pentru ginecologie 

3755 3756 

3755  Depărtător, model Gosset, mare 

3755a Depărtător, model Gosset, mic 

3756  Depărtător abdominal, model Doyen, cu lățimea valvei de 93 

100, 105, 115, 125, 135, 145 sau 155 mm 

3757  Depărtător abdominal, model Dartigues 
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model Franz, cu opt valve Depărtător abdominal, 

demontabile (fig. 1-8) 

Depărtător abdominal, model Juvara, cu două valve 

laterale de 12 cm lăţime şi o valvă inferioară cu 
mîner glisant 

Depărtător abdominal, model Toma lonescu, cu şase 

valve de diferite dimensiuni 
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3761 3762 

3761 

3762 

3763 

3764 

3765 

3765 

pentru ginecologie 

Ac Reverdin cu irei ace demontabile (fig. 1-3) 

Ac Reverdin-Faure, pentru dreapta şi stînga, cu 

pedală şi cu ace demontabile (fig. 1-2) 

Port-ac, model Hagedorm, de 20 cm lungime şi cu 

gura dreaptă (fig. 1); de 21 cm lungime şi cu gura 

oblică (fig. 2) 

Pori-ac, model Hegar, de 20 cm lungime 

Foarfece pentru ligaturi 
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3766 Ac Reverdin mijlociu, cu diferite curburi 

(fig. 1-4) 

3767 Ac, model Dida bont, pentru partea 

dreaptă şi stingă (fig. 1-2) 

3768 Ac pentru peritoneu, model Doyen 

3769 Ac pentru laparatomie, model Doyen 

3770 Ac pentru laparatomie, model Emmet 

(fig. 1-3) 

a 
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Instrumente pentru ginecologie 

3775 

3772  Sondă de 4, 5, 6 sau 7 mm diametru, pentru femei 

3773  Sondă, model Bozemann, de 6, 7, 8, 9, 10, 11 sau 12 mm 

diametru, pentru femei 

3774  Sondă, model Budin, de 5, 7, 9, 11, 13 sau 15 mm diametru, 

peniru femei 

3775  Seringă intrauterină de 2 sau 5 m! capacitate 
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3776 

3777 

3778 

3779 

3780 

3781 

3782 

3783 

Instrumente pentru ginecologie 

Canulă vaginală de metal, de 21 cm lungime, cu un orificiu central 

Canulă vaginală de sticlă, cu un orificiu central 

Canulă vaginală de sticlă, cu capul olivar şi cu 4-6 orificii laterale 

Canulă formată din trei piese de ebonit: o canulă vaginală, o canulă 

rectală şi un robinet 

Pensă de măsurat. colul uterin 

Pesar rotund de ebonit, de 60, 65, 70, 75, 80, 85 sau 90 mm diametru 

Pesar rotund de cauciuc, de 60, 65, 70, 75, 80, 85 sau 90 mm diametru 

Pesar peniru prolaps uterin, model Hodge, de 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 

95 sau 100 mm lungime cu două curburi 

MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII: 
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3784 

3785 

3786 

3787 

3788 

3733 

Instrumente pentru obstetrică 3784 - 

Stetoscop obstetrical de lemn 

Stetoscop obstetrical de aluminiu, de- 

montabil 

Compas pelvimetru, model Martin 

Forceps, model Naegele 

Forceps, model Tarnier, de 38, 40 so 

42 cm lungime, cu tractor 

TIE SAR Rae 
DIRECȚIA GENERĂTA FARMACEUTICA 
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287 Instrumente pentru obstetrică 

3789  Pensă pentru resturi, model Schultze, fără cremalieră 

3790  Pensă pentru resturi, model Schulze, cu cremalieră 

3791  Pensă pentru resturi, model Winter, dreaptă, cu lingura de 

diferite dimensiuni 

3792  Pensă pentru resturi, model Winter, curbă, cu lingura de 

diferite dimensiuni 

3793  Pensă pentru resturi, model Winter, cu curbura laterală, 

cu lingura de diferite dimensiuni 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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Instrumente pentru obstetrică 

| 3794 3795 3795 a 

3794  Baziotrib, model Tarnier 

3795  Cranioclast, model Braun, de 38, 42 sau 45 cm 

lungime | 

3795a Cranioclast de 38, 42 sau 45 cm lungime, cu un 

| dispozitiv de fixare 

| 
z Da e ea 4 
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“Pui a 
LU bn | 

3796  Curetă pentru resturi, model Bumm, boantă sau tăioasă, 

de diferite dimensiuni (fig. 1-7) 

3797  Lingură pentru placentă, cu capul de 26 mm lăţime 

3798  Pertorator Naegele 

3799 Rac pentru scos dopuri, model chirurgical 

3800  Trocar pentru chist, model Pean, de 13,5 mm grosime 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
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Instrumente peniru obstetrică 

3801  Cîrlig, model Braun, de diferite forme (fig. 1-2) 

3802  Pensă pentru zdrobit cordonul 

3803 Foarfece cefalotom, model Dubois, drept 

3804 Foarfece cefalotom, model Dubois, curb 

3805 Foarfece ombilical 

3806 Foarfece ombilical cu curbura laterală 

MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII = DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 
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3807 rusă peniru naşteri, conținînd următoarele: 1 sterilizator de 42 cm lungime, cu o lampă de spirt 

cu două focuri; 1 compartiment cu dimensiunile de 410xX.130x.60 mm, în care se află: 2 flacoane 

cu inscripție; 1 flacon pentru cloroform ; 5 cilindri cu dop de cauciuc: unul pentru laminorii, unul 

pentru catgut şi mătase şi 3 pentru diverse substanțe; 1 irigator de metal de 1 litru capacitate; 

1 tub de cauciuc peniru irigator; 1 casoletă peniru pansamente; 1 cutie de metal pentru 12 fiole, 
seringi şi ace de injecții; 1 cutie de metal pentru săpun; 1 cutie de metal peniru perii; 2 învelitori 
de pînză a şi b, care în timpul transportului se află în sterilizator. Învelitoarea a conţine: 1 pensă 
chirurgicală de 20 cm lungime; 1 pensă pentru resturi, model Winter; 2 linguri; 1 port-ac, model 
Hegar, de 20 cm lungime; 1 pensă anatomică de 13 cm lungime; 1 foarfece ombilical; 1 sondă 
intraulerină; 1 canulă vaăinală de metal; î cutie pentru ace chirurgicale; 6 ace Hagedorn. 
Învelitoarea b conţine: 1 forceps ; 1 perforator, model Naegele ; 1 cranioclast, model Braun ; 

1 foarfece cefalotom; 1 pensă chirurgicală de 20 cm lungime; 1 pensă cu doi dinţi, pentru colul 
uterin; 2 pense Pean cu suprafața lungă; 2 bisturie; 1 sondă pentru femei; 1 pensă pori-tampon, 
curbă; 1 termometru maximal; 1 pereche mănuşi chirurgicale 

MINISTERUL 
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3814 

Instrumentar pentru diagnoza şi tratamentul sterilităţii, model 

Cîntar pentru sugari, cu posibilitatea de cîntărire pînă la 10 kg 

3815 

3814 

Schultze, cu trei capete diferite 

3815 Termometru de baie, în toc de lemn 

3816 Centimetru ruletă de 1 m lungime 

3817 

3818 Termometru maximal 

E OR ei in e st 
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3820 

3819  Colposcop, aparat optic binocular, pentru stabi- 

lirea diagnosticului în ginecologie. Aparatul are 

o putere de mărire de 12 X, înălțimea regla- 

bilă şi un dispozitiv de alunecare 

3820  |ncubator peniru noi născuți imaturi, prevăzut 

cu un termometru, cu un higrometru pentru 

reglarea umidității în interior şi cu o cuvă de 

700 mm lungime şi 470 mm diametru. Aparatul 

este adaptabil la rețeaua de curent alternativ 

de 120 sau 220 V, 60 W şi are temperatura 

reglabilă între 28 şi 37 *C 

3821  Tocograf pentru înregistrarea activității uterului 

şi abdomenului în timpul naşterii 

3822  locometru pentru măsurarea activităţii uterului 

şi a abdomenului în timpul naşterii 

== E (EI 
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Mobilier medical 

4001 

4001 Masă de operaţie pentru marea chirurgie, pentru ginecologie, 

toracoplastie, neurochirurgie eic., prevăzută cu un postament mobil 

ce se poate bloca. În postament este montată o pompă hidraulică, 

care acționată de o pedală serveşte la ridicarea sau coborirea 

suprafetelor superioare ale mesei la înălțimea necesară în timpul 

operaţiei. Suprafeţele mesei se pot înclina în lungime şi lateral, 

cu ajutorul roților de comandă şi a manivelei. 

Construcţia mesei permite următoarele mişcări principale: 

— mişcarea de ridicare sau de coborire; 

— mişcarea de înclinare laterală a planului operator; 

— mişcarea de inclinare în lungime pentru poziția Trendelenburg 

sau în direcția opusă acesteia; 

— mişcarea de rotire în jurul axului 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
DIRECȚIA GENERATA FARMACEUTICA == 
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4001 În afara acestor mişcări principale sînt posibile o serie de mişcări 

secundare atit ale suprafețelor superioare ale mesei cît şi ale 

suporiurilor pentru umeri şi picioare. 

Masa poate fi prevăzută cu următoarele piese anexă: 

1 cadru peniru narcoză (fig. 1) 

1 

1 

| 

1 

2 

1 

suport peniru cap (fig. 2) 

suport pentru umeri (fig. 3) 

suport pentru gambă (fig. 4) 

suport pentru torace (fig. 5) 

chingi pentru fixarea miinilor (fig. 6) 

pelvisupori (fig. 7) 

TERUL SĂNĂTĂŢII MINIS 
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4002 

4003 

Mobilier medical 

Lampă fără umbre, peniru sala de operaţie, cu reflectorul de 700 mm diameiru, confecționat 
din metal nichelat în interior, şi cu un filtru pentru absorbția căldurii. Lampa se [ixează 
pe plafon. Reflectorul este mobil în orice direcţie. Printr-un scripete montat în interiorul 
cilindrului, reglarea se poate face la diferite înălțimi 
Lampă fără umbre, cu un stativ pe roți, cu reflectorul de 450 mm diametru, confecționat 
din metal nichelat în interior şi protejat de un geam incasabil, cu un filtru pentru 
absorbția căldurii. Reflectorul este mobil în orice direcție, putind fi reglat la diferite 
înălțimi de la 2 la 2,5 m 

Bec de rezervă opal, de 150-200 W, 120 sau 220 V, pentru lampa fără umbre 
din figura 4002 

Reflector pe picior cu înălţimea reglabilă 

MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII 
DIRECTIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 
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4008 4009 

4006 Masă de examen şi intervenţii pentru ginecologie, urologie etc., cu suprafețele 

superioare mobile, independente una de alta, acoperite cu perne capitonate 

şi demontabile. Masa este prevăzută cu suporturi pentru gambă şi port-călcii 

4007  Scăriţă pentru masa de operaţie, cu două trepte acoperite cu linoleum 

4008 Canapea pentru consultaţii, cu cadrul de metal, avînd partea superioară 

capitonată şi demontabilă 

Scaun cu spătar, cu înălțimea reglabilă 

MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII 
DIRECTIA GENERATĂ FARMACEUTICA 
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4013 4014 4015 

4011 Masă pentru examen şi pansamente, cu suprafața de 190 cm lungime şi 

60 cm lăţime, cu înălțimea totală de 77 cm 

4012 Scaun rotativ cu înălțimea reglabilă 

4013  Maăsuţă pentru instrumente, cu două plăci de cristal riglat, cu placa superioară 

de 60 cm lungime şi 40 cm lățime 

4014  Maăsuţă pentru instrumente, identică cu cea de la 4013, însă cu două cris- 

ializatoare, montate lateral pe suporturi mobile 

4015  Masuţă pentru instrumente, pe trei picioare, cu înălțimea reglabilă, cu 

suprațața din cristal riglat, de 60 cm lungime şi 40 cm lăţime 

Pa) SĂNĂTĂŢII 
DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 
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4016 

4016 

4017 

4018 

4017 49019 
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4018 4019 

Dulap pentru instrumente, cu patru uşi, cu patru 

palițe de cristal riglat la partea superioară şi o poliţă 

de metal la pariea inferioară. Dulapul are următoarele 

dimensiuni exterioare: 170 cm înălțime, 70 cm lătime 

şi 35 cm adincime 

Dulap de perete pentru medicamente, cu trei polițe 

de cristal riglat. Dulapul are următoarele dimensiuni 

exterioare: 60 cm înălțime, 40 cm lățime şi 22 cm 

adîncime 

Lavoar cu două borcane a 10 litri, o cuvetă de 

faianţă cu scurgere şi o găleată 

Lavoar cu oglindă, cu un rezervor de apă din metal, 

o cuvetă de faianţă cu scurgere şi o găleată 
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Mobilier medical 

e 

4020  Port-irigator pentru vesa 

de 2 litri, prevăzut =. 

şi coborirea irigatoare = 4024 , ; i 
şi cu un sistem de fix=a 

4021 Port-lighean pentru „ 

lighean de 36 cm = = 

metru 

4022  Gsăleată cu pecz 2 

pentru colectarea - 

timpul consultației :=. 

operației a pansar==— 

telor întrebuințate s = 

altor materiale 

4023  Port-casoletă cu pezz 2 

cu suportul reg 72 

pentru casolete de =- 

ferite dimensiuni 

4024  Targă de metal, 

suprafața din size 

4025 

: metalică 
4025  Cărucior pori-targă, mobil pe pairu roți, pentru transportul bolnavului în interiorul spitalului. C=-.- 

ciorul este prevăzut cu o targă de 185 cm lungime şi 55 cm lăţime 

EMINISTERUL Y YSANAĂATAŢII 
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Mobilier medical 

II TI tam 

4027 

4028 

4026 Scaun peniru oculişti şi oto-rino-laringologi, cu un suport mobil pentru cap, un spătar mobil şi un 

şezut cu înălţimea reglabilă 

427  Cărucior port-alimente, mobil, pe patru roti, pentru transportul alimentelor la patul bolnavului 

4028  Basculă specială, model Ciofu şi lonescu, pentru cîntărit bolnavul imobilizat în pat (inclusiv patul) 

cu posibilitatea de cîntărire pînă la 200 kg 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
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40 

4030 

4029 Masă de autopsie, cu un poslament masiv de fontă. 

Pariea superioară a mesei are o cavitate în mijloc 

şi şanţuri pe margini, pentru scurgerea apei la canal 

4030 Masă de laborator, de 120 cm lungime şi 50 cm 

lăţime, cu suprafața utilă acoperită cu plăci de faianţă 

SER OEI- RI 
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pentru sterilizare 

IMA UL. 

4051 

4051 Instalaţie de sterilizare, mare, compusă din: 

1 autoclav pentru sterilizare, de formă paralelipipedică, cu pereţii dubli şi cu următoarele dimensiuni 

interioare: 570 mm lățime, 1 180 mm înălţime şi 590 mm adincime; închiderea autoclavului se face 

printr-o roată de manevră centrală; 

1 vaporizator cu serpentină în interior, pentru încălzirea şi vaporizarea apei, de 446 mm diametru 

şi 650 mm înălţime; 

1 condensator şi un rezervor de apă distilată; partea superioară (condensatorul), cu diametrul de 

700 mm şi înălțimea de 420 mm, este prevăzută cu o serpentină de răcire; partea ințerioară este 

un rezervor de colectare a apei distilate şi are diametrul de 700 mm şi înălțimea de 500 mm; 

2 vase sterilizatoare, în care se adună apa distilată din rezervor şi se sterilizează la 120"C; vasele 

sînt prevăzute cu o serpentină de răcire în interior şi au diametrul de 446 mm şi înălțimea de 730 mm; 

2 pupinele pentru temperatura de 180*C, cu următoarele dimensiuni interioare: 600 mm. înălțime, 

500 mm lăţime şi 390 mm adincime; 

2 sterilizatoare pentru instrumente, avînd următoarele dimensiuni: 520 mm lungime, 375 mm lățime 

şi 250 mm adincime ; 

1 tablou central, cu robinete de manevră şi manomehe, pentru fiecare piesă în parte. 

Instalaţia de sterilizare este prevăzută cu o pompă de absorbție pentru uscarea obiectelor sterilizate 

se i 

MINISTERUL 9 SĂNĂTĂŢII 
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pentru sterilizare 

4052 Instalaţie de sterilizare, mică, compusă din: 

1 autoclav cilindric cu pereții dubli, cu cazanul interior de 400 mm 

diametru şi 600 mm înălțime (v. fig. 4053); 

2 cazane a 25 litri capacitate; 

1 pupinel pentru temperatura de 180*C, cu urmăţoarele dimensiuni 

interioare: 600 mm înălțime, 500 mm lăţime şi 390 mm adincime; 

1 cuvetă pe suport, cu tub de cauciuc şi robinet medicinal ; 

1 aparat pentru săpun lichid, cu pedală (v. fig. 4065); 

! 1 aparat de sterilizat perii, cu pedală (v. fig. 4066); 

1 sterilizator pentru instrumente, avînd următoarele dimensiuni: 

520 mm lungime, 375 mm lăţime şi 250 mm adincime; 

țevi de legătură între cazan, autoclav şi cuvetă 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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2053 

4054 

4055 

4056 

4057 

pentru sterilizare 

E) 

ZI 

4053 - 4054 - 4055 4056 

Autoclav cu cazan dublu, pentru sterilizarea în abur a pansamentelor, instrumentelor, ustensilelor de 

laborator etc. Autoclavul funcţionează la o presiune de 1-2,5 at şi este prevăzut cu un manometru, 

cu un termometru, o sticlă de nivel, o pilnie de umplere, un robinet de scurgere şi o supapă de 

siguranță 

Dimensiunile interioare ale cazanului sînt: 400 mm diametru şi 600 mm înălţime. Încălzirea se face 

cu aragaz, cu lemne sau cu o lampă de benzină cu trei focuri 

Autoclav identic cu cel de la 4053, însă cu cazan simplu cu dimensiunile interioare de 350 mm 

diametru şi 600 mm înălțime 

Autoclav identic cu cel de la 4053, însă cu cazan simplu cu dimensiunile interioare de 250 mm 

diametru şi 500 mm înălțime 

Aparat pentru formolizare, pentru dezințectarea încăperilor. Încălzirea se face cu aragaz sau cu lampă 

de benzină 

Casolete de sterilizat şi de păstrat steril pansamente, cîmpuri de operaţie etc. Dimensiuni: 

140 mm diametru, 100 mm înălțime 290 mm diametru, 170 mm înălţime 

190 mm diametru, 140 mm înălţime 340 mm diametru, 240 mm înălţime 

240 mm diametru, 160 mm înălțime 390 mm diametru, 240 mm înălțime 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢIIE 
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pentru sterilizare 

4058 

4059 

4069 

4061 

4062 

Sterilizator 

Dimensiuni, 

Sterilizator 

Dimensiuni: 

Sterilizator 

Dimensrunt , 

Formă de s 

Sterilizator 

Dimensiuni: 

electric pentru instrumente, adaptabil la rețeaua de curent alternchiv de 110 sau 220 V, 

222 mm lungime, 127 mm lăţime, 105 mm înălţime 

282 mm lungime, 140 mm lățime, 115 mm înălţime 

342 mm lungime, 164 mm lăţime, 123 mm înălţime 

422 mm lungime, 182 mm lăţime, 140 mm înălţime 

pentru instrumente, model Sch:mmelbusch, încălzit cu gaz şi prevăzut cu un robinet pentru evacuz-z= 

340 mm lungime, 160 mm lăţime, 90 mm înălțime 

420 mm lungime, 180 mm l&ţime, 110 mm înălţime 

500 mm lungime, 200 mm lăţime, 130 mm înălţime 

pentru mănuşi de cauciuc, cu grătar în interior, cu perforaţii pe capac, 

280 mm lungime, 140 mm lățime, 70 mm înălțime 

irmă pentru introdus în mănuşa de cauciuc, în timpul sterilizării 

pentru instrumente, cu grătar în interior şi cu lampă de spirt. 

222 mm lungime, 127 mm lăţime, 60 mm înălhme 

344 mm lungime, 165 mm lățime. 80 mm înălţime 

422 mm lungime, 182 mm lăţime, 85 mm înălţime 

MINISTERUL GP sAnăTAȚI i > 
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pentru sterilizare 

4063  Pupinel pentru sterilizare cu aer 
uscat, de format paralelipipedic, cu 

încălzire electrică pînă la 200“C, 
adaptabil la reţeaua de curent 

aliernativ de 110 sau 220 V. 

Aparatul are următoarele dimensiuni 

interioare: 340 mm înălțime, 410 mm 

lățime şi 300 mm adincime şi 

4065 4968 este prevăzut cu un termometru 

gradat pînă la 250"C 
Pupinel pentru sterilizare cu aer uscat, de format paralelipipedic, montat pe un suport şi încălzit cu gaz. 

Aparatul are următoarele dimensiuni interioare: 340 mm înălțime, 410 mm lăţime şi 300 mm adincime 

Aparat pentru săpun lichid, cu pedală 

Aparat de sterilizat şi păstrat perii pentru unghii 

Cutie de zterilizat şi păstrat ace de sutură 

Cutie pentru instrumenie, cu următoarele dimensiuni: 
222 mm lungime, 127 mm lăţime, 60 mm înălţime 
282 mm lungime, 142 mm lăţime, 60 mm înălţime 
344 mm lungime, 165 mm lăţime, 80 mm înălţime 
422 mm lungime, 182 mm lăţime, 85 mm înălţime 

E MINISTERUL sanatatii 
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4101 

Aparate Roentgen şi accesorii 

4101 

Aparat Roentgen pentru radiografii dentare, monobloc, montat pe 

stativ. Aparatul este uşor manevrabil, cu posibilităţi de mişcări 

orizontale, circulare şi verticale. Monoblocul propriu-zis se mişcă 

în jurul axelor cu gradaţiile respective. Aparatul este prevăzut 

cu un releu de timp pentru radiograție şi cu un scaun cu suport 

mobil pentru cap. Întreg agregatul este mobil pe rotile. Consumul 

este de 15 mA la 65 kV. Aparatul este racordabil la rețeaua 

de 120 sau 220 V curent alternativ, 50 Hz 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII: 
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Aparatul în poziţie de radiograție şi radioscopie Aparatul în poziţie de troboscopie şi trobografie 

4102 

4102 Aparat Roentgen pentru diagnostic, monobloc, model portativ, 

pentru radiografii şi radioscopii cu ajutorul criptoscopului, în 

special la patul bolnavului. Aparatul este prevăzut cu un releu 

de timp pentru radiografie, un întrerupător de picior pentru radio- 

scopie şi este demontabil şi transportabil în două valize. Con- 

sumul este de 15 mA la 65 kV. Aparatul este racordabil 

la rețeaua de 120 sau 220 V curent alternativ, 50 Hz 

MINISTERUL GI sana Tririi= 
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41093 

4103 Aparat Roentgen pentru diagnostic, monobloc, montat pe un stativ 

mobil (fig. 1). Aparatul este prevăzut cu un port-ecran, solidar 

cu monoblocul şi o masă de comandă cu instrumente de reglare 

şi control; el poate fi de asemenea prevăzut cu o masă Potter- 

Bucky pentru examene de trohoscopie şi pentru radiograții în 

pozilie culcată (fig. 2). 

Consumul este de 25 mA la 55-75 kV pentru radiografii şi 

de 3 mA la 55-75 kV pentru radioscopii, 

timpul de expunere fiind de 0,1 pînă la 10 s. Aparatul este 

racordabil la rețeaua de 80 pînă la 240 V curent alternativ, 50 Hz 

CEIA LAN APE RERUE 
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4104 Aparat Roentgen pentru diagnostic, model Rd. 1-55, cu un 

transformator de înaltă tensiune în ulei, o masă de comandă, un 

releu de timp cu motor sincron, un stativ basculant cu mişcare 

în plan orizontal şi vertical, un ecran fluorescent de 4040 cm 

şi o cupolă blindată cu un tub cu două focare de 2/10 sau 2/6 kW. 

Consumul este de 100 mA la 77 kV pentru radiograții şi 

de 4 mA la 87 kV pentru radioscopii 

Aparatul este racordabil la rețeaua de 120 sau 220 V curent 

alternativ, 50 Hz 

MINISTERUL SEWY SĂNĂTĂŢII 
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iţi 
[iii 

4105 Aparat Roentgen pentru diagnostic, transportabil, demoniabil în 

două lăzi, avînd transformatorul în ulei, o masă de comandă, un 

releu de timp, un stativ verlical, un ecran fluorescent de 

3040 cm cu mişcări de compresiune şi o cupolă blindată cu 

un tub cu două focare de 2/6 kW. La examinare în poziţie 

verticală, capacul uneia din lăzi serveşte ca stativ (fig. 1). Cupola 

cre posibilităţi de rotaţie, astfel ca pentru executarea radiografiilor 

osoase să se poată folosi cealaltă ladă ca masă (fig. 2). 

Consumul este de 60 mA la 93 kV pentru radiografii şi 

de 4 mA la 93 kV pentru radioscopii. 

Aparatul este racordabil la rețeaua de 110, pînă ia 220 V 

curent alternativ, 50 Hz 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECTIA GENERĂIA FARMACEUTICA 
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4106 Aparat Roentgen pentru diagnostic, cu patru vențile pentru două posturi, cu transformatorul şi ven- 
tilele montate în masa de comandă, Aparatul are o masă de comandă automatizată, un stativ 
universal „ Ultrascop Z" (fig. 1), un dispozitiv pentru radiografii în serie (fig. 2), un ecran fluorescent 
de 35,6X35,6 cm şi o masă Potter-Bucky. Posturile sînt prevăzute cu cupole şi cu tuburi cu anod 
rotativ, în ulei, cu două focare de 20/40 kW sau 30/50 kW sau cu tuburi cu anod greu de 2/10 kW. 
Consumul este de 500 mA la 80 kV şi 

de 400 mA la 100 kV 

Aparatul este racordabil la rețeaua de 220 sau 380 V curent alternativ, 50 Hz 
4106 Acelaşi aparat ca la 4106, însă cu posibilitatea de a genera şi raze dure 

Pa e) Y SĂNĂTĂŢII 
DIRECTIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 
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4107 

4107 Dispozitiv pentru microradiografie, adaptabil la aparatul Roentgen. 

Dispozitivul este compus dintr-o coloană port-tub şi o piramidă 

montată pe o coloană mobilă, tubul şi piramida fiind legate so- 

| lidar printr-o bară metalică care permite mişcările sincrone ale 

piramidei şi ale cupolei; el are de asemenea un ecran special şi o 

cameră pentru microradiograție de 31X31 mm, cu obiectiv Zeiss 

R-Biotar 1: 1,5 f==75 mm, pentru film neperforat de 35 mm lățime. 

