
KRUSZARKA DO LEKÓW DYSPENSER DO KIELISZKÓW 

nowatorskie rozwiązania
w dystrybucji leków doustnych dla pacjenta

KIELISZKI DO LEKÓW

NOWOŚĆ
w ofercie



KIELISZKI DO LEKÓW
system kodowania za pomocą kolorów

transparentny materiał umożliwiający wizualną obserwację podawanego leku
pojemność 30 ml
dokładna, łatwa do odczytania skala co 1 ml
stabilna podstawa, zaokrąglona górna krawędź kieliszka
dostępne w pięciu kolorach: biały, czerwony, żółty, niebieski, zielony
identyfikacja kolorystyczna kieliszków - przyporządkowanie odpowiedniego koloru 
do określonej godziny podawania leków
zastosowanie kompatybilnych przykrywek do kieliszków - HIGIENA, PROFILAKTYKA 
ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWO FARMAKOTERAPII
kieliszki przystosowane do kruszarki HPM i dyspensera do kieliszków HPM
wyrób jednorazowego użytku - informacja w formie zharmonizowanego symbolu 
na każdej sztuce  

NOWOŚĆ
w ofercie

w dystrybucji leków doustnych dla pacjenta

nowatorskie
rozwiązania
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WG POTRZEBY

stwórz swój kod kolorystyczny (przyporządkuj kolor do pory podawania leków)

kolory kieliszków



KRUSZARKA DO LEKÓW

wysoka jakość wykonania, estetyczny i nowoczesny wygląd
gwarancja zachowania warunków higienicznych oraz zapobieganie zakażeniom
system eliminujący straty  i mieszanie się leków od różnych pacjentów
ergonomiczny kształt pozwalający na łatwy i szybki sposób operowania 
moździerzem
łatwa do utrzymania w czystości
wyrób wielorazowego użytku

DYSPENSER DO KIELISZKÓW 

wysoka jakość materiału, estetyka wykonania
trwałe i niewrażliwe na zarysowania szkło akrylowe, odporne na działanie 
promieniowania UV
przeźroczysta obudowa pozwalająca na stałą kontrolę stanu zapasów
prosty do wypełnienia oraz utrzymania w czystości
łatwe i higieniczne wyjmowanie oraz dystrybucja kieliszków
wymiary zewnętrzne: 50 x 395 mm
możliwość montażu na ścianie lub wózku medycznym
maksymalna ilość kieliszków do przechowania - 90 sztuk
wyrób wielorazowego użytku   

przechowywanie kieliszków bez narażenia 
na przypadkowe zanieczyszczenie

profesjonalne miażdzenie tabletek 
bezpośrednio w kieliszku

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 

bezpieczeństwo i satysfakcja
zawodowa dla personelu



NAZWA WYROBU   KOD  KOLOR   OPAKOWANIE  OPAKOWANIE   
         HANDLOWE TRANSPORTOWE

KIELISZKI    01350  biały transparentny  90 sztuk  100 x 90 sztuk
    01351   żółty   90 sztuk  100 x 90 sztuk
    01352  niebieski   90 sztuk  100 x 90 sztuk
    01353  czerwony   90 sztuk  100 x 90 sztuk
    01354  zielony   90 sztuk  100 x 90 sztuk

PRZYKRYWKI   00364  biały   600 sztuk  8 x 600 sztuk

DYSPENSER DO KIELISZKÓW  300650  przeźroczysty  1 sztuka  5 sztuk

KRUSZARKA DO LEKÓW  300280  biały   1 sztuka  5 x 10 sztuk

telefon +48 32 271 69 91, +48 32 376 07 50-55 
fax +48 32 274 72 84
Pod Borem 18
41-808 Zabrze
e-mail: zarys@zarys.pl
www.zarys.pl W W W . Z A R Y S . P L
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ZARYS International Group sp. z o. o. sp.k.

ZARYS International Group to firma posiadająca 30-letnie doświadczenie w branży medycznej. Od momemtu 
założenia w 1989 roku, firma ZARYS przetrwała wiele wstrząsów gospodarczych i przemian rynkowych, by uzyskać 
w Polsce status wiodącego dystrybutora wyrobów medycznych. 

ZARYS posiada w ofercie bardzo szeroką gamę produktów. Wśród nich znajdują się opatrunki, obłożenia 
chirurgiczne, rękawice diagnostyczne, sprzęty jednorazowego użytku stosowane w urologii, ginekologii 
czy terapii tlenowej, a także wiele innych wyrobów. Firma nieustannie poszerza swoją ofertę, by wyjść naprzeciw 
nowym potrzebom rynku. 

Tym, co wyróżnia ZARYS spośród firm konkurencyjnych jest silna etyka biznesu oraz nieustanne poszukiwanie 
nowych rozwiązań. Pragnąc spełnić wszelkie oczekiwania naszych klientów, ciągle poszerzamy naszą ofertę 
i udoskonalamy asortyment. Wszystkie nasze wyroby są starannie wyselekcjonowane z uwzględnieniem 
bieżących potrzeb klienta, naciskiem na jakość wyrobów oraz ich dogodną dostępność. Firma ZARYS 
ma przyjemność współpracować z wysoce wykwalifikowanymi specjalistami z branży medycznej, którzy dzielą 
się z nami swoim doświadczeniem i znajomością najnowszych trendów w praktyce klinicznej.

Firma ZARYS oferuje produkty własnej marki oraz jest dystrybutorem wyrobów medycznych czołowych 
światowych producentów. Nasz zespół wierzy, że utrzymywanie uczciwych i solidnych relacji z krajowymi 
oraz zagranicznymi partnerami jest kluczowym czynnikiem na drodze do sukcesu, dlatego też regularnie 
odwiedzamy naszych klientów oraz dostawców w ich siedzibach i razem stawiamy czoła wyzwaniom.

Nasze wartości, strategia oraz wszechstronność gwarantują satysfakcjonującą współpracę zwieńczoną sukcesem.

ZARYS. Najlepsze rozwiązania oparte na doświadczeniu.

kraj pochodzenia: Szwecja

bezpieczeństwo
farmakoterapii dla pacjenta


