Profilaktyka
zakażeń szpitalnych
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Higiena pacjenta
Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego
Profilaktyka zakażeń układu moczowego
Profilaktyka zakażeń Clostridioides Difficile
Profilaktyka zakażeń związanych z cewnikiem donaczyniowym
Izolacja pacjenta

katalog 2019

Higiena pacjenta

Zapewnienie czystości skóry i higieny osobistej to jeden z istotnych elementów opieki
nad pacjentem niezdolnym w zakresie samopielęgnacji. Prawidłowa opieka
higieniczna zdecydowanie zwiększa komfort i samopoczucie chorego, wpływa na
poprawienie funkcji skóry: krążenia, oddychania poprzez usunięcie złuszczającego
sie naskórka, bakterii, kurzu oraz wydzieliny gruczołów potowych i łojowych.
Stanowi skuteczną profilaktykę zakażeń oraz odleżyn. Tradycyjna kąpiel chorego
w łóżku niesie za sobą wiele zagrożeń. Stosowanie gąbek wielorazowych, nieprawidłowa
dezynfekcja misek, kontakt pacjenta z bakteriami znajdującymi sie w wodzie przyczynia
się do występowania zakażeń szpitalnych. Istotnym elementem
opieki nad ciężko
chorym pacjentem jest prawidłowa higiena jamy ustnej. Nieodpowiednia pielęgnacja
jamy ustnej może być przyczyną migracji patogenów do dolnych dróg oddechowych,
a tym samym prowadzić do wielu powikłań szczególnie do Respiratorowego Zapalenia Płuc
(VAP) u pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Toaleta ciała
Cleanet

Cleanet plus

Myjka do ciała jednostronnie
nasączona mydłem - ściereczka

Myjka do ciała dwustronnie
nasączona mydłem - ściereczka

zastosowanie:

zastosowanie:

Do mycia ciała pacjentów w szpitalach, placówkach
medycznych oraz w środowisku chorego
Higiena całego ciała oraz wrażliwych okolic

Do mycia ciała pacjentów w szpitalach, placówkach
medycznych oraz w środowisku chorego
Higiena całego ciała oraz wrażliwych okolic

właściwości:

właściwości:

Prostokątna ściereczka jednostronnie nasączona
środkiem myjącym o naturalnym pH 5,5
Wykonana w całości z poliestru
Wyjątkowo miękka włóknina umożliwia pielęgnację miejsc intymnych
Do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody
Rozmiary 12 x 20 cm, 20 x 20 cm
Gramatura 90 g/m2, 100 g/m2
Wyrób kosmetyczny, jednorazowy
Nie zawiera lateksu
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji
Produkt należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania

Prostokątna ściereczka obustronnie nasączona środkiem
myjącym o naturalnym pH 5,5 z dodatkiem aloesu i rumianku
Wykonana w całości z poliestru
Wyjątkowo miękka włóknina umożliwia pielęgnację miejsc intymnych
Do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody
Rozmiar 12 x 20 cm
Gramatura 150 g/m2
Wyrób kosmetyczny, jednorazowy
Nie zawiera lateksu
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji
Produkt należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania

NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

GRAMATURA

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

01EN0202090-31

20 x 20 cm

100 g/m2

folia

12 szt.

87ENTAS1220-07

12 x 20 cm

folia

10 szt.

87EN0901220-23

12 x 20 cm

90 g/m2

folia / próżniowe

24 szt.

legenda:

produkt nie wymagający
produkt wymagający
produkt możliwy
namoczenia
delikatnego zwilżenia
do użycia bez zwilżenia
oraz spłukiwania
oraz osuszenia ciała po użyciu
lub na mokro

produkt
zapachowy

produkt
bezzapachowy

produkt
z dodatkiem
aloesu

produkt
z dodatkiem
rumianku

produkt wymagający
podgrzania
w mikrofalówce

produkt
służący do osuszania
ciała

produkt dla
osób z inkontynencją

produkt
zawierający śreodek
antyseptyczny
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Gantnet

Gantnet plus

Myjka do ciała jednostronnie
nasączona mydłem - rękawica

Myjka do ciała dwustronnie
nasączona mydłem - rękawica

zastosowanie:

zastosowanie:

Do mycia ciała pacjentów w szpitalach, placówkach
medycznych oraz w środowisku chorego
Higiena całego ciała oraz wrażliwych okolic

Do mycia ciała pacjentów w szpitalach, placówkach
medycznych oraz w środowisku chorego
Higiena całego ciała oraz wrażliwych okolic

właściwości:

właściwości:

Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie półokragłej rękawicy
Wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny
Nasączona jednostronnie środkiem myjącymi o nautralnym pH 5,5
Do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody
Rozmiar 14 x 20 cm
Gramatura 90 g/m2
Wyrób kosmetyczny, jednorazowy
Nie zawiera lateksu
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji
Produkt należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania

Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy
Wykonana w całości z włókien poliestrowych
Nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym pH 5,5
Do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody
Rozmiar 15 x 22 cm
Gramatura 60 g/m2
Wyrób kosmetyczny, jednorazowy
Nie zawiera lateksu
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji
Wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania

NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

01MA1552090-76

14 x 20 cm

folia		

10 szt.

PLMA1502260 -72

15 x 22 cm

folia

12 szt.

www.zarys.pl
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HIGIEMED

HIGIEMED plus

Myjka do ciała - gąbka

Myjka do ciała - gąbka

zastosowanie:

zastosowanie:

Do mycia ciała pacjentów w szpitalach, placówkach
medycznych oraz w środowisku chorego
Higiena całego ciała oraz wrażliwych okolic

Do mycia ciała pacjentów w szpitalach, placówkach
medycznych oraz w środowisku chorego
Higiena całego ciała oraz wrażliwych okolic
Przeznaczona do pielęgnacji skóry atopowej i wrażliwej

właściwości:
Prostokątna gąbka nasączona środkiem myjącym o naturalnym pH 5,5
Wykonana w całości z pianki poliuretanowej
Miękka i elastyczna
Delikatnie chropowata powierzchnia sprzyja masowaniu skóry podczas mycia
Do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody
Rozmiar 12 x 20 x 1 cm
Gramatura 200 g/m2
Wyrób kosmetyczny, jednorazowy
Nie zawiera lateksu
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji
Produkt należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania
NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

87EFC122001-02

12 x 20 x 1 cm

folia / próżniowe

20 szt.

właściwości:
Dwukolorowa gąbka (białoniebieska) impregnowana lekko perfumowanym żelem
hipoalergicznym, specjalnie zaprojektowanym do pielęgnacji skóry atopowej i wrażliwej
Indywidualne pakowanie gwarantuje maksymalną ochronę produktu przed jego użyciem
Substancja myjąca o naturalnym pH 5,5 zawiera aloes i rumianek
Wykonana w całości z pianki poliuretanowej
Miękka i delikatna w dotyku
Do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody
Rozmiar 12 x 7,5 x 2,5 cm
Gramatura 18 kg/m3
Wyrób kosmetyczny, jednorazowy
Nie zawiera lateksu
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji
NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

01EFHTN1275-69

12 x 7,5 x 2,5 cm

folia		

1 szt.
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NINONET

INSTRUKCJA UŻYCIA

Myjka do ciała nasączona
mydłem dla dzieci - ściereczka

MYJEK NASĄCZONYCH MYDŁEM

zastosowanie:
Do codziennego mycia ciała dzieci od pierwszych dni życia
właściwości:
Prostokątna ściereczka dwustronnie nasączona środkiem myjącym
bezpiecznym dla skóry niemowląt
Wykonana w całości z włókna poliestrowego
Specjalna technologia ultra miękkich włókien umożliwia stosowanie
na delikatnej skórze bez ryzyka jej podrażnienia
Hipoalergiczny żel zawiera aloes o działaniu łagodzącym
Do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody
Mniejsze opakowanie (po 6 sztuk) zabezpiecza produkt
przed przypadkową kontaminacją
Rozmiar 12 x 10 cm
Gramatura 400 g/m2
Wyrób kosmetyczny, jednorazowy
Nie zawiera lateksu
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji
Wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania
NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

01EN1210400-21

12 x 10 cm

folia

40 szt.

01EN1210400-38

12 x 10 cm

folia

6 szt.

www.zarys.pl
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Wyjąć myjkę z opakowania
i delikatnie zwilżyć ją wodą.

NIE ZANURZAĆ MYJKI CAŁKOWICIE.
Może to spowodować wypłukanie
substancji aktywnej.

Nawilżoną myjkę (ściereczkę,
rękawicę, gąbkę) ugniatać
w dłoni aż do uzyskania
odpowiedniej ilości piany.

Przyłożyć myjkę bezpośrednio
do miejsca, które ma zostać umyte.
Należy myć delikatnie pocierając
powierzchnię ciała.

Umyte ciało osuszyć ręcznikiem.

Zużytą myjkę wyrzucić.

CELDRAP SPUNLACED

CELDRAP AIRLAID

Ręcznik włókninowy

Ręcznik celulozowy

zastosowanie:

zastosowanie:

Do osuszania ciała u osób o wrażliwej skórze
Do tradycyjnego mycia ciała
Polecany szczególnie w placówkach medycznych,
gdzie ich stosowanie pozwala zminimalizować
ryzyko zakażeń krzyżowych

Do osuszania skóry pacjentów w placówkach
medycznych, jako dopełnienie kompleksowej oferty
mycia pacjenta produktami jednorazowymi
Może być stosowany również do osuszania
powierzchni płaskich oraz sprzętu i urządzeń
właściwości:

właściwości:
Wykonany z miękkich i delikatnych włókien poliestrowych
i sztucznego jedwabiu zagęszczanych techniką spunlaced
Bardzo delikatne i miękkie
Rozmiar 30 x 40 cm
Gramatura 45 g/m2
Opakowanie w formie dyspensera ułatwia wyjmowanie
pojedynczych ręczników
Dyspenser kompatybilny z uchwytami do powieszenia – system poprawia
organizację w miejscu pracy oraz redukuje ryzyko kontaminacji
powierzchni opakowania
Jednorazowego użytku, niesterylny
Podwójny sposób pakowania: folia i kartonik
NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

TO3040SL055-85

30 x 40 cm

folia i kartonik

100 szt.

Wykonany z włókien 100% celulozy skondensowanych
przy użyciu technologii Airlaid
Miękki i wytrzymały
Wysoka gramatura materiału zapewnia znakomitą
absorpcję wody
Lekko tłoczona powierzchnia
Rozmiar 30 x 40 cm
Gramatura 60 g/m2
Jednorazowego użytku, niesterylny
NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

TO60GAL2938-16

30 x 40 cm

folia

50 szt.

w ofercie

UCHWYT ŚCIENNY
NA OPAKOWANIE
higiena pacjenta - toaleta ciała
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Ręcznik celulozowy

OASIS® Washmitt

Myjki do bezwodnego
mycia ciała - „rękawice”

zastosowanie:
Ręcznik do osuszania ciała
Polecany do stosowania w czasie wykonywania
toalety w placówkach medycznych

zastosowanie:
Nawilżone myjki w formie rękawicy
do oczyszczania skóry
Umożliwiają wykonanie pełnej lub częściowej
toalety u pacjenta bez konieczności użycia
wody i mydła

właściwości:
Wykonany z wysokiej jakości celulozy
Lekko tłoczona powierzchnia przyspiesza
absorbcję wody
Wysoka gramatura materiału zapewnia
dokładne osuszenie skóry
Miękki i wytrzymały
Rozmiar 40 x 70 cm
Gramatura 50 g/m2
Jednorazowego użytku, niesterylny

właściwości:

NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

SOFT-108.104

40 x 70 cm

folia

50 szt.

www.zarys.pl
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Produkt nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania
Możliwość podgrzania w mikrofalówce (30 sek. w 800 W)
Zawarta formuła o naturalnym pH, bez zawartości alkoholu
Posiadają substancje nawilżające
Przebadane dermatologicznie
Występują w wersji zapachowej i bezzapachowej
Opakowanie typu „Flow wrap”
Nie zawierają lateksu
Jednorazowego użytku, niesterylne
Rozmiar 22 x 15 cm
Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji
NUMER
KATALOGOWY

WERSJA

ILOŚĆ
SZTUK

TYP
OPAKOWANIE
OPAKOWANIA ZBIORCZE

RSC 604A		

zapachowa		

8 szt.

folia

30 x 8 szt.

RSC 605A		

bezzapachowa

8 szt.

folia

30 x 8 szt.

OASIS® BED BATH

OASIS® SHAMPOO CAP

Myjki do bezwodnego
mycia ciała - „ściereczki”

Czepek do bezwodnego
mycia głowy

zastosowanie:

zastosowanie:

Nawilżone myjki w formie ściereczki
do oczyszczania skóry
Umożliwiają wykonanie pełnej lub częściowej
toalety u pacjenta bez konieczności użycia
wody i mydła

Do mycia włosów bez użycia wody
Eliminuje niedogodności związane z użyciem miski
z wodą i niewygodną pozycją głowy u pacjentów
właściwości:
Impregnowana warstwa włókniny nasączona substancjami
myjącymi oraz odżywką, zewnętrzna warstwa polietylenowa
Wyrób nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania
Możliwość podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800 W)
Występuje w wersji zapachowej
Przebadany dermatologicznie
Nie zawiera lateksu
Jednorazowego użytku, niesterylny
Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji

właściwości:
Produkt nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania
Możliwość podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800 W)
Zawarta formuła o naturalnym pH, bez zawartości alkoholu
Posiadają substancje nawilżające
Przebadane dermatologicznie
Występują w wersji zapachowej i bezzapachowej
Opakowanie typu „Flow wrap”
Na opakowaniu jednostkowym nadrukowana ilość, rozmiar
ściereczek oraz pole do opisu daty otwarcia opakowania
Rozmiar 33 x 22 cm
Nie zawierają lateksu
Jednorazowego użytku, niesterylne
Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji
NUMER
KATALOGOWY

WERSJA

ILOŚĆ
SZTUK

TYP
OPAKOWANIE
OPAKOWANIA ZBIORCZE

RSC 901		

zapachowa		

10 szt.

folia

24 x 10 szt.

RSC 902 N		

bezzapachowa

10 szt.

folia

24 x 10 szt.

RSC 910 N		

bezzapachowa

5 szt.

folia

48 x 5 szt.

RSC 912 		

zapachowa		

8 szt.

folia

30 x 8 szt.

RSC 913 N		

bezzapachowa

8 szt.

folia

30 x 8 szt.

NUMER
KATALOGOWY

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

TYP
OPAKOWANIE
OPAKOWANIA ZBIORCZE

RSC905

1 szt.

folia

30 szt.
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Produkty dla osób z inkontynencją

bodySPONGE

Myjka do ciała gąbka nawilżona
zastosowanie:

CONTI® Continence Care

Do mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia wody
Stosowana do całego ciała oraz okolic intymnych,
szczególnie u osób starszych, chorych z problemami
skórnymi, a także do higieny dzieci

Chusteczki nawilżone, oczyszczające
zastosowanie:
Nawilżone myjki w formie chusteczek do delikatnego
i skutecznego oczyszczania skóry zanieczyszczonej
moczem i /lub kałem
Produkt nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania

właściwości:
Wykonana z miękkiego i delikatnego poliuretanu
Nasączona substancją myjącą oraz nawilżającą w ilości 30 ml
Zbalansowana formuła pH substancji myjącej zawiera wyciągi
z roślin, nie wymaga spłukiwania
Redukuje nieprzyjemny zapach, podrażnienia oraz zaczerwienienia
skóry
Nie narusza płaszcza ochronnego skóry, tworzy warstwę hydrolipidową
Rozmiar 12 x 7,5 x 2,3 cm
Nie zawiera lateksu
Jednorazowego użytku, niesterylna
Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia

właściwości:

NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

ILOŚĆ
SZTUK

TYP
OPAKOWANIE
OPAKOWANIA ZBIORCZE

SPNEXBDEN01

12 x 7,5 x 2,3 cm

1 szt.

folia

80 szt.

