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VARIO-SyRIngeS

TELINJECT-VARIO-Şırıngaların avantajları nelerdir ve diğer sistemlere göre fark nedir?
Bu soruları cevaplamak istiyorsanız TELINJECT'in tarihine dair bir fikir edinmeniz gerekir:
Sertifikalı bir mühendis ve doğa ve hayvan dostu olan Bay Kullmann bir geyiği başka bir rezervine taşımak istedi ve 
hayvanı strese sokmadan nasıl ilerleyeceğini sordu. O zamanlar sadece lüteratürden bildiği tüm narkotik silahlar, sıcak 
gaz ve çok ağır metal-şırıngalarla çalışıyorlardı ve bu gereksinimleri karşılayamıyor gibi görünüyor ve hayvan için çok 
yüksek bir yaralanma riski taşıyorlardı.
Bu zararsız tele-enjeksiyonun başlangıcıydı. Sadece modern zamanlar için dart çekiminde eski enstrümanı yeniden 
keşfetmesi gerekiyordu: blowpipe ve daha sonra VARIO-System daha uzun menziller için.

TELINJECT-VARIO-Şırıngalar'de aşağıdaki maddeler dikkate alınmıştır:
• hafiflik tepki gücü çok düşük
• çok elastik, sağlam bir plastikten yapılmıştır
• sıcaklıktan bağımsızdır

    Şırıngalarımız aşırı koşullarda bile neredeyse kırılmaz
şırıngalar tüm iklimlerde kullanılabilir

• Uzun mesafelerde bile mükemmel uçuş özellikleri çok güvenli bir uygulama
• yeni şırınga ucumuzla birlikte iğne artık daha sağlam
• kolay kullanım
• hesaplılık

 ilaç hava ile sıkıştırılmış
TELINJECT-Şırıngalar birkaç kez kullanılabilir

• büyük çeşitlilik özel kullanımınız için doğru şırıngaya sahibiz

VARIO-Şırıngalar:

11 mm kalibre/31L2.C namlu için

S100V3 syringe 1 cc

S300V syringe 3 cc

U30V Training dart

13 mm kalibre/51L2.C namlu için 

S5V syringe 5 cc

S10V syringe 10 cc

S15V syringe 15 cc

S20V syringe 20 cc

Ø x length in mm Ø x length in mm

K1520V 1,5 x 20 mm K2020V 2,0 x 20 mm

K1520VR 1,5 x 20 mm collared K2020VR 2,0 x 20 mm collared

K1530V 1,5 x 30 mm K2030V 2,0 x 30 mm

K1530VR 1,5 x 30 mm collared K2030VR 2,0 x 30 mm collared

K1538V 1,5 x 38 mm K2040V 2,0 x 40 mm

K1538VR 1,5 x 38 mm collared K2040VR 2,0 x 40 mm collared

K1550V 1,5 x 50 mm K2060V 2,0 x 60 mm

K1550VR 1,5 x 50 mm collared K2060VR 2,0 x 60 mm collared

VARIO-iğneler, düz ve yakalı versiyonda farklı boyutlarda ve çaplarda mevcuttur. Tüm TELINJECT-Şırıngalarla 
kullanılabilirler.
VARIO-iğneler yuvarlak bir top ile tam metal iğnelerdir, iki yanal açıklık, darbe sırasında çıkan ve daha sonra kolayca 
uzaktan enjekte edilebilen bir silikon kılıf ile kaplıdır.
Daha uzun mesafeler üzerinde çalışmak için, şırıngaların hayvanda kalma sürelerini artırmak ve şırınganın hayvandan 
sıçramasını önlemek için yakalı iğneler tavsiye edilir. Tüm iğneler sorunsuzca çıkarılabilir.

VARIO-İğneler:

Ø x length in mm

UK1530V 1,5 x 30 mm  
fit to all VARIO-Syringes

Eğitim iğnesi:




