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urologia    worki do zbiórki moczu
katalog produktów



2 www.zarys.com.pl



3www.zarys.com.pl

Urologia
cewnik Nelaton
cewnik Tiemann
cewnik Foley lateksowy, dwudrożny, silikonowany
cewnik Foley lateksowy, trójdrożny, silikonowany
cewnik Foley lateksowy, dwudrożny, z końcówką Tiemanna, silikonowany
cewnik Foley lateksowy, dwudrożny pokryty elastomerem silikonu
cewnik Foley silikonowy, trójdrożny
cewnik Foley silikonowy, dwudrożny
cewnik Foley silikonowy, dwudrożny, z końcówką Tiemanna
cewnik COUVELAIRE silikonowy, trójdrożny
cewnik Dufour silikonowy, trójdrożny
cewnik Pezzer
UROPRI urologiczny cewnik silikonowy dla dzieci i niemowląt
zestaw do cystostomii
Transafix stabilizator cewników dopęcherzowych
Instillagel sterylny żel znieczulający do cewnikowania
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Spis treści

Worki do zbiórki moczu
worek do zbiórki moczu dobowy
worek do zbiórki moczu w systemie zamkniętym tygodniowy
worek do zbiórki moczu w systemie zamkniętym dwutygodniowy
zamknięty system do pomiaru diurezy URIMETER 500
zestaw pediatryczny do pomiaru diurezy
worek do zbiórki moczu mocowany do nogi
worek do zbiórki moczu mocowany do nogi z tylnią ścianką antyodparzeniową
worek (kaczka) na mocz z zastawką
woreczek do pobierania próbek moczu dla noworodków i dzieci
wieszak do worków na mocz
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cewnik nelaton
właściwości:

• wykonany z elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie
• atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka 
   ułatwiająca wprowadzenie cewnika
• wyposażone w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
• przeźroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową
• kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie 
   rozmiaru na opakowaniu
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
• opakowanie papier/folia

zastosowanie:

• przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego 

kod	 	 długość	 	 rozmiar	 	 opakowanie	zbiorcze

CN-06-40  400 mm  Ch 6  100 sztuk

CN-08-40  400 mm  Ch 8  100 sztuk

CN-10-40  400 mm  Ch 10  100 sztuk

CN-12-40  400 mm  Ch 12  100 sztuk

CN-14-40  400 mm  Ch 14  100 sztuk

CN-16-40  400 mm  Ch 16  100 sztuk

CN-18-40  400 mm  Ch 18   100 sztuk

CN-20-40  400 mm  Ch 20  100 sztuk

CN-22-40  400 mm  Ch 22  100 sztuk

CN-24-40  400 mm  Ch 24  100 sztuk

cewnik tiemann

właściwości:

• wykonany z elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie
• atraumatyczna, lekko zagięta specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika 
   u pacjentów ze zwężeniem cewki moczowej
• wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
• zagięta końcówka zakończona stożkowato
• przeźroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową
• kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
• opakowanie papier/folia

zastosowanie:

• przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego w przypadku 
   zwężonej cewki moczowej

kod	 	 długość	 	 rozmiar	 	 opakowanie	zbiorcze

CT-08-40  400 mm  Ch 8  100 sztuk

CT-10-40  400 mm  Ch 10  100 sztuk

CT-12-40  400 mm  Ch 12  100 sztuk

CT-14-40  400 mm  Ch 14  100 sztuk

CT-16-40  400 mm  Ch 16  100 sztuk

CT-18-40  400 mm  Ch 18   100 sztuk

CT-20-40  400 mm  Ch 20  100 sztuk

CT-22-40  400 mm  Ch 22  100 sztuk

CT-24-40  400 mm  Ch 24  100 sztuk

cewniki urologiczne
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cewnik foley
lateksowy, dwudrożny, silikonowany

właściwości:

• wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcanie
• atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika
• wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
• silikonowana powierzchnia pozwala na jego atraumatyczne wprowadzenie
• łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie
• plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu
• rozmiary pediatryczne (CH06-10) wyposażone w dodatkową delikatną prowadnicę, 
   ułatwiającą zacewnikowanie
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
• opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia

zastosowanie:

• przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego 
• możliwość utrzymania do 7 dni