Skóra osób cierpiących na ikontynencję jest szczególnie narażona na uszkodzenia
występujące w formie zapalenia lub rumienia, z pęcherzykami lub bez, nadżerką
a nawet odsłonięciem skóry właściwej. Typowe stany zapalne skóry związane
z nietrzymaniem moczu i/lub kału (IAD) obejmują krocze, pośladki, podbrzusze, genitalia
i pachwiny. Głównym powodem powstania IAD jest wilgoć i tarcie. Na skutek obecności
moczu, kału i potu zmienia się wartość pH skóry z kwaśnego na zasadowy, co sprzyja
rozwojowi mikroorganizmów i zwiększa ryzyko wystąpienia infekcji skóry. Choremu
towarzyszy dyskomfort, ból i cierpienie, a leczenie stanów zapalnych skóry często jest
czasochłonne, kosztowne i skomplikowane. Odpowiednia pielęgnacja skóry powinna
polegać na delikatnym oczyszczeniu skóry, nawilżaniu oraz ochronie przed działaniem
moczu, kału lub potu.

www.zarys.pl
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Doskonale usuwają zanieczyszczenie również w obecności krwi i białka
Zawierają substancje nawilżające oraz dimetikon działający
ochronnie na skórę
Rozmiar 33 cm x 22 cm
Gramatura: 55 g/m2
Zawarta formuła o naturalnym pH
Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie
Zapachowe
Nie zawierają lateksu
Jednorazowego użytku, niesterylne
Opakowanie typu „Flow wrap”
Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji
NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

ILOŚĆ
SZTUK

TYP
OPAKOWANIE
OPAKOWANIA ZBIORCZE

RSC555		

33 cm x 22 cm

25 szt.

folia

27 x 25 szt.

CLINISAN® Skin Cleansing Foam
Pianka oczyszczająco - pielęgnująca

Higiena pacjenta z zastosowaniem
środka antyseptycznego

zastosowanie:
Produkt stworzony z myślą o oczyszczaniu skóry
po wypróżnieniu głównie u pacjentów
bariatrycznych oraz z nietrzymaniem moczu i / lub stolca
Umożliwia wykonanie toalety bez użycia wody

BodyClorex 2%

Gąbka nasączona 2% roztworem
diglukonianu chlorheksydyny

właściwości:
Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące
Minimalizuje podrażnienia
Tworzy warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią
i zabrudzeniami
Zapewnia skórze ochronę, nawilżenie
Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, wpływając korzystnie
na samopoczucie pacjenta i komfort pracy personelu, opiekuna
Odpowiednio skonstruowane opakowanie umożliwia
celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia
Odpowiednia formuła pianki wnika wewnątrz zabrudzenia,
odsuwa je od skóry ułatwiając jej oczyszczenie
Pojemności 200 i 400 ml
instrukcja użycia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Energicznie wstrząsnąć pojemnikiem
Odwrócić pojemnik do góry dnem i nacisnąć atomizer
Nanieść piankę z odległości kilku centymetrów
Równomiernie rozprowadzić, następnie odczekać 1-2 minuty
Wytrzeć jednorazowym ręcznikiem
Nie używać wody na żadnym etapie oczyszczania
NUMER
KATALOGOWY

POJEMNOŚĆ

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
ZBIORCZE

SEF200		

200 ml		

1 szt.

12 szt.

SEF400		

400 ml		

1 szt.

12 szt.

zastosowanie:
Antyseptyczne mycie ciała i czyszczenie skóry
Idealna do kąpieli przedoperacyjnej szczególnie u pacjentów
leżących oraz na oddziale intensywnej terapii
Redukuje szkodliwe bakterie skórne zapewniając szybkie
działanie przeciwbakteryjne o długotrwałej ochronie rezydualnej
właściwości:
Gotowa do użycia, miękka i komfortowa gąbka do łatwego
i efektywnego mycia ciała
Wykonana z poliuretanu
Nasączona 25 ml substancją myjącą nie zawierającą mydła
z dodatkiem 2% roztworu diglukonianu chlorheksydyny
Zastosowana formuła działa szybko i skutecznie, wykazując
szerokie spektrum biobójcze
Nie wymaga spłukiwania
Rozmiar 12 x 7,5 x 2,3 cm
Nie zawiera lateksu
Jednorazowego użytku, niesterylna
Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia
NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

ILOŚĆ
SZTUK

TYP
OPAKOWANIE
OPAKOWANIA ZBIORCZE

SPNEXBCEN01

12 x 7,5 x 2,3 cm

1 szt.

folia

80 szt.

higiena pacjenta - toaleta ciała

www.zarys.pl

Oferta uzupełniająca
CLINISAN BODYWASH ADVANCE

Płyn do mycia ciała oraz włosów

CONTI SoSoft

Suche chusteczki do mycia ciała

zastosowanie:
zastosowanie:

Do mycia skóry i włosów

Do tradycyjnego mycia ciała z użyciem wody i żelu
Do oczyszczania okolic intymnych po zastosowaniu
pianki u osób po wypróżnieniu lub z nietrzymaniem
moczu i / lub stolca

właściwości:
Preparat myjący nie zawierający w składzie mydła
Wzbogacony wyciągiem z olejku drzewa herbacianego
Zrównoważone pH
Możliwość mycia całego ciała łącznie z włosami
Pojemność 500 ml z polem do opisu danych pacjenta

właściwości:

instrukcja użycia:
1. Preparat stosować zewnętrznie
2. Nanieść żel na ciało i włosy bezpośrednio na skórę
lub za pomocą myjki, gąbki
3. Umyć ciało, włosy powstałą pianą, następnie dokładnie
spłukać ciepłą wodą
4. Skórę osuszyć
NUMER
KATALOGOWY

POJEMNOŚĆ

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

SBA 500		

500 ml		

1 szt.

12 szt.

www.zarys.pl

higiena pacjenta - toaleta ciała

Wykonane z mieszanki włókien polipropylenu, wiskozy i bawełny
Zastosowany materiał zapewnia wysoką chłonność,
wytrzymałość i miękkość
Szeroki zakres stosowania umożliwia realizację zabiegów higienicznych
Delikatna struktura myjki pozwala oczyścić zabrudzenia u osób
z wrażliwą skórą
Po zwilżeniu wodą doskonale rozprowadza na skórze środek myjący
Stosowana na sucho dobrze absorbuje piankę wraz z zanieczyszczeniem
Lekko tłoczona powierzchnia
Rozmiar 32 x 30 cm
Gramatura 46 g/m2
Jednorazowego użytku, niesterylny
Opakowanie jednostkowe: 100 sztuk
NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

GRAMATURA

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZBIORCZE

CPV110		

32 x 28 cm

46 g/m2

folia

100 szt.