Se pot utiliza filme pînă la 50 m lungime, echivalente cu 

1400 microradiografii 

a aa 
DIRECȚIA GENERĂTA FARMACEUTICA 
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4108 Dispozitiv pentru tomografie, adaptabil la aparatul 

Roenigen, cu consum corespunzător. Siativul port- 

tub este montat pe două coloane fixate de podea şi 

de aparat. Dispozitivul este prevăzut cu un seriograf, 

cu un sistem pentru stabilirea straturilor şi cu unul 

peniru radioscopii, fiind racordabil la reteaua de 220 V 

curent alternativ 

ra 

SĂNĂTĂŢII 
A FARMACEUTICA 

MINISTERUL 
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4109 

4109 Aparat Roentgen monobloc, pentru terapie superficială în derma- 

tologie, cu o masă de comandă, un staliv mobil, o masă de 

tratament şi o serie de filtre: patru filtre AL de 0,5; 1, 2 şi 

3 mm grosime şi un filtru CU de 0,Î mm grosime. Aparatul 

are o serie de tuburi din sticlă de plumb, cu deschiderea de 1, 

2, 3, 4, 6, 12 şi 20 mm diamehu şi o serie de tuburi pentru 

radiaţii la distanțe mici cu deschiderea de 1, 2 şi 4 mm diametru 

Consumul este de 3 mA la 80 kV 

de 4 mA la 60 kV 

de 6 mA la 35 kV 

Aparatul este racordabil la rețeaua de 220 V curent alternativ, 50 Hz 

DIRECȚIA GENERATA FARMACEUTICA 

EC IUIRAA LEIRAS SER 
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4119 

4110 

Aparat Roentgen pentru terapie profundă, cu intesitate 

constantă, avînd un stativ coloană şi o cupolă cu tub 

în ulei, generatorul de înaliă tensiune fiind prevăzut 

cu un stabilizator de curent 

Consumul este de 20 mA la 200 kV. Aparatul este 

racordabil la rețeaua de 220 sau 380 V curant 

alernativ, 50 Hz 

ÎN 
MINISTERUL sani rarii 

DIRECȚIA GENERĂLA FARMACEUTICA == 
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Masa de comandă 

4111 Aparat Roentgen peniru terapie Chacul, compus din: o masă de comandă 
cu instrumente de măsurat, un transformator de înaliă tensiune, un stativ- 

coloană cu cupolă şi tub mobil în toate direcţiile, precum şi din următoarele 

accesorii: trei tuburi de iradiere şi un suport pentru tub. Consumul este de 

8 mA la kV. Aparatul este racordabil la reteaua de 120 sau 220 V curent 
alternativ, 50 Hz 

TREE OEI 
DIRECTIA GENERATA FARMACEUTICA 
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4114 Ecran pentru radioscopii, cu o placă de sticlă de plumb şi o folie fluorescentă, cu ramă de lemn 

sau de metal şi cu apărătoare de cauciuc plombat, pentru miini; dimensiunile foliei sînt de 30.40 cm 

sau 40X40 cm 

4115  Sticlă de plumb pentru ecrane, cu dimensiunile de 30X40, 40X40 sau 35,6X 35,6 cm 

4116 Folie pentru microradiograții, cu granulaţie specială şi cu dimensiunile de 40X40 cm 

4117  Cupolă VEM tip „KF“ pentru diagnostic, cu protecţie integrală, cu tubul izolat în ulei, cu unul sau 

două focare de 6, 10, 2/6 sau 2/10 kW şi cu cablurile de înaltă tensiune de 3 sau 4 m lungime 

Cupolă VEM pentru terapie profundă, cu protecție integrală, cu tubul izolat în ulei, cu răcire prin 

circulaţie de ulei (motopompă), cu cablurile de înaltă tensiune de 4,5 m lungime şi cu furtunuri de 

răcire peniru asigurarea circulaţiei uleiului 

4118 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECȚIA GENERĂTA FARMACEUTICA == 
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4120 RG 130 Tub Roentgen pentru d=> 

cu un focar liniar (fig. 1) 

RG Do 45/130 Tub Roenigen 

diagnostic cu două focare liniare - 

— utilizare: focarul de 45 — = 

radioscopiile şi radiograțiile de — 

fină, în special la radiografia c"= 

focarul de 130 — la toaie 

scopiile, radiografiile de struc-_ 

special la radiografia coloane 

brale, a bazinului, a _rinich = 

vezicii 

— adaptabil la: aparatele R- 

peniru diagnostic, cu insa =e 

înaltă tensiune neprotejată, 

făcîndu-se în cupole de sticlă ce 

sau de material izolant 

— răcirea: cu aer 

— tensiunea de lucru: 100 kV. 

4121  MRG 130 Tub Roentgen pentru = =3 
cu un focar liniar 

MRG 220 Tub Roentgen peniru c =2 

cu un focar liniar 

— utilizare: la toate radiosc: e 

radiograțiile de structură, îr 

la radiografia coloanei verte= 

bazinului, a rinichilor şi a vezz 

— adaptabil la: aparatele cu -- 

de înaltă tensiune neprotejc:= 

iarea făcîndu-se prinir-un cor 2 

terial izolant 

— răcirea: cu apă sau aer 

— tensiunea de lucru: 100 kV__ 

4124 - 4423 4122 MRG Do 45/130 Tub Roenige- 

diagnostic cu două focare linicre 

— utilizare: focarul de 45 — la toate radioscopiile şi radiograțiile de structură fină, în special = 
grafia craniului; focarul de 130 — la toate radioscopiile şi radiografiile de structură, în szaca 

radiografia coloanei vertebrale, a bazinului, a rinichilor şi a vezicii 

mai adaptabil la: aparatele cu instalaţie de înaltă tensiune neprolejată, montarea făcîndu-se prin 
de material izolant 

— răcirea: cu apă sau aer 

— tensiunea de lucru: 100 kVra 

4123 MRG Do 45/220 Tub Roentgen pentru diagnostic cu două focare liniare 
utilizare: focarul de 45 — la toate radioscopiile şi radiografiile de structură fină, în specia = 
grafia craniului; focarul de 220 — la toate radioscopiile şi teleradiograțiile plămînulu:  ş 
precum şi la radiografiile stomacului, intestinului şi duodenului, prin diafragmă antidifuzoare 

= adaptabil la: aparatele cu instalaţie de înaltă tensiune neprotejată, montarea făcîndu-se prri= = 
de material izolant 

— răcirea: cu apă sau aer 

— tensiunea de lucru: 100 kVua, 

4124 Con de material izolant pentru fixarea la stativ a tuburilor Multix MRG Do 451130, 45/220 şi MRG :î: + 

E NAINISTERUL OO sani rai 
DIRECTIA GENER A FARMACEUTICA = 
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4125  ER 20 M Tub Roenigen pentru diagnostic, 

cu un focar 

— utilizare: la radioscopii pulmonare, la 

radiografii ale trunchiului şi la radio- 

grafii pulmonare la 1 m distanţă 

ai adaptabil la: aparatele Siemens Me- 

ganos şi la cupola Telix 

— răcirea: cu aer, cu ventilator 

— tensiunea de lucru: 60 kVrax 
4126 DRG Do 45/130 Tub Roentgen pentru 

diagnostic, cu două focare 

— utilizare: focarul de 45 — la ioaie 

radioscopiile şi radiograțiile de struc- 

tură fină, în special la radiografia 

craniului 

focarul de 130 — la toate radio- 

scopiile şi radiografiile de structură, 

în special la radiograția coloanei ver- 

tebrale, a bazinului, a rinichilor şi a 

vezicii 

— adaptabil la: cupola Siemens Tuto P 

4125 4126 - 4127 — răcirea: cu aer, cu veniilator 

— tensiunea de lucru: 100 kV, 

4127 DRG Do 45/220 Tub Roentgen pentru diagnostic, cu două focare 

— utilizare: focarul de 45 — la toate radioscopiile şi radiografiile de structură fină, în special la 

radiografia craniului 

focarul de 220 — la toate radicecopiile şi teleradiografiile plăminului şi ale inimii, precum şi la 

radiografii ale stomacului şi intestinului, prin diafragma antidifuzoare 

— adaptabil la: cupola Siemens Tuto P 

— răcirea: cu aer, cu ventilator 

— tensiunea de lucru: 100 kV 

MINISTERUL E SĂNAĂATAŢII 
DIRECTIA GENERATA FARMACEUTICA 
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4128 

4129 

4130 

ER 10 5 Tub Roentgen pentru diagnostic, pentru cupola în ulei 

utilizare: la radioscopii de control simple, la radiografii dentare şi chirurgicale, la rade= 

pulmonare şi ale inimii la 70 cm distanţă 

adaptabil la: aparatul Sferix 

răcirea: cu ulei 

tensiunea de lucru: 60 kVimax în ulei 

ERG 15 & Tub Roentgen pentru diagnostic, pentru cupola în ulei 

utilizare: la radioscopii de control simple, la radiografii chirurgicale şi pentru diagnostic 

adaptabil la: aparatul Siemens lanternă 

răcirea: cu aer, cu ventilator 

tensiunea de lucru: 60 kV max în ulei ad 

ERG 20 5 Tub Roentgen pentru diagnostic, pentru cupola în ulei 

utilizare: la radioscopii pulmonare, la radiografii ale trunchiului şi la radiografii pulmonare la Î m ce :-=—= 

adaptabil la: aparatul Siemens Meganos şi la cupola Tuto, în ulei 

răcirea: cu ulei 

tensiunea de lucru: 60 kV max în ulei 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECIIA GENERATA FARMACEUTICA 
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4131 4132 

4131 Tub Roentgen peniru diagnostic, pentru cupola în ulei 

— utilizare: la radioscopii de control simple, la toate radiograțiile chirurgicale şi peniru diagnostic 

— adaptabil: ERG 25 5 la aparatul Siemens-lanternă şi 

ERG 25 sk la aparatul VEM Durix 

— răcirea: cu aer 

— tensiunea de lucru: 75 kVo> în ulei 

4132 ERG 80 5 Tub Roentgen pentru diagnostic, peniru cupola în ulei 

— utilizare: la toate radioscopiile şi la toate radiogratiile, în special la iocie rediografiile irunchiului 

— adaptabil la: aparatul Siemens Roentgen Kamera 

—— răcirea: cu aer 

— tensiunea de lucru: 90 kVua> în ulei 

4133 Tub Roentgen peniru diagnostic, peniru cupola în ulei 

— utilizare: la toate radioscopiile şi radiogratiile de siructură, în speciol la radiografia coloanei 

vertebrale, a bazinului, a rinichilor şi a vezicii 

— adaptabil: ERG 130 5 la cupola Siemens Tuto, peniru diagnostic (fig. 1) şi 

ERG 130 sk la cupola VEM în ulei (fig. 2) 

— răcirea: cu ulei 

— tensiunea de lucru: 100 kVuas în ulei 

ES MINISTERUL N VSANALAȚII| = 
DIRECŢIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA = 
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4135 

4136 

Tub Roentgen pentru diagnostic, cu două focare, pentru cupola în ulei 

Tub Roentgen pentru diagnostic, cu două focare, pentru cupola în ulei 

4134 Tub Roentgen peniru diagnostic, ce-a 

cupola în ulei 

— utilizare: special pentru microradicaraai 

— adaptabil la: aparatele de micx= 

diografii: 

ERG 220 5 pentru cupola Sie-ex 

în ulei (fig. 1) şi 

ERG 220 sk pentru cupola vEW 

în ulei (fig. 2) 

— răcirea: cu ulei 4134 - 4135 - 4136 

— tensiunea de lucru: 100 kV o = -e 

utilizare: focarul de 45 — la toate radioscopiile şi radiografiile de structură fină, în spet > z 

radiografia craniului 

focarul de 130 — la toate radioscopiile şi radiografiile de structură, în special la radizzrna 

coloanei vertebrale, a bazinului, a rinichilor şi a vezicii 

adaptabil la: orice aparat Roentgen peniru diagnostic cu următoarele cupole: 

ERG Do 45/130 s la cupola Siemens Tuto, pentru diagnostic (fig. 1) 

ERG Do 45/130 sk la cupola VEM în ulei (fig. 2) 

răcirea: cu ulei S 

tensiunea de lucru: 100 kV max în ulei 

utilizare: focarul de 45 — la toate radioscopiile şi radiograțiile de structură fină, în spec = e 

radiografia craniului 

focarul de 220 — la toate radioscopiile, teleradiografiile plăminului şi ale inimii, precur ș = 

radiografiile stomacului, ale intestinului şi duodenului, prin diafragmă antidifuzoare 

adaptabil la: orice aparat Roentgen pentru diagnostic cu următoarele cupole: 

ERG Do 45/220 5 la cupola Siemens Tuto, pentru diagnostic (fig. 1) 

ERG Do 45/220 sk la cupola VEM în ulei (fig. 2) 

răcirea: cu ulei 

tensiunea de lucru; 100 kVuo, în ulei 

TINE SLI, AERUL SIU 
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4138 4139 

4138 P 20 Tub Roentgen Pantix cu anod rotativ, pentru diagnostic 
P 40 Tub Roentgen Paniix cu anod rotativ, pentru diagnostic 

— utilizare: P 20 — la toote radioscopiile şi la toate radiografiile, în special la radiografiile de 
structură fină 

P 40 — la toate radioscopiile şi la toate radiografiile, în special la radiograțiile plăminului şi 

ale inimii, precum şi la teleradiograțiile stomacului şi ale duodenului, prin diafragma antidițuzoare 
— adaptabil la: cupola Siemens-Tuto Pantix 

—— răcirea: cu aer 

— tensiunea de lucru: 90 kVma, la aparatele cu şase ventile şi 

100 kV ax la toate celelalte aparate 

2139 P 20 o Tub Roentgen Pantix cu anod rotativ, pentru diagnostic 
P 40 5 Tub Roentgen Pantix cu onod rotativ, pentru diagnostic 

— utilizare: P 20 6 — la toate radioscopiile şi la toate radiograțiile, în special la radiogratiile de 
structură fină 

P 40 s — la toate radioscopiile şi la toate radiograțiile, în special la radiografii ale plăminului 
şi ale inimii, precum şi la teleradiografii ale stomacului şi ale duodenului, prin diafragma antidițuzoare 

— adaptabil la: cupola VEM, pentru tub cu anod rotativ în ulei 

— răcirea: cu ulei 

— tensiunea de lucru: 90 kV max la aparatele cu şase ventile 

100 kViaa, la toate celelalte aparate 

MINISTERUL EYE SANAĂATA ŢI | 
DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICĂ 
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4141 

4142 

4143 

4141 

MR 120/3 Tub Roentgen pentru terapie superficială 

N 

N 

adaptabil la: aparatele cu instalație de înaltă tensiune 
neprotejată 

răcirea: cu aer 

tensiunea de lucru: 90 kV ua la aparatele fără ventil, 

100 kV aa, la aparatele cu un ventil, 120 kV „a la apa- 

ralele cu două şi patru ventile 

100/5 Tub Roentgen pentru terapie 
utilizare la: tratamente intravaginale după metoda 
Schaefer-Witte 

adaptabil la : cupola specială Siemens 
răcirea: cu apă 

tensiunea de lucru: 100 kV „os 

60/8 Tub Roentgen pentru terapie superțicială (Chaoul) 
utilizare: la tratamente antiinflamatorii 

adapiabi! la: cupola specială Siemens Monopan 
răcirea: cu apă 

tensiunea de lucru: 60 kV 

Aparate Roenigen şi accesorii 

mm 

mie * rata sere va 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECTIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 
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4146 

4144 T Ill/4 Tub Roentgen pentru terapie 
profundă 

— adaptabil la: aparatele Roentgen 

pentru terapie profundă, cu in- 

stalație de înaltă tensiune ne- 

protejată 

— răcirea: prin iradiere 

— tensiunea de lucru: 200 kV max 
4145 DEW 200/15 Tub Roentgen Doglas, pentru terapie profundă 

— adaptabil la: cupola Siemens Tuto T şi Stabilivolt 
— răcirea: cu ulei 

— tensiunea de lucru: 200 kV a, 
4146  EW 200/30 o Tub Roenigen Bombix în ulei, pentru terapie profundă 

— adaptabil la: aparatul Siemens Bombe 
— răcirea: cu ulei 

— tensiunea de lucru: 200 kV rox 

MANI STER.U4 SĂNĂTĂŢII i 
DIRECI!IA GENERĂTA FARMACEUTICA 
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! 4147 Intra 7511 Tub Roentgen pentru diagnostic 

— utilizare: la toate radiografiile chirurgicale 

— adaptabil la: aparatul Medix 

— răcirea: cu aer 

h — tensiunea de lucru: 68 kVrax 

! 4148 Meta Don 3 Tub Roentgen pentru diagnostic cu un focar liniar 

de 3 kW 

| Meta Don 6 Tub Roentgen pent:u diagnostic cu un focar liniar 

de 6 kW 

Meta Don 10 Tub Roentgen pentru diagnostic cu un focar 

liniar de 10 kW 

Meta Don 3/6 Tub Roentgen peniru diagnostic cu două focare 

liniare de 3 kW şi 6 kW 

Meta Don 3/10 Tub Roentgen peniru diagnostic cu două focare 

liniare de 3 kW şi 10 kW 

— adapiabil la: aparatele Roentgen peniru diagnostic Mesa 

Meta cu cupola Chirana în ulei 

4149 Meta Dot Tub Roentgen „pentru diagnostic, pentru aparate de 

Roentgen dentare, în ulei 

—— tensiunea de lucru: 65 kV, 

E —MINISLERUIL ($) SĂNĂTĂŢII 
DIRECTIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 
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4152 

4151  Ventil peniru diagnostic, avînd răcirea cu aer 

V 150/502 p — cu anod în formă de placă (fig. 1) 

V 150/502 + — cu anod în formă de clopot (fig. 2) 

— adaptabil la: aparatele Heliophos şi Tuto-Heliophos pînă la 300 mA, 

Veniil Gross-Heliodor şi Pandoros (pariea diagnostic) 

— tensiunea de lucru: 150 kV max | 

4152  Ventil peniru diagnostic, avind răcirea cu aer 

V 150/1502 p — cu anod în formă de placă 

= adaptabil la: aparatele Tridcros şi Neo-Poliphos 

— tensiunea de lucru: 150 kV 

= E MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
Ă FARMACEUTICA4 DIRECȚIA GENER 
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4155 

a 
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4154 4155 

Ventil pentru diagnostic, avînd răcirea cu ulei 

V 120/800 +5 cu anod în formă de clopot (fig. 1) 

V 120/801 15k cu anod în formă de clopot (fig. 2) 

— adaptabil: V 120/800 tă la aparatul Heliophos-Standard şi Heliophos Tu 

V 120/801 t5k la aparatul Kostix C şi F 

— tensiunea de lucru: 120 kVaax 

Ventil pentru terapie, avînd răcirea cu aer 

V 230/802 p cu anod în formă de placă 

— adaptabil la: aparatul Stabilivolt 

— tensiunea de lucru: 230 kVrnax 

DIRECTIA GENERĂTA FARMACEUTICA 
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Dozimetru Hammer peniru dozarea raze- 

lor X la roentgen-terapie, (fig. 1) av înd 

un releu (fig. 2) şi un dispozitiv pentru 

ANEI PMI dozării. Dozimetrul poate avea 

următoarele camere: 

a) pentru raze moi (în terapie superțicială) 

funcţionînd la o tensiune de 30 la 100kV 

b) peniru raze limită, funcţionînd la o ten- 

siune de 8 la 12 kV 

c) pentru terapie de contact Chaoul 

d) pentru terapie profundă 

Criptoscop cu ecranul de 13X18 cm, 

pentru radioscopii în camere luminate, la 

patul bolnavului şi în sala de operație, 

în special pentru aparate transportabile 
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4158  Diafragmă antidifuzoare Potter-Buck, m 
| 

tru absorbţia razelor difuzate şi Batai 

de radiografii bogate în contraste 

4159  Grilă antidifuzocre peniru radiose:2 d 

radiografii, cu dimensiunea de 3: 4 

sau 35,6X 35,6 cm, în ramă re = 

4160 Masă urologică pentru radiograții „= a 

cu telescop, acționată în diverse = 

de un motor 

O Da = 
————O—£——O—£—O—O—£O—O£O—£—£—£—£—£—£—>—>—>—>—>=>=>== DIRECȚIA GENER A FARMACEUTICA 
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4162 

4165 

4166 

41 66a 

4165 - 4166 

Casetă pentru radiograții, pentru filme 

de 9X12, 13X18, 18X24, 24X30, 
15X40, 30X40 sau 35,6X.35,6 cm 

Ecran întăritor, perechi de 9X.1 2, 13X18, 

18X.24, 24X 30, 1540, 30X40 sau 
35,6 X 35,6 cm 

Ramă din oţel inoxidabil sau din material 
plastic, servind la fixat filmele în timpul 

developării şi uscării, peniru filme de 

9X12, 13X18, 18X24,  24X30, 

15X 40, 30X40 sau 35,6X 35,6 cm 

Clemă pentru fixat filmele în timpul deve- 

lopării şi uscării 

Negatoscop pentru examenul filmelor, 

pînă la formatul de 40X40 cm, cu posi- 

bilităţi de reglare a cîmpului şi a inten- 

sităţii luminii 

Tanc de developat filme, compus din 

patru vase: unul pentru developat, unul 

pentru fixat şi două pentru spălat, cu 

capace şi suport 

Lampă peniru cameră obscură, de montat 

în perete, cu o placă din sticlă mată şi 

un bec roşu 

Becuri roşii peniru camera obscură, de 

25 W, 110 sau 220 V 

SĂNĂTAŢII MINISTERUL ($) 
DIRECTIA GENER A FARMACEUTICA 
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4167 

3 4167 

4168 

4169 

4170 

4171 

NA 
4172 

MINISTERUL 
DIRECȚIA GENER 

Aparate Roentgen şi accesorii iai 

4170 

Filme Roentgen, în cutii a 20 sau 25 de 5.:-— 

de 9x12, 13X18, 18X24, 24X30, 15 - 

30X40 sau 35,6X 35,6 cm 

Filme fluorapid pentru microradiografii, de 33 — 

lăţime, perforate sau neperforate, în cutii a 50 - 

Filme Roentgen dentare, în cutii a 20 de ceea 

de 3X4 sau 4X5 cm 

Ochelari pentru acomodare şi adaptare, cu lentile == 

Şorţ protector contra razelor Roentgen, din c=-- e 

plombat, cu echivalentul de plumb de 0,2 -- z: 

80 kV şi cu curele de fixare 
| 

Mănuşi protectoare conira razelor Roentger, == - 

plur= pă cauciuc plombat, cu echivalentul de 

0,2 mm la 80 kV 

SĂNĂTĂŢII 
A FARMACEUTICA 
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4173 

4173 Aparat pentru raze ultrascurte, cu lungimea de undă 

de 6-12 m şi cu puterea maximă de 450 W. 

