
29www.zarys.pl

Drenaż ran

katalog 2019

W W W . Z A R Y S . P L



2 www.zarys.pl



3www.zarys.pl

drenaż grawitacyjny

dren brzuszny 100% silikon
dren płucząco-ssący SUMP
zestaw do pasywnego drenażu ran operacyjnych ZESTAW ROBINSONA 
dren T-Kehr 100% silikon
dren typu Penrose
dren wielokanalikowy
dren silikonowy w zwojach
dren płaski typu Jackson Pratt
Vac-Dren 100% silikon
zestaw do paracentezy PARASET
worek zabepieczający do drenów grawitacyjnych
dren silikonowy z włóknem fibrynowym SIM DREN

dren Redona
dren Redona poliuretanowy
dren Redona 100% silikon
dren Redona wieloramienny
butelka do długotrwałego odsysania ran typu Redon
zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran PRI-LOW-VAC-SAVE
zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran B-VAK II
zestaw do niskociśnieniowego drenażu drobnych ran MINI-REDON
zestaw do niskociśnieniowego drenażu drobnych ran B-VAK II MINI
zestaw do aktywno-pasywnego drenażu ran PRI-AKTIV-PASSIV
zestaw do autotransfuzji PRI-AUTOTRANS

zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran PRIVAC

zestaw do nakłucia klatki piersiowej TORASET
zestaw do nakłucia klatki piersiowej TORAMATIC
dren klatkowy, 100% silikon
cewnik do drenażu jamy opłucnej prosty
cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem
jednokomorowy zestaw do drenażu opłucnej BPDS-2001, 2002
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dren brzuszny  
100% silikon

kod rozmiar opak. jednostkowe opak. zbiorcze

właściwości:

• wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu klasy medycznej
• termowrażliwy
• sześć dużych specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących 
• atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu  
• pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu
• długość drenu 50 cm
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów,
  m.in. do drenażu jamy brzusznej

21899 CH 8 folia + papier/folia 25 szt.

21900 CH 10 folia + papier/folia 25 szt.

21901 CH 12 folia + papier/folia 25 szt.

21130 CH 14 folia + papier/folia 25 szt.

21902 CH 15 folia + papier/folia 25 szt.

21903 CH 18 folia + papier/folia 25 szt.

21131 CH 20 folia + papier/folia 25 szt.

21904 CH 21 folia + papier/folia 25 szt.

21905 CH 24 folia + papier/folia 25 szt.

21132 CH 26 folia + papier/folia 25 szt.

21906 CH 27 folia + papier/folia 25 szt.

21907 CH 30 folia + papier/folia 25 szt.

21908 CH 33 folia + papier/folia 25 szt.

21909 CH 36 folia + papier/folia 25 szt.

21133 CH 39 folia + papier/folia 25 szt.

DRENAŻ GRAWITACYJNY
W W W . Z A R Y S . C O M . P L
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dren płucząco-ssący  
SUMP
właściwości:

• wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej
• transparentny silikon pozwala na wzrokową kontrolę oraz obserwację płynu w drenie
• dren jedno lub dwuświatłowy - dla ułatwienia cyrkulacji powietrza oraz utrzymania równowagi ciśnienia
• światło każdego kanału zabezpieczone filtrem w celu ochrony pacjenta przed ewentualną infekcję  
   podczas wykonywania procedury płukania oraz odsysania
• odpowiednia twardość gwarantuje sztywność drenu podczas procedury intensywnego płukania  
   oraz odsysania
• linia kontrastująca w RTG na całej długości drenu
• posiada 6 lub 9 atraumatycznych, owalnych otworów drenujących 
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

kod  rozmiar  długość ilość filtrów   opak. zbiorcze

2016-0114  7x13 mm  35 cm 1  5 szt.  

2016-0120  7x13 mm  50 cm 1  5 szt. 

2016-0314  9x17 mm  35 cm 2  5 szt.

2016-0320  9x17 mm  50 cm 2  5 szt.
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zestaw do pasywnego  
drenażu ran operacyjnych 
ZESTAW ROBINSONA  
właściwości:

• dren o długości 100 cm z atraumatycznym otworem centralnym oraz sześcioma bocznymi 
  otworami drenującymi, wykonany w 100% z silikonu
• worek zbiorczy wykonany z mocnej folii PCV z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem 
  spustowym typu poziomego, umożliwiającym wygodne, bezkontaktowe i szybkie 
  opróżnienie worka z zawartości
• worek skalowany co 50 ml z nadrukowanym miejscem na opis danych pacjenta
• tylna ścianka worka biała w celu łatwiejszej wizualizacji zbieranej treści  
• pasek RTG wzdłuż całego drenu, zapewniający pełną identyfikację położenia w trakcie 
  całego okresu terapii 
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego głównie z okolicy delikatnych 
  narządów, wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest stosowanie drenażu aktywnego

kod  rozmiar  opak. jednostkowe opak. zbiorcze

22050*  CH 8  folia + papier/folia 25 szt.

22051  CH 10  folia + papier/folia 25 szt.

21910  CH 12  folia + papier/folia 25 szt.

21898  CH 14  folia + papier/folia 25 szt.

21911  CH 15  folia + papier/folia 25 szt.

21912  CH 18  folia + papier/folia 25 szt.

21888  CH 20  folia + papier/folia 25 szt.

21913  CH 21  folia + papier/folia 25 szt.

21914  CH 24  folia + papier/folia 25 szt.

21134  CH 26  folia + papier/folia 25 szt.

21915  CH 27  folia + papier/folia 25 szt.

21916  CH 30  folia + papier/folia 25 szt.

21917  CH 33  folia + papier/folia 25 szt.

21918  CH 36  folia + papier/folia 25 szt.

21135*  CH 39  folia + papier/folia 25 szt.

* - produkt dostępny na zamówienie

WORKA o pojemności 500 ml 
DRENU wykonanego ze 100% silikonu
klasy medycznej

zestaw składa się z:
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kod  rozmiar                          opak. jednostkowe  opak. zbiorcze

właściwości:

• wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu
  klasy medycznej 
• przezroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową i obserwację drenowanego płynu
• atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu  
• pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu
• długość ramion 450 mm x 180 mm
• dostępny również w wersji z perforowanym ramieniem
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do drenażu dróg żółciowych

1910-0008  CH 8  folia + papier/folia  10 szt.

1910-0010  CH10  folia + papier/folia  10 szt.

1910-0012  CH 12  folia + papier/folia  10 szt.

1910-0014  CH 14  folia + papier/folia  10 szt.

1910-0016  CH 16  folia + papier/folia  10 szt.

1910-0018  CH 18  folia + papier/folia  10 szt.

1910-0020  CH 20  folia + papier/folia  10 szt.

1910-0022  CH 22  folia + papier/folia  10 szt.

1910-0024  CH 24  folia + papier/folia  10 szt.

dren T-Kehr
100% silikon

kod  rozmiar                          opak. jednostkowe  opak. zbiorcze

1910-4008  CH 8   folia + papier/folia  10 szt.

1910-4010  CH 10  folia + papier/folia  10 szt.

1910-8012  CH 12  folia + papier/folia  10 szt.

1910-8014  CH 14  folia + papier/folia  10 szt.

1910-8016  CH 16  folia + papier/folia  10 szt.

1910-8018  CH 18  folia + papier/folia  10 szt.

1910-8020  CH 20  folia + papier/folia  10 szt.

1910-8022  CH 22  folia + papier/folia  10 szt.

1910-8024  CH 24  folia + papier/folia  10 szt.

dren T-Kehr

wersje z łącznikiem oraz workiem zbiorczym 800 ml

kod  rozmiar                          opak. jednostkowe  opak. zbiorcze

1910-0212  CH 12   folia + papier/folia  10 szt.

1910-0214  CH 14  folia + papier/folia  10 szt.

1910-0216  CH 16  folia + papier/folia  10 szt.

1910-0218  CH 18  folia + papier/folia  10 szt.

1910-0220  CH 20  folia + papier/folia  10 szt.

1910-0222  CH 22  folia + papier/folia  10 szt.

1910-0224  CH 24  folia + papier/folia  10 szt.

dren T-Kehr z perforowanym ramieniem 
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dren
typu PENROSE

kod  rozmiar  długość  opak. jednostkowe opak. zbiorcze

właściwości:

• sączek
• wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego transparentnego silikonu 
   klasy medycznej
• swobodny i pełny odpływ wydzieliny dzięki specjalnemu wewnętrznemu ożebrowaniu      
   zapobiegającemu zaginaniu drenu i zamknięciu jego światła
• możliwość znacznego wydłużenia okresu drenowania w stosunku  
   do drenów lateksowych
• pasek kontrastujący w RTG wzdłuż całej długości drenu gwarantuje możliwość       
   dokładnej identyfikacji położenia w każdym momencie terapii 
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego
• przeznaczony do drenażu ran ropnych 

2010-0405  5 mm  300 mm  folia + papier/folia 25 szt.

2010-0406  6 mm  300 mm  folia + papier/folia 25 szt.

2010-0408  8 mm  300 mm  folia + papier/folia 25 szt.

2010-0410  10 mm  300 mm  folia + papier/folia 25 szt.

2010-0412  12 mm  300 mm  folia + papier/folia 25 szt.

2010-0415  15 mm  300 mm  folia + papier/folia 25 szt.

2010-0419  19 mm  300 mm  folia + papier/folia 25 szt.

2010-0425*  25 mm  300 mm  folia + papier/folia 25 szt.

2010-1405*  5 mm  500 mm  folia + papier/folia 10 szt.

2010-1406  6 mm  500 mm  folia + papier/folia 10 szt.

2010-1408  8 mm  500 mm  folia + papier/folia 10 szt.

2010-1410  10 mm  500 mm  folia + papier/folia 10 szt.

2010-1412  12 mm   500 mm  folia + papier/folia 10 szt.

2010-1415*  15 mm  500 mm  folia + papier/folia 10 szt.

2010-1419*  19 mm  500 mm  folia + papier/folia 10 szt.

2010-1425*  25 mm  500 mm  folia + papier/folia 10 szt.

* - produkt dostępny na zamówienie

dren
wielokanalikowy

kod  rozmiar  ilość kanalików opak. jednostkowe  opak. zbiorcze

właściwości:

• sączek
• wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i silikonu klasy medycznej
• połączone niezależne kapilary drenujące o idealnie gładkiej powierzchni wewnętrznej, 
   zapobiegającej inkrustacji i osadzaniu wydzielin na ściankach, zapewniają w pełni skuteczny odpływ
• możliwość znacznego wydłużenia okresu drenowania w stosunku do drenów lateksowych
• w całości kontrastujący materiał gwarantuje możliwość dokładnej identyfikacji położenia 
   w każdym momencie terapii
• długość 40 cm
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego, głównie w neurochirurgii
• przeznaczony do drenażu ran ropnych

2011-0020  20 mm  7  folia + papier/folia  10 szt.

2011-0025  25 mm  9  folia + papier/folia  10 szt.

2011-0035  35 mm  12  folia + papier/folia  10 szt.

2011-0045  45 mm  16   folia + papier/folia  10 szt.
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właściwości:

• wykonany z wysokiej jakości silikonu klasy medycznej, 
• charakteryzuje się długim okresem trwałości
• nietoksyczny, bezwonny i bez smaku 
• posiada linię kontrastującą w promieniach RTG na całej długości
• stężone alkalia, rozpuszczalniki nie powinny być używane w wyrobach z silikonu

zastosowanie:

• może być stosowany podczas zabiegów: drenażu, cewnikowania, 
  obiegu powietrza, obiegu płynów, transfuzji krwi leczenia układu krążenia

dren silikonowy 
w zwojach

kod  średnica wewnętrzna średnica zewnętrzna twardość opis

65-050070  5mm  7,0 mm  65±5 1 kanałowy, rolka 30 m

65-060080  6 mm  8,0 mm  65±5 1 kanałowy, rolka 30 m

65-070095  7 mm  9,5 mm  65±5 1 kanałowy, rolka 30 m

65-090120  9 mm  12,0 mm  65±5 1 kanałowy, rolka 30 m

65-100140  10 mm  14,0 mm  65±5 1 kanałowy, rolka 30 m

odporność na temperaturę
Silikon opiera się szerokiemu zakresowi temperatur od -101°C
do +260°C i może być sterylizowany wieloma metodami, w tym
tlenkiem etylenu (ETO), promieniowaniem gamma.

biokompatybilność 
Silikon ma najwyższą biokompatybilność z ludzką
tkanką i płynami ustrojowymi.

właściwości mechaniczne
Silikon zapewnia doskonałą odporność na rozrywanie i rozciąganie. 
Cechuje się bardzo dobrą elastycznością i twardością w zakresie 
od 5 do 90 Shore A.

właściwości elektryczne 
Silikon jest materiałem nieprzewodzącym o dobrych 
właściwościach izolacyjnych.

właściwości chemiczne
Silikon jest materiałem odpornym na działanie wody, zatorów
tłuszczu, krwi, moczu, medykamentów oraz chemikaliów
zawierających kwasy, utleniające substancje chemiczne 
i alkohol izopropylenowy. 

właściwości silnej silikonowo-tlenowej struktury silikonu:
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dren płaski
typu Jackson Pratt

kod  rozmiar  opak. jednostkowe  opak. zbiorcze

właściwości:

• wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej
• dren zbudowany z części drenującej oraz zbiorczej
• możliwość znacznego wydłużenia okresu drenowania w stosunku do drenów lateksowych
• spłaszczona część drenująca o długości 200 mm z naprzeciwległą perforacją oraz wewnętrznym 
  ożebrowaniem zapobiegającym zaginaniu drenu i zamknięciu jego światła
• materiał całkowicie kontrastujący w promieniach RTG co gwarantuje możliwość dokładnej identyfikacji 
  położenia w każdym momencie terapii
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego 
• przeznaczony do drenażu niskociśnieniowego

2014-0052*  4,5 mm  folia + papier/folia  10 szt.

2014-0072  7 mm  folia + papier/folia  10 szt.

2014-0102  10 mm  folia + papier/folia  10 szt.

2014-0132  13 mm  folia + papier/folia  10 szt.

* - produkt dostępny na zamówienie

Vac-Dren 
100% silikon
właściwości:

• wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej
• materiał części drenującej w całości kontrastujący w promieniach RTG
• przezroczysta część zbiorcza pozwalająca na obserwację drenowanego płynu
• INNOWACYJNA STRUKTURA WIELOKANAŁOWA (zamiast perforacji) 
  zapobiega zatykaniu światła oraz zaginaniu się drenu
• mniej traumatyczne dla pacjenta oraz łatwiejsze usunięcie drenu dzięki strukturze  
  wielokanałowej zapobiegającej inkrustacji tkanek
• sztywna konstrukcja zapewnia doskonałą odporność na zaginanie
• dostępny w dwóch wersjach: okrągłej oraz płaskiej
• długość części drenującej 200 mm, część zbiorcza 600 mm
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego 
• przeznaczony do drenażu niskociśnieniowego
• przeznaczony do drenażu po zabiegach laparoskopowych

kod  rozmiar  opis  opak. zbiorcze

2014-0410  CH 10  okrągły  10 szt.

2014-0415  CH 15  okrągły  10 szt.

2014-0419  CH 19  okrągły      10 szt.

2014-0421  CH 21  okrągły  10 szt.

2014-0408  3,5x8 mm  płaski  10 szt.

2014-0411  4x11 mm  płaski  10 szt.

2014-9408  3,5x8 mm  płaski z trokarem 10 szt.

2014-9411  4x11 mm  płaski z trokarem 10 szt.

2014-9415  CH 15  okrągły z trokarem 10 szt.

2014-9419  CH 19  okrągły z trokarem 10 szt.

2014-9421  CH 21  okrągły z trokarem 10 szt.
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zestaw do paracentezy 
PARASET
właściwości:

• worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2 000 ml, 5 000 ml, 8 000 ml z zastawką
   przeciwzwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów oraz zaworem spustowym
• dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm długości dla worka  
   o pojemności 2 000 ml oraz 100 cm długości dla pozostałych wersji) oraz pomiędzy kranikiem i igłą  
   (dł. 4,8 x 6,8-40 cm)
• trójdrożny, szczelny kranik ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów
• kaniula 16G (51 mm), której zastosowanie ogranicza bolesność zabiegu. Po wprowadzeniu przez powłoki     
   brzuszne i późniejszym wysunięciu z miejsca wkłucia części metalowej kaniuli w ciele pacjenta pozostaje giętki
   atraumatyczny cewnik, który nie uraża narządów wewnętrznych
• strzykawka 60 ml do aspiracji

zastosowanie:

• przeznaczony do drenażu płynów gromadzących się w jamie brzusznej

kod  pojemność  opak. jednostkowe     opak. zbiorcze

MO32120S  2 000 ml  folia + papier/folia     30 szt.

MO32160S  5 000 ml  folia + papier/folia     20 szt.

MO32200S  8 000 ml  folia + papier/folia     20 szt.

worek zabezpieczający 
do drenów grawitacyjnych
właściwości:

• dedykowany do drenów typu Penrose, wielokanalikowych, Jackson- Pratt
• pojemność 150 ml
• samoprzylepny pierścień dostosowany dla drenów o średnicy 6, 8, 10, 12 mm
• oryginalny otwór dostosowany do drenów kapilarnych o szerokości 20 mm
• worek posiada zawór spustowy typu przesuwnego
• nie zawiera groźnych dla życia i zdrowia ftalanów
• skalowany od 50 ml co 25 ml
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do drenażu grawitacyjnego

kod  pojemność  opak. jednostkowe     opak. zbiorcze

21127  150 ml  folia + papier/folia     100 szt.
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zalety:
• biokompatybilny, tekstylny rdzeń o wysokiej kapilarności umożliwia  

przeniesienie wysięku z rany na zewnątrz jam ciała.
• umożliwia usuniecie okluzji drenu poprzez usunięcie jedwabnego rdzenia 
• maksymalna wszechstronność: 
   drenaż aktywny - SIM DREN może być łączony z większością systemów ssących 
   drenaż grawitacyjny - podłączenie do worka zbiorczego
   drenaż niskociśnieniowy - podłączenie butelki Redona

jedwabny rdzeń 
nasączony

białkami osocza

atraumatyczne otwory 
ze specjalnym wycięciem stożkowym 

zapobiegające wrastaniu tkanek

zastosowanie:
Dobór odpowiedniego rozmiaru drenu uzależniony jest od:
• rodzaju tkanek, w których dren będzie zastosowany
• rodzaju wydzielin, które będą drenowane 
• ciśnienia układu ssącego jaki zostanie zastosowany wraz z drenem

dren silikonowy SIM DREN
z włóknem fibrynowym i systemem  
pochłaniania produktów koagulacji 

właściwości:

•  wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej
• dren łączy właściwości drenów grawitacyjnych oraz kapilarnych
• specjalnie zaprojektowane otwory o kształcie stożkowym zapobiegają wrastaniu tkanek
• wyposażony w jedwabny rdzeń nasycony białkami osocza, charakteryzujący się wyjątkowo 

wysoką chłonnością
• jedwabny rdzeń o właściwościach absorbcyjnych dla fibryny zbudowany z: 3 skręconych 

wewnętrznych włókien, część zewnętrzna składa się z 8, 12 lub 16 skręconych włókien
• atraumatyczna końcówka
• materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG
• długość 50 cm
• sterylizowany radiacyjnie promieniami Gamma
• sterylny
• opakowanie podwójne - dwie koperty papierowo-foliowe 

Jedno uniwersalne rozwiązanie
na wiele chirurgicznch potrzeb

jedwabne 
włókno fibrynowe

patent nr 6,605,068 B2



13www.zarys.pl

kod                        rozmiar                       opak. zbiorcze

C03350550W6R  15  20 szt. 