Profilaktyka zakażeń
miejsca operowanego
Skóra człowieka jest naturalną barierą chroniącą organizm przed wnikaniem chorobotwórczych
mikroorganizmów: bakterii, wirusów i grzybów. Wskutek nieodpowiedniego przygotowania
skóry do zabiegu inwazyjnego (kaniulacja naczyń, punkcja, biopsja) oraz zabiegu operacyjnego
może dojść do zakażeń endogennych - drobnoustrojami stanowiącymi florę bakteryjną pacjenta
co określa się jako zakażenia. Prawidłowa dezynfekcja skóry przed zabiegiem odgrywa kluczową
rolę w prewencji zakażeń szpitalnych. Największą liczbę powikłań w oddziałach zabiegowych
stanowi zakażenie miejsca operowanego (ZMO). Każdy przypadek ZMO wiąże się ze znacznie
wydłużoną hospitalizacją chorego, zwiększeniem kosztów leczenia, a niejednokrotnie kończy
się zgonem pacjenta. W ramach przedoperacyjnego postępowania zalecana jest m.in. kąpiel
całego ciała pacjenta z użyciem środka antyseptycznego wieczorem przed zabiegiem oraz
w dniu samego zabiegu. Podstawowym elementem procedury zabiegowej jest dezynfekcja pola
operacyjnego przed nacięciem.
Preparat dezynfekcyjny powinien charakteryzować się:
szerokim spektrum działania
krótkim czasem schnięcia
brakiem zapachu
brakiem działania drażniącego skórę

brakiem właściwości
inaktywacji środka w obecności
substancji organicznych
(krew, wydzieliny z rany,
płyny ustrojowe)
długotrwałym działaniem biobójczym

Do dezynfekcji pola operacyjnego najczęściej stosuje się jodofory (np. jodowany
powidon), preparaty na bazie alkoholu etylowego lub izopropylowego oraz alkoholowe roztwory
glukonianu chlorheksydyny.

CLOREX 2% PREP

Nex CLOREX C2 4%

Aplikator do dezynfekcji skóry

Gąbka nasączona 4% roztworem
diglukonianu chlorheksydyny

zastosowanie:

zastosowanie:

Dezynfekcja miejsca wprowadzenia cewników
dożylnych i dotętniczych
Dezynfekcja pola znieczulenia
Dezynfekcja miejsc skórnych do pobierania krwi
oraz biopsji
Dezynfekcja skóry do punkcji
Przygotowanie pola operacyjnego

Antyseptyczne mycie ciała i oczyszczanie skóry w celu
ograniczenia rozszerzania się infekcji ran pooperacyjnych
Idealna do kąpieli przedoperacyjnej, redukuje szkodliwe
bakterie skórne zapewniając szybkie działanie
przeciwbakteryjne o długotrwałej ochronie rezydualnej
Wyrób zaprojektowany specjalnie dla szpitali,
aby zaoferować pacjentom gąbkę, której mogą używać
zarówno pod prysznicem jak i podczas kąpieli, nie tylko rano
w dniu zabiegu, ale również w wieczór poprzedzający dzień
planowanej operacji

właściwości:
Jednorazowy aplikator zawierający preparat dezynfekcyjny
o szerokim spektrum działania przeciwko bakteriom, prątkom,
grzybom oraz wirusom
Posiada w składzie 2% dwuglikonian chlorheksydyny
oraz 70% alkohol izopropylowy
Części aplikatora są wykonane z polietylenu i polipropylenu
o wysokiej gęstości
Środek dezynfekcyjny aktywowany za pomoca przycisku
aplikatora umieszczonego na szczycie rączki
Miękka gąbka na zakończeniu aplikatora umożliwia wygodne
rozprowadzenie środka dezynfekcyjnego
Nie zawiera lateksu
Jednorazowego użytku, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
Pakowany pojedynczo
Opakowanie typu papier/folia

właściwości:
Miękka i komfortowa gąbka do łatwego i efektywnego mycia
Wykonana z poliuretanu
Nasączona antyseptycznym myjącym roztworem diglukonianu
chlorheksydyny w ilości 25 ml o stężeniu wagowym 4%
Nie zawiera mydła
Wymaga spłukiwania
Rozmiar 12 x 7,5 x 2,3 cm
Nie zawiera lateksu
Jednorazowego użytku, niesterylna
Opakowanie typu blister z łatwym systemem zdejmowania folii
NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

ILOŚĆ
SZTUK

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZBIORCZE

SPNEXC2EN010

12 x 7,5 x 2,3 cm

1 szt.

folia

80 szt.

www.zarys.pl

profilaktyka zakażeń miejsca operowanego

NUMER
KATALOGOWY

POJEMNOŚĆ KOLOR

OBSZAR
DEZYNFEKCJI

ILOŚĆ
SZTUK

C2AEN02A		

2 ml

przezroczysty

10 x 10 cm

1 szt.

C2AEN03A		

3 ml

przezroczysty

15 x 15 cm

1 szt.

C2AEN10A		

10,5 ml

przezroczysty

30 x 30 cm

1 szt.

C2AEN10O		

10,5 ml

pomarańczowy

30 x 30 cm

1 szt.

Profilaktyka zakażeń
układu moczowego
Zakażenia układu moczowego związane z cewnikowaniem pęcherza moczowego dotyczą
80% wszystkich chorych w tej grupie. Większość zakażeń ma charakter endogenny, na skutek
migracji bakterii kolonizujących przewód pokarmowy i okolicę odbytu, a do około 30% z nich
dochodzi wskutek egzogennej kontaminacji, najczęściej poprzez ręce personelu medycznego.
Każdy etap procedury wprowadzenia cewnika do pęcherza i sztucznego odprowadzania
moczu wiąże się z ryzykiem wprowadzenia bakterii z zewnątrz oraz wystąpienia infekcji
wstępującej układu moczowego. Dużą rolę w profilaktyce zakażeń odgrywa właściwa higiena
pacjenta, przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki podczas cewnikowania, używanie
sprzętu dostosowanego do indywidualnych potrzeb chorego jak również do czasu trwania
procedury. Utrzymanie cewnika z drenem i workiem zbierającym mocz w układzie zamkniętym
jest kluczowe dla zmniejszenia ryzyka zakażenia układu moczowego, rozłączanie cewnika
z układem zbiorczym znacząco zwiększa ryzyko zakażenia układu moczowego.

Cewnik Foley’a

Instillagel

lateksowy, dwudrożny,
pokryty elastomerem silikonu

Żel do znieczulenia błon śluzowych
zastosowanie:

zastosowanie:

Cewnikowanie pęcherza moczowego (również
śródoperacyjne)
Wymiana wszelkiego rodzaju cewników
Zabiegi endoskopowe, rektoskopia, kolonoskopia

Wyrób przeznaczony do odprowadzenia moczu
z pęcherza moczowego
Możliwość utrzymania do 14 dni

właściwości:

właściwości:

Pozwala uzyskać kompletne znieczulenie błony śluzowej ułatwiając
wprowadzenie cewników lub instrumentów medycznych –
w składzie żelu m.in. chlorowodorek lignokainy
Minimalizuje ryzyko zakażeń jatrogennych dzięki zawartości
środków bakteriobójczych i bakteriostatycznych o szerokim
spektrum działania (glukonian chlorheksydyny, hydrobeznzoesan
metylu i propylu)
Dostępny w dwóch pojemnościach, w wygodnych do aplikacji
ampułkostrzykawkach
Dawki przystosowane do warunków anatomicznych 5 ml dla dzieci
i kobiet oraz 10 ml dla mężczyzn
Łatwy i wygodny sposób aplikacji
Wysoki stopień przejrzystości preparatu gwarantuje brak
zanieczyszczeń powierzchni optycznej endoskopów
Jednorazowego użytku
Sterylny, sterylizowany parą wodną
Nie zawiera lateksu
Opakowanie jednostkowe typu: twarda folia/tyvec
TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

dzieci i kobiety

twarda folia/tyvec

25 szt.

20 x 25 szt.

mężczyźni

twarda folia/tyvec

25 szt.

20 x 25 szt.