Aparatul este adaptabil la rețeaua de 110-220 V 

curent alternativ şi are următoarele accesorii: o pe- 

reche de braţe pentru electrozii de sticlă, o pereche 

de cabluri de legătură şi trei perechi de electrozi de 

sticlă de 172, 85 şi 42 mm diametru 

nt i 

Ca O 
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CTE) iz 
mm ad 

4179 - 4182 

a hj d, 

4174  Electrod condensator din cauciuc, cu placă de pislă. Dimensiun:: 

270 180 140 80 500 mm lungime 

180 120 80 60 60 mm lăţime 

4175 Bandă de cauciuc, cu butoni pentru fixarea electrozilor 
4176  Electrod de condensare pentru ultrascurte, din sticlă, cu diametrul plăcii de 172, 150 

85 sau 42 mm 

4177  Electrod vaginal pentru ulirascurte 
4177a Electrod spirală peniru tratamente în cîmpul magnetic 

4178 Cabluri de legătură 

4179  Lampă pentru raze ultrascurte Tesla T 329 Î, pentru aparatul de ulirascur'e Chirana ş 
Siemens Isotherm 

4180  Lampă pentru raze ultrascurte G.R. 1, pentru aparatul Siemens Uliratherm 
4180a Lampă pentru raze ultrascurie S.R.S. 09, pentru aparatul Radio Popular 
4181  Lampă pentru raze ultrascurte O. 0. O. 150/3000, peniru aparatul Chirana 
4182  Lampă pentru raze ultrascurie Ţ.S. 41, pentru aparatul Elmed 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECȚIA GENERĂTA FARMACEUTICA 
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4183 

4184 

4185 

4186 

4187 

337 Aparate electromedicale 

4484 4185 

4186 4187 

Lampă pentru raze ultraviolete, de 500 W, pe stativ mobil, cu trans- 

formator, adaptabilă la rețeaua de 120 sau 220V curent alernativ 

Lampă pentru raze uliraviolete, de 300 W, model de masă, cu 

transformator, adaptabilă la rețeaua de 120 sau 220 V curent 

alternativ 

Bec pentru lampa de raze ultraviolete, de 500 sau 300 W 

Ceas semnalizator pînă la 60 minute 

Ochelari de protecţie contra razelor ultraviolete, peniru copii şi adulţi 

EEE RIA AER 
DIRECŢIA GENERATA FARMACEUTICA == 



338 

4188 

4189 

4190 

4191 
4192 

4181 
Aparate electromedicale 

TITI 

um == 

ai a 

fn fi 3 0) 
' Uri - 

Lampă pentru raze infraroşii, pe stativ mobil, adaptabilă la rețeaua de 120 
sau 220 V curent alternativ, cu bec de 1000 W 

Lampă pentru raze infraroşii, model de masă, adaptabilă la reteaua de 120 
sau 220 V curent alternativ, cu bec de 500 W 

Lampă pentru raze intraroşii, model de masă, adaptabilă la reţeaua de 120 
sau 220 V curent alternativ, cu bec de 300 W 

Bec pentru lampa de raze infraroşii de 1 000, 500 sau 300 W şi 120 sau 220 V 
Baie patrucelulară cu cîte două băi de portelan, peniru miini şi picioare, cu 

electrozi de cărbune, adaptabilă la aparatul de curent galvanic (continuu) şi 
faradic (de impuls) 

MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII 
== DIRECTIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 



Aparate eleciromedicale - 339 

Baie electromedicală „Stangerbad” pentru 

băi galvanice, avind o cadă specială de 

lemn îmbrăcată cu tablă emailată, elec- 

trozi de grafit, o masă de comandă şi 

următoarele accesorii: 

3 electrozi diferiţi 

Î perie pentru masaj electric 

| _reostat 

1 aparat pentru cataforeză 

Cronaximetru pentru stabilirea precisă a 

capacităţii funcţionale a nervilor şi a 

muşchilor 

Aparat combinat pentru terapie prin elec- 

troşoc şi electronarcoză, adaptabil la 

rețeaua de 120 sau 220 V curent al- 

ternativ 

MINISTERUL 
DIRECTIA GENER 

SĂNĂTĂŢII 
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4196 Aparat pentru electrochirurgie şi electrococz_ 

(bisturiu electric), adaptabil la rețeaua de 120-222 

curent alternativ 

Puterea maximă de utilizare la bisturiu este de 27: 

Aparatul are un miner port-cuțit, trei cuțite = 

electrod 

4197 rusă peniru elecirochirurgie şi electrocoagulc-e 

două mînere şi o serie de electrozi peniru cocz- 

anse, bisturii şi ace 

4198 Aparat Pantostat pentru electroterapie, cara = 

furniza următoarele forme de curent: galvanic (ec-- 

sinusoidal, dreptunghiular şi faradic (de impuls 

siunea de alimentare poate fi de 120, 152 

sau 220 V. Aparatul este prevăzut cu urmă-=2> 

accesorii: 

a) 1 electrod de plumb de 50X28X1,5 r- 

de me m m BOBO Dim 
1 m PI R „ 170x85X1,5 —-— 

b) 1 electrod de încălzire sferic, de alamă ni:- 

de 20 mm diametru 

c) 1 electrod dreptunghiular, de alamă n <-= 

de 50X35X8 mm 

1 electrod dreptunghiular, de alamă n :- 

de 70X50xX8 mm 

d) 1 miner izolat peniru electrozi, fără în:rs-_= 

e) 1 miner izolat pentru electrozi, cu între” = 

4198 f) 2 conductoare de cauciuc, de 1,25 m -- 

== Da e De 
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4200 | 

4200 Baie de lumină partială, pliantă, cu 8-12 becuri cu filament de 

cărbune, cu cablu şi fişă 

4201 Baie de lumină totală, cu 24 de becuri cu lilament de cărbune, 

cu întrerupătoare în serie, termometru, cablu şi fişă 

4202 Becuri cu filament de cărbune de 12-25 W, 120 sau 220 V 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECTIA GENERALA FARMACEUTICA 
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4501 4502 4503 

4501 

4502 

4503 

4504 

4505 
4506 

4506 4507 

Aparatul este compus din: Î vas de nivel pentru mercur 

de sticlă; 1 termometru pentru mantaua de sticlă şi spirale 
4507 Aparat Van Slyke pentru determinarea pe cale volumetrică a amino-acizilor. Aparaiul, mor:= 2 

staliv de metal, este compus din: 1 dispozitiv de agitare, adaptabil la motor; 1 biuretă pe”:". za 
de 150 ml capacitate, gradat de la 0 la 40, divizate în 1/10 ml; 1 vas pentru reacție ze 1 mi 
capacitate, cu diviziuni de 1/10 ml; 1 pipetă de absorbție; 1 bulă de nivel de Arca 250 ml: * m 
de metal cu trei cleme şi un dispozitiv de agitare 

= MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA 

4588 

4504 4503 

Aparat Soxleih pentru extracții, c- 

balon de 100, 150, 200, 250 sau 32 sad 
capacitate 
Aparat pentru analiza apei cu xile 

del Dean Stark, compus din: Î bz:- za 

şii! normal 29, de 500 ml cap=: = 
1 tub gradat cu şlif normal 29, de “2 af 
capacitate, divizat în 1/10 ml; * m 
gerent Mohr cu şlif normal 29, =. 
gimea manialei de 200 mm 

Aparat micro-Kjeldahl, model Prez :m= 

îru determinarea azotului şi a "2 

sînge, compus din: 1 balon cu şli = = 
12; 1 cap de distilare cu şlifnor-= 2: 
1 refrigerent cu şli' normal 12; * -_< a 
bule cu şlif normal 12 
Aparat Van Slyke, pentru deter- = 

rezervei alcaline în sînge. Apare- 

montat pe o placă de lemn c. : 

peniru fixarea pe stativ 

Biuretă Van Slyke 

Aparat Van Slyke, cu motor, ze 

determinarea pe cale manometrică = a 

zelor în sînge (oxigen, acid ss 

oxid de carbon şi nitrogen), e -ezamempi 

alcaline, a glucozei şi a ureei *- : a 8 

cu tub de cauciuc; Î biuretă c_ —cmmi 

de sticlă 
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4508 

1 tub cu cinci robinete 

1 biuretă emailată, cu manta 

1 vas pentru absorbţie, fără țevi 

2 vase pentru absorbţie, cu țevi 

1 vas pentru absorbţie, cu țevi, cu spirale 

de cupru 

1 tub cu două robinete 

1 biuretă emailată, cu manta 

1 vas de absorbţie, cu tub capilar 

3 vase de absorbţie, cu serpentină 

1 pipetă pentru ardere 

4510 Aparat, model Henderson-Haldane-Nov 

stativ de lemn şi compus din: 

1 microbiuretă cu robinet 

1 tub de control, bifurcat 

| 
| 

| 

1 manta pentru apă 

1 pipetă de absorbție, pentru bioxid de 

carbon 

4509 

Aparat, model Orsat-Lunge, pentru analiza gazelor, montat în ladă de lemn şi compus din: 

1 sticlă de nivel 

1 tub pentru vată de sticlă 

1 balon Scheibler 

1 pară aspiratoare de cauciuc 

1 tub de azbest-paladiu 

1 lampă de spirt din alamă 

4509 Aparat, model Orsat-Hahn, montat în ladă de lemn, pentru analiza gazelor, compus din: 

1 sticlă de nivel 

1 bulă Scheibler 

Î pară aspiratoare de cauciuc 

î rezistență reglabilă 

Y. pentru analiza gazelor respiratorii, montat pe un 

pipetă de absorbţie, pentru oxigen 

cilindru cu fund rotund 

pipetă de ardere 

vase de nivel 

Ea i Eat robinet de scurgere, pentru tubul de control 

MINISTERUL Y sSĂNĂTĂ ŢI | == 
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pă 

4511 

4512 

4513 

4514 
4515 

4512 4513 4514 4545 

Aparat, model Widmark, peniru determinarea alcoolului în sînge, compus din: 24 baloc-e ze 
microdistilare, de 60 ml capacitate; 24 piese pentru microdistilare; 1 stativ de lemn; * 
capilară de 0,1 şi 0,2 ml; 3 mtub de cauciuc de 3 mm diametru; 1 biuretă cu robinet de “ 
divizată în 1/20; 1 pipetă; montura la aceasta, cu şurub de fixare; 1 pipetă volume-- == 
0,5 ml capacitate; | cilindru gradat, cu cioc, de 25 ml capacitate; 1 pilnie de 45 mm = =—u 
1 baie de apă, din cupru cu nivel constant, cu serpentină de încălzire şi cu suport peniru 22 : == 
Aparai de distilare cu relrigerent în formă de pară, cu capacitatea balonului de 1 2 4 = 

şliful normal al balonului 29 29 6£ =: 
Aparat Kipp, pentru prepararea hidrogenului sulfurci, de 250, 500, 1 0C0, 1500, 2000 — == 
citate, cu tubu'ură la bază, cu robinet şi piîlnie de siguranţă 
Aparat, model Thiele, peniru determinarea punctului de topire, de 35 ml capacitate şi 190 mr _-z 
Aparat pentru determinarea punctului de fierbere, compus din: 1 tub peniru fierbere; Î be - = 
fierbere de 50 ml capacitate; 1 cap peniru fierbere 

MO e 

SS MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
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4516 45417 

4516 Aparat Parmas-Wagner, peniru microdeterminări ale amoniacului, cu şlifuri 

normale, compus din: 

1 balon pentru microdistilare, de 100 ml capacitate 

1 refrigerent 

1 balon descendent, cu robinet 

1 piesă T, cu pilnie de umplere şi robinet 

1 balon cu fund rotund şi cu dop de cauciuc, de 2 litri capacitate 

î pahar cilindric (Berzelius) cu cioc, de 250 ml capacitate 

1 balon cu fund octogonal, de 100 ml capacitate 

2 perechi arcuri 

4517 Aparat Westergreen, pentru determinarea vitezei de sedimentare a globulelor 

de sînge, compus dintr-un suport de lemn şi cinci pipete 

4518  Crioscop model Beckmann, pentru determinarea greutăţii moleculare a solu- 

țiilor fiziologice (sînge, urină, ser, etc.), prin metoda punctului de congelare. 

Aparatul este prevăzut cu un agitator de mînă şi cu un termometru model 

Beckmann, gradat de la +0,5 pină la —5*C divizat în 11100*C 

1 
i 

| 

MINISTERUL 9 SANATĂŢII 
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4519 4520 

4519 Ebulioscop, model Beckmann, pentru determinarea greutăţii mole- 

culare, prin metoda punctului de fierbere, compus din: 

1 stativ de metal, cu două cleme 

1 vas de încălzire, cu azbest 

1 cămaşă pentru abur, cu serpentină de răcire 

1 țeavă de fierbere, cu serpentină de răcire, 

cu şlif normal 19 şi 14,5 

dop de închidere, cu şlif normal 14,5 

lermometru cu şlif normal 19, gradat de la + 5 la + 6'C, 

divizat în 1/100*C 

4520  Hidrotimeitru model Boutron-Boudet, pentru determinarea sărurilor 

de calciu în apă, compus din: 

1 biuretă 

1 flacon gradat de la 10 la 40 ml din 10 în 10 ml 

1 balon de filtrare, cotat la 125 ml 

4521  Ureometru model Kowarsky, pentru determinarea ureei în sînge 

şi în urină 

E MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
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4523 

4524 

4525 

4526 

4527 

4528 

Ustensile de sticlă pentru laborator — 3% 

4524 4525 4526 4528 

Albuminometru Essbach, pentru dozarea albuminei în urină, cu 

dop de cauciuc şi toc de lemn 

Alcoolmeiru cu termometru, cu gradaţii de 0-42, 42-60 sau 

60- 100, divizat în 1/19 

Tub de alungire (alonjă) pentru refrigerent, drept sau curb (fig. 1- 2) 

lungimea totală . . . . . . . . . . 150 200 mm 

diamehul mare . . . . . . . . . . . 20 25 mm 

Baghetă de sticlă peniru hemomeiru 

Baghetă de sticlă, de 150 cm lungime şi 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 

10 mm diametru 

Baie de sticlă pentru colorat lame 

MINISTERU 
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4529 - 4530 

4529 

4530 

4531 

4532 

4533 

4534 

4535 

4536 

4537 

Balon cu fund rotund şi gît scurt şi îngust. Capacitatea: 50, 100, 250, 500, 

750, 1000, 1500, 2500 şi 5000 ml 

Balon cu fund rotund şi git scurt şi larg. Capacitatea: 100, 250, 500, 750, 

1000, 1500, 2500 şi 5000 nl 

Balon cu fund rotund şi git îngust şi lung. Capacitatea: 100, 250, 500, 

750, 1000 şi 2500 ml 

Balon cu fund plat şi git scurt şi larg. Capacitatea: 50, 100, 250, 500, 

750 şi 1000 ml 

Balon cu fund plat şi git îngust şi lung. Capacitatea: 50, 100, 250, 500, 

750, 1000, 1500, 2500 şi 5000 nl 

Balon Kjeldahl, peniru determinarea azotului, în formă de pară, cu fund 

rotund. Capacitatea: 50, 100, 250, 500, 750, 1 000, 1500, şi 2000 ml 

Balon de distilare fracționată Wurtz, cu tub lateral. Capacitatea: 50, 100, 

250, 500, 750 şi 1000 ml 

Balon de distilare Claissen. Capacitatea: 100, 250, 500, 750, 1000 

şi 2 500 ml 

Balon cotat, cu dop rodat. Capacitatea: 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 

1000, 2000 şi 5 000 ml 

RET CIT 
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= «tutte 

4543 4544 - 4545 4540 - 4541 

4540 Borcan de sticlă incoloră, cu dop rodat. Capacitatea: 50, 100, 

250, 500, î 000, 2000, 3000, 5000 sau 10000 ml 

4541 Borcan de sticlă brună, cu dop rodat. Capacitatea: 50, 100, 

250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 sau 10000 ml 

4542 Borcan peniru şoareci: 

înălțimea . . . . . . . . 200 250 300 400 400 mm 

diametrul . . . . . „ „ . 160 220 220 300 400 mm 

4543 Borcan cu tubulură laterală la partea inferioară şi capac. Capc- 

citatea 5 sau 10 | 

4544 Borcan cilindric pentru urină, gradat, cu placă. Capacitatea: 2 | 

4545 Borcan cilindric pentru urină, negradat, cu placă. Capacitatea: 2 | 

4546  Butirometru pentru lapte, cu scară gradată de 0-6, 0-7, 0-8 

sau 0-9 g/1 000 ml lapte 

4547  Butirometru pentru smîntînă 

4548  Butirometru peniru unt 

4546 - 47 - 48 

SĂNĂTĂŢII MINISTERUL 
DIRECȚIA GENERĂTA FARMACEUTICA 
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4549 4550 4551 4552 4555 

4549  Biuretă Mohr, gradată, fără robinet 
i capacitatea: ...... ee aaa 0 ne de deo pa de EU e ata a 10 10 10 25 50 2 să 

| diviza ine e a ih TA III: II PNI 0 Tera 1/50 1]20 1/10 120 110: 
4550  Biuretă Mohr, gradată, cu binale. isi) | 

capacitatea: . . ....... et datote AD EU fa lac st. TI .. 10 10 10 25 50 2 d 

divizat ln 40 ee ap resalBuăză ta pai aaa inst Aa 1/50 120 1110 120 110: 
| 4551  Biuretă Mohr, glet, cu robinet lateral | 

capacitatea . . .. . . . . . . |. cc... . . . .... 10 10 10 25 5 za 
divizată în... sea de di e ste Ai iat ba 1/50 1/20 1/10 1720 1jic 

4552  Biuretă Schellbach, cu robinet ati cu peretele din spate emailat şi cu dungă albastră 
capacitatea: ....... o tei ca 10 10 10 25 25 30 50 100 
divizată în: , ED e a 1/50 120 1/10 1/20 17110 1/10 1/10 15 

4553  Biuretă Schellbach. cu robinet lateral, cu peretele din spate emailat şi cu dungă albastră 
capacitatea: . . .... dia ră aia d a 10 _10__ 10 25 25 30 50 10C 
dwvizată în .,..... si id Er, 1/50 120 1/10 1/20 17/10 1/10 110 15 

4554  Microbiuretă Bang, cu robinet lateral, pe picior de lemn 
capacitatea: . . .«  . . .  . . 1. . . . .. . o. . .. 2 2 3 3 See e. ei 

divizată în: Si sa 9 aie tar a za cae ai dai buri Ig ded că 1/50 1/100 1/50  1/100 1; 50 08 
4555  Biuretă Pellet, cu salină, cu un flacon de 2 litri, cu şlif normal 29, cu o pară de ca.-.:: 

robinet între biuretă şi flacon 

capacitatea biurete: . . goe cdti fat Mal an Ra e A af 8 mat 2 da, d ae 0 a ali td 10 25 - 
clatite at iti aan Satra a Gata cui 8 de, air îi cate a toat dA 1720 1-2 

e 

E MINISTERUL EYP sANATĂŢII : 
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— Ustensile de sticlă pentru laborator 

UDAT Ir 

IRI 

Capsulă de sticlă de formă semisferică, cu cioc. Diametrul: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 

250, 300 sau 400 mm 

Cristalizor cu fund plat şi cioc. Diametrul: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 

140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 240, 260, 280 sau 300 mm 

Cristalizor fără cioc. Diametrul: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 

160, 170, 180, 200, 220, 240, 260, 280 sau 300 mm 

Cristalizor dreptunghiular cu capac şlețuit, de 220 mm lungime, 140 mm lăţime şi 70 mm înălţime 

Cilindru negradat, pentru densimetru 

înălţimea pu, 150 200 250 300 350 400 450 500 600 mm 

diametrul felia în dle ABÂt e oi ola dez îti Ta 30 32 35 38 40 44 47 50 60 mm 

Cilindru gradat, cu talpă şi cioc. Capacitatea: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, î 000, 2000 ml 

Cilindru gradat, cu dop rodat. Capacitatea: 10, 25, 50, 100, 200, 250, 300, 500 750 1000, 

1500 sau 2000 ml 

Clopot pentu microscop, de 430 mm înălțime şi 280 mm dimmetru 

Cutie de sticlă, de formă joasă 

diametrul . . . . . e e au 80 100 120 140 160 180 200 mm 

înălțimea . . . . pu 40 50 60 70 80 90 100 mm 

Cutie pentru vată, de formă înaltă 

diametrul . . . . . . o e eu ue 80 100 120 140 160 180 mm 

înălțimea . . . . . . . ea 100 150 170 190 240 300 mm 

FIII CUR. APESE 
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Divizare Fuchs Rosenthal (mărite == = 

4567  Celulă pentru numărătoarea globulelor de sînge în cimp luminos, 

cu divizare model Thoma 

4568  Celulă pentru numărătoarea globulelor de sînge în cîmp luminos 

şi întunecat, cu divizare model Birker, fără fixator 

4568a Celulă pentru numărătoarea globulelor de sînge în cîmp luminos 

şi întunecat, cu divizare model Burker, cu fixator 

4569  Celulă pentru examenul citologic al lichidului cefalo-rachidian, 

cu divizare model Fuchs-Rosenthal 

4570  Celulă pentru numărătoarea globulelor de sînge, cu divizare 

model Goraev 
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4571 4573 4576 - 77 - 78-79 

4571 Coloană de fracţionare Glinschi, de 300 

| sau 400 mm lungime : fără bile de ventilaţie 

(fig. 1); cu bile de ventilaţie (fig. 2) 

4572 Coloană de fracţionare Vigreux cu şicane 

şi deflegmator. Lungimea: 150, 300 sau 

400 mm 

| | 4573 Coloană de fracţionare Le Bel-Henninger, 

] cu 2, 3, 4, 5 sau 6 bule 

4581  asa2 4583/4584 45840 — 4585  asa6 (574 Culii Peri: 
diametrul . . 80 100 120 150 200 mm 

„17 17 17 25 25 mm 

Ceas de nisip, cilindric, pe placă de lemn, luncţionînd pină la 10, 15, 20, 25 sau 30 minute 

Densimetru pentru urină, gradat de la 1 000 la 1060 

Densimetru pentru lapie, gradat de la 1040 la 1015, cu valoarea diviziunn de 0,001 

Densimetre pentru lichide mai grele decit apa, în serie, cu gradaţiile: 1000-1 500, 1 000-1 080 

1080-1160, 1 100-1 240, 1 240-1 350, 1300-1800, 1460-1570, 1570-1660, 1660-1750; 
1 750-1 840 
Densimeiru pentru lichide mai uşoare decît apa, în serie, cu gradațiile: 0,600-0,660; 0 650-0,710; 

0,700-0,760; 0,760-0,820; 0,820-0,880; 0,880-0,940; 0,940-1 000 

înălţimea. . 

Eprubetă simplă 

lungimea 100 420 160 180 200 mm 

diametrul ez afle Dei tea vă ef matei Dudu Za i. să 10 12 16 18 20 mm 

Eprubetă gradată, de 10, 15, 20, 25 sau 30 ml capacitate 

Eprubetă gradată, pentru hemoglobinometru 

Eprubetă pentru centrifugă, gradată, cu fundul conic. Capacitatea: 15 ml, divizată în 1/10 

Eprubetă pentru centrifugă, negradată, cu fundul conic. Capacitatea: 15 ml 

Eprubetă pentru centrifugă, negradată, cu fundul conic, Capacitatea: 25, 50 sau 100 ml 

Eprubetă pentru centrifugă, cu fundul rotund. Capacitatea: 15, 25, 40, 50, 100, 200, 250, 300 
sau 500 ml 

Eprubetă Roux, pentru culturi de carioți, de 200 mm lungime şi 20 mm diametrul exterior 
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4587  Exsicator cu capac şletuit. Diametrul: 150, 180, 200 sau 250 mm 

4588  Exsicator cu capac şi robinet. Diametrul: 150, 180, 200 sau 250 mm 

4589  Exsicator cu capac şi tubulură laterală. Diametrul: 150, 180, 200 sau 250 mm 

| 4590  Exsicator peniru vid, model Rupp, cu următoarele piese componente: 

1 vas cu marginea şletuiiă de 2,9 | capacitate 

1 clopot de sticlă, cu şlif normal 45 

i 1 cap cu şlif normal 45 şi un robinet 

1 suport de porțelan 

4591  Flacon de filtrare Wii, cu tub lateral șlefuit, de 110, 140 sau160 mm înălțime şi următoare = = 

componente: 

1 capac cu pilnie şi dop de cauciuc 

1 tub aspirator şlif normal 19 

1 pahar cilindric Berzelius 

4592  Flacon Kitassato pentru filtrare în vid, cu pereții groşi. Capacitatea: 100, 250, 500, 100: 2 2 
sau 3000 ml 

4593  Flacon spălător pentru gaze, cu şlif normal 29. Capacitatea: 100, 250, 500, 1000 sau 2 :::: E 
4594  Flacon pentru indice de iod, model Sendiner, fără guler 

capacitatea pe Re ET ai ame ai MU a le ta Pa sa ta "400 250 300 207| 

cu şlif normal PRE e Ie 2 e d fat dare vai 19 24 24 Sa 

4595  Flacon pentru indice de iod, li Saudi cu sli 

capacitalea ID N e e A N N E E i0l0) 250 300 21 mi 
cu şlif normal Sea e faut A între Cast vea Salar ete aut pa tati E 19 24 24 da 

= = = 
ENEIEGILEȚI JE NE RRRE a = a 
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4596 Vas de cultură (placă) Roux. Capacitatea: 1 500 ml 

4597 Vas de cultură Fernbach. Capacitatea: 2000 mi. 

4598  Flacon pentru balsam de Canada, cu capac rodat. Capacitatea: 15, 30, 

60 sau 100 m! 

4599 Flacon pentru ulei de cedru, cu capac nichelat. Capacitatea: 20 ml 

4600  Fiolă de cîntărire, de formă joasă 

diametrul . . . . . . „30 50 60 75 90 mm 

înălțimea . . . . . . . . . . „10 30 30 35 40 mm 

4601  Fiolă de cîntărire, de formă înaltă 

diametrul , . . . . . . . » » + «e „ 25 30 30 35 40 45 mm 

înălțimea . . . . . . . . . . „ „ „ 405060 65 80 80 mm 

4602 Lamele peniru microscop. Dimensiuni: 18X 18, 20X 20, 24X 24, 24X 32, 

40 30, 50X 24, 50X40, 60X.24 mm 

4603 Lamele peniru celulele de numărătoare a globulelor de sînge. Grosimea: 

0,4 sau 0,5 mm 

4604  Lame peniru microscop, de 76X26 mm 

4605 Lame peniru microscop, cu marginea şleluită, de 76 X 26 mm 

4606 Lame albe de 7626 mm, cu marginea şlefuită şi cu î, 2 sau 3 excavații 

4607  Lampă de spirt din sticlă, cu capac, cu marginea şlefuită 

E——— EIN TSTERUL 
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4614 4616 4647 4618 

4610  Mojar de sticlă, cu cioc şi pistil. Diameire: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 sau 200-- 

4611  Moiar de agat, cu pistil. Diametre: 40, 50, 60, 75, 90, 100, 110 sau 120 mm 

4612 Pilnie calitativă, de sticlă. Diametre: 30, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 13: 

200, 240 sau 300 mm 

4613  Pilnie cantitativă cu garnitură de sticlă. Diametre: 60, 80 şi 100 mm 

4614  Pilnie de siguranță, pentru aparatul Kipp 

4615  Pilnie Grigaut pentru colesterină 

4616  Pilnie de separare, de formă sferică, cu dop rodat şi robinet. Capacitotea: 50, 12: 

250, 500 sau 1000 ml 

4617  Pilnie de separare, de formă cilindrică, cu dop rodat şi robinet. Capacitatea: 50, “2: 

250, 500 sau 1000 ml 

4618  Piinie de separare, de formă conică, cu dop redat şi robinet. Capacitatea: 50, “22 

250, 500 sau 1000 nl 
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357 Ustensile de sticlă pentru laborator 

4620 4621-4622 4623 4624 4625 4628 

4620  Pipetă capilară, pentru hemoglobinometru cotată la 20 meri 

4621  Pipetă capilară, model Hagedorn, pentru determinarea zahărului în sînge, cu dungă Schellbach. 

Capacitatea: 0,1 ml, divizată în 1/1 000 şi cotată la 25 şi 50 merl, sau 50 şi 100 merl, 

lungimea pipetei fiind de 20 cm 

4622  Pipetă indentică cu cea din fig. 4621, cotată la 50 şi 100 merl 

4623  Pipeiă Westergreen, pentru determinarea vitezei de sedimentare a sîngelui 

4624  Pipetă gradată, de 1, 2, 5, 10 sau 25 ml capacitate 

4625  Pipetă volumetrică, cotată, de 1, 2, 5, 10, 15, 25, 50 sau 100 ml capacitate 

4626  Pipetă pentru globulele albe din sînge, divizată în 1/10 

4627  Pipetă pentru globulele roşii din sînge, divizată în 1/104 

4628  Pisetă cu dop şletuit, de 250, 500, 750 sau 1000 ml capacitate 

re PR 
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4629 

4630 

4531 

4632 

4633 

4634 

4635 

4636 

Î | ŢI] 

Ustensile de sticlă pentru laborator 

4630 4632 4633 

Pahar cilindric de formă joasă (Griffin), cu cioc. Capacitatea: 150, 250, 

400, 600, 800 sau î 000 ml 

Pahar cilindric de formă înaltă (Berzelius), cu cioc. Capacitatea: 25, 50, 100, 

150, 250, 400, 600, 800, 1000, 1 500, 2000 sau 3000 ml 

Pahar conic, gradat, cu talpă şi cioc. Capacitatea: 50, 100, 250, 500 sau 

1000 ml 

Picnometru în formă de pară, cu dop rodat capilar. Capacitatea: 1, 2, 5, 

10, 20, 25, 50 sau 100 ml 

Picnometru cu termometru şlefuit, cu scara exterioară gradată de la +10 

la 4+40*, divizată în 1/5 C. Capacitatea: 10, 25, 50 sau 100 nl 

Picnomeiru cu lermometru şlețuit, cu tub lateral şi marcă. Capacitatea: 10, 

25, 50 sau 100 ml 

Picurător simplu 

Picurător cu robinet 

co. 
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4646 

Ustensile de sticlă pentru laborator 

4638 4639 4640 

see 

4643 4644 

LI — 

4646 

Rahialbuminometru - Siccord 

359 

4641 

Refrigereni cu 5, 6 sau 8 bule (Allihn) cu mantaua de 400 sau 600 mm lungime 

Refrigerent 

Refrigerent 

Refrigerent 

Robinet 

Robinet 

Robinet 

Robinet 

Robinet 

FER OEI 

cu serpeniină, cu mantaua de 200, 300, 400 sau 500 mm lungime 

o cale, de 2,5; 4; 6; 8; 10, 15 sau 20 mm diametru 

o cale, cu tub capilar, de 1,5 mm diametru 

două căi, de 2,5 sau 4 mm diametru 

două căi, cu tub capilar, de 1,5 mm diametru 

trei căi, de 2,5; 4 sau 6 mm diametru 

simplu (Liebig), cu mantaua de 200, 400, 500 sau 600 mm lungime 

simplu (Liebig), cu mantaua de 400, 500 sau 600 mm lungime, sudată de tubul interior 

| II] N] 
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| 4655 4656 4657 4658 

| 4647  Sticlă incoloră cu dop rodat. Capacitatea: 50, 100, 250, 500, 1 000, 2000, 3 000, 5 000 sau 7 2£e 

4648  Siiclă brună cu dop rodat. Capacitatea: 50, 100,. 250, 500, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 sau “7 14" 

| 4649  Sticlă cu tub lateral şi dop rodat. Capacitatea: 250, 500, 1 000, 2000, 3000, 5 000 sau 2 27 

i 4650 Vas Woulf cu două gituri. Capacitatea: 250, 500, 750, 1000, 2000 sau 3000 ml 

4651 Vas Woulf cu două gituri şi tub lateral. Capacitatea: 250, 500, 750, 1000, 2000 sa. 2::£: 

4652 Vas Woulf cu trei gituri şi tub lateral. Capacitatea: 250, 500, 750, 1000, 2000 sau 32: ma 

4653  Sticlă picătoare, albă, cu cioc şi cu dop rodat. Capacitatea: 10, 20, 30, 50, 50, 75 se. XI: 

i 4654  Sticlă picătoare brună, cu cioc, şi cu dop redat. Capacitatea: 10, 20, 30, 50, 75 sau 'î: — 
| 
| 4655  Stalagmometru pentru determinarea tensiunii superticiale a sîngelui prin metoda de picurcre = wm 

| cotită, cu bulă mică, peniru sînge şi lichide vîscoase 

| 4656  Stalaymometru identic cu cel din fig. 4655, însă cu bulă mare, pentru cantități mari de lichice -«. aa 

4657  Sticlă de ceasornic de 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 sau 200 mm diametru 

| 4658  lub de asamblare în formă de T, Y şi U (ha. 1-3) 

amo N 
= 

a Ea 
DIRECŢIA GENERATA FARMACEUTICA 



4668 
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4662 

4663 

4664 

4665 

4666 

4667 

4668 

361 

4664 

4666 4667 

Ţeavă de sticlă, lungă de circa 150 cm, cu diametrul exterior de 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10Omm 

Tub capilar gradat, pentru hematocrit, pentru determinarea volumului globulelor de sînge. 