C03180635W6R  19  20 szt.

C05000700W6R  21  20 szt.

C04800790W6R  24  20 szt.

C06400950W6R  29  20 szt.

C06401100W6R  33  20 szt.

Tkanki miękkie: 
trzustka, jelito kręte, wątroba, wydzieliny bez koagulantów 
- zalecany miękki dren o dużej średnicy, z małymi otworami (CH 24) - zazwyczaj drenaż grawitacyjny. 

Drenaż klatki piersiowej, drenaż międzyżebrowy: 
wydzielina bogata w koagulanty 
- zalecany dren o dużej średnicy, z dużymi otworami (do CH 33) - zazwyczaj drenaż 
niskociśnieniowy 

Chirurgia sutka: 
wydzielina zawierająca dużą ilość fibryny, krwi oraz koagulantów
- zalecany dren CH 15- CH 24 - zazwyczaj drenaż niskociśnieniowy. 

Neurochirurgia:  
wydzielina płynna z niewielką ilością koagulantów
- zalecany dren o małych otworach - zazwyczaj drenaż grawitacyjny.

Sonda Sengstakena – Blakemore’a

kod  rozmiar średnica zewnętrzna otwory boczne  balon przełykowy balon żołądkowy 
   / długość     długość  długość

002-182-0400  16F 5,3 / 850 mm  3 żołądkowe, 2 przełykowe  140 mm  60 mm

002-182-0420  18F 6,0 / 850 mm  3 żołądkowe, 2 przełykowe  140 mm  60 mm

002-182-0440  20F 6,7 / 850 mm  3 żołądkowe, 2 przełykowe  140 mm  60 mm

właściwości:

•  wykonana z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu 
•  czteroświatłowa - umożliwia skuteczne odsysanie i usuwania treści żołądka, jak również krwotoku z górnego 

odcinka przełyku oraz śliny, dzięki dużemu światłu odsysania
• bardzo elastyczna, umożliwia manewrowanie bez zagrożenia zranienia przełykowej błony śluzowej
• posiada prowadnicę umożliwiającą szybsze założenie sondy w porównaniu do standardowych zgłębników, 

dzięki czemu zapewnia utrzymanie kinetyki krążenia i przepływu krwi w wątrobie w przypadku nagłego 
krwawienia

• posiada umiarkowaną plastyczność, dzięki czemu jest nie tylko łatwa do wkładania, lecz także zdolna 
do skutecznego odsysania i usuwania treści żołądka

• balon przełykowy z mankietem niskociśnieniowym 
• balon żołądkowy o długości 60 mm, objętości powietrza 150 - 200 cm3 - maksymalnie: 350 cm3

• znaczniki głębokości w odległości od 25 cm od początku balonu przełykowego
• atraumatyczne zakończenie cewnika typu oliwka
• wyposażona w wyściółkę z gąbki mocowaną na nozdrzu pacjenta 
• zacisk ułatwiający otwieranie i zamykanie przewodu do manometru
• łatwe w użyciu przewody do manometru będące odgałęzieniami wychodzącymi ze światła balonu
• żołądkowe i przełykowe przewody do manometru rozróżnia się kolorami, co podnosi stopień 

bezpieczeństwa zabiegu
• linia kontrastująca w RTG na całej długości sondy
• długość całkowita 850 mm
•  sterylna
•  pakowana w opakowanie typu papier-folia oraz zewnętrzne kartonowe pudełko

zastosowanie:

•  wprowadzana do żołądka przez nos lub jamę ustną - stosowana do doraźnego hamowania krwawienia 
z żylaków przełyku
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dren REDONA

kod  rozmiar  długość   opak. zbiorcze

właściwości:

• wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości, zapewniającym 
   drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności 
• naprzemienna perforacja o długości 15 cm zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek
• specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące
• atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu
• pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu
• trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji, 
   umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu
• długość 800 mm lub 1700 mm
• wolny od DEHP
• dostępny w wersji z trokarem
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do pooperacyjnego niskociśnieniowego drenażu ran

21881  CH 8  800 mm   100 szt.

21882  CH 10  800 mm   100 szt.

21883  CH 12  800 mm   100 szt.

21884  CH 14  800 mm   100 szt.

21885  CH 16  800 mm   100 szt.

21886  CH 18  800 mm   100 szt.

21834*  CH 8  1700 mm   100 szt.

21835  CH 10  1700 mm   100 szt.

21836  CH 12  1700 mm   100 szt.

21837  CH 14  1700 mm   100 szt.

21838  CH 16  1700 mm   100 szt.

21839  CH 18  1700 mm   100 szt.

21890  CH 6  500 mm z trokarem  100 szt.

21891  CH 8  500 mm z trokarem  100 szt.

21892  CH 10  800 mm z trokarem  100 szt.

21893  CH 12  800 mm z trokarem  100 szt.

21894  CH 14  800 mm z trokarem  100 szt.

21846  CH 16  800 mm z trokarem  100 szt.

21847  CH 18  800 mm z trokarem  100 szt.

* - produkt dostępny na zamówienie

DRENAŻ NISKOCIŚNIENIOWY
W W W . Z A R Y S . C O M . P L
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dren REDONA
100% silikon 

dren REDONA
poliuretanowy 

kod  rozmiar  opak. jednostkowe  opak. zbiorcze

właściwości:

• wykonany z poliuretanu
• termoplastyczny
• wolny od PCV oraz ftalanów (DEHP) i lateksu 
• naprzemienna perforacja o długości 15 cm zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek
• specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące
• atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu
• pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu
• długość 800 mm 
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do pooperacyjnego niskociśnieniowego drenażu ran

24860  CH 6  folia + papier/folia  100 szt.

24861  CH 8  folia + papier/folia  100 szt.

24862  CH 10  folia + papier/folia  100 szt.

24863  CH 12  folia + papier/folia  100 szt.

24864  CH 14  folia + papier/folia  100 szt.

24865  CH 16  folia + papier/folia  100 szt.

24866  CH 18  folia + papier/folia  100 szt.

kod  pojemność  opak. jednostkowe  opak. zbiorcze

21889  CH 8  folia+papier/folia  25 szt.

21900  CH 10  folia+papier/folia  25 szt.

21901  CH 12  folia+papier/folia  25 szt. 

21130  CH 14  folia+papier/folia  25 szt.

21902  CH 15  folia+papier/folia  25 szt.

21903  CH 18  folia+papier/folia  25 szt.

21131  CH 20  folia+papier/folia  25 szt.

właściwości:

• miękki, elastyczny dren wykonany w pełni z 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu 
   klasy medycznej
• atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu
• naprzemienna perforacja na długości 12 cm
• 6 owalnych, specjalnie wyprofilowanych, atraumatycznych otworów zapobiegających wrastaniu tkanek
• pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu
• długość 500 mm
• sterylny, wolny od pirogenów
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia
• pakowany prosto

zastosowanie:

• przeznaczony do pooperacyjnego, niskociśnieniowego drenażu ran



16 www.zarys.pl

dren REDONA
wieloramienny 

kod rozmiar   ilość ramion   opak. jednostkowe  opak. zbiorcze

właściwości:

• wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości, zapewniającym 
   drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności 
• naprzemienna perforacja o długości 15 cm na każdym ramieniu zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek
• specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące
• atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu
• pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu
• trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji, umożliwiający 
   dokładną identyfikację położenia drenu
• długość całkowita drenu 50 cm, w tym długość ramion 15 cm
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• drenaz rany po usunięciu tarczycy
• pooperacyjny dren dwu- i trzyramienny, umożliwiający jednoczesny drenaż z kilku miejsc
• wykorzystywany również do badań radiologicznych z użyciem kontrastu

21445 CH 8/08/ CH18  2   folia + papier/folia  100 szt.

21444* CH 6/06/ CH18  2 z dodatkowym otworem  folia + papier/folia  100 szt.

21443* CH 06/06/06/ CH18  3   folia + papier/folia  100 szt.

21442* CH 06/06/06/ CH18  3 z dodatkowym otworem  folia + papier/folia  100 szt.

* - produkt dostępny na zamówienie

butelka do długotrwałego 
odsysania ran  
typu REDON

kod pojemność  opis  opak. zbiorcze

właściwości:

• wykonana z polietylenu
• możliwość połączenia z drenami o średnicach od CH 6 do CH 18
• skala ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu
• pojemność 200 ml oraz 400 ml 
• sterylna i niesterylna 

zastosowanie:

• przeznaczona do drenażu niskociśnieniowego 

0001 200 ml  niesterylna  50 szt.

0002 400 ml  niesterylna  25 szt.

butelka niesterylna

kod  pojemność            opis  opak. zbiorcze

butelka sterylna

0003  200 ml              folia  100 szt.

0003-PAP-FOL  200 ml              folia/papier 100 szt.

0004  400 ml              folia  50 szt.

0004-PAP-FOL  400 ml              folia/papier 50 szt.
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zestaw do niskociśnieniowego  
drenażu ran pooperacyjnych 
PRI-LOW-VAC-SAVE 

kod pojemność  opis     opak. jednostkowe  opak. zbiorcze

właściwości:

• plastikowy pojemnik ssący typu płaski mieszek o pojemności 250 ml i 500 ml,  
wykonany z polietylenu o bardzo wysokim stopniu rozprężalności

• skuteczna zastawka antyrefluksyjna oraz zawór bezpieczeństwa typu „save” umożliwiający ponowne 
wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu

• możliwość wytworzenia podciśnienia początkowego od 120 mbar 
• dren łączący o długości 125 cm z uniwersalną docinaną końcówką do drenów Redona o rozmiarach 

od CH 6 do CH 18 z możliwością odłączenia od pojemnika ssącego
• precyzyjne skale pomiarowe odpowiednio co 40 ml dla mieszka 250 ml i co 50 ml dla mieszka 500 ml
• dodatkowa skala na dnie pojemnika
• własny, uniwersalny, wygodny system podwieszania
• dostępne także pojemniki wymienne w wypadku przepełnienia zestawów pierwotnych
• pojemnik 250 ml dostępny w wersji z drenami Redona od CH 8 do CH 12 wraz z trokarami
• pojemnik 500 ml dostępny w wersji z pojedynczymi oraz podwójnymi drenami Redona 
   od CH 10 do CH 18 wraz z trokarami
• dostępne same dreny łączące - standardowy (21 954) i z łącznikiem typu Y (22 017), umożliwiający 

jednoczesne drenowanie dwoma drenami
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do długotrwałego drenażu niskociśnieniowego 

21962 250 ml  butelka z drenem łączącym    folia + papier/folia  35 szt.

21961 250 ml  butelka wymienna    folia + papier/folia  35 szt.

22090 250 ml  zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 8 folia + papier/folia  35 szt.

22091 250 ml  zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 10 folia + papier/folia  35 szt.

22092 250 ml  zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 12 folia + papier/folia  35 szt.

22093 250 ml  zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 14 folia + papier/folia  35 szt.

22094 250 ml  zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 16 folia + papier/folia  35 szt.

22095 250 ml  zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 18 folia + papier/folia  35 szt.

21972 500 ml  butelka z drenem łączącym    folia + papier/folia  35 szt.

21971 500 ml  butelka wymienna    folia + papier/folia  35 szt.

21981* 500 ml  zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 10 folia + papier/folia  35 szt.

21987* 500 ml  zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 12 folia + papier/folia  35 szt.

21988* 500 ml  zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 14 folia + papier/folia  35 szt.

21989* 500 ml  zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 16 folia + papier/folia  35 szt.

21980* 500 ml  zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 18 folia + papier/folia  35 szt.

21954* 125 cm  dren łączący standard    folia + papier/folia  50 szt.

22017* 125 cm  dren łączący podwójny    folia + papier/folia  25 szt. 

* - produkt dostępny na zamówienie
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zestaw do niskociśnieniowego  
drenażu ran pooperacyjnych 
B-VAK II 

kod  pojemność  opis   opak. zbiorcze

właściwości:

• plastikowy pojemnik ssący typu okrągły mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności
• samodomykalny zawór uszczelniający w pojemniku ssącym, umożliwiający ponowne wytworzenie 

podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu 
• dokładne skalowanie mieszka - od 25 ml co 100 ml 
• dren łączący o długości 110 cm z uniwersalną końcówką do drenów Redona o rozmiarach od CH 6 do CH 18 

oraz łącznikiem kompatybilnym z pojemnikiem ssącym
• możliwość sprawnej i bezpiecznej wymiany pojemnika ssącego w razie wypełnienia mieszka
• własny, uniwersalny, wygodny system podwieszania
• opakowanie jednostkowe: folia + papier/folia
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do długotrwałego drenażu niskociśnieniowego 

017 2002 1  400 ml  butelka z drenem łączącym  30 szt.