kod	 	 	 długość	 	 balon	 	 rozmiar	 	 opakowanie	zbiorcze

CFNL-2D-06-03-P  270 mm  3 ml  Ch 6  10 sztuk

CFNL-2D-08-05-P  270 mm  3-5 ml  Ch 8  10 sztuk

CFNL-2D-10-05-P  270 mm  3-5 ml  Ch 10  10 sztuk

CFNL-2D-12-10-P  400 mm  5-10 ml  Ch 12  10 sztuk

CFNL-2D-14-10-P  400 mm  5-10 ml  Ch 14  10 sztuk

CFNL-2D-16-10-P  400 mm  5-10 ml  Ch 16  10 sztuk

CFNL-2D-18-10-P  400 mm  5-10 ml  Ch 18   10 sztuk

CFNL-2D-20-10-P  400 mm  5-10 ml  Ch 20  10 sztuk

CFNL-2D-22-10-P  400 mm  5-10 ml  Ch 22  10 sztuk

CFNL-2D-24-10-P  400 mm  5-10 ml  Ch 24  10 sztuk

CFNL-2D-14-50-P  400 mm  30-50 ml  Ch 14  10 sztuk

CFNL-2D-16-50-P  400 mm  30-50 ml  Ch 16  10 sztuk

CFNL-2D-18-50-P  400 mm  30-50 ml  Ch 18   10 sztuk

CFNL-2D-20-50-P  400 mm  30-50 ml  Ch 20  10 sztuk

CFNL-2D-22-50-P  400 mm  30-50 ml  Ch 22  10 sztuk

CFNL-2D-24-50-P  400 mm  30-50 ml  Ch 24  10 sztuk

CFNL-2D-12-30-P  400 mm  30 ml  Ch 12  10 sztuk

CFNL-2D-14-30-P*  400 mm  30 ml  Ch 14  10 sztuk

CFNL-2D-16-30-P*  400 mm  30 ml  Ch 16  10 sztuk

CFNL-2D-18-30-P*  400 mm  30 ml  Ch 18   10 sztuk

CFNL-2D-20-30-P*  400 mm  30 ml  Ch 20  10 sztuk

CFNL-2D-22-30-P*  400 mm  30 ml  Ch 22  10 sztuk

CFNL-2D-24-30-P*  400 mm  30 ml  Ch 24  10 sztuk

CFNL-2D-26-30-P  400 mm  30 ml  Ch 26  10 sztuk

CFNL-2D-28-30-P  400 mm  30 ml  Ch 28  10 sztuk

CFNL-2D-30-30-P  400 mm  30 ml  Ch 30  10 sztuk

* produkt dostępny na zamówienie

cewniki urologiczne
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właściwości:

• wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcanie
• atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika
• wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
• silikonowana powierzchnia pozwala na jego atraumatyczne wprowadzenie
• trójdrożny (dodatkowy kanał do przepłukiwania pęcherza moczowego)
• łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie
• plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
• opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia

zastosowanie:

• przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego 
• możliwość utrzymania do 7 dni

kod	 	 	 długość	 	 balon	 	 rozmiar	 	 opakowanie	zbiorcze

CFNL-3D-16-50-P*  400 mm  30-50 ml  Ch 16  10 sztuk

CFNL-3D-18-50-P*  400 mm  30-50 ml  Ch 18   10 sztuk

CFNL-3D-20-50-P*  400 mm  30-50 ml  Ch 20  10 sztuk

CFNL-3D-22-50-P*  400 mm  30-50 ml  Ch 22  10 sztuk

CFNL-3D-24-50-P*  400 mm  30-50 ml  Ch 24  10 sztuk

CFNL-3D-26-50-P*  400 mm  30-50 ml  Ch 26  10 sztuk

CFNL-3D-16-30-P  400 mm  30 ml  Ch 16  10 sztuk

CFNL-3D-18-30-P  400 mm  30 ml  Ch 18   10 sztuk

CFNL-3D-20-30-P  400 mm  30 ml  Ch 20  10 sztuk

CFNL-3D-22-30-P  400 mm  30 ml  Ch 22  10 sztuk

CFNL-3D-24-30-P  400 mm  30 ml  Ch 24  10 sztuk

CFNL-3D-26-30-P  400 mm  30 ml  Ch 26  10 sztuk

cewnik foley
lateksowy, trójdrożny, silikonowany

* produkt dostępny na zamówienie

cewniki urologiczne
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właściwości:

• wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcanie
• atraumatyczna, lekko zagięta specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika  
   u pacjentów ze zwężeniem cewki moczowej
• wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
• zagięta końcówka zakończona stożkowato
• silikonowana powierzchnia pozwala na jego atraumatyczne wprowadzenie
• łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie
• plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
• opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia

zastosowanie:

• przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego w przypadku zwężonej cewki moczowej
• możliwość utrzymania do 7 dni