Lungimea: 50 mm, divizată în 1/100 

Turn de uscare, model Fresenius, peniru clorură de calciu 

înălțimea totală . . . .„ . . . 130 170 200 250 300 350 400 450 500 mm 

diameirul porțiunii înguste . . . . 25 40 45 50 55 60 65 70 75 mm 

Turn de uscare, model Fresenius, pentru clorură de calciu, cu dop rodat şi cu două 

tuburi laterale, pentru tub de cauciuc 

înălțimea . . : . . . „ . . 130 170 200 250 300 350 400 450 500 mm 

diametrul . . . . . . . „ „25 40 45 50 55 60 65 70 75 mm 

Turn de uscare, model Friedrichs 

Trompă de apă, din sticlă 

Tub colcrimetric Nessler pentru analiza apei, de formă joasă, gradat la 50, la 100, 

la 50 şi 100 sau la 50, 100 şi 150 ml 

Tub Folin Wu, pentru determinarea zahărului în sînge, cotat la 25 ml 

Tub Folin Wu, pentru determinarea zahărului în singe, cotat la 12,5 şi 25 ml 

Tub pentru clorură de calciu în formă de U 
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4669 Termometru baghetă pentru laborator, cu diviziur e aa 

exterior. Gradaţii: 0-60, 0-100, 0-120, 0-150, 7-23 

0-250, 0-300, 0-360, 0-400, 0-500*C 

4670 Termometru pentru laborator, cu diviziunile pe p =:= aa 

4669 4670 4671 46n sticlă lăptoasă. Gradaţii: 0-60, 0-100, 0-120, 7- 3 

0-200, 0-300 şi 0-360*C 

4671 Termometru Beckman gradat de la 0 la 5*C, divizat - * XX 

4672 Termometru pentru baie, în toc de lemn. Lungimea: 26-22 za 
9) 
c] o 

al nd bl dt id gradat de la 0 la 60*C 

ENE AERERERENE 4673 Termometru pentru fereastră, cu scala din sticlă === 

fă a î 5! fn cu două brațe pentru fixat la fereastră. Lungimea: 'î 2 
3 3333 | 
EA 2 a i fa E 25 ŞI 30 cm 

ENESERERE NE 4674 Termometru pentru cameră, pe placă de sticlă, grz== aa 

aalalalaka la 0 la 40*C 
33 
3 [3 ll 2) li 4675 Termometru prismatic, peniru animale mici, grade: == a 

ERE IENENEREIE 33 la 43"C 

d) fa, fil psd i 42 4676 Termometru pentru laborator, în serie de 7 bucăţi ae 3-” am 
$ o a 

] ii diametru, în trusă, gradate de la —10* la+-50'I 20 s 

+50" la +100“*C, de la +100* la +150C = a 

+150* la 4+200*C, de la +200* la +250*C 2 a 

+ 250" la +300*C şi de la +300" la +360"C 

EEE LUA ARE 
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diametrul, 

diametrul, 

înălțimea, 

diametrul, 

înălţimea, 

înălţimea, 

diametrul, 

înălțimeo, 

4678 Vase pentru preparate, de formă paralelipipediză, cu placă 

363 Ustensile de sticlă pentru laborator — 

înaltă, cu placă 

mm 50 40 30 60 80 

mm 70 120 60 120 100 

mm 200 200 250 250 300 

mm 120 200 100 120 200 

mm 300 300 380 400 400 

joasă, cu placă 

diametrul, mm 60 80 80 100 120 100 120 

4677 Vase pentru preparate, de formă cilindrică, 

100 

înălțimea, mm 70 80 110 100 150 150 

140 

500 

4677a Vase pentru preparate, de formă cilindrică, 

mm 50 6070 70 70 80 80 

mm 120 150 150 180 

mm 100 100 120 120 

înălțimea, mm 100 150 260 

lăţimea, mm PR E: 30 50 60 

lungimea, mm 60 100 120 
46179 Vase pentru preparate, în fornă de aqucrii 

înălțimea, mm 150 200 260 

lungimea, mm 150 200 360 
j&ţimea, mm A ; 100 150 230 

4680 Vase pentru preparate, de formă cilindrică, cu capac şlefuit 

diametrul, mm. . . . . . . . . . 50 40 80 50 100 30 60 100 50 100 150 
înălțimea, mm. , . . . . . . . 1 50606070 70 80 80 100 100 100 100 
diametrul, mm. .„ . . . . . . 180 80 150 100* 60 120 250 80 150 250 80 
înălțimea, mm. . . . . . . 120 150 150 150 200 200 200 250 250 250 300 

400 

100 

200 

300 

480 

300 

80 

120 

80 

350 
4681 Vas conic, pentru secimentara, Îmhof, de 1000 ml capacitate, gradat de la 0 la 100 ml divizat 

în 1/1 şi cotat la 1000 nl 
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4682 

4683 

4684 

4685 

4686 

4687 

4688 

4689 

Vas conic (Erlenmayer) cu gît îngust. Capacitatea: 25, 50, 100, 200, 300, 500, 75% 

1000, 1500, 2000, 3000 sau 5000 ml 

Vas conic (Erlenmayer), cu git larg. Capacitatea: 100, 200, 300, 500, 750, 

1500 sau 2000 ml 

Sticlă brună sau incoloră de formă rotundă, cu dop rodat şi etichetă 

de farmacie 

Borcan brun 

de farmacie 

Sticlă brună 

de farmacie 

Borcan brun 

de farmacie 

Siiclă brună 

de farmacie 

Borcan brun 

de farmacie 

sau 

sau 

arsă, pentru 

incolor, de formă rotundă, cu dop rodat şi etichetă arsă, pentru 

incoloră, de formă ovală, cu dop rodat şi etichetă arsă, pentru 

incolor, de formă ovală, cu dop rodat şi etichetă arsă, pentru 

incoloră, de formă ovală, cu dop rodat, fără etichelă, peniru 

incolor, de formă ovală, cu dop rodat, fără etichetă, pentru 

DIRECȚIA GENER 
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Ustensile de sticlă pentru laborator 
365 

E 1, A 
4696 4697 

4701 4702 4703 

aja - 

4706 

Piese de legătură cu şlif normal: 

5; 7,5; 10; 12,5; 14,5; 19; 24; 29; 34,5; 40; 45; 55; 60; 70; 85; 100 

5; 7,5; 10; 12,5; 14,5; 19; 24; 29; 34,5; 40; 45; 55; 60; 70; 85; 100 

Piese de legătură cu şlif normal, cu cîrlige: 

4694 

4695 

con cu şlif normal. 

manşen cu şlif normal 

4696 con cu şlif normal 5; 7,5; 10; 12,5; 14,5; 19; 24; 29 

4697  manşon cu şlif normal SE a 5; 7,5; 10; 12,5; 14,5; 19; 24; 29 

4698 Balon cu gti, cu şlif nermel 29 şi cu un i ii cu şlif normal 14,5. Capacitatea: 500, 1000 

şi 2000 ml 

4€99 Balon cu git, cu şlit normal 29 şi cu două tuburi laterale cu şlif normal 14,5. Capacitatea: 500, 

1000, şi 2000 ml 

4700  Balcn cu irei gituri cu şli' nermal 29. Capacitatea: 1000 şi 2000 ml 

4701 Balon cu fund rotund şi git scurt, cu şlif normal 29. Capacitatea: 100, 250, 500, 1000 şi 2000 nml 

4702 Balon cu fund drept şi git scurt, cu şliț normel 29. Capacitatea: 100, 250, 500, 1000 şi 2000 ml 

4703 Balon cu fund rotund şi git lung cu şlif norral 29. Capacitatea: 100, 250, 5C0, 1000 şi 2000 ml 

4704 Balon cu fund drept şi git lung cu şiif normal 29. Capacitatea: 100, 250, 500, 1000 şi 2000 ml 

4705 Balon de formă conică cu şli' norral 29. Capacitatea: 100, 250, 5C0, 1 000 şi 2000 ml 

Piese de trecere cu şi normal : 

4706 con cu şlif normal 12,5; 14,5; 14,5; 24; 29; 29; 

14,5; 14,5; 

29; 29; 29; 29; 29; 29; 29 

29; 29; 24; 29; 34,5; 45; 55; 60; 70; 85; 100 manşen cu şlif normal 

ÎI] a PIPI E 
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366 4705 
Ustensile de sticlă pentru laborator 

4713 4714 4715 4716 

4707 Cap de distilare, cu şlif normal 29 şi lungimea tubului de 35 sau 60 cm 

4708 Cap de distilare cu două şlifuri normale 29 

4709 Cap de distilare cu şlif normal 12,5, pentru termometru şi lungimea tubului 

de 35 sau 60 

4710 Cap de distilare cu două şlifuri normale 29 

4711 Cap de distilare Claisen, cu şlif normal 29 şi lungimea tubului de 35 sau 60 cm 

4712 Cap de distilare cu şlif normal 12,5, pentru termometru şi şlif normal 14,5 

pentru capilar, lungimea tubului fiind de 35 sau 60 cm 

4713 Piesă de legătură în unghi de 135" cu şlif normal 29 

4714 Piesă de legătură în unghi de 90“ cu şlif normal 29 

4715 Piesă de legătură în T cu trei şlifuri normale 29 

4716 Piesă de legătură în Y cu trei şlifuri normale 29 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII 
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4717 4718 4720 4721 4722 4723 

4717 Coloană de distilare Braun, cu şlif' normal 29, cu 40, 50 şi 60 şicane 

| 4718 Coloană de distilare Braun, cu şlit normal 29, cu 20 şicane şi o manta de vid 

4719 Coloană de distilare Vigreux, cu şlif normal 29, cu lungimea totală de 450, 

550, 650 şi 800 mm, cu 56, 72, 89 sau 264 virhuri 

4720 Cap de distilare Widmer, cu şlif normal 29, cu spirala de 160 sau 500 mm 

lungime 

4724  Retrigerent, model Liebig, cu şlif normal 29, cu mantaua de 200, 300, 

400, 500 şi 1000 mm lungime 

4722  Relrigerent, model Liebig, cu şli' normal 29, cu mantaua sudată de 200, 

300, 400, 500 şi 1000 mm lungime 

4723 Termometru cu şli' normal, pentru aparatul de distilare cu şli' normal 12,5; 

cu următoarele gradatii : 

de la 0 la -- 100*C, divizat în 1/2” 

de la 0 la + 200*C, divizat în 1/2* 

de la 0 la + 360*C, divizat în 1/2* 

de la + 150" la + 360*C, divizat în 1/1 

MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII 
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4724 

4724 

4725 

4726 

4727 

4728 

4729 

4730 

4731 

4732 

Ustensile de sticlă pentru laborator 
4724 — 

4725 4726 

EP 
a 

Manometru Warburg, cu şlif normal 14,5 

7 că A, PĂS 
4727 4728 4723 

477 

Vas de reacţie Warburg, cu şli/ normal 14,5 şi 7,5 cu o retortă sudată lateral. Capa- 

citatea: 15 ml cu o toleranță de :t0,02 ml 

Vas de reacție Warburg, cu şlif normal 14,5 şi 7,5 cu un pahar sudat pe fund. Cape- “ 

citatea 15 ml cu o toleranță de + 0,02 ml 

Vas de reacție Warburg, cu şlif norma! 14,5 şi 7,5 cu un dispozitiv de aerisire l= 

retortă. Capacitatea: 15 ml, cu o toleranță de +0,02 ml 

Vas de reacţie Warburg, cu şlif normal 14,5 şi 7,5 cu două retorte sudate lateral şi .- 

pahar sudat pe fund. Capacitatea 15 ml cu o toleranță de + 0,02 ml 

Balon de distilare, model Anschutz Broecker, cu capacitatea balonului de 100, "250, 500 — 

avînd balonul cu şlif normal 14,5, tubul 

cu şlif normal 14,5 

Anexă de distilare, model Friedrichs 

Pilnie de separație cu şlif normal, fără d 

Dop cu placă în opt colțuri, peniru pilnia 

DIRECTIA GENER 

anexă cotit cu şli! normal 14,5 şi tubul arez- 

op. Capacitatea: 250, 500 1000 şi 2000 — 

de separație, cu şlif normal 29 
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la: TEA 

e a 

4734 - 4735 

4733  Pilnie filtrantă, model Buchner, de sticlă Duran 

capacitatea pilniei, m. . . . . „ . . . . . . . 50 90 200 450 909 
peniru hirtie de filtru cu diametrul de mm . . . . . . 45 55 70 90 110 

diametrul tijei, mm . , . . . e e e e 210 10 23 23 23 

înălțimea totală, mm . . . . . e e. 2125 145 160 210 230 

4734  Nuice fihrantă de sticlă, cu placă filtrantă plană 

3G1 11 G1 (7 'G-4 

3G 2 112 17:82 

30.3 11G3 17G 3 

3 G 4 ti G4 d Ci 

3 (3,5 11:G:5 17G 5 

diametrul plăcii, mm 30 40 65 

înălţimea peste placă, mm 45 50 50 

volumul peste placă, ml 40 70 160 

diametrul ţevii, mm 8 8 10 

4735  Nutce filirantă de sticlă, cu placă filtrantă bombată 

25 G 1 26 G1 121 D1 152 D1 

25 G 2 26 G 2 151 D 2 152 D 2 

25 G 3 26 G 3 1;51;.D3 152: D-3 

25 G 4 26 G 4 151 D 4 152 D 4 

diametrul plăcii, mm 90 120 175 210 

| înălțimea peste placă, mm 85 85 130 200 

volumul peste placă, ml 520 950 2 700 8 000 
diametrul țevii, mm 1-5 20 25 33 

151 şi 152 se fabrică numai din sticlă Duran 

== RETETEI 
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4736 4737 47383 4740 

4736  Nutce filirantă de sticlă, model Allihn pentru determinări de zahăr: 

45: 1; 15 G 2, 1520373, 15 G 4 

capacitatea, m . . e 30 

diametrul plăcii, mm. ua 20 

înălțimea peste placă, mm. . . . e ca 100 

4737  Nutce filirantă de sticlă, cu capac şlefuit 

228.1 43 G1 

22 G 3 43 G 3 

capacitatea, ml 40 80 

diametrul plăcii, mm 30 40 

înălţimea peste placă, mm 60 70 

4738  Nutce submersibilă, pentru aspirat soluții sub filtrare 

36 G1 373.1 40 G 1 44 G1 

36 G 2 3712 40 G 2 44. :(92 

36 G 3 37:33 40 G 3 MG 3 

36 G 4 37 G 4 40 G 4 41 G4 

diametrul plăcii, mm 30 60 90 120 

lungimea totală, mm 180 180 200 200 

4739 Placa filtrantă de sticlă, cu marginea groasă, centrată, şlefuită pe ambele părţi 

210 G 0 211 G0 212 G 0 213 G0 

210 G 1 211 G1 212 G 1 2133 4 

210 G 2 211 G 2 212 G 2 213 G 2 

210 G 3 2i1 03 212 G 3 213 G-3 

diametrul exterior, mm 90 180 239 320 

diametrul porțiunii poroase, mm 50 130 160 200 

grosimea marginii, mm 20 25 35 45 

grosimea plăcii, mm 8 15 20 25 

4740 Bujii filtrante de sticlă, pentru extracţii 

102 G 1 103 G 104 G 1 105 G1 

102 G 2 103 G 

G 

1 

2 104 G 2 105 G 2 

102 G 3 103 3 104 G 3 105 G 3 

102 G 4 103 G 4 104 G 4 105 G 4 

lungimea, mm 80 110 150 250 

diametrul superior, mm 30-35 30-35 55 85 

IP RI 
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4743 4744 

4741  Creuzet filtrant de sticlă, de formă conică 

1G1 2G 1 
1 G2 2-G 2 
1G3 pă CE! 
1 G4 2G 4 
1:05 2G 5 

capacitatea, ml 30 50 
diametrul plăcii, mm 30 40 
înălțimea peste placă, mm 45 40 

4742  Creuzet filirant de sticlă, de formă bombată 

15; G3 10 G 3 
1bG4 10 G 4 

capacitatea, ml 30 15 
diametrul plăcii, mm 30 20 
înălțimea peste placă, mm 35 30 

4743  Creuzet filtrant de cuart 

1bB3 10 B 3 
1bB 4 10 B 4 

capacitatea, ml 30 15 
diametrul plăcii, mm 30 18 
înălțimea peste placă, mm 35 25 

4774 Tub de alungire (alonjă), pentru creuzete filtrante 
19 19 c 19 î 32 

adaptabil la formele 1 şi1b 10 G 63 2 
10 B 

Vasele de filtrare Jena sînt identificate prin două cifre, despărțite priniro literă (de 

exemplu 17 G 4), cifra dinaintea literei reprezintă vasul respectiv ca formă şi mărime, 

cifra după literă indică porozitatea filtrului sudat, iar litera dintre cele două cifre arată 
calitatea sticlei de Jena: 

G — sticlă Gerăt 20 

D — stielă Duran 

R — sticlă Rasotherm 

N — sticlă Normal 16 III 

B — sticlă cuarț 

Vasele de filtrare cu porozitatea 4 se utilizează în analize cantitalive, Inăuntrul porozi- 
tăţii 4 se poate face delimitarea între „4 gros“ şi „4 fin“ 
Creuzetele filirante se usucă la 110-115*C 
Dacă sînt tratate corespunzător, creuzetele filirante pierd la fiecare analiză cantitativă 

circa 0,2 pînă la 0,4 mg. Dacă sedimeniele trebuie calcinate, creuzetul cu sediment se 
va introduce fie rece în cuptorul electric rece, sau bine încălzit în cuptorul înfierbîntat 

Creuzetele rezistă fără pericol la o temperatură de circa 500” 

Vasele de filtrare de cuarț pot fi încălzite pînă la 1200*C. Acestea pot fi introduse 
fără pericol, reci, în cuptorul electric încălzit 

Filirele 5 au cea mai mică porozitate; ele servesc în special la filirări de soluții bacteriofile 

MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII 
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4745 

4746 

4747 

4748 

4749 
4750 

4751 

4752 

4753 

4574 

şi cuarț peniru laborator 

E at 

4745 4746 4747 4748 4743 

4750 - 4751 

Creuzet de porțelan cu sau fără capac, de formă joasă 
diametrul, mm. „a „1932 40 43 497082 DD 
Înălliniei, 90 e aie a d ate aie ee a aaa a „14 20 24 25 32 4452 3 
Creuzet de portelan cu sau fără capac, de formă semiinaltă 
diametrul, mm. . . . „25 32 38 44 50 58 66 73 84 ::: 
Uz =1 puri ME 0. ARII II III MRI Do N „18 24 33 38 44 50 55 61 68 2: 30 
Creuzet de porțelan cu sau fără capac, de formă înaltă 
diametrul, MM ama, 23 33 52 68 80 105 105 ti: 3 
ao 102 PRR NI IE RER RR RO II IN NI N A 28 42 57 80 95 120 152 2':: 133 
Creuzet, model Gooch, de porțelan, de formă conică, cu fundul perforat şi placa perforată, _-—_ 
pe ambele părți 
diametrul, mm pane ot Ta a aa re ci deea ae E e ae ie lu ra 3 30 38.3 
atzi Lil 9 PRL i II RI RI O ON E NOR aa a CNN A A A 23 32 3 
diametrul plăcii perforate, mm pa ai da 18 18 2 
Placă perforată pentru creuzetul din fig. 4748 
Capsulă de porțelan de formă adincă 
diometrul, mm . 40 50 60 75 80 90 100 110 125 135 145 165 180 200 240 280 327 2 
înălțimea, mm . 17 20 25 28 33 35 38 40 50 55 60 63 70 80 95 120 
Capsulă de porțelan, de formă semiadincă 

& = 
zi 
Pi 
pa 

vit 

p 

diametrul, mm . . . 65 75 90 100 120 110 135 145 160 175 190 210 230 250 22: :20 
înălțimea, mm . . . 20 22 26 30 35 35 40 40 47 52 56 64 70 83:12 
Pîlnie, model Buchner, de portelan, cu sită fixă sau demontabilă 
diametrul, mm . . . . . . . . 5065 80 90 100 120 130 150 170 200 26c :2: 
înălţimea cilindrului, mm . . . . . 20 40 40 45 45 60 63 65 70 75 100 3 
diametrul orificiilor, mm . . . . . N N Ia 1 Î 1 1,5 1,5 1,5 
Placă de portelan, pentru exsicator, cu trei picioare de 25 mm înălțime, cu orificii de diame--e .7 
sau diferite, sau cu numeroase orificii mici 
diametrul plăcii, mm 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 2": 229 
230 240 250 260 270 280 290 300 
Placă de porțelan, pentru exsicator, cu un orificiu central de 20-30 mm diametru şi noa 
orificii mici 
diametrul plăcii, mm 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 72: 227 
240 250 260 270 280 290 300 

PI 
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şi cuarț pentru laborator 

| /P 
4718 4763 

4755  Moiar de portelan, fără pistil, cu cioc şi cu interiorul semisferic 

diametrul, mm €0 70 80 90 100 110 125 140 160 180 210 250 300 

înălțimea, mm 30 35 40 45 50 55 63 70 80 90 110 130 150 

4756 Pistil de portelan pentru mojar. Lungimea: 50, 80, 100, 130, 150, 200, 250, 300 

sau 350 mm 

4757  Menzură de porțelan, de formă conică, cu mîner şi cioc 

Capacitatea: 100, 250, 500, 1000 sau 2000 ml 

4758  |ntuzor de portelan, cu capac şi dispozitiv pentru fixarea mînerului de lemn 

Capacitatea: 100, 250, 500 sau 1000 ml 

4759  Spatulă de porțelan de 100, 180, 259 sau 300 mm lungime 

4760  Lingură de porțelan de 230 mm lungime 

4761  Placă de porțelan, cu alveole, lustruită 

4762  Nacelă de porțelan, nelustruită, cu miner 

lungimea, mm . . 72 75 78 92 88 97 100 100 103 150 150 205 

lăţimea, mm . . . 8 13,5 1î 10 12 16 12 22 19 12 18 40 

înălțimea, mm . . 7 8 8 10 9 10 10 12 11 9 15 14 

4763  Nacelă de portelan, nelustruită, fără miner 

lungimea, mm 75 205 

lăţimea, mm 11 18 

înălțimea, mm 8 15 
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4765 

4766 

4767 

4168 

4769 

4770 

Ustensile de porțelan, platină 
şi cuarț pentru laborator 

4764  Creuzet de platină, de form: e 

diametrul, mm . . 30 33 

înălțimea, mm . . 25 32 = 

capacitatea, ml. . 10 22 2 

47168 4769 4770 greutatea cu capac, 

cica g . . . 10 2: 23 

Creuzet de platină, de formă îngustă 

diametrul, mm, . . . . „ 20 23 26 28 30 35 35 40 45 5C =>: 

înălțimea, mm . . . . . . 23 27 30 32 35 37 40 45 50 S27 s23 

capacitatea, mm . . . ., . 5 7 10 15 20 25 30 40 50 7 oaia 

greutatea cu capac, circag  . 5 7 10 15 20 24-25 28-30 33-40 40-50 62 “2 

Capac de platină, pentru toate dimensiunile de creuzete 

Capsulă de platină de formă normală, cu fund rotunjit 

diametrul, mm . . . . . . .„ . „ . 40 50 60 70 80 90 100 110 127 EA 

înălțimea, mm . . . . . . . . . . 20 25 30 35 40 45 50 55 6: =: 

capacitatea, circa ml . . . . . . . . 20 35 50 90 150 200 250 325 40: :2 

greutatea, circa g . . . . . . .„ „ .„ 8 14 22 32 48 65 90 125 132 = 

Cleşte de nichel pur pentru creuzete, cu virfurile acoperite cu platină (circa 2-3,5 g platine 

Creuzet de cuarţ cu sau fără capac 

diametrul, mm. . . . . 20 28 33 35 38 40 42 45 48 50 53 55 

înălțimea, mm . . . . . 22 28 33 35 38 40 42 45 48 50 53 55 

Capsulă de cuarț, cu fund semirotund sau plat 

capacitatea, ml . 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 125 150 200 

diametrul, mm. 28 34 38 42 46 50 52 55 58 60 63 66 68 72 75 82 90 98: 

înălțimea, mm. 18 18 20 22 25 28 30 32 34 34 38 39 40 41 42 45 49 53 

LE) 

Va ta tou LII I) 
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Aparate şi instrumente 375 

pentru meteorologie | 

ti 2 

4780 Barometru aneroid, în carcasă de metal 

4781 Barometru anersid, în ramă de lemn 

diametrul scalei, mm . 85 100 115 130 160 

diametrul exterior, mm 130 140 160 180 215 

4782  Hiagrometru de masă pentru măsurarea umidității, în 

aarcasă metalică, cu diametrul scalei de 45, 80, 

100, 130 sau 250 mm 

4783 Barometru cu mercur, model Fortin 

MINISTERUL $ Y SĂNĂTĂŢII 
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i 4784 

| 4785 

4786 

4787 

4788 

Aparate şi instrumente 
pentru meteorologie 

Psihrometru aspirator, model Assmann, peniru determinarea umi- 

dităţii, cu două termometre gradate de la — 30" la + 50*C 

divizate în 1/5*C. 