017 2001 1  400 ml  butelka wymienna  30 szt.

pojemność  dren redona  numer katalogowy

400 ml  CH 8  171 0801 1*  171 0811 1*  171 0821 1*

400 ml  CH 10  171 1001 1  171 1011 1  171 1021 1*

400 ml  CH 12  171 1201 1  171 1211 1  171 1221 1*

400 ml  CH 14  171 1401 1  171 1411 1  171 1421 1*

400 ml  CH 16  171 1601 1  171 1611 1  171 1621 1*

400 ml  CH 18  171 1801 1  171 1811 1  171 1821 1*

butelka + dren 
łączący + dren 
Redona

butelka + dren 
łączący +  dren  
Redona z trokarem

butelka + dren 
łączący +  2 dreny 
Redona z trokarem

wersje z drenem Redona

* - produkt dostępny na zamówienie
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zestaw do niskociśnieniowego 
drenażu drobnych ran 
pooperacyjnych MINI-REDON

kod rozmiar opis    opak. jednostkowe opak. zbiorcze

właściwości:

• plastikowy pojemnik ssący typu płaski mieszek, wykonany z polietylenu o bardzo wysokim stopniu 
rozprężalności o pojemności 20 ml i 50 ml

• możliwość wytworzenia podciśnienia początkowego od 200 mbar
• wyraźna i czytelna skala co 10 ml
• silikonowe uszczelnienie typu O-Ring, które poprzez dokręcenie zakrętki stabilizuje i uszczelnia dren 
• w komplecie dreny Redona od CH 6 do CH 8, długości 50 cm i perforacji o długości 15 cm, z czytnikami 

głębokości, paskiem kontrastującym w RTG oraz stalowym, zagiętym trokarem
•  zestaw gotowy do użycia  z drenem i trokarem w komplecie
• dostępne także ssące pojemniki wymienne
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do drenażu niskociśnieniowego drobnych ran, krwiaków, ropni oraz pooperacyjnego 
drenażu ran w obrębie ucha, nosa, w chirurgii dłoni itp. 

21614 20 ml pojemnik płaski z drenem Redona z trokarem CH 6 folia + papier/folia 20 szt.

21615 20 ml pojemnik płaski z drenem Redona z trokarem CH 8 folia + papier/folia 20 szt.

21612* 20 ml pojemnik płaski, wymienny   folia + papier/folia 20 szt.

21635 50 ml pojemnik płaski z drenem Redona z trokarem CH 6 folia + papier/folia 10 szt.

21636 50 ml pojemnik płaski z drenem Redona z trokarem CH 8 folia + papier/folia 10 szt.

21637 50 ml pojemnik płaski, wymienny   folia + papier/folia 10 szt.

* - produkt dostępny na zamówienie

zestaw do niskociśnieniowego 
drenażu drobnych ran 
pooperacyjnych B-VAK II MINI 

kod  rozmiar opak. jednostkowe  kolor  opak. zbiorcze

właściwości:

• plastikowy pojemnik ssący typu okrągły mieszek, o pojemności 25 ml wykonany z polietylenu o bardzo 
wysokim stopniu rozprężalności

• kolorowy łącznik w postaci korka określający jednocześnie międzynarodowy kod rozmiaru drenu Redona 
• w komplecie dreny Redona CH 6 do CH 10, o długości 50 cm, krzyżowej perforacji długości 15 cm 
   z czytnikami głębokości, paskiem kontrastującym w RTG oraz stalowym trokarem
• trokar zagięty dla rozmiarów od CH 6 do CH 8 oraz prosty dla CH 10
• zestaw gotowy do użycia  z drenem i trokarem w komplecie
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do drenażu niskociśnieniowego drobnych ran, krwiaków, ropni, pooperacyjnego drenażu ran 
w obrębie ucha, nosa, w chirurgii dłoni itp. 

173 0611 1  CH 6 folia + papier/folia  zielony  10 szt.

173 0811 1  CH 8 folia + papier/folia  niebieski  10 szt.

173 1011 1  CH 10 folia + papier/folia  czerwony  10 szt.
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zestaw do aktywno-pasywnego 
drenażu ran pooperacyjnych 
PRI-AKTIV-PASSIV 

kod  rozmiar drenu Redona opak. jednostkowe  opak. zbiorcze

właściwości:

• skład zestawu: pojemnik typu płaski mieszek o pojemności 250 ml, worek zbiorczy o pojemności 500 ml oraz dren 
łączący opcjonalnie zakończony drenem Redona wykonanym ze 100% silikonu

• skalowany co 40 ml płaski mieszek wytwarzający podciśnienie początkowe 120mbar z zastawką antyrefluksyjną 
   i zaworem bezpieczeństwa typu „save” umożliwiającym wytworzenie podciśnienia 
   bez konieczności rozłączania zestawu
• dwa dreny łączące trwale połączone z mieszkiem za pomocą łączników, posiadające klemy zaciskowe 
   typu zatrzaskowego
• jeden dren łączący o długości 130 cm z uniwersalnym zakończeniem i zintegrowanymi 
  drenami Redona od CH 12 do CH 36
• drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem typu large-lock służącym do wygodnego i
  szczelnego połączenia z workiem zbiorczym, wyposażony w dodatkową nasadkę ochronną do zabezpieczenia
  łącznika po rozłączeniu zestawu
• własny, wygodny w użyciu system podwieszania
• worek zbiorczy, skalowany co 50 ml, o pojemności 500 ml z łącznikiem large-lock 
  (połączenie z mieszkiem) z nasadką ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu zestawu
• w worku zastawka antyrefluksyjna oraz wygodny zawór spustowy typu poziomego, zapewniający 

bezkontaktowe,wygodne i szybkie opróżnianie worka
• tylna ścianka worka biała w celu łatwiejszej wizualizacji treści
• silikonowe dreny Redona o długości 100 cm z otworem centralnym i sześcioma otworami bocznymi umożliwiające 
  skuteczny i długotrwały drenaż
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• zamknięty system przeznaczony do aktywno-pasywnego, długotrwałego, wysokopojemnościowego drenażu ran
  pooperacyjnych

21928  CH 12  folia + papier/folia  25 szt.

21931  CH 12  folia + papier/folia  25 szt.

21932  CH 15  folia + papier/folia  25 szt.

21933  CH 18  folia + papier/folia  25 szt.

21934  CH 21  folia + papier/folia  25 szt.

21935  CH 24  folia + papier/folia  25 szt.

21936*  CH 27  folia + papier/folia  25 szt.