NUMER
KATALOGOWY

POJEMNOŚĆ GRUPA
PACJENTÓW

343343

5 ml

343367

10 ml

www.zarys.pl

profilaktyka zakażeń układu moczowego

Wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego
na załamania i skręcanie
Powierzchnia cewnika 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, zapobiegając jej podrażnieniu
Atraumatyczna, zaokrąglona końcówka ułatwiająca wprowadzenie
cewnika do pęcherza moczowego
Wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
Łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach,
odporny na rozrywanie
Plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu
Rozmiary pediatryczne (CH 6-10) wyposażone w dodatkową delikatną
prowadnicę, ułatwiającą zacewnikowanie
Jednorazowego użytku
Sterylny, sterylizowany radiacyjnie
Opakowanie jednostkowe: podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne
papier/folia
NUMER
DŁUGOŚĆ
KATALOGOWY

BALON

ROZMIAR

NUMER
DŁUGOŚĆ
KATALOGOWY

BALON

ROZMIAR

F510605-52

240 mm

3 ml

CH 6

F511230-52

400 mm

30 ml

CH 12

F510805-52

240 mm

3-5 ml

CH 8

F511430-52

400 mm

30 ml

CH 14

F511005-52

240 mm

3-5 ml

CH 10

F511630-52

400 mm

30-45 ml

CH 16

F511210-52

400 mm

5-15 ml

CH 12

F511830-52

400 mm

30-45 ml

CH 18

F511410-52

400 mm

5-15 ml

CH 14

F512030-52

400 mm

30-45 ml

CH 20

F511610-52

400 mm

5-15 ml

CH 16

F512230-52

400 mm

30-45 ml

CH 22

F511810-52

400 mm

5-15 ml

CH 18

F512430-52

400 mm

30-45 ml

CH 24

F512010-52

400 mm

5-15 ml

CH 20

F512630-52

400 mm

30-45 ml

CH 26

F512210-52

400 mm

5-15 ml

CH 22

F512830-52

400 mm

30-45 ml

CH 28

F512410-52

400 mm

5-15 ml

CH 24

F513030-52

400 mm

30-45 ml

CH 30

F512610-52

400 mm

5-15 ml

CH 26

F512810-52

400 mm

5-15 ml

CH 28

F513010-52

400 mm

5-15 ml

CH 30

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 10 szt.

Cewnik Foley’a

Cewnik Foley’a

dwudrożny z plastikową zastawką,
100% silikon, kontrast RTG,
strzykawka z gliceryną, sterylny

trójdrożny z plastikową zastawką,
100% silikon, kontrast RTG,
sterylny

zastosowanie:

zastosowanie:

Wyrób przeznaczony do odprowadzenia moczu
z pęcherza moczowego
Możliwość utrzymania do 30 dni

Wyrób przeznaczony do odprowadzenia moczu
z pęcherza moczowego
Możliwość utrzymania do 30 dni

właściwości:

właściwości:

Cewnik wykonany z silikonu 100%, który ogranicza reakcję alergiczną
błon śluzowych i zwiększa komfort pacjenta
Poprzez swą idealnie gładką powierzchnię zapobiega inkrustacji
kryształków moczowych przez co zalecany jest u chorych tzw.
„blokersów”, u których często dochodzi to zamknięcia światła cewnika
Uniwersalne zakończenie cewnika pasuje do standardowych łączników
w workach na mocz
10 ml strzykawka z 10% sterylnym wodnym roztworem gliceryny
do uszczelnienia balonu umieszczona wewnątrz opakowania
Kontrast RTG wzdłuż całej długości drenu
Plastikowa zastawka zapewnia szczelność balonu
Cewnik w rozmiarze CH 6, CH 8, CH 10 posiada nylonową prowadnicę
ułatwiającą cewnikowanie
Wewnątrz opakowania osobno pakowana zatyczka
Wyrób nie zawiera ftalanów
Wyrób nie zawiera lateksu
Jednorazowego użytku
Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
Opakowanie podwójne – wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia
ROZMIAR

KOLOR

OPAKOWANIE OPAKOWANIE
HANDLOWE
TRANSPORTOWE

Cewnik wykonany z silikonu 100%, który ogranicza reakcję
alergiczną błon śluzowych i zwiększa komfort pacjenta
Uniwersalne zakończenie cewnika pasuje do standardowych
łączników w workach na mocz
Dodatkowy kanał umożliwia podawanie płynu płuczącego
pęcherz moczowy
Wykonany z miękkiego i elastycznego silikonu, odpornego
na załamania i skręcanie
Poprzez swą idealnie gładką powierzchnię zapobiega inkrustacji
kryształków moczowych przez co wydłuża czas utrzymania
cewnika u pacjenta
Atraumatyczna, zaokrąglona końcówka ułatwiająca wprowadzenie
cewnika do pęcherza moczowego
Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych
krawędziach
Kontrast RTG wzdłuż całej długości drenu
Plastikowa zastawka zapewnia szczelność balonu
Wewnątrz opakowania osobno pakowana zatyczka
Nie zawiera ftalanów
Nie zawiera lateksu
Jednorazowego użytku
Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
Opakowanie podwójne – wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia

NUMER
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ

BALON

CFNSG-2D-06-03-P

270 mm

3 ml

CH 6

jasnozielony

10 szt.

40 x 10 szt.

CFNSG-2D-08-05-P

270 mm

3-5 ml

CH 8

niebieski

10 szt.

40 x 10 szt.

BALON

ROZMIAR

KOLOR

270 mm

3-5 ml

CH 10

czarny

10 szt.

40 x 10 szt.

NUMER
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ

CFNSG-2D-10-05-P

OPAKOWANIE OPAKOWANIE
HANDLOWE
TRANSPORTOWE

CFNSG-2D-12-10-P

400 mm

5-10 ml

CH 12

biały		

10 szt.

40 x 10 szt.

CFNS-3D-16-30-P

400 mm

30 ml

CH 16

pomarańczowy

10 szt.

40 x 10 szt.

CFNSG-2D-14-10-P

400 mm

5-10 ml

CH 14

zielony

10 szt.

40 x 10 szt.

CFNS-3D-18-30-P

400 mm

30 ml

CH 18

czerwony

10 szt.

40 x 10 szt.

CFNSG-2D-16-10-P

400 mm

5-10 ml

CH 16

pomarańczowy

10 szt.

40 x 10 szt.

CFNS-3D-20-30-P

400 mm

30 ml

CH 20

żółty		

10 szt.

40 x 10 szt.

CFNSG-2D-18-10-P

400 mm

5-10 ml

CH 18

czerwony

10 szt.

40 x 10 szt.

CFNS-3D-22-30-P

400 mm

30 ml

CH 22

fioletowy

10 szt.

40 x 10 szt.

CFNSG-2D-20-10-P

400 mm

5-10 ml

CH 20

żółty		

10 szt.

40 x 10 szt.

CFNS-3D-24-30-P

400 mm

30 ml

CH 24

ciemnoniebieski

10 szt.

40 x 10 szt.

CFNSG-2D-22-10-P

400 mm

5-10 ml

CH 22

fioletowy

10 szt.

40 x 10 szt.

CFNSG-2D-24-10-P

400 mm

5-10 ml

CH 24

ciemnoniebieski

10 szt.

40 x 10 szt.

profilaktyka zakażeń układu moczowego
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Worek do zbiórki moczu

Worek do dobowej zbiórki moczu

z portem do pobierania próbek,
sterylny

w systemie zamkniętym,
dwutygodniowy, sterylny

zastosowanie:

zastosowanie:

Przeznaczony do 7-dniowej zbiórki moczu
w systemie zamkniętym
Umożliwia pobranie próbki moczu bezpośrednio
z bezigłowego portu umieszczonego na końcu drenu

Przeznaczony do 14-dniowej zbiórki moczu
w systemie zamkniętym
Umożliwia pobranie próbki moczu bezpośrednio
z bezigłowego portu umieszczonego na końcu drenu

właściwości:

właściwości:

Worek o pojemności 2000 ml wykonany z PCV o grubości
0,40 mm (podwójna ścianka)
Samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek
Skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
Szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T),
obsługiwany jedną ręką
Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym,
standardowa długość drenu 120 cm
(dostępne również długości 90, 110, 130, 150 cm)
Dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego
jego zaginaniu i skręcaniu zapewnia swobodny i skuteczny odpływ moczu
Czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy,
o wysokiej dokładności pomiaru od 25 ml, co 50 ml od 50 ml do 200 ml
i co 100 ml do 2000 ml
Wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych
wieszaków
Tylna ścianka biała umożliwiająca kontrolę wizualną zawartości
Jednorazowego użytku
Nie zawiera lateksu
Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
Pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia
NUMER
KATALOGOWY

POJEMNOŚĆ

DŁUGOŚĆ
DRENU

OPAKOWANIE
HANDLOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

WMT2000-90

2000 ml

90 cm

10 szt.		