Termometru de rezervă pentru psihrometru Assmann, gradat de la 

— 30" la + 50C 

Psihrometru pe stativ, cu două termometre gradate de la — 30* 

la + 50*C, divizat în 1/5"C 

Termometru pentru temperatură minimă şi maximă, cu două braţe 

pentru fixat la fe-eastră sau fără brațe pentru fixat în perete, 

gradat de la — 30” la + 50"C, divizat în 1/1"C. Termometrul 

este prevăzut cu un magnet, peniru readucerea indicelui pe 

coloana de mercur 

Catatermometru de 240 mm lungime 

47 Bă 

4788 
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4789 

4790 

4791 

4792 

4793 

4794 

377 Aparate şi instrumente 
pentru meteorologie 

4791 4793 

Barograț cu mecanism de înscriere a presiunii atmosferice, cu un cilindru 

de 93,3 mm diametru, cu rotaţie în 7 zile sau 24 de ore 

Diagrame pentru barograf, peniru 7 zile sau 24 de ore 

Higrograf peniru înregistrarea umidității, cu mecanism de ceasornic, cu o peniță 

de rezervă, o sticlujă cu cerneală înregistratoare şi o serie de diagrame 

(52 buc). Aparatul are un cilindru de 93,3 mm diametru, cu rotație în 7 zile 

sau 24 de ore 

Diagrame pentru higrograf, peniru 7 zile sau 24 de ore 

Termograț pentru înregistrarea temperaturii între — 35" şi +45*"C, cu mecanism 

de ceasornic, cu o peniță de rezervă, o slicluță cu cerneală înregistratoare 

şi o serie de diagrame (52 buc.). Aparatul are un cilindru de 93,3 mm 

diametru, cu rotație în 7 zile sau 24 de ore 

Diagrame pentru termograț, pentru 7 zile sau 24 de ore 
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Aparate şi instrumente 4795 -4 

pentru meteorologie 

Anemometru cu palete şi cronometru, pentru înregistrarea luraţiilor 

4795a Anemometru cu cupe şi cronometru pentru înregistrarea turaţiilor 

4796 

4797 

4798 

Termometru pentru temperatura solului, în montură metalică, 

pentru pătrunderea în adincime de circa 300 mm, gradat de la 

— 30” la +50*"C, cu diametrul de circa 20 mm 

Termometru pentru suprafata solului, pe trepied, în montură meta- 

lică, gradat de la —30* ia - 50"C, divizat în 1/5*C 

Pluviometru compus dintr-un vas receptor de metal şi un cilindru 

de sticlă, de 250 mi capacitate 

E ORI RI 
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pentru meteorologie 

4799 

4800 

4800 4804 - 4802 

Actinometru pentru măsurarea intensității spectrului solar, ulira- 

violet şi vizibil 

Actinometru compus din două termometre, unul alb şi celălalt 

cu bulb înnegrit, gradat de la —10* la +70*C, divizat în 1/2*C 

4800a Termometru de rezervă, alb, pentru actinomeiru 

48005 Termometru de rezervă, cu bulb înnegrit, pentru actinometru 

4801 Luxmetru cu celulă fotoelecirică, pentru măsurarea intensității 

luminii, de 100/500/5 000 lux 

4802  Luxmetru cu celulă foioelectrică, peniru măsurarea intensității 

luminii, de 250/1 250/5 000 lux 
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4814 

4810 

4811 

4812 

4813 

4814 

4815 

4816 

4817 

4818 

Ustensile de metai şi lemn 

pentru laborator 

Stativ de metal, pe lrapied 

Stativ de metal, pe placă 

Inel de 7, 10 sau 13 cm diametru, cu mută 

Inel de 7, 10 sau 13 cm diametru, fără mufa 

Clemă simplă, fără mută 

Clemă simplă, peniru refrigerente 

Clemă simplă, cu mulă, pentr biurete 

Clemă dublă, cu mufă, pentru biurete 

Mufă ' dublă 

i a: Me 
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- 48926 Ustensile de metai şi lemn 381 
pentru laborator 

4819 Bec pentru gaz, model Bunsen 

4820 Bec pentru gaz, model Teclu 

4821 Bec model Mecker', cu diametrul flăcării de 12, 16, 20, 24, 30 | 

sau 43 mm | 

4822 Bec suflător pentru gaz, cu robinet, cu deschiderea de 7 mm 

4823 Trepied 

înălțimea, cm . . . . . 18 20 21 22 24 25 26 28 30 | 

diametrul interior al inelului, cm 10 11 12 14 15 16 18 18 20 

4824 Triunghi de sîrmă, cu şamolă, cu latura de 5, 6, 7, 8 sau | 

10 cm lungime 

4825  Sită cu azbest, de 10X10 12X12 1616 sau 20X20 em 

4826  Sită fără azbest, cu ramă de tablă albă de 10X10 12x12 

16X16 sau 20 20 cm 

= MINISTERUL SĂNĂTĂŢII = 
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382 Ustensile de metal şi lemn ti Gin 
pentru laborator 

48327 4328 4829 4831 

4832 4833 

4827  Pensă de foc, pentru laborator, cu vîrfuriie 

curbate 

4828 Cleşte de metal, pentru eprubete 

4829  Pensă de metal, peniru lamele, cu virtu- 

rile ascuţite 

4830 Pensă de metal, cu virhurile plate, per- 

tru lamele 

| 4834 4831 Cleşte dublu curbat, pentru creuzete 

Lungimea: 20 sau 25 cm 
| 4832  Dopuri de cauciuc, de diferite forme şi dimensiuni 

F(forma) . . . . . . . . . . . 2 75 2433 3000 10 60 77 31 2808 
| diametrul mic . . . . 15 18 20 23 28 31 36 40 47 

diametrul mare .. . . . . . . . . 20 22 30 32 35 34 40 50 Sa 

înălțimea . . . . . . 10 13 15 î7 23 35 31 34 4 
| 4833 Presă pentru dopuri, model de masă 

4834 Cleşte de mină pentru presat dopuri 

4835 Perforator de dopuri, cu mîner, în serii a 3, 6, 9, 12, 15 sau 18 bucăţi, cu diametr.: 

exterior al ţevilor de la 5 la 26 mm 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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4836 

4837 

4838 

4839 

4840 

4841 

4842 

4843 

4844 

Ustensile de metal şi lemn 

pentru laborator 

li == 

Perie de spălat sticle şi baloane 

Perie de spălat biurete, tuburi etc., cu mîner de sîrmă, de 60 cm 

lungime 

Perie de spălat eprubete 

Prestub, model Mohr, cu arc. Lungimea: 50, 60, 70, 80 sau 90 mm 

Prestub, mode! Hoffmann, cu şurub, cu distanta între bare de 

12, 17, 20, 25 şi 30 mm 

Stativ de uscat lame 

Stativ de uscat lame, electric, de 110 sau 220 V 

Coşuri de sîrmă, de 18/18 sau 20/20 cm 

Colector pentru materii fecale, compus dintr-un flacon de sticlă 

cu dop de plută şi lingurilă, în toc de metal şi cutie de lemn 
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384 Ustensile de metal şi lemn 1503 
pentru laborator 

4845 4846 4847 4848 - 48490 

4850 4851 4852 

4845  Stativ de lemn, pentru 12 pipete 

4846  Siativ de lemn, pentru o pilnie de filtrare 

4847  Stativ de lemn pentru două pilnii de filtrare 

4848  Stativ de lemn, pentru 6, 12, 18 sau 24 eprubete 

4849  Siativ de lemn, pentru 12, 24 sau 48 eprubete Wassermann 

4849a Stativ de metal, pentru 24 sau 48 eprubete Wassermann 

4850  Stativ de lemn, de uscat baloane, piîlnii şi eprubete de 4040; 

50X 50 sau 60: 60 cm 

4854: “Closia: dlae Îmi, dtiratai painii (aahi bal 
48352 Cutie de lemn, pentru lame cu preparate microscopice 

O 
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4853 

4854 

4855 

4856 

4857 

4858 

4859 

4860 

4861 

Ustensile de metal şi lemn 385 

pentru laborator 

Spatulă dublă de metal, de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 sau 30 cm lungime 

Spatulă de otel, flexibilă, cu miner de lemn sau metal, cu lungimea lamei de 8, 10, 

12, 16 sau 28 cm 

Pahar de tarat 

Scafă de corn, sticlă sau aluminiu, de 5, 6, 7, 8 sau 9 cm lungime 

Lingură dublă de metal, de 12, 14, 16, 18 sau 20 cm lungime 

Lingură dublă de corn, de 8, 10, 12, 15, 17, 20, 24, 26, 28 sau 30 cm lungime 

Lingură simplă de corn, cu miner, de 8, 10, 12, 17, 20, 24, 26, 28 sau 30 m lungime 

Patentulă de metal emailat, fără picior, de 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 

30, 32, 34 sau 40 cm diameiru 

Menzură de metal emailat, gradată, de 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 1500, 2000 

sau 3000 ml capacitate 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECTIA GENERATA FARMACEUTICA 
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pentru laborator 

4862 Presă pentru 6 sau 12 ovule de 3, 5 sau 10 g 

4863 Presă pentru 6 sau 12 supozitoare 

4864  Pilular cu rotuniitoare, pentru pilule de 0,20 şi 0,30 g 

4865  Sită în serie, compusă din patru site de 55 mm diametru, 

cu găuri de 0,25; 0,50; 1 şi 2 mm 

SĂNĂTĂŢII 
A FARMACEUTICA 
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Ustensile de metal şi lemn 387 
pentru laborator 

4866 - 4867 4868 

4866 Aparat pentru distilarea apei, din metal, cu alimentare continuă, 

cu un rezervor de 25 | capacitate, cu un debit orar de 4| 

apă distilată. Sursa de încălzire poate fi aragazul, lemnele sau 

o lampă Primus 

4867 Aparat pentru distilarea apei, cu un rezervor de 5 | capacitate, 

cu un debit orar de 0,800 | apă distilată sursa de încălzire 

fiind aragazul 

4868 Aparat pentru distilarea apei, model Chiosa, electric, cu reglare 

automată (întrerupere automată cînd se întrerupe curentul de apă), 

cu un debit de circa 30 | apă distilată în 24 ore, adoptabil la 

rețeaua de 120 sau 220 V curent aliernativ 

MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII | >———=—== 
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4870 4871 4872 

4874 

4873 4876 

4870  Hemoglobinometru Sahli peniru determinarea hemoglobinei 

4871  Hemocitometru pentru numărarea globulelor din sînge, compus 

din: o celulă, două pipete pentru globulele albe şi roşii şi 

două lamele 

4872 Ac, model Franke, pentru recoltat probe de sînge 

4873  Viscozimetru, model Hess, pentru determinarea viscozităţii sîngelui 

4874  Ansă pentru secreții, cu mînerul metalic 

4875 Ac pentru preparate microscopice, cu virt spatulat 

4876 Ac pentru preparate microscopice cu virt ascuțit 

Pa O ee 
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4877  Centrifugă electrică de laborator, cu un motor de 220 V şi cu diferite suporturi pentru 

tuburi. Turaţia maximă în funcţie de capacitatea tuburilor este următoarea: 

la suportul pentru opt tuburi a 15 ml (fig. 1), turaţia maximă este de 6000 rot/min 

la suportul pentru patru tuburi a 25 ml (fig. 2), turaţia maximă este de 6000 rot/min 

la suportul pentru şase tuburi a 25 ml (fig. 3), turația maximă este de 6 000 rot/min 

la suportul pentru patru tuburi a 50 ml (fig. 2), turația maximă este de 5000 rot/min 

la suportul pentru patru tuburi a 100 ml (fig. 2), turaţia maximă este de 5000 rot/min 

4878  Reducţii pentru centrifuga electrică 

1X50 ml, 1X25 ml, 4X15 ml, 1X25 ml 1X15 ml, 1X15 ml (fig. 1-6) 

389 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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4879  Centrifugă electrică unghiulară, cu tuburile în poziţie fixă de 45%, cu suport 

pentru patru tuburi de 15 ml, cu un motor de 220 V, cu turaţia maximă 

de 3 500 rot/min 

4879a Centrifugă electrică unghiulară identică cu cea de la 4879, însă cu un 

suport peniru şase tuburi de 15 ml, turația maximă fiind de 3500 rot/min 

4879b Centrifugă electrică unghiulară, identică cu cea de la 4879, însă cu un 

suport pentru 8 tuburi de 15 ml, turaţia maximă fiind de 3 500 rot/min 

4880 Centrifugă electrică unghiulară, cu tuburile în poziţie fixă de 35, cu un 

suport. pentru şase tuburi de 20 ml, cu un motor de 220 V, cu turația 

maximă de 18 000 rot/min 

4881  Centrifugă electrică unghiulară, identică cu cea de la 4880, însă cu un 

suport pentru 12 tuburi de 10 ml, turaţia maximă fiind de 18 000 rot/min 

MINISTERUL 
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4886 
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Centrifugă electrică, cu patru tuburi a 15 ml, cu un motor de 

220 sau 120 V, cu turaţia maximă pînă la 3 500 rot/min, regla- 

bilă între 5CO şi 3500 rot/min 

Centrifugă de mînă, fixată de masă, pentru două tuburi de 15 ml 

Cenirifugă de mină, fixată de masă, pentru patru tuburi de 15 ml 

Hematocrit pentru determinarea volumetrică a serului şi a globulelor 

roşii din sînge, adaptabil la orice centrifugă cu turația mare 

Balanţă de tarat tuburile de centrifugă, cu idila mobile pe 

o pirghie şi cu tija montată pe o placă de lemn 

= MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECȚIA GENERĂTA FARMACEUTICA 
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4887 4388 

1 2 3 

4889 4839 a 4890 

4887  Agitator electric pentru reacţia Kahn, cu şase stelaje pentru 180 de eprubete 

4888  Agitator electric cu un suport pentru patru flacoane de 250-1 000 ml sau pentru un 

flacon de 2- 10 litri, care poate fi înlocuit cu un suport pentru eprubete (pînă la 180 

de eprubete) 

Agitatorul cu puterea de 200 W este prevăzutcu o rezistență pentru reglarea turației şi 

funcţionează la rețeaua de 220 V curent alternativ sau cantinuu 

4889  Agitator cu motorul montat pe stativ şi cu un dispozitiv pentru adaptarea unei palete 

de agitare. Motorul funcţionează la 220 V, avînd o putere de 70 W la o turație de 

2000 rot/min sau o putere de 15 W la o turație de 1 500 rot/min 

4889a Palete agitatoare de 300 mm lungime totală, cu tija de 6 mm diameiru, de diferite 

forme (fig. 1, 2, 3) 

4890 Aparat, model Latapie, peniru sfărimat organe, cu capacitatea de 50 sau 10 cm3 

MINISTERUL 
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4891  Filiru Seiiz cu recipientul argintat, de 3, 6 sau 14 cm diametru, cu o capacitate de 

de filtrare de 20-2000 ml 

4891a Plăci filtrante pentru filtre Seitz, clariticante sau sterilizante, în rondele de 3, 6 sau 14 cm 

diametru sau pătrate de 40X40 cm 

4892  Electrodializator rapid, model Brintzinger. Spaţiul maxim de folosire între membrane este 

de 1000 ml la formatul macro şi de 200 ml la formatul micro 

4893 Cuptor de calcinare electric, cu încălzire pînă la 1000*C, pentru substanțe organice. 
Cuptorul are forma cilindrică, cu următoarele dimensiuni interioare: 170 mm lat, 90 mm 
înalt, 250 mm adînc şi este adaptabil la rețeaua de curent alternativ de 220 sau 120 V 

4894 Cuptor de calcinare electric, peniru un creuzet de 5 cm diametru, cu încălzirea pînă 

la 1 300*C. Cuptorul are următoarele dimensiuni interioare: 65 mm înălţime şi 55 mm 
diamelru şi este adaptabil la rețeaua de curent alternativ de 220 sau 120 V 

4895  Suflător electric pentru patru becuri 

e 
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DIRECȚIA GENERĂTĂ FARMACEUTICA = 



394 
Aparate pentru laborator 

== 

Li 

4896 

4897 

4896  Balenţă analitică semiautomată, mortată într-un dulap cu geamuri, prevăzută 

cu o scală luminată pentru citirea valorilor mai mici de | 9, cu un trans= 

formator pentru lampa de proiecție cu o serie de greutăți analitice de la 

1 la 200 g şi o pensetă. Capacitatea maximă de cîntărire este de 200 9, 

iar sensibilitatea de 0,1 mg 

4897  Balanţă semimicroanalitică, montată într-un dulap cu geamuri, prevăzulă cu 

amortizoare şi cu un dispoziriv pentru aşezarea din exterior a subdiviziunilor 

de gram de la 5 pînă la 995 mg, cu o scală luminată pentru citirea 

valorilor mai mici de 5 g, cu un transformator pentru lampa de proiecție şi 

cu o serie de greutăți analitice de la 1 la 100 g şi o pensetă. Capacitatea 

maximă de cîntărire este de 100 9, iar sensibilitatea de 0,01 mg 

RISTI (EDITIE = 
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Balanţă microanalitică, montată într-un dulap cu geamuri, prevăzută cu 

amortizoare şi cu un dispozitiv pentru aşezarea din exterior a subdiviziunilor 

de gram de la 1 la 999 mg, cu o scală luminată pentru citirea valorilor 

moi mici de | mg, cu un transformator pentru lampa de proiecţie şi cu o 

sarie de greutăţi analitice de la 1 la 20 g şi o pensetă. Capacitatea maximă 

de cîntărire este de 20 g, iar sensibilitatea de 0,001 mg 

Balanţă analitică complet automată, montată într-un dulap cu geamuri, pre- 

văzută cu amortizoare şi dispozitive pentru aşezarea din exterior a subdivi- 

ziunilor de gram de la 10 la 199 mg, cu citirea din exterior prin trei discuri 

rotative cu gradaţiile de la 10 la 990 mg, respectiv de la 1 la 9 g, şi de la 10 ia 

190 ma. Balanța are o scală luminată pentru citirea valorilor de la 0,1 la 10 mg 

şi cu un transformator pentru lampa de proiecţie. Capacitatea maximă de 

cîntărire- este de 200 g, iar sensibilitatea de 0,1 mg 

MINISTERUL Y sANATIA [II = 
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4906 4905 

4901  Balanţă tehnică pe placă de lemn, cu şuruburi de nivelare şi opritor: capacitatea de cîntărire 100 g, sens: = 
2 mg; capacitatea de cîntărire 250 g, sensibilitatea 4 mg; capacitatea de cîntărire 500 g, sensibilitatec *: - 

4902  Greutăţi tehnice în cutie de lemn în serii de la 1 la 500 9, serie compusă din 1X1,2X2, 1Y35 : 
2x20, 1X50, 1100, 2X 200 şi 1X 500 g 

4903 Greutăţi analitice de alamă, cromate sau aurite, în cutie de lemn, cu o pensetă cu vîriurile din tre - = 
de greutăţi este compusă din subdiviziuni de grame: 3X1, 1X2, 1X5, 2x10, 1x20, 1X50, 2 
1X 200, 1X500 mg; şi din grame: 1X1, 1X2, 1X3, 1X5, 1X10, 1x20, 1X30, 1X50, : 

4904 Balanța Mohr- Westphal, pentru determinarea greutăţii specifice a lichidelor 
4904a Plutitor de rezervă, pentru balanţa Mohr- Westphal 
4905  Cumpănă de mînă cu cursor pînă la: 

4900  Balanţă farmaceutică moniată pe placă de lemn, cu capacitatea de cîntărire de 1 000 g şi sensibilitatea ce 2! - 

D 0,5 1 5 | 10 ş 
divizată în 1/50 1/100 ! 1/50 

4906 Greutăţi, subdiviziuni de gram de î, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 sau 500 mg 

îi EIN 2 = : == MINISTERUL SĂNĂTATII 
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4907 Baie de apă, semisferică, de” 212 mm diametru, cu nivel de apă şi trepied 
4907a Baie pentru colorat lame. Dimensiuni: 260 mm lungime, 175 mm lăţime şi 36 mm înălțime 4908 Baie Marie, electrică, de 250 mm diametru, cu dispozitiv de preaplin, cablu şi fişă, adaptabilă la rețeaua de 120 sau 220 V curent alternativ 
4909 Baie elecirică cu şase ochiuri, cu o tijă şi 6 cleme pentru aparate Soxhlei. Baia este prevăzuiă cu un dispozitiv de preaplin, cu un suport, mînere, cablu şi fişă şi este adaptabilă la rețeaua de 110 sau 220 V curent alternativ. Diametrul băii este de 400 mm, iar diametrul ochiurilor de 90 mm 4999a Baterie pentru şase aparate de extracţii Soxhlei, cu încălzire electrică, adaptabilă 

110 sau 220 V curent alternativ 
4919 Baie de apă pentru inactivare (reacția Wassermann), pentru 300 de eprubete de 120/12 mm, cu încălzire electrică, adaptabilă la 120 sau 220 V curent alternativ şi 

peniru temperatura de 56*C 

la rețeaua de 

prevăzută cu un termoregulator 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII: 
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4913 4914 

4911 Termostat electric de formă paralelipipedică, pentru culiuri de bacili, cu pereți şi uşile duble 

următoarele dimensiuni interioare: 410 mm lăţime, 300 mm adincime, 340 mm înălțime. As=-= 
este prevăzut cu un termoregulator bimetalic pentru temperatura constantă de 37"C, cu o tos-- - 

de +0,5"C, şi cu un termometru de la 0 la +60"C 

| 4912  Etuvă termoreglabilă de formă cilindrică, cu dimensiunile interioare de 400 mm diametru şi 407 -- 
adincime, cu un termoregulator pentru temperciuri reglabile între 50 şi 200*C şi cu un term=-—z 

de la 0 la 250"C. Etuva este adaptabilă la rețeaua de 110 sau 220 V curent alernativ 
i 4913  Etuvă pentru parafină de formă paralelipipedică, cu dimenstunile intenoare de 400 mm 
| 400 mm adincime şi 370 mm înălțime, cu un termoregulator pentru temperatură constantă de 
| Etuva este adaptabilă la rețeaua de 110 sau 220 V curent alternativ 
| 4914 Dulap frigoriter cu dimensiunile interioare de 520X750X 390 mm şi capacitatea de 152 |  :. - 

electromotor monofozat de 125 W, pentru 120 sau 220 V şi 50 Hz 

| 
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Microtom, model Minori, pertru lucrări în parațină şi prin con= 

gelare, peniru secțiuni fine, reglabile între 1 şi 25 microni 

4915a Microtom pentru lucrări prin congelare, pentru secțiuni fine, regla- 

4916 

4917 

4918 

bile între | şi 25 microni 

Microtom pentru lucrări în celoidină, pentru secțiuni reglabile între 

Î şi 15 microni 

Cuţit pentru microtomul pentru parafină, congelare sau celoidină 

Bara Leukart de ambalat parefină 

La9) 
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4921 

4919 Pompă de vid rotativă, cu ulei, pentru vid de maximum 100 mm col. Hg, cu capacitatea ce 2" 

sau 15 m3/h. Motorul funcţionează în curent de 220/380 V, cu turaţia de 400-500 rot/min 

4920  Etuvă pentru uscare în vid, de formă cilindrică, cu următoarele dimensiuni interioare: 350 mm d.c==-- 

şi 500 mm adincime, Aparatul este prevăzut cu un termometru de control şi o lampă semnaliz=-=: = 

Temperatura este reglabilă între 25 şi 200“"C, cu o toleranță de + 2"C 

4921 Aparat Warburg pentru determinarea consumului sau producţiei de gaz în circuit închis, la -e—:=- 

ratură constantă. Aparatul este prevăzut cu 8, 10 sau 12 manometre, cu o baie electrică : .- 

dispozitiv de agitare 

4921a Termometru de contact (Beckmann) de 0-60"C, pentru aparatul Warburg 

4921b Termometru pentru controlul temperaturii de 0-60"C, pentru aparatul Warburg 

E i i 
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Aparat peniru electroforeză pe hirție, model Donovan - Solomon. 

