LucasMed Ultra-smooth oferowane są jako:
1) Igły pakowane pojedynczo w papierowo-foliowe blistry z zabezpieczeniem ostrza
w opakowaniach standardowych po 100 sztuk.
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Rozmiary igieł LucasMed Ultra-smooth:
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Igły przyjazne dla pacjenta
Oferowane przez LucasMed igły Ultra-smooth powstały w oparciu o bogate
doświadczenie chińskich lekarzy i zaawansowane technologie produkcji.
Igły wykonane są ze specjalnego stopu stali, używanego min. do wyrobu igieł
chirurgicznych, nie wchodzącego w reakcje z tkankami i płynami ustrojowymi.
Wysoki stopień sprężystości oraz wymagana sztywność zapobiega zagięciu
i złamaniu igły. Ponadto innowacyjny stalowy oplot gwarantuje stabilny
i pewny chwyt, ułatwiając precyzyjne wkłuwanie i manipulację.
Igły pokryte są specjalnie opracowaną warstwą powlekającą gwarantującą
łatwiejsze wkłuwanie przy użyciu mniejszej siły nacisku, niemal całkowicie
eliminującą dyskomfort pacjenta związany z przechodzeniem igły przez skórę.1
Unikatowy proces produkcji - ostrzenia, szlifowania i polerowania, kontrola
jakości oraz wyjaławiania zapewnia sterylność igieł przez okres czterech lat.
Ponadto, jako jedyne dostępne na rynku igły dostarczane są w specjalnie
zaprojektowanym opakowaniu chroniącym precyzyjne ostrze.

IGŁY DO AURIKULOPUNKTURY - PRESS NEEDLE (AP 01)
Podobnie jak inne igły LucasMed, Press needle służąca do przedłużonego stymulowania
punktów na małżowinie usznej wykonana jest z najwyższej jakości stali. Trzon igły
znajduje się pomiędzy dwoma warstwami wysokiej jakości plastra, dzięki czemu igła
wkłuta w małżowinę uszną trzyma się lepiej w porównaniu do innych igieł tego typu.
Dokładne przyleganie igły do skóry małżowiny usznej zapobiega wypadnięciu oraz
eliminuje dyskomfort pacjenta w trakcie leczenia.

2) Igły pakowane po pięć w papierowo-foliowe blistry z zabezpieczeniem ostrza i rurką
aplikacyjną w opakowaniach ekonomicznych po 400 sztuk.
EK 25 - 25mm
EK 40 - 40mm

0,20
0,25

IGŁY ŚRÓDSKÓRNE (AD 02)
Igły do długotrwałej stymulacji punktów akupunkturowych.

Igły LucasMed spełniają wszystkie najostrzejsze wymagania lekarzy
specjalistów w zakresie komfortu stosowania, sterylności, sztywności
i sprężystości, będąc jednocześnie przyjaznymi dla pacjenta. Ich wysoka
jakość oraz zalety potwierdzone zostały uzyskanymi certyfikatami
CE, ISO 9001 oraz zatwierdzeniem do sprzedaży na rynku amerykańskim
przez United States Food and Drug Administration.
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Pakowanie igieł po 5 sztuk znacznie przyspiesza pracę, oszczędzając czas potrzebny
na otwieranie pojedynczych blistrów i wyjmowanie z nich igieł. Pakowane w ten sposób
igły w ostatnim czasie zdobywają uznanie i popularność wśród lekarzy na całym świecie.2
Opakowania po 400 sztuk ponadto są korzystniejsze cenowo rozpatrując koszt w
przeliczeniu na 1 szt., niż np. analogiczna ilość igieł pakowanych pojedynczo.
Optymalnym rozwiązaniem jest więc stosowanie igieł LucasMed Ultra-smooth
pakowanych po pięć (np. EK 40) w przypadku nakłuwania większej liczby punktów,
oraz igieł pakowanych pojedynczo (np. ST 40) w przypadku konieczności nakłucia
dodatkowego punktu.

2
1 Użyta substancja pozostaje bez wpływu na właściwości terapeutyczne oraz przewodność elektryczną igieł.

Według badań producenta nad możliwością usprawnienia pracy w gabinecie lekarskim przeprowadzonych
wśród lekarzy w różnych krajach, liczba punktów nakłuwanych podczas jednego zabiegu jest zwykle
wielokrotnością liczby 5.