10 x 10 szt.

WMT2000-120

2000 ml

120 cm

10 szt.		

10 x 10 szt.

WMT2000-150

2000 ml

150 cm

10 szt.		

10 x 10 szt.

www.zarys.pl

profilaktyka zakażeń układu moczowego

Wykonany z medycznego PCV
Zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
Samouszczelniający się, bezigłowy 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 długości 105 cm 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, bardzo wysokiej dokładności, łatwa do odczytu skala co 100 ml,
adekwatna do pomiaru diurezy
Zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych
ram łóżka
Dodatkowe mocowanie za pomocą paska
Biała, tylna ścianka ułatwiająca kontrolę wizualną zawartości
Pojemność worka 2500 ml
Jednorazowego użytku
Nie zawiera lateksu
Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
Pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia
NUMER
KATALOGOWY

POJEMNOŚĆ

DŁUGOŚĆ DRENU
Z ŁĄCZNIKIEM

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

M0265SNL		

2500 ml

110 cm

papier/folia

25 szt.

Urimeter 500 Plus

filtr hydrofobowy

zamknięty system do pomiaru diurezy,
sterylny

zawór do opróżniania

składane wieszaki

komory pomiarowej

zastosowanie:

na poręcze łóżka

Umożliwia prowadzenie godzinowej zbiórki moczu i pomiaru
diurezy w systemie zamkniętym
Przeznaczony do 14-dniowej zbiórki moczu w systemie
zamkniętym

komora pomiarowa

klamra zaciskowa

o pojemności 500 ml

precyzyjny pomiar

właściwości:

do 40 ml

Komora kolekcyjna o pojemności 500 ml podzielona na dwie komory
pośrednie ze skalą co 1 ml od 3 do 40 ml, co 5 ml w zakresie 40 – 100 ml
oraz co 10 ml w zakresie 100 - 500 ml
Wyposażony w dwa filtry hydrofobowe oraz dwie bezzwrotne zastawki –
w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem
Dwuświatłowy dren o długości 120 cm wzmocniony spiralą antyzagięciową
przy wyjściu z komory
Dren wyposażony w klamrę zaciskową, zakończony łącznikiem stożkowym
z zatyczką
Samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek
Biała tylna ścianka komory pomiarowej oraz worka zbiorczego ułatwia
kontrolę wizualną zawartości
Obrotowy zawór spustowy komory pomiarowej
Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków
lub pasków mocujących
Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml z zaworem spustowym typu „T”
mocowanym w otwartej zakładce z możliwością podwieszenia
Jednorazowego użytku
Nie zawiera lateksu
Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
Pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia

regulowane paski
mocujące

worek do zbiórki moczu
o pojemności 2000 ml

filtr hydrofobowy

pole do opisu

danych pacjenta
NUMER
KATALOGOWY

POJEMNOŚĆ
CAŁKOWITA

DŁUGOŚĆ
DRENU

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

227 1030 1		

2500 ml

120 cm

papier/folia

10 szt.

odpływ typu T

z możliwością
podwieszenia

zastawka bezzwrotna

dren dwuświatłowy
bezigłowy port

do pobierania próbek

bezpieczny łącznik
do cewnika

profilaktyka zakażeń układu moczowego
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Profilaktyka zakażeń
Clostridioides Difficile
Bakteria Clostridioides Difficile (C. difficile) jest beztlenową laseczką powszechnie występującą
w organizmach zwierząt, ludzi oraz w środowisku, zdolną do wytwarzania toksyn będących
przyczyną zapalenia jelita grubego, tworzenia błon rzekomych i biegunki. Do najważniejszych
czynników ryzyka zakażenia należą stosowanie
antybiotykoterapii oraz ekspozycja
na bakterię w związku z przyjęciem do szpitala lub ośrodka opieki. Źródłem przenoszenia infekcji
są najczęściej toalety, ręce personelu oraz sprzęt medyczny. Najczęstszymi objawami są:
biegunka, ze skurczowymi bólami brzucha, nieznacznie podniesiona temperatura ciała
i leukocytoza. Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się drobnoustroju w środowisku
szpitalnym, w przypadku stwierdzenia zakażenia należy wdrożyć izolację kontaktową, zmienić
procedury dotyczące higieny rąk personelu, wprowadzić środki dezynfekcyjne skuteczne
wobec spor C. difficile oraz stosować jednorazowy sprzęt medyczny minimalizujący ryzyko
przenoszenia zakażenia.

Diarflex® Advanced

worek zbiorczy

strzykawka

System do kontrolowanej zbiórki stolca

do uszczelniania balonu

zastosowanie:
Wyrób przeznaczony do bezpiecznej zbiórki oraz utylizacji
zakaźnego stolca
Redukuje powikłania dermatologiczne związane
z niekontrolowanym oddawaniem płynnego stolca

klamra

zamykająca światło drenu

właściwości:
Skład zestawu: cewnik, dwa rzepy umożliwiające zamocowanie
worka do ramy łóżka, 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml,
strzykawka 50 ml z końcówką luer lock
Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką
pochłaniającą zapach
Wyposażony w zatyczkę umożliwiającą zamknięcie drenu na czas
wymiany worka zbiorczego
Niskociśnieniowy balon (niebieski, pojemność 45 ml) z możliwością
jego wypełnienia wodą lub roztworem soli fizjologicznej, w celu
ustabilizowania pozycji cewnika w odbycie pacjenta oraz zmniejszenia
ryzyka przecieków oraz wypływania płynów
Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie
konieczności oraz podania leków doodbytniczo
Klamra umożliwiająca zamknięcie światła drenu w celu utrzymania
leków w miejscu podania
Dodatkowy port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania
cewnika
Worek zbiorczy wykonany z polimeru z absorbentem cieczy (saszetka)
i zatyczką zabezpieczającą po odłączeniu worka
Pojemność 1500 ml (skalowany co 100 ml)
Nie zawiera lateksu
Nie zawiera ftalanów
Niesterylny
Zestaw pakowany pojedynczo w sztywne opakowanie
NUMER
KATALOGOWY

OPIS

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

port
do napełniania balonu

zatyczka

zamykająca worek

port

do pobierania próbek

zatyczka

zamykająca dren

balon stabilizujący
rzepy mocujące
silikonowy cewnik

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

20762

Diarflex zestaw		

1 szt.		

10 x 1 szt.

20128

Diarflex wymienny worek

3 szt.		

10 x 3 szt.

20865

Diarflex wymienny worek
z filtrem węglowym

2 szt.		

10 x 2 szt.

port do irygacji

znacznik położenia cewnika

profilaktyka zakażeń Clostridioides Difficile
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Profilaktyka zakażeń
związanych z cewnikiem
donaczyniowym
Terapia infuzyjna jest jedną z najczęściej realizowanych procedur medycznych w podmiotach
leczniczych. Stosuje się je u 60–100% hospitalizowanych pacjentów. Warunkiem realizacji
procesu leczenia płynami jest uzyskanie dostępu naczyniowego – obwodowego lub centralnego.
Zakażenia związane z cewnikiem donaczyniowym występują w postaci: zakażenia miejscowego
(w miejscu wprowadzenia cewnika) lub jako tzw. zakażenie tunelowe (obejmujące skórę i tkankę
podskórną wzdłuż przebiegu linii centralnej) oraz zakażenia krwi. Czynnikami etiologicznymi są
drobnoustroje bytujące na skórze migrujące wzdłuż cewnika lub dostające się do krwioobiegu
poprzez port w trakcie podawania leku lub przetaczania płynów.
Ograniczanie zakażeń odcewnikowych należy do głównych zadań personelu medycznego
i powinno polegać na:
1. Przestrzeganiu właściwej higieny rąk przed założeniem linii naczyniowej lub podczas
wymiany cewnika oraz zmiany opatrunku
2. Stosowaniu maksymalnie jałowej techniki podczas wprowadzania cewników
do żył centralnych
3. Dezynfekcji skóry alkoholowym roztworem chlorheksydyny w stężeniu > 0,5%
przed wprowadzeniem cewnika i podczas zmiany opatrunku
4. Zabezpieczeniu miejsca wprowadzenia cewnika jałowym opatrunkiem,
najlepiej opatrunkiem przezroczystym, półprzepuszczalnym
5. Zmianie opatrunku zabezpieczającego cewnik, gdy uległ zabrudzeniu lub odklejeniu
6. Codziennej kontroli pod kątem występowania objawów zakażenia
7. Właściwym postępowaniu z linią infuzyjna i jej elementami: dostępami do linii
naczyniowej, kranikami, przedłużkami, zestawami infuzyjnymi itp.
8. Usunięciu cewnika niezwłocznie, gdy nie jest już potrzebny lub nie funkcjonuje,
gdy widoczny jest wyciek ropny w miejscu jego założenia lub gdy dochodzi
do zakażenia odcewnikowego krwi.