Aparaiul se compune din: 

— vasul de electroforeză propriu-zis, cu dimensiunile de 

350X 260x 135 mm, în care se păstrează fşiile de filtru 

şi care conține şi două cuve pentru soluția tampon ; 

— vasul de răcire (extern), prin care circulă apă de robinet şi 

care conţine două cuve pentru elecirozi; 

— electrozii de platină care sînt aşezaţi într-un sistem de labirint. 

Curentul este furnizat de un redresor care asigură menținerea 

unui curent constant şi reglabil. Determinarea cantitativă se poate 

face prin metoda eluției. Pentru citirea directă fotometrică se 

foloseşte un dispozitiv special 

MINISTERUL $, SĂNAĂTAŢII 
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4924 Comparator Hellige peniru determinarea colorimetrică a pH-ului, cu discuri comparatoare pentr. 

intervalul cuprins între 1,2 şi 11,8 pH, cu două cuvete, cu grosimea stratului de 13 mm, cu = 

placă de sticlă lăptoasă şi două eprubete 

Piese de completare şi de rezervă pentru comparatorul de pH: 

cuvetă pătrată cu grosimea stratului de 2,5 mm eprubetă cu diviziuni de 5-10 ml 

cuvetă pătrată cu grosimea stratului de 10 mm pipetă de măsurat soluţiile indicatoare etc. cu 

cuvetă pătrată cu grosimea stratului de 13 mm diviziuni de 0,2; 0,25; 0,3; 0,5 şi 1,0 ml 

cuvetă pătrată cu grosimea stratului de 25 mm stativ pentru comparator 

cuvetă pătrată cu grosimea stratului de 26 mm pipetă de măsurat reactivii pentru determi- 

cuvetă pătrată cu grosimea stratului de 40 mm narea oxigenului, marcată la 0,5 şi 1,0 ml 
cuvetă suțlată de sticlă Jena, cu grosimea stra- flacon cu dop rodat de 100 ml capacitate 

tului de 13 mm pentru determinarea oxigenului 

placă de sticlă lăptoasă 

Tabela discurilor colorimetrice-standard pentru determinări de pH 

în medicină, fiziologie, bacteriologie şi farmacie 

3060/1 Albastru de timol (interval acid) . . . . . o... .. . 1,2-2,8 roşu-galben. . . . 
3060/2 reper. 00.ra: sara dan eat pe ee e au ai arta 7 eta ie e cai 8 ai ada 16-32 roşu-galben. . , 
3060/2a  Metloranj. . . . . . Sie lea dei ai Mai ae dar lait. sed: dt gros 2,8-4,4  roşu-galben 
3060/5 Roşu de metil . . . . ...  . ... . .... i agree La 4,4-6,0  roşu-galben. . 
3060/6a Verde de bromerezol . . .. . . iii des 10 dai . 3,8-5.4  galben-albastru 
3060/8a Roşu de bromfenol .  . . . . . . . . . 5,4-7,0  galben-roşu. . . 
3060/9 Albastru de bromtimol . . . . . . Ge du Da BAe = e Sa pan PE a da ti 6,0-7,6  galben-albastru 
3060/11 Roşu de fenol .. . . . . . . . . . |... [. [. . . . ..... 6,8-84  galben-roşu. . . . 
3060/13 Roşu de crezol (interval alcalin) . . . . . .. o... . ..... 7,2-8,8  galben-roşu. . . 
3060/15 Albastru de timol (interval alcalin) . . . . . . . . . . . . .. . « 8,0-9,6  galben-albastru 
3060/24a  Alfa-dinitrofenol . - e e. 1 ee... 2,8-44 galben pal-galben . 
3060/26a  Gama-diniiro-fenol . , . . ..... sita, Fried i 80 pai . 4,0-5,4 galben pal-galben . 
3060/28a Para-nitro- fenol . . . . . o și . „ 54-70 galben pal-galben : 
3060/30a Meta-nitro-fenol . .. . 1...  . cc... 6,8-84 galben pal-galben . 
3060/32  Fenolftalenă. ..... preiei la za gt data . shit île 0 ue 20 răa sa 8,6-10,2 roz pal-roşu carmin 
3060/39 Violet de naftol CSE PNR Re IE ec a oa iei ip ni d 4 10,2-11,8 oranprvolet. . , . 
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4925  Colorimetru Dubosque pentru stabilirea concentrației lichidelor 

colorate, avînd o lampă incandescentă pentru 110 sau 220 V, 

prisme şi cuve pentru micro şi macro determinări 

4926 Micro şi macrocuve pentru colorimetrul Dubosque 

4926a Prisme pentru colorimetrul Dubosque 

4927  Colorimetru Crezelius Seifert pentru determinarea glucozei în singe 

4928  Aglutinoscop pentru determinarea tulburărilor în analiza serurilor 

MINISTERUL $, SĂNĂTĂŢII 
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4929 

4929  Fotocolorimetru universal, model U. K. IV, avind o celulă fotoelectrică, un galvanometru, un 

stabilizator de tensiune, trei cuve a 100 ml, o serie completă de filtre de absorbţie în casetă 
portativă şi următoarele accesorii: 

1 celulă fotoelecirică S 60 1 bec de rezervă de 4 V/5 W 
1 cuvetă de sticlă de 100 ml 1 lampă de mercur HOE 40 

1 cuvetă de sticlă de 50 ml 1 lampă de mercur HQE 40 cu suport, bobina 
1 microcuvetă de | ml şi condensator interior 

1 microcuvetă de 10 ml 1 serie filtre de absorbţie de sticlă, de 405-700 

1 microcuvetă de 30 ml milimicroni: R G 2, OG 2, VG 9, BG7, 

suporturi pentru microcuvete BG 12,8 G5 

1 eprubetă KPG de 1 ml 1 filtru galben G G 11 pentru fluorescență de 

1 eprubetă KPG de 5 ml 60 milimicroni 

1 eprubetă KPG de 10 ml 1 filtru negru de sticlă 

suporturi pentru eprubete 

4930  Galvanometru Multiftex M G 2 

4931 Punte Kohlrausch pentru măsurarea curentului continuu şi alternativ 

— e Pe 
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4932 

4932  Fotometru Pulfrich model 1 b/15, pentru determinarea colorimetrică a diferitelor lichide biologice, 
substanțe chimice, medicamente etc. Aparatul este prevăzut cu următoarele accesorii: 
9 filtre în cutie cîte 2 cuve cu placă, de formă drept- 
1 filtru L 2 unghiulară, pentru straturi de 0,5; 1; 

2 sau 5 cm grosime 

Supliment pentru determinări în lumină monocromatică: 

1 lampă de mercur HO E 40, pentru 

220 V curent alternativ 

1 filtru special S 43 

1 bobină în carcasă, pentru 220 V, cu 

dulie şi cablu de legătură 

1 pereche de filtre U V 

Supliment peniru determinări cu cuve mici: 

cîte 2 cuve mici pentru straturi de 1, 2 

şi 5 cm grosime 

Piese de completare şi de rezervă: 

dispozitiv de iluminare şi citire 

lampă de 4 V 0,4 A pentru dispozitivul 

de iluminare şi citire 

cuvă C pentru straturi de 0,2 cm grosime 

filtre speciale S 43, S 42, S 45, S 55, 

S 59, S 64, S 69 

eprubete Folin cu dop rodat, pentru 

determinarea zahărului în sînge 

DIRECTIA GENERĂTA FARMACEUTICA 

1 suport glisant cu picior, pentru cuve mici 

2 obiective F=125 mm 

2 lentile F=154 mm, în ramă 

Supliment pentru microdeterminări: 

cîte 2 microcuve pentru straturi de î, 2 

şi 5 cm grosime 

2 suporturi pentru microcuve 

2 lentile F=154 mm, în ramă 

pipete Burker peniru determinarea hemo- 
globinei, de 25 mm? şi 2475 mm? 

1 flacon cu acid aminonațtolsulfonic, pen- 
tru determinarea fosforului 

cuve mici pentru straturi de 1, 2 şi 5 cm 
grosime 

filtre cenuşii 

şaibe mate 

lampă de 6 V, 30 W, pentru fotometru 
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4933  Fotometru Pulfrich pentru determinări în lumină fluorescentă şi turbidimetrie. Aparatul este adaptaz 

la rețeaua de 220 V curent alternativ şi este prevăzut cu următoarele accesorii: 

3 filtre L (L 1, L 2, L 3) 1 suport pentru cuve C şi un stander= 
2 obiective F=-90 mm de fluorescenţă 
1 dispozitiv pentru determinarea fluores- 1 4aroraaitu gradat de. la 0 la 75:72 

cenței şi turbidimetriei, cu cîte patru 

vase comparatoare pentru fiecare de- 

terminare şi cu un suport pentru un 

divizat în 1/1*C, în manta protectos” 

1 dispozitiv de citire şi iluminare per-"- 

pahar Berzelius de 50 ml cu diametrul tamburul de măsurare 

de 36 mm 
Supliment pentru determinări în lumină fluorescentă şi turbidimetrie: 

1 lampă de 6 V 30 W 1 bobină în carcasă pentru 220 V, 
1 dulie cu cablu dulie şi cablu 
1 dispozitiv pentru turbidimetrie absolută 1 standard de fluorescență G, în re-= 
1 lampă de mercur H Q E 40 

Vase şi standarde pentru  turbidimetrie: 

suport pentu un pahar Berzelius de suport pentru cuva C şi standarde == 

50 ml (ha. 1) fluorescență cu termometru (hg. 3, 
suport schimbător pentru eprubete şi pahare standarde de fluorescenţă: roşu, portoce - 

pînă la 28 mm diametru (fig. 2) galben, verde şi albastru (fig. 4) 

Piese de completare şi rezervă: 

1 suport schimbător pentru eprubete şi 1 standard de fluorescență ROBB, în -=-= 

pahare pînă la 28 mm diametru 1 filtru L 420 
1 pahar special de 26 mm diametru 1 lampă LS de 6V 30W pe---. 

1 cuvă C mare, pentru straturi de 0,5 cm turbidimetrie 
grosime 1 lampă de mercur H O E 40 pe---- 

1 ultratermostat, model Hoppler, pentru fluorescenţă 

curent alternativ de 220 V, avind un ter- 1 lampă de 4V, O04A pentru csz=- 

mometru de contact de la 0 la +-100*C, zitivul de citire şi iluminare 
un cablu şi două tuburi de legătură 1 termometru de contact de la Ola — 1722 

1 filtru L 2 b pentru opalescenţă cu dispozitiv de fixarepentru ultrater=s:-= 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢI 
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bacteriolo- 
gice şi biologice, precum şi pentru determinări 
de soluţii foarte alcaline, cu ajutorul electrozilor 
speciali. Pentru — lucrări clinice se folosesc în 
special electrozi de antimoniu în formă de sonde 
şi ace hemoven 
Intervalul de măsurare este de 0-14pH, _res- 
pectiv 0-1 400 mV, cuo precizie de 20,01 pH, 
respectiv -+0,5 mV 
ursa de alimentare este o baterie de 4V 

Accesorii: 

a) pentru determinări de soluţii alcaline: elec- 
trozi de calomel, de hidrogen, de chinhi- 
dronă, de sticlă cu antimoniu 

4934  Pehametru pentru cercetări clinice, 

MINISTERUL 
DIRECȚIA GENER 

Aparate pentru 

4935 

4935a 

4936 
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b) pentru determinări clinice: ace hemoven, 
sonde nazale, stomacale, cervicale şi vagi- 
nale cu antimoniu şi cu electrozii respectivi 

lonometru (pehametru) pentru măsurători electrice, 
cu indicator direct pentru determinarea ionilor 
de hidrogen în diverse soluții şi pentru măsurarea 
potenţialelor electrochimice pînă la 1000 mV. 
Rezistenţele circuitelor proprii sînt asife! calculate 
încît se pot folosi electrozi de sticlă cu o 
rezistenţă interioară de maximum 100M e, 
Citirea directă a concentraţiilor ionilor de hidrogen 
se face în grade pH, în intervalul de la 0 la 
14, atit timp cît potenţialul cuplului de măsură 
depinde liniar de valoarea pH-ului şi această 
dependenţă se află între limitele de 50-60 mV/pH. 
Dependenţa de temperatură a cuplului de mă- 
surare se situează în spațiul de la 0 la 50*C, 
putînd fi echilibrată manual printr-un regulator. 
Accesoriile sînt: 
un cuplu de măsurare format dintr-un stativ, un 

electrod de sticlă şi un electrod de calomel, 
fiecare cu eprubetele de protecție cu şlif normal. 
În cazul cînd se lucrează cu soluții intens 
alcaline (peste 10 pH), este necesar să se fo- 
losească electrozi de chinhidronă şi de hidrogen 

Elecirozi pentru ionomeiru: electrod în formă de 
balonaş (hg. 1); electrod de calomel (fig. 2); 
electrod de platină (fig. 3); electrod în formă 
de clopot (fig. 4); electrod în formă de baghetă (ia: :5) 
Siativ peniru tiirări avînd: 2 biurete Schellbach 
de 50 ml capacitate, divizate în 1/10; 2 cleme 
cu mule; 1 clemă pentru electrozi 
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4737 

4937 

4938 

4938a 

4939 

Polarimetru circular peniru determinarea zahărului şi albuminei în urină, cu o 

lampă spectrală de sodiu, montată pe un suport fixat de postamentul polari- 

metrului. Aparatul este prevăzut cu un tub de 190,09 mm şi cu tuburi de 

rezervă de 100; 150,3; 192,6; 200-220 mm lungime 

Lampă spectrală de sodiu peniru lumină monocromatică, cu luminozitate 

căriitaluiă, avînd întrebuințări multiple, în special la cercetări polarimetrice, 

spectroscopice şi refractometrice. Lampa este adaptabilă la o reţea de 220 V 

curent alternativ 

Bec de rezervă pentru lampa de sodiu 

Spectroscop de buzunar, pentru orientări rapide în specirele de absorbţie şi 

de emisie din lumina vizibilă 

a TE EI 
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4940  Retraciomeiru, model Abbe, peniru determinări refrac- 

iometrice de soluții apoase, alcoolice, eterice, la 

grăsimi vegetale, uleiuri alimentare şi industriale. 

Aparatul are un termometru gradat de la 0 la 75"C 

4941  Relraciometru submersibil pentru determinări de albu- 

mină, peniru probe de tincturi şi ca mijloc de pra- 

lucrare şi de pregătire a medicamentelor. Aparatul 

esie prevăzut cu termometrele respective. 

DIRECȚIA GENERATA FARMACEUTICA 
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4943 

4942 - 498 
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4943 

Viscozimetru H&pplar pentru cercetări ştiinţifice ale lichidelor şi 

gazelor, cu o precizie de circa 0,1 pînă la +0 „50/0. Intervalul 

de măsurare este de 0,01 pînă la peste 1000000 cenitipoise, 

respecliv centistokes, la o temperatură de la —60 pînă la :: 150*C. 

Aparatul funcționează în legătură cu uliratermostatul Hâppler. 

Pentru măsurări de viscoziiate la alte temperaturi decît cea nor- 

mală (20"C) se folosesc următoarele termometre de precizie, cu 

diviziuni de 1/10*C: 

de la —60 la —30"C 

de la —35 la -- 1C 

de la — 1 la -+-26"C 

de la +24 la —51"C 

de la + 49 la + 76C 

de la -+- 74 la 4+-101"C 

de la + 99 la +126C 

de la +124 la +151*C 

Ultratermostat Hâppler pentru menţinerea temperaturii constante 

între —60 şi 4125"C cu o toleranță de -1+0,02*C. Capaci- 

tatea băii este de circa 8 litri. Aparatul are un termoregulator, 

un agitator şi un termometru de contact gradat de la 0 la 

+100"C şi funcţionează cu un motor de 110 sau 220 V 

curent alternativ 
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4944 

4944 Interlerometnu de laborator pentru determinarea dile- 

rențială a refracției la lichide şi goze, fată de etalon. 

Intervalul de deierminara este de la 5 la 5000 

unităţi. Lungimea tuburilor este în funcţie de lucrările 

care se execulă 

= oaze co 3 
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4947 

4945 Microscop pentru uz didactic cu un obiectiv 10X şi un ocular 15X 

4946 Microscop monocular cu masa rotundă, cu un revolver pentru patru obiective, cu viza peniru macro ; 

micro, cu un condensor şi o oglindă. Microscopul este prevăzut cu trei oculare 7X, 10X şi 15 

cu două obiective 10X şi 40X şi cu o imersie 1/90 

4947 Microscop monocular cu masa patrată fixă, cu un revolver cu patru obiective, cu viza pentru macr= 

şi micro, cu un condensor Î,2 cu iris, un suport pentru sticlă colorată, o oglindă şi un dispozitiv binocuis- 

Microscopul este prevăzut cu obiective 8X, 40X şi 90X (imersie în ulei pentru cîmp iluminat) = 

trei oculare 7X, 10X şi 15X, Puterea de mărire este de la 56 la 1350 ori 

4945 - 4947 

= aa e 
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4948 

4948 Microscop binocular pentru lumină obişnuită sau P p ş 

polarizată, în cîmp luminat, întunecat sau contrast- 

fază, cu masă mobilă, pătrată, cu un ghid-obiect, un 

revolver pentru patru obiective, cu viza pentru macro 

şi micro, un condensor 1,2 cu iris, o oglindă şi un 

tub schimbător monocular 

Microscopul este prevăzut cu patru obiective 8X, 

20X, 40xX şi 90X (imersie în ulei pentru cimp 

luminat şi întunecat), trei oculare perechi 5X, 7X. 

şi 10. Puterea de mărire este de la 60 la 1 350 ori 

MINISTERUL 
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4949 Microscop Lumipan, penhu cerzetări, cu instalația de iluminat 

elecirică montată în piciorul stativului. Aparatul are un revolver 

cu un condensor pentru cîmp întunecet, un condensor cu lentile şi 

un condensor aplanat, un revolver pentru pairu obiective şi o 

masă mobilă cu un ghid-obiect. 

Microscopul mai este prevăzut cu un tub oblic, monocular, un 

tub oblic binoculor, trei perechi oculare compensatoare 5X, 7 >. 

şi 10X, un ocular compensator 15X, două obieclive apocro- 

matice 10 şi 20%, un cbiectiv apocromatic 60/1,00 (imersie 

în ulei) cu o diafragmă cu iris pentru cimp intunecat şi peniru 

cîmp luminat, un obiectiv apocromat 90/1,30 (imersie peniru 

cîmp luminat). Puterea de mărire este de la 50 la 1 350 ori 

SĂNĂTĂŢII 
A FARMACEUTICA 
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4950 

4950 instalaţie de contrasi-fază peniru cercetări biologice şi bacteriologice, Obiectivele speciale necesare 
instalaţiei de conirast-fază pot fi folosite şi pentru lucrări curente, la preparate colorate, în cîmp 
luminat şi întunecat. Acromatul pH 90/1,25 (imersie) se poate folosi numai în cîmp luminat 
Instalaţia se compune din: un acromat pH 10/0,30, un acromat pH 20/0,40, un acromat pH 40/0,65, 
un acromat pH 90/1,25 (imersie), un filiru galben verde, un condensor de fază şi un microscop 
ajutător (pentru microscopia curentă) un obturator inelar cu montură (pentru microscop Lumipan) 

E MINISTERUL SĂNĂTĂŢ 
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4951 Aparat model Boetius pentru determinarea la microscop a punctului de topire 

în analize de materii organice. Aparatul are o rezistență reglabilă, o trusă 

cu substante etalon şi două termometre de precizie gradate de la 70 la 

360*"C şi de la 20-260*C, divizate în 1/1*C . 

Se adaptează la masa microscopului şi funcţionează în curent alternativ de 

110 sau 220 V 

4952 Dispozitiv binocular pentru microscop 

4953  Lampă pentru microscop, indicată în special pentru examene de contrast-fază 

în cîmp întunecat şi pentru microfotografie, cu un transformator de 220/6V 

4953a Bec pentru lampa de microscop de 6 V, 15 W 

4954  Micrometru ocular de 5 mm? cu spaţii pătrate, cu latura de 0,5 mm 

Micrometru ocular de 10 mm? cu spații pătrate, cu latura de 0,5 mm 

4955  Micrometru obiectiv, divizat în 1/100 mm 

a î = 
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4956 Aparat pentru microproiecţie, pentru 6 A 

curent coninuu sau pentru 40 A curent 

altemativ, cu o oglindă de iluminare în- 

clinată la 45%, cu o cameră umedă, o 

placă de fixat microscopul şi un dispozitiv 

cu prismă montat pe tubul microscopului 

IRI = 
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4957 

Micromanipulator glisant pentru fixarea obiecielor microscopice de 

examinat în poziție corectă şi ghidarea lor în toate direcțiile 

înăuntrul cîmpului de examinare. Aparatul se compune din: două 

stative cu dispoziiive de mişcări în toate direcțiile, micro şi macro, 

plăci-suporturi cu două cleme, două cutii cu ulei de uns, o 

spatulă de lemn, o placă de sticlă, două suporturi pentru ace, 

două pori-ace simple cu cîte două piese de conexare şi patru cleme. 

Micromanipulatorul poate fi completat cu următoarele piese: un 

tub oblic mnnocular, un condensor pentru cîmp luminat şi întu- 

necat, o cameră umedă cu o serie de tuburi de legătură, 100 

lamele 24X 24 mm, o piesă intermediară (pentru microscoape 

cu masă pătrată), un conducior cu ghid-obiect mobil pentru 

camera umedă şi o lampă micro 

DIRECŢIA GENERĂTA FARMACEUTICA 
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4962 

4963 
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Lupă bimoculară Citoplasi cu o putere de mărire de lo 4X la 

25X. Aparatul se compune din: un stativ cu placă, un tub 

binocular oblic, un sistem de schimbare a pulerii de mărire, un 

sistem de ridicare şi de coborire, două oculare, de 6X şi 3X, 

două rame de formă anatomică pentru ochi şi o lampă cu cablu 

şi fişă. Lupa binoculară poate fi completată cu două oculare de 

25 X. peniru o putere de mărire de la 16X la 100xX 

Conimetru peniru stabilirea cantităţii, a dimensiunii, a tipului şi a 

provenienței particulelor de praf conţinute într-un anumit volum 

de aer. Determinarea cantiiății de praf se poate face la fata 

locului, de exemplu: în săli industriale, în mine, în spitale etc. 

Conimeirul este prevăzut cu un micrometr de î mm, o placă 

pentru obiecte şi 10 filire 

Rus, 
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4964 

4964  Epidiascop peniru proiectări de diapozitive, de fotografii din cărți sau alte 

obiecte netransparente, chiar plastice, la distanțe între 3 şi 8. m. Aparatul 

este prevăzut cu obiective 1:3,9 F=400 mm şi 1:4,5 F=—250 mm şi cu 

următoarele accesorii: patru rame de 8,5.<8,5 cm, patru rame de 8,5xX 10 cm, 

format transversal, patru rame 8,5X 10 cm format înalt, patru rame de 

9X.12 cm format transversal, patru rame de 9X12 cm format înalt şi un 

cablu de 4 m lungime 

4965 Aparat de fotografiat „Exacta-Varex“, în geantă de piele, cu un vizor 

prismatic, cu o serie de inele şi un tub intermediar pentru adaptare la 

microscop, cu un declanşator şi un dispozitiv de adaptare la microscop 

E MINISTERUL EYP sANATA]II: 
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5004 

5006 

Manuşi de cauciuc subțiri pentru operaţie, nr. Î, 2, 3, 4, corespunzător cu 

nr. 7, 7l/», 8, 81/» 

Mănuşi de ată pentru operaţie, nr. 10, 11, 12, 13, 14 

Pungă pentru ghiaţă, din pînză cauciucată. Diametrul : 20, 22, 25, 28 sau 30 cm 

Pungă pentru ghiaţă, rotundă, din cauciuc. Diameirul: 20, 25 sau 30 cm 

Colac de cauciuc cu ventil. Diametrul: 36, 38, 40 sau 43 cm 

Deget de cauciuc gros, în şase dimensiuni fig. 1-7 

z 
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5013 5014 5045 5016 

5007  Pară de cauciuc cu vîrt tare, nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

5008 Pară de cauciuc cu vîrf moale, nr. 5, 6,7,8,9 

5009 lrigator de-sticlă de 1; 1,5 sau 2 litri capacitate 

5010  Pară pentru trage lapte 

5011 Rezervă de sticlă peniru trage lapte 

5012  Pompă Enema, aspiratoare-respingătoare, pentru spălături şi clisme, 

cu canulă de ebonit 

5013 Dus vaginal cu canulă de ebonit, cu partea superioară demon- 

tabilă, cu para de cauciuc nr. 12 

5014  Pară dublă pentru aparatul de ser, termoceuier etc., nr. 4, 5, 6,7 

5015  Pară de cauciuc pentru aparatul de tensiune sau pentru pulverizator 

5016  Manşeiă de cauciuc pentru aparatul de tensiune, model Riva 

Rocci (cu mercur) 

5017  Manşetă de cauciuc pentru aparatul de tensiune, model Vaquez 

Laubry 

E ($, === 
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5926 5028 

5033 

5026  Termofor de cauciuc de 1,5; 2 sau 2,5 litri capacitate 

5027  Iermofor de tablă 

5028  Termolor elechic, cu temperatura reglabilă, peniru 

110 sau 220 V 

5029 lrigator de cauciuc de Î; 1,5 sau 2 litri capacitate 

5030  Specul de ebonit, pentru baie | 

5031  CGarnitură de canule din ebonit, pentru clisme şi | 

spălături vaginale, compusă din trei piese: robinet, 

canulă vaginală şi canulă rectală 

5032  Canulă de ebonit cu dublu curent peniru spălături 

fierbinţi 

5033 Tub de cauciuc pentru dren şi vid 

— diametrul interior: 5, 6, 8, 10, 5 mm 

— diametrul exterior: 7, 9, 12, 14, 14 mm 

5034 Tub de cauciuc pentru irigator. Dimensiuni: 1,25 sau 

5034 1,50 m lungime, 8 mm diametru interior, 11-mm | 

diametru exterior 
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Tetină de cauciuc pentru biberoane Soxhlet 5041 Apărător de sticlă peniru mamelă 

Susetă (tetină falsă) 5042  Ventuză de sticlă, mică şi mare 

Stielă Soxhlet gradată, de 250 ml ca- 5043 Aparat Soxhlet de sterilizat laptele 

pacitate 5044  Duş nazal din sticlă, în formă de pară 

instilator (picurător) cu pipetă de cauciuc 5045  Duş nazal din sticlă, mode! Frânkel 

Pipetă de cauciuc pentru instilator 5046  Ceaşcă pentru medicamente 

Tub de sticlă pentru instilator 5047  Pulverizator model Mira 
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5048 

5049 

5050 

5051 

5052 

5053 

5054 

5055 

5056 
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5050 5051 5053 | 

Ciorapi elastici peniru varice: glezniere a-b; pulpiere b-d; sub genunchi a-d; 

peste genunchi a-f; pînă la coapsă a-g:; genunchiere d-f; 

Scuipălocre de buzunar, gradată, cu capac de metal 

Faşă elastică, Lăţimea: 6, 8, 10 sau 12 cm, lungimea întinsă 5 m 

Cirjă de lemn 

Bandou ocular din pînză neagră 

Capsă de cauciuc pentru baston şi cîrjă, nr. 00, O, 1,2, 3, 4,5 

Tălpi de corecție pentru picioare plate, jumătăţi, nr. 28 -45 

Tălpi de corecție pentru picioare plate, întregi, nr. 28=45 

Centură abdominală, fără pelotă sau cu pelotă renală, ombilicală, stomacală etc. 
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5065 

5066 

5067 

5068 

5069 

5070 

5071 

Diverse — 

Bandaj cu arc peniru hernie inguinală, simplu (peniru partea dreaptă sau 

stingă). Lungimea 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 sau 110 cm 

Bandaj cu arc peniru hernie inguinală, dublu. Lungimea: 75, 80, 85, 90, 

95, 100, 105 sau 110 cm 

Bandaj herniar din cauciuc, cu pelotă pneumatică, pentru copii, simplu, pentru 

partea dreaptă sau stingă. Lungimea: 30, 35, 40, 45, 50, 55 sau 60 cm 

Bandaj herniar din cauciuc, cu pelotă pneumatică, peniru copii, dublu. 