kod	 	 	 długość	 	 balon	 	 rozmiar	 	 opakowanie	zbiorcze

CFTL-2D-12-10-P  385 mm  5-10 ml  Ch 12  10 sztuk

CFTL-2D-14-10-P  385 mm  5-10 ml  Ch 14  10 sztuk

CFTL-2D-16-10-P  385 mm  5-10 ml  Ch 16  10 sztuk

CFTL-2D-18-10-P  385 mm  5-10 ml  Ch 18   10 sztuk

CFTL-2D-20-10-P  385 mm  5-10 ml  Ch 20  10 sztuk

CFTL-2D-22-10-P  385 mm  5-10 ml  Ch 22  10 sztuk

CFTL-2D-24-10-P*  385 mm  5-10 ml  Ch 24  10 sztuk

CFTL-2D-12-30-P  385 mm  30 ml  Ch 12  10 sztuk

CFTL-2D-14-30-P  385 mm  30 ml  Ch 14  10 sztuk

CFTL-2D-16-30-P  385 mm  30 ml  Ch 16  10 sztuk

CFTL-2D-18-30-P  385 mm  30 ml  Ch 18   10 sztuk

CFTL-2D-20-30-P  385 mm  30 ml  Ch 20  10 sztuk

CFTL-2D-22-30-P*  385 mm  30 ml  Ch 22  10 sztuk

CFTL-2D-24-30-P*  385 mm  30 ml  Ch 24  10 sztuk

CFTL-2D-26-30-P*  385 mm  30 ml  Ch 26  10 sztuk

CFTL-2D-28-30-P*  385 mm  30 ml  Ch 28  10 sztuk

CFTL-2D-30-30-P*  385 mm  30 ml  Ch 30  10 sztuk

cewnik foley
lateksowy, dwudrożny, 
z końcówką Tiemanna, silikonowany

* produkt dostępny na zamówienie

cewniki urologiczne
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właściwości:

• wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcanie
• atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika
• wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
• powierzchnia pokryta obustronnie elastomerem silikonu pozwala na jego atraumatyczne wprowadzenie
• wewnętrzna, silikonowa, idealnie gładka powierzchnia zapobiega inkrustacji kryształków moczowych,  
   a silikonowa powierzchnia zewnętrzna ogranicza kontakt błony śluzowej cewki moczowej z lateksem,  
   co zapobiega jej podrażnieniu
• łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie
• plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu
• rozmiary pediatryczne (CH06-10) wyposażone w dodatkową delikatną prowadnicę, ułatwiającą  
   zacewnikowanie
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
• opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia

zastosowanie:

• przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego 
• możliwość utrzymania do 14 dni

kod	 	 	 długość	 	 balon	 	 rozmiar	 	 opakowanie	zbiorcze

F0603-L   min. 240 mm 3 ml  Ch 6  10 sztuk

F0803-L   min. 240 mm 3-5 ml  Ch 8  10 sztuk

F1005-L   min. 240 mm 3-5 ml  Ch 10  10 sztuk

F1205-L   min. 400 mm 5-15 ml  Ch 12  10 sztuk

F1405-L   min. 400 mm 5-15 ml  Ch 14  10 sztuk

F1605-L   min. 400 mm 5-15 ml  Ch 16  10 sztuk

F1805-L   min. 400 mm 5-15 ml  Ch 18   10 sztuk

F2005-L   min. 400 mm 5-15 ml  Ch 20  10 sztuk

F2205-L   min. 400 mm 5-15 ml  Ch 22  10 sztuk

F2405-L   min. 400 mm 5-15 ml  Ch 24  10 sztuk

F2605-L   min. 400 mm 5-15 ml  Ch 26  10 sztuk

F2805-L   min. 400 mm 5-15 ml  Ch 28  10 sztuk

F3005-L   min. 400 mm 5-15 ml  Ch 30  10 sztuk

F1230-L   min. 400 mm 30-45 ml  Ch 12  10 sztuk

F1430-L   min. 400 mm 30-45 ml  Ch 14  10 sztuk

F1630-L   min. 400 mm 30-45 ml  Ch 16  10 sztuk

F1830-L   min. 400 mm 30-45 ml  Ch 18   10 sztuk

F2030-L   min. 400 mm 30-45 ml  Ch 20  10 sztuk

F2230-L   min. 400 mm 30-45 ml  Ch 22  10 sztuk

F2430-L   min. 400 mm 30-45 ml  Ch 24  10 sztuk

F2630-L   min. 400 mm 30-45 ml  Ch 26  10 sztuk

F2830-L   min. 400 mm 30-45 ml  Ch 28  10 sztuk

F3030-L   min. 400 mm 30-45 ml  Ch 30  10 sztuk

cewnik foley
lateksowy, dwudrożny,
pokryty elostomerem silikonu

cewniki urologiczne
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właściwości:

• cewnik wykonany z najwyższej jakości medycznej odmiany 100% silikonu
• materiał ten ogranicza reakcję błon śluzowych i  zwiększa komfort pacjenta
• poprzez swą idealnie gładką powierzchnię zapobiega inkrustacji kryształków moczowych  
   przez co wydłuża czas utrzymania cewnika u pacjenta
• wewnątrz opakowania osobno pakowana zastawka
• wyposażone w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
• pasek kontrastujący w RTG wraz z oliwką na zakończeniu   
• całkowicie transparentny materiał umożliwia dokładną kontrolę i obserwację moczu wewnątrz cewnika
• łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie
• plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu
• trójdrożny (dodatkowy kanał do przepłukiwania pęcherza moczowego)
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
• opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia

zastosowanie:

• przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego 
• możliwość utrzymania do 29 dni

kod	 	 	 długość	 	 balon	 	 rozmiar	 	 opakowanie	zbiorcze

CFNS-3D-16-30-P  400 mm  30 ml  Ch 16  10 sztuk

CFNS-3D-18-30-P  400 mm  30 ml  Ch 18   10 sztuk

CFNS-3D-20-30-P  400 mm  30 ml  Ch 20  10 sztuk

CFNS-3D-22-30-P  400 mm  30 ml  Ch 22  10 sztuk

CFNS-3D-24-30-P  400 mm  30 ml  Ch 24  10 sztuk

cewnik foley
silikonowy, trójdrożny

cewnik foley
silikonowy, dwudrożny

właściwości:

• cewnik wykonany z najwyższej jakości medycznej odmiany 100% silikonu 
• materiał ten ogranicza reakcję błon śluzowych i  zwiększa komfort pacjenta 
• poprzez swą idealnie gładką powierzchnię zapobiega inkrustacji kryształków moczowych przez 
   co wydłuża czas utrzymania cewnika u pacjenta 
•wyposażone w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach 
•wewnątrz opakowania dodatkowa, osobno pakowana zatyczka 
• pasek kontrastujący w RTG wraz z oliwką na zakończeniu   
•całkowicie transparentny materiał umożliwia dokładną kontrolę i obserwację moczu wewnątrz cewnika 
•łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie 
•plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu 
•sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu 
•opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia 

zastosowanie:

• przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego 
• możliwość utrzymania do 29 dni 

kod	 	 	 długość	 	 balon	 	 rozmiar	 	 opakowanie	zbiorcze

CFNS-2D-08-05-P  270 mm  3-5 ml  CH 08  10 sztuk

CFNS-2D-10-05-P  270 mm  3-5 ml  CH 10  10 sztuk

CFNS-2D-12-10-P  400 mm  5-10 ml  CH 12  10 sztuk

CFNS-2D-14-10-P  400 mm  5-10 ml  CH 14  10 sztuk

CFNS-2D-16-10-P  400 mm  5-10 ml  CH 16  10 sztuk

CFNS-2D-18-10-P  400 mm  5-10 ml  CH 18  10 sztuk

CFNS-2D-20-10-P  400 mm  5-10 ml  CH 20  10 sztuk

CFNS-2D-22-10-P  400 mm  5-10 ml  CH 22  10 sztuk

CFNS-2D-24-10-P  400 mm  5-10 ml  CH 24   10 sztuk

cewniki urologiczne



11www.zarys.com.pl

właściwości:

• cewnik wykonany z najwyższej jakości medycznej odmiany 100% silikonu
• materiał ten ogranicza reakcję błon śluzowych i  zwiększa komfort pacjenta
• poprzez swą idealnie gładką powierzchnię zapobiega inkrustacji kryształków moczowych  
   przez co wydłuża czas utrzymania cewnika u pacjenta
• atraumatyczna, lekko zagięta specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika  
   u pacjentów ze zwężeniem cewki moczowej
• wewnątrz opakowania osobno pakowana zatyczka
• wyposażone w boczny otwór o łagodnie wyoblonych krawędziach
• pasek kontrastujący w RTG wraz z oliwką na zakończeniu   
• wzmocnione zakończenie cewnika, zapewnia jego bezpieczne i wygodne użycie 
• całkowicie transparentny materiał umożliwia dokładną kontrolę i obserwację moczu wewnątrz cewnika
• łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie
• plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
• opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia

zastosowanie:

• przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego w przypadku zwężonej cewki moczowej
• możliwość utrzymania do 29 dni

kod	 	 długość	 	 balon	 	 rozmiar	 	 opakowanie	zbiorcze

4856-0214* 420 mm  5-10 ml  CH 14  10 sztuk

4856-0216* 420 mm  5-10 ml  CH 16  10 sztuk

4856-0218* 420 mm  5-10 ml  CH 18  10 sztuk

4856-0220* 420 mm  5-10 ml  CH 20  10 sztuk

4856-0222* 420 mm  5-10 ml  CH 22  10 sztuk

4856-0224*  420 mm  5-10 ml  CH 24  10 sztuk

cewnik foley
silikonowy, dwudrożny, z końcówką Tiemanna

właściwości:

• cewnik wykonany z najwyższej jakości medycznej odmiany 100% silikonu
• materiał ten ogranicza reakcję błon śluzowych i  zwiększa komfort pacjenta
• poprzez swą idealnie gładką powierzchnię zapobiega inkrustacji kryształków moczowych  
   przez co wydłuża czas utrzymania cewnika u pacjenta
• ścięta, lejkowata końcówka umożliwia odprowadzanie krwiomoczu wraz ze skrzepami krwi
• wewnątrz opakowania osobno pakowana zatyczka
• pasek kontrastujący w RTG 
• wzmocnione zakończenie cewnika, zapewnia jego bezpieczne i wygodne użycie 
• całkowicie transparentny materiał umożliwia dokładną kontrolę i obserwację moczu wewnątrz cewnika
• łatwy do napełnienia i opróżnienia balon, odporny na rozrywanie
• plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
• opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia

zastosowanie:

• przeznaczony do odprowadzania moczu u pacjentów z krwiomoczem

cewnik coUvelaire
silikonowy, trójdrożny

kod	 	 długość	 	 balon	 	 rozmiar	 	 opakowanie	zbiorcze

1865-0318  420 mm  50-80 ml  CH 18  10 sztuk

1865-0320  420 mm  50-80 ml  CH 20  10 sztuk

1865-0322  420 mm  80-100 ml  CH 22  10 sztuk

1865-0324  420 mm  80-100 ml  CH 24  10 sztuk

* produkt dostępny na zamówienie
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właściwości:

• cewnik wykonany z najwyższej jakości medycznej odmiany 100% silikonu
• materiał ten ogranicza reakcję błon śluzowych i  zwiększa komfort pacjenta
• poprzez swą idealnie gładką powierzchnię zapobiega inkrustacji kryształków moczowych  
   przez co wydłuża czas utrzymania cewnika u pacjenta
• zagięta końcówka cewnika z otworami bocznymi umożliwia odprowadzanie krwiomoczu wraz 
   ze skrzepami krwi
• wewnątrz opakowania osobno pakowana zatyczka
• pasek kontrastujący w RTG 
• wzmocnione zakończenie cewnika, zapewnia jego bezpieczne i wygodne użycie 
• całkowicie transparentny materiał umożliwia dokładną kontrolę i obserwację moczu wewnątrz cewnika
• łatwy do napełnienia i opróżnienia balon, odporny na rozrywanie
• plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
• opakowanie podwójne – wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia

zastosowanie:

• przeznaczony do odprowadzania moczu u pacjentów z krwiomoczem

kod	 	 długość	 	 balon	 	 rozmiar	 	 opakowanie	zbiorcze

1864-0318  420 mm  50-80 ml  CH 18  10 sztuk

1864-0320  420 mm  50-80 ml  CH 20  10 sztuk

1864-0322  420 mm  80-100 ml  CH 22  10 sztuk

1864-0324  420 mm  80-100 ml  CH 24  10 sztuk

cewnik dUfoUr
silikonowy, trójdrożny

cewniki urologiczne
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właściwości:

• wykonane z miękkiego i elastycznego lateksu
• atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika
• wyposażone w trzy boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
• sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu
• opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia

zastosowanie:

• przeznaczony do zabezpieczenia prawidłowego odprowadzenia moczu  
   u chorych po zabiegach operacyjnych

cewnik pezzer

kod	 	 długość	 	 rozmiar	 	 opakowanie	zbiorcze

CP-12-40  400 mm  CH 12  10 sztuk

CP-14-40  400 mm  CH 14  10 sztuk

CP-16-40  400 mm  CH 16  10 sztuk

CP-18-40  400 mm  CH 18   10 sztuk

CP-20-40  400 mm  CH 20  10 sztuk

CP-22-40  400 mm  CH 22  10 sztuk

CP-24-40  400 mm  CH 24  10 sztuk

CP-26-40  400 mm  CH 26  10 sztuk

CP-28-40  400 mm  CH 28  10 sztuk

CP-30-40  400 mm  CH 30  10 sztuk

CP-32-40  400 mm  CH 32  10 sztuk

CP-34-40  400 mm  CH 34  10 sztuk

CP-36-40  400 mm  CH 36  10 sztuk

CP-38-40*  400 mm  CH 38  10 sztuk

CP-40-40*  400 mm  Ch 40  10 sztuk

* produkt dostępny na zamówienie

cewniki urologiczne
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właściwości:

• skład zestawu: silikonowy cewnik, rozrywalny trokar, zatyczka, zaciskacz
• cewnik wykonany w 100% z silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności o długości 420 mm
• linia kontrastująca w rtg wzdłuż całego cewnika
• miękki, symetryczny, jednolicie wypełniony balon o pojemności 5-10 ml
• gładka, dokładnie wyprofilowana powierzchnia zewnętrzna cewnika sprzyja ograniczeniu  
   urazów przy zakładaniu i wycofywaniu cewnika
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

zastosowanie:

• wykonanie nadłonowej przetoki pęcherza moczowego za pomocą rozrywalnej igły punkcyjnej

kod	 	 rozmiar	 	 opakowanie	zbiorcze

4890-9212  CH 12  10 sztuk

4890-9214  CH 14  10 sztuk

zestaw do cystostomii

właściwości:

• cewnik wykonany z najwyższej jakości medycznej odmiany 100% silikonu
• materiał ten ogranicza reakcję błon śluzowych i  zwiększa komfort pacjenta
• poprzez swą idealnie gładką powierzchnię zapobiega inkrustacji kryształków moczowych  
    przez co wydłuża czas utrzymania cewnika u pacjenta
• długość 250 mm
• pasek kontrastujący w RTG wzdłuż całego cewnika
• miękka, zaokrąglona końcówka
• skalowany co 1 cm na długości 15 cm
• pakowany podwójnie folia + folia/papier 

zastosowanie:

• odprowadzanie moczu u dzieci i niemowląt 

kod	 	 długość	 	 rozmiar	 	 opakowanie	zbiorcze

20680  250 mm  CH 3  25 sztuk

20681  250 mm  CH 4  25 sztuk

20679  250 mm  CH 5  25 sztuk

Uropri
urologiczny cewnik silikonowy 
dla dzieci i niemowląt 

cewniki urologiczne
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właściwości:

• zapobiega niekontrolowanemu przemieszczaniu się cewników w cewce moczowej, a tym samym  
   rozwojowi kultur bakteryjnych na zewnętrznej stronie cewnika
• ogranicza możliwość wystąpienia wstępujących zakażeń dróg moczowych
• specjalna konstrukcja stabilizatora z wykorzystaniem mocowania na rzepy umożliwia wielokrotną  
   stabilizacje i destabilizację cewnika, co zapewnia pełny komfort kinetyczny pacjenta
• klej hypoalergiczny
• doskonała przyczepność /odporny na przypadkowe i przedwczesne odklejenie się od skóry/
• łatwe w użyciu, przyjazne dla pacjenta

zastosowanie:

• stabilizator do długotrwałego mocowania i stabilizacji m.in. cewników dopęcherzowych 

kod	 	 rozmiar	 	 opakowanie	zbiorcze

8700150  7,5 cm x 1,6 cm 100 sztuk

8700250  9 cm x 3 cm  100 sztuk

8700350  15 cm x 4,5 cm 100 sztuk

transafix
stabilizator cewników dopęcherzowych 

właściwości:

• dostępny w dwóch pojemnościach, w wygodnych do aplikacji, bezlateksowych ampułkostrzykawkach
• dawki przystosowane do warunków anatomicznych 5 ml dla dzieci i kobiet oraz 10 ml dla mężczyzn 
• w składzie żelu m.in. chlorowodorek lignokainy oraz środki bakteriobójcze i bakteriostatyczne     
   (glukonian chlorheksydyny, hydrobeznzoesan metylu i propylu) zapewniające ochronę antybakteryjną  
   o bardzo szerokim spectrum (od Escherichia coli po Staphylococcus aureus)
• na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności produktu
• wysoki stopień przejrzystości preparatu gwarantuje brak zanieczyszczeń powierzchni optycznej     
   endoskopów, a tym samym zapewnia maksymalnie komfortowe warunki optyczne podczas zabiegów
• prawidłowo używany gwarantuje obniżenie ryzyka wystąpienia zakażeń wewnątrzszpitalnych  
   i znaczne zmniejszenie kosztów terapii
• sterylny, sterylizowany parą wodną

zastosowanie:

• przeznaczony m.in. do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników,  
   a także zabiegów endoskopowych
• stosowany docewkowo poprzez bezpośrednią aplikację i wypełnienie żelem pełnej objętości cewki  
   moczowej

kod	 	 rozmiar	 	 opakowanie	zbiorcze

343343  5 ml  25 sztuk

343367  10 ml  25 sztuk

instillagel
sterylny żel znieczulający do cewnikowania 

cewniki urologiczne
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Worki do zbiórki moczu
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Worek do zbiórki moczu
dobowy

właściwości:

• wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy
• dokładna skala pomiarowa co 50 ml
• zastawka antyzwrotna
• zawór spustowy typu push-pull
• wzmocnione otwory na wieszak
• dren o długości 90 cm, odporny na skręcanie/załamywanie 
• dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczony zatyczką

zastosowanie:

• przeznaczony do dobowej zbiórki moczu

kod	 											pojemność	 cechy	 														opak.	jednostkowe	 opak.	zbiorcze

223 1001 3            2 000 ml niesterylny     200 szt./karton

223 1001 1            2 000 ml sterylny               folia/papier  90 szt./karton

właściwości:

• wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy
• dokładna skala pomiarowa co 100 ml
• zastawka antyzwrotna
• zawór spustowy - poprzeczny, typu „T”
• wzmocnione otwory na wieszak
• dren odporny na skręcanie / załamywanie
• dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczony zatyczką
• worki o innej długości drenu dostępne na zamówienie
• biała, tylna ścianka, ułatwiająca wizualizację moczu
• sterylny

zastosowanie:

• przeznaczony do dobowej zbiórki moczu

kod	 	 pojemność	 	 długość	drenu	 opak.	jednostkowe	 opak.	zbiorcze

WMD2000-90 2 000 ml  90 cm  folia  250 szt. /karton

WMD2000-150 2 000 ml  150 cm  folia  250 szt. /karton

Worek do zbiórki moczu
dobowy

worki do zbiórki moczu
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Worek do zbiórki moczu  
w	systemie	zamkniętym
tygodniowy

właściwości:

• wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy
• dokładna skala pomiarowa co 50 ml
• samouszczelniający się port do pobierania próbek
• zastawka antyzwrotna
• szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką
• wzmocnione otwory na wieszak
• dren o długości 90 cm z zaciskiem przesuwnym, odporny na skręcanie/załamywanie 
• dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym
• sterylny

zastosowanie:

• przeznaczony do 7-dniowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym
• możliwość pobierania próbek moczu

kod	 	 pojemność	 	 opak.	jednostkowe	 opak.	zbiorcze

226 1001 1  2 000 ml  folia/papier  50 szt./karton

właściwości:

• wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy
• zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
• szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką
• dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym
• dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, 
zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
• dodatkowa ukośna skala umożliwiająca odczyt 25 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml
• samouszczelniający się port do pobierania próbek
• wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków
• biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu
• sterylny

zastosowanie:

• przeznaczony do 7-dniowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym
• możliwość pobierania próbek moczu

kod	 	 pojemność	 	 długość	drenu	 opak.	jednostkowe	 opak.	zbiorcze

WMT2000-120 2 000 ml  120 cm  folia/papier 100 szt./karton

WMT2000-150 2 000 ml  150 cm  folia/papier 100 szt./karton

Worek do zbiórki moczu  
w	systemie	zamkniętym
tygodniowy

worki do zbiórki moczu
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Worek	do	dobowej	zbiórki	
moczu	w	systemie	zamkniętym
dwutygodniowy

właściwości:

• wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy
• zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
• samouszczelniający się port do pobierania próbek
• obsługiwany jedną ręką, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu 

poprzecznego (T) z możliwością podwieszenia
• komora kroplowa typu Pasteur’a tworząca „suchą” barierę powietrzną 
• dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące 

ciśnienie wewnętrzne w systemie
• dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym
• dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego  

zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
• na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego oraz dodatkowa zapinka  

do stabilizacji drenu
• dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą
• czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy,  

o bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml do 100 ml i co 100 ml do 2 000 ml
• zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka
• biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu
• sterylny

zastosowanie:

• przeznaczony do 14-dniowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym
• możliwość pobierania próbek moczu

kod	 	 pojemność	 	 długość	drenu	 opak.	jednostkowe	 opak.	zbiorcze

226 1005 1  2 000 ml  110 cm  folia/papier  50 szt./karton

Zamknięty	system	
do	pomiaru	diurezy 
Urimeter 500

właściwości:

• worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką  
antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”                                   

• dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym,  
standardowa długość drenu 120 cm 

• dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający  
swobodny i skuteczny odpływ moczu

• na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego
• dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu
• samouszczelniający się port do pobierania próbek
• trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie
• bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) 
   i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach)
• komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie
• obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie 

wszystkie komory pomiarowe
• biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu
• pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych  

i kwadratowych ram łóżka
• sterylny

zastosowanie:

• przeznaczony do godzinowego pomiaru diurezy w systemie zamkniętym

kod	 	 opak	jednostkowe	 opak.	zbiorcze

227 1001 1  folia/papier  10 szt./karton

worki do zbiórki moczu
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Zestaw	pediatryczny	
do	pomiaru	diurezy

właściwości:

• worek zbiorczy o pojemności 150 ml, z obrotowym łącznikiem Luer-Lock, z zastawką antyrefluksyjną                
   oraz zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”, obsługiwanym jedną ręką                                  
• komora pomiarowa o pojemności 60 ml, skalowana co 1 ml, z możliwością zawieszenia, wyposażona  
   w filtr hydrofobowy oraz kranik spustowy
• komora kroplowa typu Pasteur’a tworząca „suchą” barierę powietrzną
• dren z samouszczelniającym się portem do pobierania próbek, zaciskiem klamrowym  
   oraz standardowym łącznikiem urologicznym do połączenia z cewnikiem urologicznym
• sterylny

zastosowanie:

• przeznaczony do godzinowego pomiaru moczu u noworodków i małych dzieci w systemie zamkniętym

kod	 	 opak.	jednostkowe	 opak.	zbiorcze

20771   folia/papier  25 szt./karton

Worek do zbiórki moczu 
mocowany do nogi

właściwości:

• wykonany z wysokiej jakości, wzmacnianego PCV, bez zawartości lateksu 
• skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
• wzmocniony, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu twist (obsługiwany jedną ręką)            
• wzmocnione łączenie drenu z workiem z uniwersalnym łącznikiem schodkowym                                 
• łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy
• opcjonalnie samouszczelniający się port do pobierania próbek moczu (GCU 230102)
• biała, tylna ścianka, ułatwiająca wizualizację moczu
• kształt worka: eliptyczny, ułatwiający anatomiczne dopasowanie do kształtu nogi lub prostokątny
• dwa elastyczne paski mocujące (2 cm x 50-55 cm) z możliwością regulacji długości, zapewniające 

wygodną i skuteczną stabilizację worka na nodze                
• wysoki komfort i dyskrecja użytkowania zapewnia całkowitą mobilność pacjentów  

m.in. z problemami nietrzymania moczu
• sterylny

zastosowanie:

• przeznaczony dla pacjentów zacewnikowanych z możliwością poruszania się

kod	 	 pojemność	 	 kształt	 	 opak.	jednostkowe	 opak.	zbiorcze

GCU230101* 500 ml  elipsa  folia/papier  50 szt./karton

GCU230102 1 000 ml  elipsa  folia/papier  50 szt./karton

GCU230103 600 ml  prostokąt  folia/papier  50 szt./karton

GCU230104 800 ml  prostokąt  folia/papier  50 szt./karton

GCU230105 900 ml  prostokąt  folia/papier  50 szt./karton

* produkt dostępny na zamówienie

worki do zbiórki moczu
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Worek do zbiórki moczu 
mocowany do nogi 
z tylną ścianką antyodparzeniową

właściwości:

• wykonany z wysokiej jakości, wzmacnianego PCV, bez zawartości lateksu 
• trzykomorowy worek umożliwiający swobodne i wygodne gromadzenie moczu oraz dopasowanie anatomiczne
• skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
• wygodna antyodparzeniowa tylna ścianka, wykonana z wysokiej jakości miękkiego nietkanego materiału,  
   ułatwiająca także wizualizację zbieranego moczu
• wzmocniony, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu twist (obsługiwany jedną ręką)  
   z dodatkowym łącznikiem umożliwiającym szczelne połączenie i skuteczny odpływ do nocnych systemów 
   drenażowych            
• wzmocnione łączenie drenu z krótkim antyzagięciowym drenem zakończonym uniwersalnym łącznikiem 
   schodkowym                                                          
• łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy
• anatomiczny kształt worka, ułatwiający optymalne i dyskretne dopasowanie do kształtu nogi
• szara barwa folii PCV, zapewniająca pacjentowi maksymalną dyskrecję użytkowania
• specjalnie wzmocnione otwory podwieszające
• dwa elastyczne paski mocujące (2 cm x 50-55 cm) z możliwością regulacji długości, zapewniające wygodną  
   i skuteczną stabilizację worka na nodze                
• wysoki komfort i dyskrecja użytkowania zapewnia całkowitą mobilność pacjentów m.in. z problemami 
   nietrzymania moczu
• sterylny

zastosowanie:

• przeznaczony dla pacjentów zacewnikowanych z możliwością poruszania się

kod	 	 pojemność	 	 kształt	 	 opak.	jednostkowe	 opak.	zbiorcze

GCU230114 500 ml  elipsa  folia/papier  50 szt./karton

Worek (kaczka) na mocz 
z	zastawką

właściwości:

• wykonany z wysokiej jakości folii polipropylenowej
• pojemność 1500 ml
• podziałka co 100 ml
• wyposażony w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu
• obrotowy lejek z wygodnym uchwytem, wykonany z wysokiej  
jakości tworzywa sztucznego
• jednorazowego użycia
• niesterylny

zastosowanie:

• możliwość zastosowania u dzieci i dorosłych

kod	 	 	opak.	zbiorcze

225-01  120 szt./karton

worki do zbiórki moczu



22 www.zarys.com.pl

Wieszak do worków na mocz

właściwości:

• wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego 
• specjalne umocowanie zapobiegające załamywaniu się drenu
• pasuje do okrągłych i kwadratowych ram łóżek
• niesterylny

zastosowanie:

• do zawieszania standardowych worków na mocz

kod	 	 opak.	zbiorcze

WNM01  500 szt. /karton

Woreczki	do	pobierania
próbek	moczu	
dla noworodków i dzieci

właściwości:

• wykonane z najwyższej jakości antyalergicznych materiałów, 
   gwarantujących bezpieczny kontakt ze skórą dziecka 
• wykonane z delikatnej ale mocnej folii PE, bez zawartości lateksu
• pojemność 100 ml
• łatwa do odczytu skala, adekwatna do pomiaru diurezy, 
   o wysokiej dokładności pomiaru co 10 ml
• samoprzylepna część worka pokryta antyalergicznym klejem
• dodatkowe uszczelnienie wykonane z pianki (opcjonalnie)
• dostępne w wersji dla dziewczynek i dla chłopców
• sterylny

zastosowanie:

• do pobierania próbek moczu u noworodków i dzieci

kod	 	 płeć	 	 cechy	 						opak.	jednostkowe	 opak.	zbiorcze

WMCH-0001 dla chłopców z gąbką       folia  100 szt./karton

WMDZ-0001 dla dziewczynek z gąbką       folia  100 szt./karton

WMCH-0002 dla chłopców bez gąbki       folia  100 szt./karton

WMDZ-0002 dla dziewczynek bez gąbki       folia  100 szt./karton

worki do zbiórki moczu
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notatki
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•   medycyna ogólna
•   rękawice medyczne
•   anestezjologia
•   biopsja
•   drenaż ran
•   urologia
•   worki do zbiórki moczu i urologia
•   onkologia
•   radiologia
•   elektromedycyna

•   laboratorium
•   chirurgia pola operacyjnego
•   chirurgiczne serwety,  
      zestawy i fartuchy ALPHAtex
•   materiały opatrunkowe
•   elektrochirurgia
•   aparatura medyczna
•   laparoskopia
•   szwy chirurgiczne

Oferta ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.
obejmuje również sprzęt medyczny z następujących dziedzin:

ZARYS International Group 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polska
e-mail: zarys@zarys.com.pl, www.zarys.com.pl 
Dział Sprzedaży: tel. +48 32 271 69 91, +48 32 376 07 50-55,
fax +48 32 274 72 84
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