21937*  CH 30  folia + papier/folia  25 szt.

21938*  CH 33  folia + papier/folia  25 szt.

21939*  CH 36  folia + papier/folia  25 szt.

* - produkt dostępny na zamówienie
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zestaw do autotransfuzji
PRI-AUTOTRANS 

właściwości:

• zamknięty, niskociśnieniowy system ssący do autologicznej autotransfuzji pooperacyjnej
   składający się z pojemnika ssącego z drenami łączącymi, worka zbiorczego na krew oraz aparatu
   do transfuzji krwi Priautotrans
• pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 250 ml
   z miejscem na kciuk wyposażony w zastawkę antyzwrotną dla utrzymania stałego podciśnienia oraz dren
   o długości 6 cm z klamrą zaciskową zakończony łącznikiem typu large-lock z zatyczką ochronną do
   zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka
• dren o długości 140 cm z uniwersalnymi docinanymi końcówkami, nie zwężającymi światła drenów,
    kompatybilnymi ze wszystkimi drenami Redona w rozmiarach od CH 6 do CH 18. Dren umożliwia jednoczesny 

drenaż dwoma lub czterema drenami (w zależności od modelu)
• w przebiegu drenu samouszczelniający się port iniekcyjny, umożliwiający pobieranie próbek krwi oraz podawanie 

antykoagulantów oraz klamra zaciskowa
• możliwość wytworzenia podciśnienia na poziomie min 100 mm/Hg – stałe podciśnienie przez cały okres drenowania
• drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony łącznikiem typu large-lock służącym do szczelnego połączenia 

mieszka z workiem na krew. Wyposażony w nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka
   oraz klamrę zaciskową
• worek zbiorczy na krew z filtrem 200 µm  o pojemności 700 ml.
   Skala numeryczna: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700 ml
• worek wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną zapobiegającą cofaniu się krwi oraz w zawór łączeniowy typu
    large-lock  umożliwiający połączenie worka z zestawem transfuzyjnym 
• aparat do transfuzji Priautotrans z filtrem 10 µm lub  40 µm ( w zależności od modelu)  z dużą komorą kroplową
   oraz drenem o długości 150 cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym zaciskiem rolkowym z zaczepem na dren
• sterylny
• nie zawiera lateksu
• niepirogenny
• opakowanie podwójne – zewnętrzne papier – folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do pooperacyjnej autotransfuzji pełnej krwi autologicznej. Najczęściej stosowany
   przy zabiegach ortopedycznych

kod                        opis        opak. jednostkowe      opak. zbiorcze

21990                           Pri-Autotrans 10µm - dwuświatłowy       folia + papier/folia       5 szt.

21996*                           Pri-Autotrans 40µm - dwuświatłowy       folia + papier/folia       5 szt.

21994*                           Pri-Autotrans 10µm - czteroświatłowy       folia + papier/folia       5 szt.

21997*                           Pri-Autotrans 40µm - czteroświatłowy       folia + papier/folia       5 szt.

21992                           worek wymienny do autotransfuzji 700ml       folia + papier/folia       20 szt.

21941                           worek do kontynuacji drenażu 500 ml       folia + papier/folia       50 szt.

* - produkt dostępny na zamówienie
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zestaw do wysokociśnieniowego 
drenażu ran pooperacyjnych 
PRIVAC
właściwości:

• plastikowa, przeźroczysta butelka, wykonana z nietłukącego się, mocnego i lekkiego tworzywa 
• dostępne pojemności butelek: 200 ml, 400 ml, 600 ml
• wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia / wielkość podciśnienia początkowego - 900 mbar
• wysoki stopień dokładności pomiaru odsysanej wydzieliny - skalowanie z dokładnością co 10 ml do pełnej
   pojemności butelki
• łącznik large-lock, umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową
• dren łączący o długości 125 cm z uniwersalną końcówką do drenów Redona o rozmiarach od CH 6 do CH 18,
   zabezpieczony dodatkowo foliową taśmą stabilizacyjną
• dwie wygodne klemy zaciskowe typu przesuwnego (do próżni i do wydzieliny)
• własny, uniwersalny system podwieszania
• dostępne opcje pełnych zestawów (butelka ssąca plus dren łączący oraz dren Redona o dł. 800 mm 
  z trokarem), a także same butelki wymienne
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych

DRENAŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY
W W W . Z A R Y S . C O M . P L
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kod  pojemność  opis    opak. jednostkowe  opak. zbiorcze

24500  200 ml  z drenem łączącym   folia + papier/folia  60 szt.

24501  200 ml  butelka wymienna   folia + papier/folia  60 szt.

24502  400 ml  z drenem łączącym   folia + papier/folia  45 szt.

24503  400 ml  butelka wymienna   folia + papier/folia  45 szt.

24504  600 ml  z drenem łączącym   folia + papier/folia  35 szt.

24505  600 ml  butelka wymienna   folia + papier/folia  35 szt.

22020*   400 ml  + dren Redona z trokarem CH 8  folia + papier/folia  50 szt.

22021*   400 ml  + dren Redona z trokarem CH 10  folia + papier/folia  50 szt.

22022   400 ml  + dren Redona z trokarem CH 12  folia + papier/folia  50 szt.

22023*   400 ml  + dren Redona z trokarem CH 14  folia + papier/folia  50 szt.

22024*   400 ml  + dren Redona z trokarem CH 16  folia + papier/folia  50 szt.

22025*   400 ml  + dren Redona z trokarem CH 18  folia + papier/folia  50 szt.

22400*  600 ml  + dren Redona z trokarem CH 8  folia + papier/folia  35 szt.

22401*  600 ml  + dren Redona z trokarem CH 10  folia + papier/folia  35 szt.

22402*  600 ml  + dren Redona z trokarem CH 12  folia + papier/folia  35 szt.

22403  600 ml  + dren Redona z trokarem CH 14  folia + papier/folia  35 szt.

22404  600 ml  + dren Redona z trokarem CH 16  folia + papier/folia  35 szt.

22405*   600 ml  + dren Redona z trokarem CH 18  folia + papier/folia  35 szt.

* - produkt dostępny na zamówienie
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zestaw do nakłucia 
klatki piersiowej
TORASET
właściwości:

• worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, zapobiegająca 
   cofaniu się zaaspirowanych płynów oraz zaworem spustowym
• dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy 
   kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.)
• szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu 
   aspirowanych płynów
• strzykawka 60 ml do aspiracji
• zestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie 
  wachlarza zastosowań
- trio igieł 55 mm (14G, 16G i 19G)
- trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G)
- igła Veress 15G (100 mm długości), z automatycznie cofającą się końcówką
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do aspiracji wysięków w obrębie jamy opłucnej

kod  rozmiar  opis  opak. zbiorcze

MO32000S  55 mm  trio igieł (14G, 16G i 19G) 30 szt.