Lungimea: 30, 35, 40, 45, 50, 55 sau 60 cm 

Centură pentru hernie ombilicală, completă din cauciuc, pentru copii. 

Lungimea: 30, 35, 40, 45, 50, 55 sau 60 cm 

Centură pentru hernii ombilicale, din pînză cu pelotă, pentru adulţi. 

Lungimea: 80, 85, 90, 95, 100, 105 sau 110 cm 

Suspensoare de pînză nr. î, 2, 3, 4, 5, 6 

5065 - 5071 

ES E = 
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5072 - 5079 427 
Diverse 

5075 

5078 

5072  Urinar de cauciuc cu suspensor, pentru bărbaţi 

5073  Utrinar de cauciuc, pentru femei 

5074  Urinar de sticlă, pentru bărbaţi 

5075  Urinar de sticlă, pentru femei 

5076  Bandaj, pentru prolaps uterin 

5077  Pesar pentru prolaps uterin, nr. 65, 70, 75, 80, 85, 90 mm 

5078 Aparat de cauciuc pentru anus ariificial 

5079  Pungă de rezervă din cauciuc, pentru aparatul pentru 

anus ariificial 

= E nai fat ide afet 
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428 = 5081 - 5086 
Diverse 

ADU n 

5085 5086 

5081 lrigator emailat de î; 1,5 sau 2 litri capocitate 

5082  Urinar emailat, pentru bărbaţi 

5083  Urinar emailat, pentru femei 

5084  Ploscă emailată 

5085 lavă dreptunghiulară emailată de 26 X 32 sau 

36 X.42 cm 

5086 Tavă renală emailaiă de 160, 260 sau 300 mm 

lungime 

MINISTERUL ($) SĂNĂTĂŢII = 
DIRECTIA GENERĂLĂ FARMACEUTICA = 



5087 - 5093 
429 Diverse 

5091 5092 5033 

5087, Găleată emailată pentru material infectat 

5088 Baie pentru mînă i 

5089 Baie pentru picior 

5090  Inhalator emailat 

5091  Scuipătoare de mînă cu capac 

5092  Scuipătoare bombată, pentru cameră 

5093  Scuipătoare conică, pentru cameră 

i 
i 
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A 

Ac Anel 

Ac Bergaret 

Ac Boomerang pentru suturi profunde 

Ac burghie (Reamers) 

Ac chirurgical 

Ac Cooper 

Ac pentru corpi străini în ochi 

Ac de cusut cadavre -: 

Ac de cusutoreasă 

Ac pentru decantarea plasmei 

Ac pentru disociat . 

Ac Deschamps pentru ligaturi 

Ac Doyen pentru peritoneu 

Ac Emmet ... 

Ac pentru flaconul de sînge 

Ac Hagedorn 

Ac Hedstrom *: 

Ac pentru injecții 

Ac pentru injecții în nervul trigemen 

Ac intestinal - 

Ac pentru laparatomie 

Ac Lentulo 

Ac Miller -: 

Ac pentru nervi 

Ac pentru paracenteză 

Ac pilă Kerr -: 

Ac pentru pneumotorax 

Ac pentru preparate -: 

Ac pentru puncţie lombară -- 

Ac pentru puncție, anestezie şi aspirație 

Ac pentru puncţie sternală -- 

Ac pentru puncţie venoasă + 

Ac pentru puncţie ventriculară 

Ac pentru recoltarea sîngelui 

Ac Reverdin 

Ac Reverdin cu 3 ace demontabile 

Ac Reverdin Chaput 

Ac Reverdin Faure 

Ac de siguranţă 

Ac spatulat 

Ac pentru sutura vălului palatin 

Ac pentru tatuaj =: 

Ac pentru termocauter 

Ac pentru transiuzie 

Ac trocar filtru 

Ac tubular Toma Ionescu 

Actinometru 

Adenotom .: 

DE DEX 

138 

63 

„ 254 

„ 219 

36, 60 
.. 62 

131 

16 

61 

70 
.. .- 888 

- 62, 283 
». se 283 

++ 62, 283 
.. 70 

36, 60, 61 

„se 220 

53, 54 

.. 114 

„61 

„283 

„219 

„219 

219 

Agitator electric 

Aglutinoscop -- -: e. kk. 

Agrafe chirurgicale Michel .: 

Agrafe pentru inimă de broască 

Albuminometru Essbach -. 

Alcoolmetru 

Alonjă 

Amalgam de argint 

Amalgam de cupru 

Amigdalotom .: 

Anemometru 

Anexă de distilare 

Ansă pentru amigdale 

Ansă pentru secreție + 

Ansă Snellen .: 

Ansă Weber 

Antiseptic nr. 4 

Antiseptic nr. 8 

Antisepiic esenţial 

Anuscop 

Aparat pentru analiza apei 

Aparat pentru anus artificial 

347, 371 

Aparat Beckmann pentru determinarea greutăţii 

moleculare 

Aparat B.C.G. pentru vaccinare 

Aparat bisturiu electric 

Aparat Boetius pentru microscop 

--345, 346 

„TI 

- 340 

„ 416 

Aparat pentru circulaţia sîngelui, model Kronecker 44 

Aparat pentru determinarea amoniacului 345 

Aparat pentru determinarea punctului de fierbere 344 

Aparat pentru determinarea punctului de topire +» 344 

Aparat pentru determinarea schimburilor gazoase -: 27 

Aparat pentru determinarea vitezei de sedimentare -- 345 

Aparat pentru distilare 

Aparat electrocardiograf -- 

Aparat pentru electroforeză pe hirtie 

Aparat electroșoc şi electronarcoză -: 

Aparat electric de turnat și punctat 

Aparat pentru formolizare -: 

Aparat de iotografiat 

Aparat Haldane 

Aparat pentru injectat ser 

Aparat pentru înregsitrarea tensiunii 

Aparat Kipp -: 

Aparat Kyeldahl -. 

Aparat pentru măsurat presiunea venoasă -. 

Aparat pentru metabolism bazal -- 

Aparat pentru microproecţie -» 

Aparat pentru narcoză 

Aparat pentru numărat picături 

.+344, 387 

29, 30, 31 
ese 401 

339 

245 

„305 

- 420 

343 

12 

24 

344 

- 342 

48 

27 

.. 417 

66, 67 

.. 48 



432 

Aparat Orsat ». 

Aparat oscilometru 

Aparat Pantostat -. 

Aparat Parnas Wagner 

Aparat pentru presiunea hchidului cstalatablătaa! 

Aparat pentru raze ultrascurie » 

Aparat pentru respiraţie artificială .. 

Aparat Roentgen 

Aparat pentru săpun lichid 

Aparat Sayre pentru suspensie . 

Aparat pentru sfărîmat organe - 

Aparat pentru scos pivotul -: 

Aparat Soxleth pentru extracţie 

Aparat Soxleth pentru sterilizat laptele - 

Aparat pentru stanțat coroane 

Aparat pentru sterihzat perii 

Aparat de tensiune 

Aparat Thiele .. 

Aparat de tras discuri 

Aparat Unit dentar 

Aparat Van Slyke 

Aparat Vaquez Laubry 

Aparat Warburg -: 

Aparat Westergreen 

Aparat Widmark -- 

Apărător de buze 

Apărător de deget . 

Apărător de sticlă pentru mamelă : 

Apăsător de limbă 

Arcuri pentru ortodonţie 

Articulator . 

Aruncător de vată 

Aspirator Potain - 

Aspirator electric chirurgical 

Asurzitor Barany 

Aţă chirurgicală 

Atelă pentru îracturi 

Audiometru 

Autoclav 

Automatom 

B 
Baghetă de sticlă pentru alifii - 

Baghetă de sticlă pentru hemometru 

Baghetă de sticlă pentru laborator 

Baie de apă 

Baie de colorat lame » 

Buie electrică 

Baie pentru galvanizări 

Baie pentru inactivări 

Baie de lumină 

Baie Marie 

Baie pentru mînă 

Baie de organe izolate 

Baie patrucelulară 

Baie pentru picior 

Baie de sticlă pentru ochi -- 

Balanţă analitică 

Balanţă farmaceutică 

Balunţă de mînă + 

Balanţă Mohr Westpbal 

Balanţă de tarat la centrifugă 

Balanţă tehnică 

308, 309, 310, 311, 312, 43, 

317, 

347, 

394, 

Balon Claissen 

Balon cotat - 

Balon de distilare cu sit 

Balon cu fund plat 

Balon cu fund rotund 

Balon Kjeldahl 

Balon cu şt .. 

Balon Wiirtz pentru distilare 

Pandă de cauciuc pentru electrozi : 

Bandă pentru hemostază 

Randaj herniar 

Bandaj pentru prolaps uterin -: 

Randou ocular 

Bară de înălțime 

Bară Leukart ». 

Bară de metal 

Bară pentru ortodonţie 

Barograf 

Barometru aneroid 

Barometru cu mercur 

Basculă pentru pat i n 

Baterie pentru aparatul de extracție Soxleth 

Baziotrib -. 

Bec pentru bronhoesofagoscop 

Bec pentru cameră obscură + 

Bec pentru cistoscop -: =. «. 

Bec cu filament de cărbune 

Bec pentru gaz . 

Bec pentru lampa de microscop -: 

Bec opal pentru lampa fără umbre 

Bec pentru lampa de sodiu : 

Bec pentu raze infraroșii 

Bec pentru raze ultraviolete 

Bec pentru rectoscop :: 

Bec pentru spatula cerebrală 

Bec pentru uretroscop =: 

Penzi de celuloid 

Benzi de pinză 

Bicicletă ergometrică 

Biomicorscop 

Bisturiu chirurgical 

Bisturiu electric 

Bisturiu pentru gingivectomie 

Bisturiu pentru mucoasă 

Bisturiu pentru pleoape -: 

Biuretă 

Biuretă van Slyke 

Blefarostat 

Bloc de asbest 

Bloc pentru clipsuri 

Bobină de inducţie 

Bol de cauciuc 

Bonain soluţie 

Bocan pentru seringi Fischer - 

Borcan pentru șoareci 

Borcan de sticlă cu dop rodat -: 

Borcan cu tubulură laterală 

Borcan pentru urină *» 

Brancardă - 

Braţ Doriot pentru tur electric .. 

Braţ pentru tur electric -. 

Braţ de perete cu măsuţă 

Braț pentru tur dentar 

Brici de ras a. 

Brici pentru transplantare de grefe 

„263 

296 

348 
348 
368 
348 
348 
348 
365 
348 
336 
72 

426 
427 
425 
22 

399 
m 

212 
377 
375 
375 
301 
397 

n. 288 

*-161, 162 

333 

341 

381 

416 

408 

338 

337 

251 

119 

261 

235 

235 

28 

127 

58 

340 

182 

180 

129 

350 

342 

128 

210 

112 

40 

202 

237 

200 

349 

349 

349 

349 

300 

242 

197 

244 

197 

12 

173 



Bronchoesofagoscop 

Broşe Kirschner 

Bujie dilatatoare uretrală 

Bujie esofagiană . 

Bujie exploratoare 

Bujie filiformă 

Bujie filtrantă 

Burghiu pentru trepan 

Butirometru 

C 
Cablu flexibil pentu motorul de mină 

Cablu pentru spatula cerebrală - 

Cablu pentru aparatul de raze ulirascurte 

Cadru reductor Bohler 

Canapea pentru consultați: 

Canulă arterială 

Canulă pentru aspiratorul electric 

Canulă pentru clisme 

Canulă pentru inimă de broasca 

Canulă pentru para de aer 

Canulă pentru para Polizer 

Canulă pentru sahvă 

Canulă pentru sinus 

Canulă traheală 

Canulă traheală pentru ciim 

Canulă traheală pentru cobai 

Canulă tra piese 

Canulă uretrală 

Canulă vaganală 

Canula pentru vase 

Cap de distilare cu slif 

Cap femural protetic 

Capac pentru creuzet de platină 

Cape de viplă 

Capsă pentru cirje și basion 

Capsulă de cuarț 

Capsula pentru flaconul de singe sau plasmă 

Capsulă Marey 

Capsulă de platina 

Capsulă de portelan 

Capsulă de sticlă 

Caărâbuş pentru câmpuri 

Câcbunc electrod pentru aparatul de punctat 

Cărucior port ahmente 

Cărucior pori targă 

Casetă pentru radiografii 

Casoleta pentru pansamente 

Catatermometru 

Catgut 

Cauter de platină pentru termocauter 

Ceară albastră de modelat 

Ceară de lipit 

Ceara roz de modelat 

Ceas de nisip 

Ceas semnalizator 

Ceaşcă peniru medicamente 

Cefalometru 

161, 

38, 

Celuiă pentru numărătoarea globulelor de singe 

Centimeiru pliant 

Centimetru ruleta 

Centrifugă electrica 

Centrijugă de mină 

Centură abdominală 

17, 

389, 390, 

162 

80 

256 

165 

255 

256 

370 

97 

349 

Centură pentru hernie ombilicală 

Cheie întrerupătoa:e 

Cheie pentru potcoave 

Chenotron pentru aparate Roentgen 

Cheratoscop 

Chimograf electric 

Chimograt cu mecanism de ceasornic 

Chistitom 

Cilindru de sticla 

Ciment fosfat 

Ciment silicat 

Ciocan pentru chirurgie 

Ciocan daltă 

Ciocan pentru reflexe 

Ciocan pentru scoabe 

Ciocan de scos coroane 

Ciocănel de corn 

Ciocânel de metal 

Ciorapi elastici 

Cistoscop pentru cateterism 

Cistoscop pentru examen 

Cistoscop explorator şi spălător 

Cistoscop htotrptor 

Cistoscop operator 

Cistoscop peniru sugan 

Cistouretroscop 

Cîntar de persoane 

Cintar de sugari 

Ciîrje de lemn 

Ciîrlig arterial 

Cârlig bont sau ascuțit 

Cirlig Brauu 

Cîrhg pentru capsula 

Cirlig pentru hipofiză 

cirhg pentru ins 

Cârlig pentru strabism 

Cirlig traheal 

Cirhg pentru ureche 

Clemă pentru fxat hime 

Clemâ pentru laborator 

Cleşte ciupitor de os 99, 100, 101, 115, 

Cleşte de conturat coroane 

Cleşte crampon 

Cleşte pentru creuzete 

Cleşte peniru eprubete 

Cleşte de extracţii 

Cleşte Farabeuf 

Cleşte de format croșete 

Cleşte Lambotte 

Cleşte Langenbeck pentru oase 

Cleşte de lărgit coroane 

Cleste pentru oase 

Cleşte plat 

Cleste pentu presat dopan 

Cleşte pentru redresarea septuhn nasal 

Cleşte rozător de os : 

Cleşte de scos ace dim canal 

Cleşte de scos cuvete din foc 

Cleşte pentru sechestru 

Cleşte pentru sîrmă 

Cleşte Liston de tăiat oase 

Cleste de tăiat broşe 

Cleşte Charriere de tăiat oase 

Clopot pentru microscop 

15, 89, 145 179 

292 
425 
76 

VIA 
290 
131 

117 
131 
131 
172 
145 
333 
RO 

6 
Li, 178 
203, 2u4 

204 

374, 382 
382, 384 
174, 175 

99 
203 

33, 205, 204 

102 

pi) 

10 
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Colac de cauciuc .. 

Colector pentru materii fecale 

Coloană de distilare cu slif 

Coloană de fracţionare 

Colorimetru Cretzelius-Senfert 

Colorimetru Dubosque 

Colorimetru fotoelectric 

Colposcop - 

Comparator Helhge 

Compas pelvimetru 

Compresor de aer 

Compresor pentru aerosol 

Compresor pentru amigdale 

Comutator inversor 

Con pentru fixarea tuburilor 

Conductor pentru broşe 

Conductor pentru ferestrău Gagli 

Conductor pentru piesa dreaptă 

Conductor pentru scoabe 

Conimetru 

Costoaductor Cărpinişan 

Costotom 

Coş de sîrmă 

Cot de metal : 

Cranioclast 

Creuzet de cuarţ 

Creuzet filtrant 

Creuzei de portelan 

Creuzet de platină 

Cuoscop 

Cnptoscop 

Cnistalizor 

Cronaximeti 

Cronometru de buzunar 

Cronometru giafic 

Cronoscop 

Croșetă de sîrmă 

Cui pentru osteosinteza 

Curmpană de mînă 

Cupolă pentru diagnostc 

Cupolă pentru femur 

Cupolă pentru radius 

Cupola pentru terapie profundă 

Cuptor de calcinare 

Curetă alveolară 

Curetă Beckmann pentru vegetațui 

Curetă Buck 

Cuetă Carmalt Jones 

Curetă pentru hipofiză 

Curetă Sebileau 

Curetă ureiina 

Cutie pentru ace de sutură 

Cutie pentru instrumente 

Cutie de lemn pentru preparate 

Cube cu lentile pentru încercat vederea 

Cute de metal pentru siringi 

Cutie Petn 

Cutie cu probe de lina 

Cutie de sticlă 

Cutie cu suport pentru bisturri 

Cuţit pentru amputaţie 

Cuţii Ballenger 

Cuţii Beckmann pentru vegetați 

Cuţit adenoide 

Cnţit pentru canalul hcrimal 

13, 37, 107, 

278, 

Cutit pentru cartilaje 

Cutţit pentru cataractă 

Cuţit pentru creier 

Cuht pentru îns - 

Cuht lanceolat 

Cuţit laringean 

Cuţit pentru microtom 

Cuţit de modelat ceara 

Cuţit pentru mucoasă 

Caţit nasal 

Cuţit pentru operaţia pielu 

Cuţit pentru rezecţie 

Cuţit de tăiat ghipsul 

Cuţit pentru transplantare de grefe 

Cuţit pentu trigemen .. 

Cuvă pentru colorimetra Dubosque 

Cuvetă de ambalat 

D 
Daltă pentru anatomie 

Daltă chirurgicală 

103, 

205, 

36, 89, 90, 91, 145, 153, 

Daltă pentru deschiderea coloanei vertebrale 

Daltă în T 

Decolator (Syndesmotom) 

Decolator Wilhger 

Dehbrilator cardiac 

Degetar articulat 

Deget de cauciuc 

Densimetru 

Dentimetru 

Depărtător abdominal 

Depărtător Adson 

Departător Biilroth 

Depărtător de buză 

Depârtâtor de coastă 

Depărtator cu un dinte 

Depărtător cu 2X3 dinţi 

Depărtator Farabeui 

Depărtător cu fereastră 

Depărtator Gosset 

Departător Israel 

Depărtător Jansen 

Depârtător Kocher 

Depărtător Langenbeck 

Depărtător Middeldorpi 

Depârtător Ollier 

Depărtător Sauerbruch 

Depărtator Stille - 

Depărtator vezical 

Depâitâtor Volkmann cu dinți 

Depărtător Weitlaner 

Dermatom -: - 

Deschizător de bandaje ghipsate 

Deschizător de gură 

Diaianoscop 

Diafragmă anthdifuzoare 

259, 

279, 280, 

112, 

147, 

94, 

35, 146, 

66, 159, 

Diagrame peniru barograt, higrograf, termograt 

Diapazon 

Dhlatator pentru canalul! lacrimal 

Dilatatoi traheal 

Dilatator uretral 

Thlatator uterm Hegai 

Dinamometru 

Dinţi de porțelan 213, 214, 215, 216, 217, 218 

21 



Diploscop -. » - 123 

Disc din carborund 234 

Disc diamantat -. 228 

Disc de hirtie . 235 

Disc metalic Horico 234 

Disc de carborund - 234 

Dispozitiv binocular pentru microscop 416 

Dispozitiv pentru contact sincron . -: 40 

Dispozitiv de înegrit hîrtia chimografuluai 38 

Dispozitiv pentru microradiografie 314 

Dispozitiv pentru tomografie . . 315 

Dispozitiv pentru trepanaţie craniană - 86 

Dop de cauciuc „382 

Dop de cauciuc pentru flaconul de sînge sau plasmă 70 

Dop pentru piîlnie de separare : 368 

Dozimetru 331 

Dulap frigoriter 398 

Dulap pentru instrumente 299 

Dulap pentru medicamente 299 

Duracril 236 

Duş nasal 424 

Duș vaginal 422 

Ebulioscop 346 

Ecran. întăritor 333 

Ecran pentru radioscopii 319 

Electrocardiograt  . 29, 30, 31 

Electrodializator 393 

Electroencefalograf -. 33 

Hlectrod pentru ultrascurte 336 

Electrod excitator »- 40 

Electrod impolarizabil 40 

Electrod pentru ionometru 10 

Electroexcitator Îrenic GU 

Eleciromagnet pentru ochi 135 

Electromotor de mînă -: 85 

Elevator pentru amigdale 16t 

Flevator Ballenger Hayek 153 

Flevator dentar 176 

Elevator dublu Freer 153 

Elevator Langenbeck 93 

Elevator pentu osteotomie 9 

Flevator Sebileau 145 

Elevator de sept Rillian 154 

Endocauter 74 

Epidiascop 420 

Eprubetă pentu centrifugă -: 353 

Eprubetă pentru culturi Roux 393 

Eprubetă gradată E 353 

Eprubetă pentru hemoglobinometru 353 

Eprubetă simplă fc. 353 

Ergograf . 46 

Filuvă pentu paratiuna 2 398 

Fiuvă puprmnel pentru sterihzat cu aer uscat 245, 307 

Etuvă termoreglabilă „398 

Etuvă pentru uscare în vid 100 

Eugenol 37? 

Evacuator cu cistoscop 265 

Evacuator - i 266 

Excavator» 155 

Yxploiator pentru calculi bilhari 25% 

Exsicator . 353 

Fxtractor de comedoane 173 

F 

Faşă elastică 

Ferăstrău pentru amputaţie și rezecţie .: 

Ferăstrău circular pentru motor de mînă 

Ferăstrău demontabil pentru nas 

Ferăstrău cu dos mobil 

Ferăstrău electric 

Ferăstrău pentru ghips 

Ferăstrău Gigh 

Ferăstrău Charriere 

Ferăstrău cu lama fixă 

Ferăstrău Langenbeck 

Ferăstrău lanţ 

Ferăstrău sabitom 

Film pentru electrocardiograf 

Film pentru microradiografii 

Film Roentgen 

Film Roentgen dentar 

Filtru Sertz 

Fiolă de cîntărire 

Fixator pentru șoareci 

Flacon pentru balsam de Canada 

Flacon de filtrare 

Flacon pentru indice de iod 

Placon picător pentru eter 

Flacon pentru plasmă 

Flacon pentru medicamente 

Flacon pentru sînge 

Flacon spălător pentru gaze 

Flacon Strohschein 

Flacon pentru ulei de cedru 

Flacon de sticlă cu dop rodat 

Flacon de sticlă cu tub lateral 

Flacon de sticlă picător 

Foarfece 

Foarfece 

Foariece 

Foarfece 

Foarfece 

Foarfece 

Foarfece 

Tea. fece 

Foarfece 

Foarfece 

Foarfece 

loarfece 

Foarfece 

Foariece 

Foariece 

Foarfece 

Foafece 

Poa:fece 

Foarfece 

Foarfece 

k oariece 

Foa: fece 

Foarfece 

Foarfece 

Yoarfece 

Foarfece 

Foarfece 

Foarfece 

Foartece 

amgdalian 

cefalotom 

chirurgical 

cotit Olwvecrona 

pentru disecțe 

pentru dua 

enterotom 

pentru enucleae 

ghilotină 

peniru incizie 

pentru :ris 

pentru ligaturi 

Metzenbaum 

pentru mucoasă 

nasal 

pentru ochi 

ombilical 

pentru operaţii pe broască 

pentru pansamente 

pentru pansamente ghipsate 

peniru stern 

pentru strabism 

de tăiat coroane 

de iărar oase 

de tăui tabla 

peniru îrigemen 

uterin 

Wecke: pentru indectomie 

pentru vase 

Folie pentru microradiografie 

Id. 59, 

136, 

435 
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Folie intăritoare 

Fonendoscop 

Forceps 

Formă pentru mănuși 

Fotochimogiaf 

Yotocolorimetu 

Fotoliu clinic dentar 

Fotoliu cu dublu telescop 

Fotometiu Pulirich 

Fototensiometru 

Freză pentru acrilate 

Freză de adincire a pragului la colet 

Treză pentu amputația pulpei 

Freză Beutelrock . 

