TELINJECT VARIO SYRINGES
سوزن ها در سایز های مختلف با توجه به حجم سرنگ ها موجود می
باشد .سوزن ها در دو مدل ساده و یقه دار طراحی شده اند.
مدل ساده :برای مواقعی که نیاز به خارج کردن سر سوزن از بدن
حیوان باشد.
مدل یقه دار :مواقعی استفاده می شود که نیاز به خارج کردن سوزن
از بدن حیوان نمی باشد.
به همراه این سوزن ها ؛ در پوش هایی از جنس سلیکونی جهت
ممانعت از خروج دارو قرار دارد.
محل های مناسب جهت پرتاب:
محل های مناسب برای تزریق عضالنی ،عضله بزرگ hindquarters
در شانه و کپل می باشد.

CAT-GRAB

DOG-CATCH-POLE

قالب مطمئن برای گرفتن و نگه داشتن گربه و انجام کار بر روی حیوان
جنس :آلومینیوم محکم طول 76:سانتی متر وزن 400:گرم

با مکانیزم آزاد سازی سریع برای موارد اضطراری و یا تحت
کنترل درآوردن دوباره حیوان ،طناب دار با قطر حدود 10
سانتی متر تا  35سانتی متر و قابل تنظیم.
جنس :آلومینیوم طول  150:سانتی متر وزن 1.400:
گرم

ANIMAL-CATCH & HOLD-POLE

ACCESSORIES

با مکانیسم تثبیت سریع :به سادگی قفل می شود .فوالد کابل به طور
کامل برای جلوگیری از آسیب توسط پالستیک پوشیده شده است.
جنس  :آلومینیوم طول 149 :سانتی متر وزن 1/150 :گرم

تلینجکت به منظور سهولت در استفاده از تجهیزات و دید بهتر
در هنگام شب دوربین هایی برای سوار شدن بر روی تفنگ ها
ارایه نموده است که در سه نوع عرضه می گردد:
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1- ZIF, telescopic sight, variable increase 3 up to 12
2- REDPOINT – telescopic sight, with aiming point red
3- ENT-LA, Laser-Rangefinder

شرکتتلینجکت
در سـال  1973به منظـور سـاخت و تولیـد ابـزار و تجهیـزات بیهوشـی از جملـه تفنگ های بیهوشـی و
لوله بیهوشی در آلمان تاسیس گردید.

این شرکت بعد از سال ها آزمایش و تحقیق موفق به ساخت و تولید تجهیزات و وسایل بیهوشی گردید که از جمله مزایای آنها می توان به موارد
زیر اشاره کرد :

.
.
.
.

PISTOL
این دستگاه با قابلیت پرتاب در مسافت طوالنی تر و بورد 25-20
متر طراحی شده است و نیروی آن توسط پمپ های بادی و مخزن co2
تامین می شود.
مشخصات فنی دستگاه با ذکر جزییات به شرح زیر است:

استفاده آسان و سریع
کم خطر و بی خطر بودن ابزار
قابلیت استفاده در محیط زیست و باغ وحش ها و مکان های مختلف
تجهیزات سبک و کاربردی از جمله سرنگ های بیهوشی و تفنگ های مخصوص آن

هدف از تولید و استفاده از این وسایل ،بی حرکت سازی ( )IMMOBILIZATIONحیوانات بوده که با استفاده از مواد شیمیایی به منظور گرفتن
و مقید کردن حیوانات با درجات متغیر آرام بخشی ،بیهوشی عمومی و فلجی و کاهش سطح هوشیاری حیوان تا عدم فعالیت حواس (به خصوص
حس درد) به کار گرفته می شود.
این محصوالت برای مطب های دامپزشکی با مراجعه سگ های بزرگ ،فارم های دامداری ،باغ وحش ها و مراکز دولتی نظیر شهرداری ها و محیط
زیست و  .....برای زنده گیری و انجام کار های بیهوشی پیشنهاد می گردد.

1V.31NPL-F

1V.31NPL-F

MODEL

920 x 270 x 40

920 x 270 x 40

)Size LxBxH (mm

500

1300

)Weight (g

11/13

11/13

)Calibr (mm

MU20

MU20

)Volume of syrininges (cc

1-3/5-20

1-3/5-20

)perssure (bar

CO2-device

foot pump

Powered by

20-25

20-25

)Range of shooting (m

BLOW PIPE
این وسیله در چند مدل جهت اهداف و کاربری های متفاوت طراحی
و ساخته شده است.
جنس بدنه آن از آلیاژ فلزی سبک ساخته شده تا موجب سهولت در
حمل و نقل و استفاده از آن گردد.
انتهای این لوله از جنس پالستیک قابل تعویض بوده که نظافت و
جایگزینی آن را تسهیل می بخشد.
نمونه های 1متری و 2متری آن با قطر لوله 11میلی متری جهت
استفاده از دارت های بیهوشی1سی سی و 3سی سی تولید شده
اند.
مدل تلسکوپی این محصول نیز موجود می باشد و طولی بین  1الی 2
متر را جهت اهداف متفاوت ایجاد می کند.
مدل مخصوص دارت های  5سی سی با طول قطر  14میلی متری که از
آلیاژ مس ساخته شده نیز جهت گونه های بزرگ تر موجود می باشد.
جدیدترین عضو این خانواده لوله ایی دو قسمتی به طول  2/2متر
می باشد که از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده و طراحی آن از ارگونومی
و حالت خاصی برای سهولت در استفاده برخوردار است.
این دستگاه به گونه ایی ساخته شده که قابلیت پرتاب دارت های
 1/2/3/5سی سی را در مسافت  15الی  18متر دارا می باشد.
مشخصات فنی انواع بلوپایپ که شامل طول دستگاه ،مسافت پرتاب،
کالیبر لوله ،دهانه ،حجم سرنگ قابل استفاده و ....در جدول روبرو
قید شده است.

RIFLES
تفنگ های بیهوشی در  2مدل طراحی شده اند که تهیه و استفاده از آنها منوط به تهیه مجوز های خاص از مراجع ذیربط می باشد .نیروی این دو
اسلحه توسط پمپ بادی و یا کپسول حاوی  CO2که در ابعاد کوچک طراحی شده است تامین می گردد.

 11میلی متری

G.U.T.50 RIFLE

VARIO 5V RIFLE

 14میلی متری

نسل جدید با قابلیت استفاده از دارت  3-5سی سی

B516R+B516V

B516R

B515.TC

B32.TC

B.31C

برد مفید بین  50الی  70متر می باشد.

BLOWPIPE TYPE

1+1

1

1,5

1+1

1

)Length (m

12+15

10+12

8-12

10-12

6-8

)Range(m

16

16

14

11

11

MU20

MU20

MU13

MU11

MU11

برد مفید بین  25الی  30متر می باشد.

TELINJECT VARIO SYRINGES

)Callbre (mm
Mouthplece

1,2,3,5

1,2,3,5

5

1,2,3

1,2,3

)Syringe Volume (cc

U30B+STAB6B

U30B+STAB6B

-

U30B

U30B

Training Dart

SET 516/B

SET 516

SET 515.C

SET 32T.C

SET 31.C

Set

سرنگ ها یا دارت های تلینجکت از جنس پلی آمید مقاوم که شبیه جنس پالستیک هست تولید شده است .این سرنگ ها در حجم های مختلف
از  ML1الی  ML 20موجود می باشند .بهتر است برای تفنگ های بیهوشی از سرنگ مخصوص خود و برای تفنگ ها از سرنگ مخصوص خود
استفاده کرد.