Port bezigłowy z przedłużaczem

Port bezigłowy

B-safe

zastosowanie:
Stosowany do zamknięcia portów infuzyjnych
Przeznaczony jest do wielokrotnych, bezigłowych
iniekcji (podaży płynów, leków, pobrania próbek krwi)
Zabezpiecza linię infuzyjną przed zanieczyszczeniem
i infekcją podczas dożylnej terapii infuzyjnej
właściwości:
Dedykowany dla standardowych złączy luer i luer lock
Typ membrany: niebieski i transparentny z widocznym
torem przepływu
Obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu
Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne
iniekcje portu
Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona
membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone
aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania
Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
Odporny na działanie lipidów
Nie zawiera lateksu
Nie zawiera ftalanów
Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
Opakowanie jednostkowe: papier/folia

zastosowanie:
Do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji (podaży płynów,
leków, pobrania próbek krwi)
Zabezpiecza linię infuzyjną przed zanieczyszczeniem
i infekcją podczas dożylnej terapii infuzyjnej
Zastosowanie przedłużaczy umożliwia zarządzanie
przepływami płynów infuzyjnych w trakcie
ich podawania
właściwości:
Przeźroczysta obudowa wykonana z polikarbonu
Niebieska silikonowa membrana umożliwia
wielokrotną aplikację portu
Membrana dostosowana do standardowych złączy luer i luer lock
Obrotowy łącznik luer lock gwarantuje w pełni szczelne
i bezpieczne połączenie
Dren wykonany z PVC
Dwie średnice drenów: 1,2 x 2,5 mm oraz 3,0 x 4,1 mm
Zacisk ślizgowy na każdym przedłużaczu
Czas użytkowania 7 dni lub 140 aktywacji
Odporny na działanie lipidów
Nie zawiera lateksu
Nie zawiera ftalanów
Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
Opakowanie: papier/folia

NUMER
KATALOGOWY

KOLOR

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
HANDLOWE

PB-N

niebieski

papier/folia

100 szt.

NUMER
KATALOGOWY

ILOŚĆ
ŚREDNICA
PRZEDŁUŻACZY DRENÓW

DŁUGOŚĆ
CAŁKOWITA

PB-T

transparentny

papier/folia

100 szt.

131 0010 1

pojedynczy

1,2 x 2,5 mm

14 cm

76

papier/folia

100 szt.

131 0011 1

pojedynczy

3,0 x 4,1 mm

14 cm

152

papier/folia

100 szt.

132 0010 1

podwójny

1,2 x 2,5 mm

21 cm

76

papier/folia

100 szt.

132 0011 1

podwójny

3,0 x 4,1 mm

21 cm

152

papier/folia

100 szt.

133 0010 1

potrójny

1,2 x 2,5 mm

12,5 cm

76

papier/folia

200 szt.

133 0010 1

potrójny

3,0 x 4,1 mm

12,5 cm

152

papier/folia

200 szt.

PRZEPŁYW TYP
(ml/min) OPAKOWANIA

profilaktyka zakażeń związanych z cewnikiem donaczyniowym

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

www.zarys.pl

NEX CLOREX 2% MD SWAB2HUB
Koreczek do dezynfekcji
portów bezigłowych

elastoDERM

opatrunek foliowy
właściwości:

zastosowanie:
Przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych części
bezigłowych portów/złączy
Umożliwia dezynfekcję łączników bezigłowych zgodnie
z wytycznymi CDC
właściwości:
Obudowa termozamykanego koreczka wykonana z polietylenu
o dużej gęstości (HDPE)
Wkład wypełniający wnętrze koreczka wykonany z przędzy PP/PE
Specjalny kształt wacika-gąbki umożliwia dokładne czyszczenie
i dezynfekcję powierzchni portu podczas wykonywania ruchów
obrotowych
Gąbka (wkład) nasączona 2% chlorheksydyną i 70% alkoholem
izopropylowym, o szerokim spektrum działania przeciw bakteriom,
grzybom, pleśniom, prątkom, wirusom, w tym HIV, HBV i HCV
Pozostałość diglukonianu chlorheksydyny na powierzchni,
po odparowaniu nośnika alkoholowego, pozwala na utrzymanie
początkowego poziomu aseptycznego przez długi czas
Jednorazowego użytku
Nie zawiera lateksu
Nie zawiera ftalanów
Sterylny, sterylizowany radiacyjnie
Opakowanie jednostkowe zabezpieczone folią aluminiową
NUMER
KATALOGOWY

OPAKOWANIE
HANDLOWE

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

FMDC2EN04		

100 szt.		

8 x 100 szt.

Wykonany z folii poliuretanowej
Pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym
Przezroczysty - umożliwia obserwację miejsca aplikacji
bez konieczności zdejmowania opatrunku
Paroprzepuszczalny, zapewniający prawidłową wymianę gazową
między opatrunkiem a skórą, która zostaje zabezpieczona
przed nadmiernym gromadzeniem się wilgoci i maceracją
Stanowi barierę dla drobnoustrojów i bakterii minimalizując
ryzyko infekcji
Bardzo cienki i elastyczny - dopasowuje się do kształtu ciała,
zapewnia swobodę ruchu
Posiada system aplikacji typu „ramka” lub trójstopniowy
ułatwiający precyzyjne i skuteczne założenie opatrunku
Dostępny w kilku rozmiarach i wersjach:
- z wkładem chłonnym umiejscowionym centralnie
- z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku
do założonej kaniuli
- bez wycięcia i wkładu chłonnego
Wodoodporny
Samoprzylepny
Hipoalergiczny
Jałowy
elastoDERM F
opatrunek bez wkładu chłonnego, z systemem aplikacji typu „ramka”
KSZTAŁT

ZASTOSOWANIE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

812003

4,4 x 4,4 cm

100 x 1 szt.
- mocowanie i zabezpieczenie kaniul dożylnych
- opatrunek wtórny
- profilaktyka przeciwodleżynowa jako tzw. „druga skóra”
- na niewielkie otarcia naskórka, powierzchowne
uszkodzenia skóry

812005

6 x 7 cm

100 x 1 szt.
- mocowanie i zabezpieczenie kaniul dożylnych
- opatrunek wtórny
- profilaktyka przeciwodleżynowa jako tzw. „druga skóra”
- na niewielkie otarcia naskórka, powierzchowne
uszkodzenia skóry

posiada taśmę do opisu

812008

10 x 12 cm

812011

10 x 15 cm
posiada taśmę do opisu

100 x 1 szt.
- mocowanie i zabezpieczenie cewników do żył
centralnych
100 x 1 szt.
- mocowanie cewników zewnątrzoponowych
- opatrunek wtórny
- profilaktyka przeciwodleżynowa jako tzw. „druga skóra”
- na niewielkie otarcia naskórka, powierzchowne
uszkodzenia skóry

elastoDERM F-IV
812006

www.zarys.pl

profilaktyka zakażeń związanych z cewnikiem donaczyniowym

6 x 7cm

- mocowanie i zabezpieczenie kaniul obwodowych
u dorosłych
- zabezpieczenie obwodowych wejść do żył centralnych
posiada taśmę do opisu

100 x 1 szt.