MOXA TRADYCYJNA (MT 01)
Moxa w kształcie cygara o długości 20 cm i średnicy 1,8 cm, wykonana jest z wysokiej
jakości ziół - Piołunu Chińskiego (Artemisia chinense) pochodzących z ekologicznie
czystych regionów Chin. Staranny proces suszenia oraz dokładne rozdrobnienie na tzw.
”wełnę”, która po uformowaniu w cygara zawijana jest w delikatny papier ryżowy,
zapewnia równomierne spalanie w stałej temperaturze dając optymalny efekt terapeutyczny.
Jedno opakowanie zawiera 10 szt. cygar.

MINI-MOXA (bezdymna) z samoprzylepnym aplikatorem (MB 02)
Mini-Moxa (bezdymna) powstaje w procesie beztlenowego spiekania liści Piołunu
chińskiego z dodatkiem ziół leczniczych, zachowując właściwości terapeutyczne
tradycyjnej moxy. Zabieg można wykonywać z łatwością na kilku punktach
jednocześnie poprzez zastosowanie samoprzylepnych aplikatorów. Wielkość
Mini-Moxy dobrana jest w taki sposób, aby czas równomiernego spalania wynosił
ok. 12 minut, osiągając optymalną temperaturę ok. 44oC. Brak dymu pozwala
na wykonywanie zabiegów w pomieszczeniach z niedostateczną wentylacją oraz u
osób wrażliwych na zapachy. Jedno opakowanie zawiera 180 sztuk.

MODEL 84 cm (MD 84)
Szczegółowo ilustrowany, kolorowy model, wykonany z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego. Wysokość modelu: 84 cm. Lewa strona modelu prezentuje przebieg 14
głównych kanałów, wraz z 361 leżącymi na nich punktami, oraz 48 punktów
dodatkowych wraz z ułatwiającymi lokalizację punktów miarami w calach chińskich.
Prawa strona modelu ukazuje topografię punktów w odniesieniu do tkanek leżących
pod skórą, dając dokładny obraz przebiegu nerwów, naczyń i mięśni. Punkty posiadają
oznaczenia międzynarodowe (np. HN3, ST17 etc.) i w języku chińskim. Szczególnie
polecany do celów dydaktycznych przy studiowaniu medycyny chińskiej, akupunktury,
masażu etc.

MODEL 50 cm (model mężczyzny MM 50, model kobiety MF 50)
Model jest wykonany z wysokiej jakości elastycznego tworzywa. Z dużą dokładnością
prezentuje położenie 361 punktów zlokalizowanych na przebiegu meridianów oraz
48 punktów dodatkowych. Punkty posiadają oznaczenia międzynarodowe
(np. HN3, ST17 etc.) i w języku chińskim. Model osadzony jest na estetycznej drewnianej
podstawie. Dostępne są modele mężczyzny i kobiety. Model ten jest doskonałym
uzupełnieniem materiałów dydaktycznych.

MODEL GŁOWY (MH 20)
Wykonany z miękkiego tworzywa szczegółowy model edukacyjny pokazuje punkty
leżące w obrębie głowy i szyi. Każdy punkt posiada oznaczenie międzynarodowe
i w języku chińskim. Dodatkowo na modelu pokazany jest przebieg linii stosowanych
w Kraniopunkturze (ang. Scalp Acupuncture), punkty dodatkowe leżące poza meridianami
oraz punkty mikrosystemu twarzy. Model wysokości ok. 20 cm osadzony jest na estetycznej
drewnianej podstawie.
.

TABLICE PUNKTÓW (BK 01)
Zestaw trzech kolorowych tablic edukacyjnych o wymiarach 87 x 39 cm z zaznaczonymi
punktami akupunkturowymi. Tablice wykonane są z wysokogatunkowego papieru
kredowego i dodatkowo powleczone warstwą bezbarwnego lakieru. Na tablicach obok
zaznaczonego punktu podana jest jego nazwa międzynarodowa i w języku chińskim.
Na przekrojach anatomicznych zilustrowana została topografia punktów w odniesieniu
do tkanek i narządów wewnętrznych. Do zestawu dołączona jest 86 stronicowa książka
w języku chińskim i angielskim. Część anglojęzyczna zawiera transkrypcję nazwy punktu
w PinYin, oznaczenie międzynarodowe, opis lokalizacji punktu, wskazania oraz zalecaną
technikę nakłucia punktu.

TABLICA PUNKTÓW NA MAŁŻOWINIE USZNEJ (BK 02)
Szczegółowa mapa punktów znajdujących się na małżowinie usznej.
Każdy punkt posiada oznaczenie w języku angielskim, chińskim oraz symbolem
graficznym. Wymiary 52 cm x 75 cm.

Igły przyjazne dla pacjenta

