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SYSTEM DMUCHAWKOWY TELINJECT 

 

Od antycznej historii ludzkości dmuchawka i nasączone kurarą drewniane strzały miały ogromne znaczenie jako 

uzbrojenie i broń myśliwska. Do tej pory używane są przez prymitywne plemiona, szczególnie w Ameryce 

Południowej. System TELINJECT robi wrażenie prostego, a jednak lata poszukiwań, doprowadziły do rozwoju 

tak zwanych lekkich „strzało-strzykawek” i rurek o wysokiej dokładności. 

Strzykawki TELINJECT są wykonane z lekkiego, ale bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego. Igły 

iniekcyjne są zmodyfikowanymi igłami używanymi w medycynie. Wełniany element ogonowy stabilizuje 

trajektorie lotu strzały. 

Działanie strzał-strzykawek systemu TELINJECT: 

Napełnić lekarstwem poprzez komorę, sprężyć powietrzem i po uderzeniu strzykawki lekarstwo będzie 

wstrzykiwane w ciągu 2-3 sekund poprzez bardzo mały otwór w igle. 

Przewody aplikujące TELINJECT są rurkami wykonanymi z wyjątkowo lekkich stopów. Dostępne są jedno- i 

dwumetrowe w zależności od zasięgu użycia. 

Dłuższe rurki posiadają korektę paraboliczną (wygięcie) ze względu na długość. Specjalnie skonstruowany 

ustnik ułatwia użytkownikowi wdmuchiwanie powietrza i może być wymieniony lub zdezynfekowany w 

zależności od preferencji. 

Podczas wprowadzania tego sprzętu do użycia musiało być pokonanych wiele uprzedzeń. Na początku 

traktowany jako zabawka, instrument został wypróbowany i zaakceptowany w międzyczasie dzięki swojej 

skuteczności, bez wątpliwości, jest niezbędną częścią sprzętu weterynaryjnego do wszelkich zastosowań na 

dystansie do około 15 metrów. 

Przy wyborze dmuchawki proszę rozważyć następujące kwestie: 

-długość dmuchawki uzależnia zasięg strzału, rozmiar strzykawki zależy od wewnętrznej średnicy rurki 

-podzielna dwumetrowa dmuchawka może być łatwo transportowana i wykorzystywana zarówno w wersji 

jedno- jak i dwumetrowej 

 

Dane techniczne: 

Długość 1m – B31 2 m – B32T 

podzielna 1+1 m 

1,5 m – B515C 

„Farmer” 

1 m B516 

Uniwersal 

2 m – B516HD 

podzielna 1+1 m 

Zasięg do 8 m do 15 m do 10 m do 10 m do 15 m 

Średnica 

wewnętrzna 

11 mm  11 mm 14,5 mm 16 mm 16 mm 

Ustnik Szary 

MU11 

 Szary 

MU13 

Szary 

MU10 

 

Strzykawki 1ml – S10B3 

2ml – S20B3 

3ml – S30B3 

1ml – S10B3 

2ml – S20B3 

3ml – S30B3 

5ml – S50B 3 ml – S30B   

5 ml – S50B 

3 ml – S30B 

5 ml – S50B 

 

Strzałki 

treningowe 

U30BK U30BK U1238B U30B U30B 

 

Igły dmuchawkowe są dostępne w czterech różnych rozmiarach. Igły ze specjalnym wykrojem kołnierzowym 

zwiększają efektywność strzykawki i są zalecane w przypadku małych zwierząt. 

UWAGA: TELINJECT i VARIMEX nie ponoszą odpowiedzialności za trwałość igieł i strzykawek 

dmuchawkowych w przypadku zastosowania sprzętu strzeleckiego (pistolety, karabiny) 
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