MO32010S  80 mm  trio igieł (14G, 16G i 19G) 30 szt. 

MO32020S  100 mm  igła Veress   30 szt.

DRENAŻ KLATKI PIERSIOWEJ
W W W . Z A R Y S . C O M . P L
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zestaw do nakłucia 
klatki piersiowej
TORAMATIC
właściwości:

• worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2 000 ml z zastawką przeciwzwrotną, zapobiegającą cofaniu 
   się zaaspirowanych płynów oraz zaworem spustowym
• dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem 
   i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.)
• zastawki przeciwzwrotne wzdłuż linii umożliwiające nieprzerwalną aspirację i drenaż bez użycia kranika
   trójdrożnego 
• strzykawka 60 ml do aspiracji
• zestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie
  wachlarza zastosowań
- trio igieł 55 mm (14G, 16G i 19G)
- trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G)
- igła Veress 15G (100 mm długości), z automatycznie cofającą się końcówką
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do aspiracji wysięków w obrębie jamy opłucnej

kod  rozmiar opis  opak. jednostkowe opak. zbiorcze

MO32001S  55 mm trio igieł (14G, 16G i 19G) folia + papier/folia 30 szt.

MO32011S  80 mm trio igieł (14G, 16G i 19G) folia + papier/folia 30 szt.

MO32021S  100 mm igła Veress   folia + papier/folia 30 szt.

dren klatkowy 
100% silikon
właściwości:

• wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej
• bardzo miękki i jednocześnie trwały  materiał odporny na załamania
• przejrzysty silikon zapewnia pełną kontrolę wzrokową drenowanych wydzielin
• linia kontrastująca w RTG na całej długości drenu
• ścięta, atraumatyczna końcówka minimalizuje dyskomfort pacjenta przy usuwaniu raz zakładaniu drenu
•  posiada 6 dużych otworów drenujących położonych spiralnie, umożliwiających skuteczny drenaż 
   oraz zapobiegających zatykaniu się drenu
• dostępne dwa rodzaje : prosty, zagięty z lejkiem
• długość 50 cm
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do efektywnego drenazu klatki piersiowej
• drenaż po zabiegach torakochirurgicznych

kod  rozmiar  typ  opak. zbiorcze

2018-0028  CH 28  prosty  10 szt.  

2018-0030  CH 30  prosty  10 szt.

2018-0032  CH 32  prosty  10 szt.

2018-0033  CH 33  prosty  10 szt.  

2018-0036  CH 36  prosty  10 szt.

2018-0040  CH 40  prosty  10 szt.

2018-0528  CH 28  zagięty z lejkiem 10 szt.

2018-0532  CH 32  zagięty z lejkiem 10 szt.

2018-0536  CH 36  zagięty z lejkiem 10 szt.

2018-0540  CH 40  zagięty z lejkiem 10 szt.
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cewnik do drenażu 
jamy opłucnej prosty 
THORAX

kod  rozmiar  opak. jednostkowe  opak. zbiorcze

90080*  CH 8  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90081*  CH 10  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90082   CH 12  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90083  CH 14  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90084  CH 16  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90085  CH 18  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90086  CH 20  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90087  CH 22  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90088  CH 24  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90089  CH 28  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90170  CH 32  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90171  CH 36  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90172   CH 40  papier/folia + papier/folia  25 szt.

właściwości:

• wykonany z bardzo miękkiego, elastycznego PCV zapobiegającego zaginaniu się cewnika
• atraumatyczny otwór końcowy oraz 6 krzyżowo położonych otworów bocznych zapobiegających 
  aspiracji i wrastaniu tkanek
• proksymalny koniec wyposażony w spłaszczony łącznik umożliwiający pewny chwyt kleszczami
• skalowany co 2 cm
• matowa powierzchnia cewnika, całkowicie przezroczysta część drenująca
• linia RTG na całej długości cewnika 
• w zestawie osobno pakowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu
• długość 45 cm
• nie zawiera lateksu
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do efektywnego drenażu w obrębie klatki piersiowej

* - produkt dostępny na zamówienie
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cewnik do drenażu klatki 
piersiowej z trokarem
THORAX
właściwości:

• wykonany z bardzo miękkiego, elastycznego PCV zapobiegającego zaginaniu się cewnika
• stalowy trokar ułatwiający wprowadzenie cewnika
• atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 otwory boczne naprzemianległe
• skalowany co 2 cm
• linia RTG na całej długości cewnika 
• zintegrowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

zastosowanie:

• przeznaczony do efektywnego drenażu w obrębie klatki piersiowej 

kod  rozmiar  opak. jednostkowe  opak. zbiorcze

90090  CH 8  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90091  CH 10  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90092  CH 12  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90093  CH 14  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90094  CH 16  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90095  CH 18  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90096  CH 20  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90097  CH 22  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90098  CH 24  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90099  CH 28  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90176  CH 32  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90177  CH 36  papier/folia + papier/folia  25 szt.

90178  CH 40  papier/folia + papier/folia  25 szt.

* - produkt dostępny na zamówienie

jednokomorowy zestaw 
do drenażu opłucnej 
BPTS-2001, 2002  
właściwości:

• pojemnik zbiorczy o pojemności 2 000 ml
• dodatkowy otwór w pokrywie
• stabilna konstrukcja
• wygodny uchwyt dla pacjenta
• spirala u wejścia drenu do komory zabezpieczająca przed zagięciem
• dren o długości 150 cm
• łącznik na końcu drenu umożliwiający połączenie różnych średnic cewników
• dostępny w wersji z pojedynczym lub podwójnym drenem
• opcjonalnie port luer-lock umożliwiający zbiórkę skrzepu zalegającego w drenie

zastosowanie:

• przeznaczony do długotrwałego drenażu klatki piersiowej

kod  opis   opak. jednostkowe opak. zbiorcze

176 2001 1  pojedynczy dren, z portem luer-lock papier/folia  3 szt. 

017 6001 1*  pojedynczy dren  papier/folia  3 szt.

176 2002 1  podwójny dren, z portem luer-lock papier/folia  3 szt. 

017 6002 1*  podwójny dren  papier/folia  3 szt.

* - produkt dostępny na zamówienie
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ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.
 
Skontaktuj się z nami:

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

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

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

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