Freză dentară 

Freză dilatatoare de canal 

Freză pentru dispozitivul de treprnație cramana 

Freză de finisat . 2 

Freză formă de roată 

405, 

23, 224 

Freză pentru fisuri - 222, 223 

Freză Gates 220 

Freză pentru artroplastie Căi 

Preză de polizat 224 

Freză pentru rădăcini 226 

Freză rotundă zimţata 224 

Fieză de trepanat 87, 227 

Pieză de tâiat coroane 227 

Frondă de mină 207 

Fuloare 188 

G 
Gaăleată emailată .. 429 

Găleată cu pedală 300 

Galvanocauter 4 

Galvanometru 405 

Garnitură de  canule 285, 423 

Ciastroscop îm ne 201 

Ghips pentru luat amprente 230 

Godeu pentru medicamente 200 

Greutăţi analitice 3U 

Greutăţi subdiviziuni RU 

Greutăţi tehnice SC 

Grilă antidifuzoare 332 

Grup de Martel pentru trepanaţie 19 

Gumă peuthu polizat în cavitatea bucala 23 

Gutaperca în batoane 235 

Gutaperca vîrfuri 235 

CGutiera 104 

H 
Hematocrit 391 

Hemocitornetru 388 

Jlemoglobinometru Sahli 388 

Hemostatic dentar 237 

Hidrotimenu Boutron Boudet Ric 

Higrognat 375 

Higronetu. 375 

Histerometru gradat 270 

Hiîrtie pentru articulat 235 

Hirtie pentru chimograf. - 38 

Hîrtie cabon pentru electroencelalograt 33 

Hirtie fotosensibilă pentru electrovardiograf 30, 31 

Hirtie înregistratoare pentru electroencelalograt « 33 

Hîte peniru fotochimograt 3a 

| 

Incubator pentru noi născuţi 

inel de metal .. 

Inel pentru cuvete 

Inel pentru ortodonție 

Infuzor de porțelan 

Inhalator emailat 

Instalaţie de contrast fază 

Instalaţie de sterilizare 

Instilator . -. .. e 

Instrumentar Schulze 

Instrumente de detartraj 

Instrumente pentru laringe Krause 

Instrumente de mînă Black . 

Instrumente de modelat ceara 

Instrumente pentru operaţii prim castoscop 

Instumente pentru rezecţia prostatei 

186, 

208 

264 

264 
Instrumente pentru sinus maxilar adapiabile la un miner 

universal 

Iuterferometru 

Intorcător de pleoape 

intrerupător de picior 

lonometru 

Nigator 

Reratoseop 

L 
Ladă izoterma 

Lamă de rezervă pentru ferestrău circular 

lamă pentru microscop: 

Lamelă pentru celule 

Lamelă pentru microscop 

T.aminarii E 

Lampă pentru camera obscură 

lampă cu fantă 

lampă frontală Klar 

lampă pentru microscop 

lampă pentru xaze iniraroşii 

Lampă pentru raze ultrasemte - 

Lampa pentru raze ultraviolete 

Lampa de spirt 

Lampă pentru schiascopie 

lampă scialitică 

Lampă spectrală de sodiu 

Lampa cu tpă pentru spatula lummoasa 

Lampă fără umbre 

lanţ cu trei cîrlige 

Lanţetă Pirquet 

I anţetă de vaccinat 

j,uringoscop 

Lavoar 

Lingură de amprente 

Lingură Biuus 

Lingură Buck 

Lingură Bunge 

Lingură pentru calculi biliari 

Lingură pentru calculi renali 

Lingmă pentru cataractă 

Lingura pentru farmacie 

Lingură Daviel 

422, 423, 

200, 

198, 

92, 

155 

a 

129 

85 

407 

428 

124 
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pie dublă aa 36 ÎN Beat OBOEESI St „ e 

lat pentru enucleare 132 Microtom -» -: ad i io 

Îi d e : di X i ] 1 132 Miner pentru blocul de azbest : SP: 219 

i ă pentru încălzit amalgamu 9 î i 

Lingură Meyhâffer - i 191 Miner cu cablu pentru spatula luminoasă - 119 

ai y a. 132 Miner şi canule pentru aspirație : 88 

8 agenstecker 132 Miner pentru îferăstrău Gigh - - 

Langură pentru placentă 289 ; î i d 

î inssui de: porţelată sti Miner pentru galvanocauter 74 

L țelan - 373 Mi Mpa : i 

Lingură pentru sinus frontal 156 pai ta ia ca tatea z pl 

lingură pentru topit melot 205 ME pete ape S Iaibe ton 198 
Miner pentru trepan -. : 5 

lingură Volkmann - 92, 146 2 Ă Sa 53 

Lipitură de viplă d3a Miner universal şi instrumente pentru sinus maxilar 155 

E p- 
Mojm de agat : 3 

Litotriptor 
266 

56 

i 
Moyar de porțelan se 

Lapă »: 17, 121, 123 Mojar de sticlă Ia 

Lupă binoculară Citoplast 410 A sa 200, 356 

i 
a Montură de probat lentile 192 

uxmetriu - 379 
E 

Motor de polizat -: 244 

Motor suspendat de laborator 246 

M Muta 12, 380 

Magazin pentru clipsuu 112 

Magnet electric 
133 N 

Mandrină dentară 220 Nacelă d i 
ace 

-. 

Mandrină pentru întroducerea sondelor Metras 258 N e E li acu 373 

Manometru de apă - 48 Aaa tă 
333 

Manometru Claude 25 DACOVE a. 
206 

Manometru cu mercur +8 Nutce filtranta : 369, 370 

Manometru pentru aparatul de măsurare a presiunii 

venoase 
45 O 

Manometru Warburg 
368 Sei 

Manşetă pentru aparatul de tensiune - 422 ertail pentu tur dentar -- 197 

Mănuşi de aţă 421 Ochelar pentru acomodare la raze X 334 

Mânuşi de cauciuc 491 Ochelar de protecție la raze ultraviolete 337 

Minuş. de protecţie contra razelor X 334 e sai Slenopeic i i 123 

Mask: de autopile 302 Ofialmo-dinamometru - 128 

Masă pentiu examen şi interveni 297 FA esa 
127 

Masă de laborator 302 - ra ana A 
120 

Masă de operație .. 294, 29; cei i 
183 

Masă de operaţie pentru cîini, pisici sau iepuri 5U inpoi .. 
168 

Masă de operație pentru cobay, șobolani sau șoareci 50 sii cat i 168 

Masă ortopedică 
10v Oplindă pentru rinoscopie 149 

Mesă. pentru pansamente 298 Oglindă pentru schiascopie 121 

Masă urologică pentru radiograiu 332 pa i 
43 

Mască pentru narcoză 60 as Ari îi 

Maşină de rulat feși 104 Cetea 124, 125 

Măsuţă pentru instrumente 298 BOA Orei Ă | 24 

Măsuţă cu brat de perete 244 Otoscop cu baterie 140 

Mâtase chirurgicală 
64 Otoscop pneumatic 

149 

Matiţe benzi 139 Otoscop în serie : 140 

Meatotom 
256 Oximeiru 

39 

Melot 
238 

Menghină pentru burghie și heza AR P 

Menghină de mină 
206 

Menzură de metal 385 Pubhar cilindric Berzelius 353 

Menzură de porțelan 373 Pahar cilindric Grifiin 353 

Mercur 
238 Pahar conic gradat 258 

Metronom. - 47 Pahar de desinfectat instrumente 200 

Metal inoxidabil pentru turnat 239 Pahar de tarat 
389 

Micro şi macrocuvă Dubosque 403 Paleră pentu agitatoi 302 

Micobiwmetă 
330 Pantostat 

310 

Micromanipulator 416 Para pentru aer 192, 

Micrometru - 206 Pară de cauciuc - 492 

Micrometru obiectiv 415 Pară trage lapte 422 

Mierometru ocular 416 Pară Politzer . 147 

Micropipetă 357 Pară pentru aparaiul de ser 422 

Microscop 413, 414 Pară pentru aparatul de tensiune 422 
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, 

Pasta arsenicală 238 

Pastă iodoformată - 238 

Pastă mumifiantă - 238 

Patentulă de metal - - 385 

Pehametru - 407 

Pelvimetru 286 

Pelvisuport 105 

Pensă anatomica 14, 34. 59, 18] 

Pensă anatomică Dursen 271 

Pensă anatomică pentru vase 34 

Pensă de aplicat agrafe .: -.. 64 

Pensă de aplicat şi scos agrafe 64 

Pensă de apucat rinichiul . . 252 

Pensă pentru prins amigdala 165 

Pensă Backhaus pentru cîmpuri 97 

Pensă pentru biopsie uterină 276 

Pensă pentru bronchoesofagoscopie 103 

Pensă pentru calcul biliari 253 

Pensă pentru calcul vezical 250 

Pensă pentru capsulă - 134 

Pensă pentru chalasion 135 

Pensă Chatellia pentru sept nasai 152 

Pensă chirurgicală cu 1X2 dinţi 4, 34, 59, 181 

Pensă chirurgicală cu 2X3 dinți 14, 59 

Pensă pentru chast 273 

Pensă pentru cili 134 

Peusă pentru campul 97 

Pensa ciupitoare de os 99, 100, 101, 115, 116, 144, 

175 

Pensă clamp 274 275, 276, 277 

Pensă Colhn, de scos gloanțe - 97 

Pensa pentru colul uterin .. 272 

Pensă pentu corpi străini uretral 260 

Pensă Cushing pt aplirarea agrafelor 112 

Pensă dentara 182 

Pensă Doyen penuiu cimpuri 97 

Pensă peniru dura 114 

Pensa eniopion 135 

Pensă de fabricat chpsun 112 

Pensa Feilchenfeld pentu corp: stiarni Da 

Pensa pentru bxațe 134 

Pensă de foc 382 

Pensă hemostatica Pcan 50, 181 

Pensă hemostatică Pean cu suprafața lungă 99, 181 

Pensă hemostatică Colhm în T - 97 

Pensă hemostatică Collin, în formă de mina 97 

Pensa hemostatică triunghiulaă „96 

Pensă hemostatică Kocher vo. 181, 275 

bensă hemostatică Ochsner-Kelly „96 

Pensă hemostatică Ohvecrona 114 

Pensă hemostatica romboidală 97 

Pensă hemostutică cu suprafața lungi 114 

Pensă hemosiatică Tezrier sv, 275 

Pensă hemoroidala » 252 

Pensă pentru hernie de d, 117 

Pensă pentu hipofiză 117 

Pensă histerolah 273 

Pensă intestinali 247, 48, ZA9 

Peusă pentru iri. 134 

Pensă pentru |:borator 205 

Pensă pentru lumele 382 

Pensă pentru lariuge 164 170 

Pensă peniru hmbă 56, 160, 181 

Pensă Luer cu dinţi de şoareci 97 

Pensă de măsurat colul uterin 285 

Pensă Miculiez pentru pertoneu 

Pensă Mosquitto 

Pensă nasală ascuţită 

Pensă nasală Brunings 

Pensă nasală Hartmann 

Pensă nasală Laurens 

Pensă nasală Luc _ 

Pensă nasală Struyken 

Pensă pentru pediculul renal 

Pensă pentru pohpi auriculari 

Pensă pentru polipi uterini 

Pensă port ac 

-142, 

Pensă port tampon nasală Lubet Barbon 

Pensă port tampon nasală Troeltsch 

Pensă port tampon uterină .. 271, 

Pensă de prins coasta 

Pensă pulmonară Trendelenburg 

Pensă rahitom 

Pensă pentru resturi 

Pensă Sauerbruch, de prins plămînul - 

Pensă Schoemaker, pentru compresia plămînului 

Pensă de scos agrafe 

Pensă pentru sept nazal - 

Pensă stomacala 

Pensă pentru trahom 

Pensă pentru urechi 

Pensă uretrală 

Pensa uterină Faure 

Pensă uterină Museaux 

Pensă pentru vase 

Pensă de zdrobit cordonul 

Perforator de dopuri 

Perforator de mînă 

Perforator Naegele 

Perforator pentru sinus maxilar şi frontal 

Perie circulara pentru lustruat 

Perii diferite 

Perimetiu 

226, 

285, 

Periuţă de sirrnd 

Pesar 

Piatră pentru ascuțit instiumente Ș 

228, 

231, 

Fiatră diamantată 

carboruad 230. 

Phatr. Ietles 

Piatră pentru viplă 

Piatră mare pentru șlefuit porțelan 

Piatra 

E icnomeiru 

Picător de sticlă 

Picurăror 

Picurăâtor de mercur 

Piesa dentara n contra unghi 195, 

Piesă deritară dreaptă 194, 

Piesă dreaptă pentru motoiul de chirurgie 

Piesă de gură pentru aparatul de metabolism bazal 

Poesă de legatură cu şlf - 

Presa de mină pentru laborato: dentar 

Piesă pentru ortodonţie .: 

Presă de schimb peniru braţul Dorioi -- 

Piesa de schimb pentru braţul de tur electric 

Piesa de schimb pentru piesa dentară dreaptă 

Piesă de schimb pentru piesa dentară în unghi 195 196 
Pesă de schimb pentru piesa de mînă pentru laborator 

dentar 

Pilă dentară 

Pilă pentru os 

246 

207 

92 



Pilular 

Pipetă gradată 

Pipetă pentru globule albe şi roşii 

Pipetă Hagedorn 

Pipetă pentru instilator 

Pipetă volumetrică 

Pipetă Westergreen 

Pisetă cu dop ştefunt 

Pistil de porțelan 

Pistil de sticlă 

Piston racordor 

Pilnie Buchner de porțelan - 

Pîlnie Buchner de sticlă 
Pilnie Grigaut pentru colesterină - 

Pîlnie de separare 

Pilme de separare cu șlif 

Pilnie de siguranță 

Pilnie de sticlă 

Pinză ferăstrău 

Placa filtrantă 

Placa de porțelan cu alveole 

Placă de porțelan pentru exicator 

Placă de sticlă pentru prepararea cimentului 

Placă de bază . 

Placă perforată pentru creuzet 

Placă pentru filtre Seits 

Plăcuţă pentru protectia ochilor 

Plastobtur 

Plesimetru 

Pletismograt 

Ploscă emailată 

Plutitor pentru balanța Molh:-Westiahl 

Pluviometru 

Pneumograf 

Polanmetru 

Polipanto 

Pohpotom auricula: 

Polipoton. nusal 

Polhzor dentar 

Pompă aspiratoare-respingâtoare adaptabilă la motorul 

de chirurgre, de mînă 

Pompă Enema 

Pompă de respuaţie 

Pompă de vid 

Pot-ac 

Port-ac Mille: 

Porr-amalgam 

Port-casoletă 

Pori-deşeurni cu pedală 

Port-freze 

Port-irigator 

Port-lighean 

Port-matriţe 

Port-seringi de buzuna: 

Port-vată auncular 

Pori-vată dentar 

Port-vată laringian 

Port-vată nasal 

Potcoavă reglabilă 

Prelungitor pentru chrmograf 

Presă pentru dopuri 

Presă pentru ovule 

Presă de strîns cuvete 

Presă pentru supozitoare 

Prestub 

52, 138, 181, 

88 

422 

49 

400 

282 

220 

189 

300 

244 

193 

300 

300 

189 

52 

Prisme pentru colorimetrul Dubosque 403 

Proctoscop . . 250 

Protector de daltă Stacke 145 

Poteze oculare 139 

Proteze pentru femur 84 

Psihrometru 376 

Pulverizator pentru aerosol „165 

Pulverizator Jaringian - 170, 171, 424 

Pulverizator de praf 147, 179 

Puf de bumbac 211 

Pungă pentru ghiaţă . . 42] 

Pungă rezervă pentru aparatul de anus artificial 427 

Punte Kohlrausch 405 

Pnpinel pentru steriuzare cu aer uscat 245, 307 

R 

Rac pentru cimpur: 97 

Rac pentru dopuri 289 

Rahialbuminometru 359 

Rahitom 15 

Ramă pentru ferestrău 206 

Ramă pentru filme Roentgen 333 

Răzuşe 91, 145 

Razuşa Cărpinişan 109 

Răzuşă Hartmann 180 

Râzușă pentru prima coastă 109 

Răzuşă cu mîner de lemn 208 

Rectoscop 251 

Reducții pentru centrifuge electrice 389 

Reflector frontal 168 

Reflector pe picior 296 

Retractometiu 409 

Refraciometru pentru optică «127 

Reirigerent 359, 369 

Retractor Percy 98 

Rezervor de sticlă pentru trage lapte 422 

Ridicător de văl 148 

Rigle pentru schiascopre 121 

Roată de pislă 211 

Robinet de sticla 359 

Robinet de metal 57 

Rondelă protectoare pentu ferestrău circular 86 

Rulouri de vata celuloză 191 

S 

Sac Douglas 27 

Scaiă de corn 385 

Scala Charnee 255 

Scalpel 11, 37 

Scară pentru masa de operatie 297 

Scarificator cu cuțite 71 

Scaun clinic dentai 244 

Scaun pentru oculist şi laringologi 301 

Scaun rotativ 298 

Scaun cu spătar 297 

Schemă pentru perimetru 126 

Scoabe 79 

Scripete pentru extensie . 105 

Scuipâtoare de buzunar 425 

Scupătoare pentru cameră 429 

Scuipătoare la canal 242 

Scuipătoare coloană 244 
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Seuipătoare de mină -129 

Semnal Desprez  . 40 

Separator de dinţi 183 

Seringa Anel 138 

Seringă pentru apă 192 

Seringă Guyon pentru spălături 259 

Seringă pentru injecții 51 

Seringă pentru insuhnă „51 

Seringă intrauterină 284 

Seringă laringeană 171 

Seringă pentru tuberculină 51 

Setolhnă 64 

Sfigmograt 25 

Sină pentru coapse. pentru extensie si suspensie .. 105 

Sincronograf 47 

Sită 381 

Sită în sere 386 

Sirmă de argint pentru clipsur: 112 

Sîrmă de oţel inoxidabil 83 

Sirmă pentru pohpotoame lau 

Sîrmă de viplă 212 

Snur pentru galvanocauter 74 

Snur de transmisie peniru tur dentar 243 

Soluhe pentru desinfectat instrumente 239 

Soluphe Bona 237 

Solupe Walkow 237 

Sondă auticulază 140 

Sonda âă bâquille 255 
Sondă Bowmann pentiu canalul lacrimal 133 

Sondă butonată pentru urechi 142 

Sondă canelată 17, 59 

Sondă Carlcns pentru bronhospirometric 258 

Sondă pentru cateterism cardiac 32 

Sonda în cîrze 255 

Sonda dentară 188 

Sonda Eiuhorn 258 

Sondă esofagiană 165 

Sondă pentru femei 284 

Sonda pentru gușă 172 

Sondă mstilatoase 255 

Sondă Metras 258 

Sonda Miller — Abbott pentu tuba] duodenal 258 

Sondă Nelaton 256 

Sondă Pezzer 256 

Sondă rectală pentru gaze 257 

Sonda pentru spălătun stomacale 257 

Sondă pentru tubaj duodenal! 258 

Sondă ureterala 256, 257 

Sondă cu viri oliva: 255 

Sondă cu viri tăiat 255 

Sondă Thiemann 256 

Șorţ de protecţie contra vazelor X 334 

Spatulă bucală flexibili: 190 

Spatulă cerebrală 118 

Spatulă cerebrală lumune „sui 119 

Spatulă pentu ghips 202 

Spatulă imitate de apat 190 

Spatula pentru ir 131 

Spatula pentru limba 160 

Spatula de metal peniru farmacie 385 
Spatulă de porțelan 373 

Spatulă pentru prepararea cimentului 191 

Spatulă renală 253 

Spectrescop de buzunar 408 

Specul anal 

Specul auricular 

Specul de ebonit 

Specul intrauterin 

Specul nasal 

Specul uretral 

Specul vaginal 

Spirograf Knecht 

Spirometru 

Stalagmometru 

Stativ 

Statv 

Stativ 

Stativ 

Stativ 

Stativ 

Stativ 

Stativ 

Stativ pentru uscat baloane, pilnii și eprubete 

Stativ de uscat lame 

Stenț în plăci 

Stenţ verde în batoane 

Stereoscop 

Sturihzator 

Sterhzator 

Sterilizator 

cu cremalieră - 

pentru eprubete 

cu înălțimea reglabilă 

de metal 

pentru pilni de Îltrare 

pentru pipete 

pentru flacoane 

pentru titrări . 

de buzuna pentru seringi 

pentru instrumente 

Janet pentru sonde 

Sterilizator pentru mănuși 

Sterilizator pentru seringi 

Stetoscop biauricula» 

Stetoscop de lemn 

Stetoscop obstetrica 

Sticlă de ceasornic 

Sticlă cu dop rodat 

Sticlă picătoare 

Sticlă de plumb 

Sticlă Soxleth 

Stilet ac 

Sulet 

Srilet 

Subler 

Suflător electric 

butonat 

Schel pentru canalul lacrimal 

Sufla de gură 

Superacril 

Superpont 

Suport de cap pentru bronhoesofagoscopie 

Șurub pentru osteosinteză 

Şurubelniţă 

Susetă . 

Suspensor :: 

Susţinătar pentru brose 

Tabela Stlhng 

Taburel rotativ 

Talpă de corecție 

Tambur Marey 

Tanc de developat 

Targă 

Tavă dreptunghiulara emanlata 

Tavă opală pentru inshumente 

Tavă renală 

Țeavă de sticlă 

Tensiopraf 

384 

380, 38 

4 2 

4 

384 

384 

139 

407 

384 

383 

235 

235 

123 

5 2 

306 

254 

306 



Tensiometru 

Tensio-oscilometru 

Termocauter Paquelin 

Termocuplu 

Termofor de cauciuc 

Termofor electric -. 

Termofor de tablă 

Termograf 

Termometru pentru animale mici - 

Termometru de baie 

Termometru Beckmann -- 

Termometru pentru cameră 

Termometru pentru distilare, cu şlif 

Termometru pentru fereastră 

Termometru de laborator 

Termometru maximal 

Termometru pentru temperatura cutanată + 

Termometru de rezervă pentru actinometru 

Termometru pentru sol 

Termostat electric 

Tetină pentru biberoane 

Tetină falsă (susetă) .. 

Tobă pentru încercat instrumente 

Tocograf 

Tocometru 

Tonometru Schâtz 

'Toracograf 

Toracometru 

Toracoscop - 

Trage lapte sticlă 

'Transformator de lumină şi cauter » 

Trepan corneean -» 

Trepan Doyen 

Trepan de mină electric » 

Trepan de Martel 

Trepan pentru os 

Trepan Stille .. 

Trepied 

Tricrezol formalin 

Triopasta 

Triunghiu de sirmă 

Trocar pentru chast 

Trocar pentru paracenteză 

Trocar pentru pneumotorax -: 

Trocar pentru puncţie vezicală . 

Trocar pentru sinus maxilar 

Trocar universal -: 

“Trompă de apă 

Trusă pentru antropometrie -- 

Trusă pentru autopsie -- 

Trusă pentru broncho-esofagoscopie 

Trusă pentru chirurgie plastică 

Trusă de diapazoane 

Trusă pentru disecţie 

Trusă pentru electrochirurgie 

Trusă pentru examenul urechii 

Trusă pentru extensie 

Trusă Filatov pentru transplantarea corneei 

Trusă pentru fractura capului femural 

Trusă pentru insuflaţie Schulze - 

Trusă Jakobeus 

Trusă pentru intubaţie la narcoză ». 

23 

24 

73 

26 

423 

423 

423 

.» 377 

„. 362 

292, 362 

362, 400 

362 

367 

362 

362 

22 

26 

379 

378 

„398 

„424 

424 

139 

293 

293 

128 

45 

46 

110 

422 

74 

129 

111 

85 

119 

78 

1 

381 

237 

238 

381 

289 

7i 

57 

253 

157 

7 

361 
„21 

18, 19 

- 161, 162 

158 

141. 

18 

340 

147 

81 

138 

82 

292 

110 

67 

Trusă Kuntscher - 
Trusă pentru laringe 

Trusă pentru mică chirurgie 

Trusă Michel pentru sutură 

Trusă pentru naşteri 

Trusă pentru oftalmologie 

Trusă pentru operaţii de ochi 

Trusă pentru suturi vasculare * 

Trusă pentru traheotomie 

Tub de alungire -- 

Tub de alungire pentru creuzete filtrante .. 
Tub de asamblare 

Tub capilar pentru hematocrit -: 

Tub de cauciuc 

Tub de cauciuc pentru transfuzii 

Tub colorimetric -: 

Tub pentru compresie Esmarch 

Tub Faucher -.: 

Tub Follin Wu 

Tub de irigator 

Tub Kerr :. 

Tub Roentgen 320, 321, '322, 323, 324, păzit 326, 327, 

Tub de sticlă pentru Ptr .. 

Tub în T.- cote Ata ai 

Tub în U pentru clorură de calciu - 

Tub dentar combinat, electric şi cu pedală 

Tur electric de perete 

Tur de pici » 

Turn de uscare 

U 
Ultratermostat Hâppler 

Undină [mes 

Unit stomatologic 

Ureometru Kowarsky 

Uretroscop 

Uretrotom »- 

Urinar de cauciuc 

Urinar emailat 

Urinar de sticlă 

V 
Valvă vaginală 

Vas pentru acid clorhidric 

82 

171 

65 

64 

291 

120 

138 

37 

„172 

347, 371 

+ 371 

360 

361 

423 

70 

361 

72 

257 

361 

423 

255 

328 

„250, 404 

„255 

361 

243 

242 

243 

361 

410 

139 

241 

346 

261 

260 

127 

428 

427 

»-268, 269 

210 

Vas de colectare pentru pompa aspiratoare-respin- 

gătoare -. 

Vas conic (Erlenmayer) -. 

Vas conic (Erlenmayer) cu șlif 

Vas de cultură Roux 

Vas de cultură Fernbach 

Vas pentru piese anatomice -. 

Vas de reacție Warburg 

Vas pentru sedimentare »- 

Vas Woulf 

Vată celuloză în rulouri -- 

Ventil pentru aparate Roentgen 

Ventuză de sticlă 

Viscozimetru Hess 

Viscozimetru Hâppler 

Vîri intermediar pentru seringi - 

"-329, 330 

88 

364 

365 

355 

355 

- 363 

„363 

- 363 

360 

191 

„ 424 

388 

410 

51, 57 

44 
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CCIA pică» 37 GE, 
22 1112 adaptabil la ctâtar - pe stativ  « E 

86 1615 rondelă protectoare "3 ăstrătă ciroilaz, * | + , 
S => blu tra pi: 

100 1914 cu vîri îngust, Art lat n, IC 2ai i 

100 1115 cu vîrt lat -. € yizi îngustă Ş-a 

3148 alli 8 mA la kV mă 1a-60 kV s 

347 4524 divizat în 1/19 du t în- 1/40 
361 4463 _ | turn de uscare tmempăt de dpă 4 = 5) 
365 4696 - | con Ma nȘOn Tia "e Sea Ai A 

365 4697  |.manşon e Ai IE CI 
371 4774 4714 map atat d IN za 

a pe a 