Bezpieczny przyrząd do infuzji

zastawka (pływak)

odpowietrznik

z możliwością utrzymania do 24 godzin

automatycznie blokująca
przepływ, zabezpieczająca
przed przedostawaniem się
powietrza do drenu i wstecznym
przepływem krwi
po zakończeniu infuzji

z filtrem przeciwbakteryjnym

zastosowanie:
Bezpieczny, grawitacyjny przyrząd do przetaczania
płynów/leków, z możliwością utrzymania do 24 godzin
właściwości:
Wyposażony w Air Pass, który umożliwia wypełnienie drenu
bez przypadkowego zanieczyszczenia
Opatentowana zastawka (pływak) umieszczona w komorze kroplowej
automatycznie blokuje przepływ, zabezpiecza przedostawanie się powietrza
do drenu oraz zapobiega wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji
Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml
Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o skuteczności
filtrowania 15 µm umieszczony na końcu drenu
Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem
do podawania leków
Uniwersalne zakończenie luer lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass
Jednorazowego użytku
Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
Opakowanie: papier/folia
NUMER
KATALOGOWY

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
HANDLOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

INS-1204

papier/folia

50 szt.		

8 x 50 szt.

1

2

dodatkowy port

do podawania leków

elastyczny dren
o długości 180 cm

zacisk rolkowy

o dużej precyzji

3

filtr zabezpieczający
przed większymi
cząsteczkami 15 µm

Napełnij komorę kroplową.

4

Nie zdejmuj kapturka w czasie
przepłukiwania drenu.

5

Po zakończeniu infuzji nastąpi
automatyczne zatrzymanie
przepływu, zmień pojemnik na nowy.

6

Air Pass

umożliwiający wypełnienie
drenu bez przypadkowego
zanieczyszczenia

bezpieczeństwo

mniejsze ryzyko zakażeń
Po wymianie butelki ponownie
ściśnij komorę kroplową.

Aby podnieść pływak zaciśnij
dren i ściśnij butelkę z płynem.

Zwolnij zacisk drenu, odblokuj
zacisk rolkowy i ustaw przepływ.

nie zawiera
lateksu

łatwość obsługi

nie zawiera
ftalanów

wygodna zmiana opakowań

apirogenny

innowacyjność

opatentowana zastawka
blokująca przepływ

profilaktyka zakażeń związanych z cewnikiem donaczyniowym

www.zarys.pl

Izolacja pacjenta

Izolacja standardowa oznacza stosowanie wobec każdego pacjenta uniwersalnych barier
zapobiegających przenoszeniu drobnoustrojów niezależnie od tego czy u pacjenta rozpoznano
zakażenie. Opiera się na stosowaniu właściwej higieny rąk, ograniczeniu niepotrzebnego
kontaktu z pacjentem i jego środowiskiem, stosowaniu dezynfekcji stanowiskowej i sprzętu po
pacjencie. Izolacja zależna od dróg przenoszenia drobnoustroju może mieć charakter izolacji
kontaktowej, kropelkowej, oddechowej oraz ochronnej. W zdecydowanej większości
przypadków izolacja ma charakter izolacji kontaktowej tzn. stwarzane są dodatkowe bariery
w celu zapobiegania przenoszenia drobnoustroju drogą kontaktu, w tym dodatkowe środki
ochrony osobistej, częstsza dekontaminacja powierzchni, stosowanie jednorazowego sprzętu
lub wydzielenie sprzętu medycznego dla izolowanych chorych.
Sprzęt na sali chorego powinien zostać zgromadzony jedynie w ilości niezbędnej do prowadzenie
opieki na chorym; na sali nie powinny być gromadzone nadmierne ilości sprzętu jednorazowego
użytku, gdyż po wypisaniu izolowanego pacjenta niewykorzystany sprzęt nie powinien
być stosowany u innych pacjentów.

NOWATORSKI SYSTEM

PATENT EP2326557A

redukcja ryzyka zakażeń
krzyżowych*

umożliwiający pojedyncze dozowanie rękawic zawsze
za mankiet bez ryzyka kontaminacji uchwytu,
opakowania, a przede wszystkim rękawic w opakowaniu.

o ponad

BY ZAINFEKOWAĆ CAŁE
OPAKOWANIE RĘKAWIC

WYSTARCZY TYLKO

JEDNA DŁOŃ

90%

wysoka odporność
biologiczna
i chemiczna

REKOMENDOWANE
PRZEZ:

Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek
Epidemiologicznych

uchwyty na rękawice
POJEDYNCZY
biały

GL9665BW

numer katalogowy

POTRÓJNY
biały

GL966B6W

numer katalogowy

NA SZYNĘ MODURA
kodowanie kolorystyczne rozmiaru rękawicy:

USM-S USM-M

numer katalogowy

USM-L

COMPACT
przezroczysty

GL9667BW

numer katalogowy

kompatybilne z opakowaniami:

kompatybilne z opakowaniami:

kompatybilne z opakowaniami:

kompatybilne z opakowaniami:

SafeDon 250 szt.
SafeDon compact 50 szt.

SafeDon 250 szt.
SafeDon compact 50 szt.

SafeDon 250 szt.
SafeDon compact 50 szt.

SafeDon compact 50 szt.

tworzywo: kopolimer,
odporny na środki dezynfekcyjne, zawierający dodatek
o antybakteryjnych właściwościach srebra*

tworzywo: aluminium malowane
farbą o podwyższonej odporności
mechanicznej i chemicznej

tworzywo:
pleksi

*Zawierają dodatek o antybakteryjnych właściwościach srebra blokujący system replikacji komórek grzybów i bakterii m.in. E. coli, MRSA, Pseudomonas, Salmonella,
zapobiegając gromadzeniu się mikroorganizmów na powierzchni, zapewniając wbudowaną ochronę na cały okres użytkowania.

30%

brak możliwości ponownego
umieszczenia rękawicy
w opakowaniu -

brak ryzyka zainfekowania
pozostałych rękawic

brak kontaminacji części
chwytnej rękawicy mankiet zawsze pierwszy

opakowanie kompatybilne
z uchwytem poprawa ogranizacji miejsca pracy

usprawnienie procedury
zakładania rękawic nawet o

ograniczenie negatywnego wpływu
środowiska zewnętrznego na

50%
- istotna część systemu kontroli zakażeń szpitalnych

mniejsze zużycie rękawic
o ponad

redukcja kontaminacji opakowania
- uchwyty ścienne odporne na
dezynfekcję z wbudowanym

dodatkiem
antybakteryjnym
izolacja rękawic

od potencjalnie skażonych
powierzchni

czystość i barierowość
rękawic (mikroorganizmy,

promieniowanie słoneczne, ozon)

optymalizacja opakowania redukcja odpadów opakowaniowych,
kosztów logistycznych i magazynowania
nawet o

50%

eliminacja wypadania
rękawic z opakowania

brak strat

* badania przeprowadzone w placówkach medycznych

Staza bezlateksowa

Miska do mycia
jednorazowa

elastyczna opaska do uciskania
żyły przy pobieraniu krwi

zastosowanie:

właściwości:

Jednorazowy wyrób wykorzystywany do mycia rąk,
całego ciała, golenia, zmiany opatrunków, sprzątania

Wykonana z szerokiego rozciągliwego paska
TPE (termoplastyczny elastomer)
Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami
alergicznymi i podrażnieniami skóry
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Jednorazowe opaski ograniczają możliwość
zakażenia, zmniejszają ryzyko zakażeń szpitalnych
Długość całkowita rolki 11,25 m
Dostępna w kolorze niebieskim i różowym
Jednorazowego użytku
Niesterylna
Nie zawiera lateksu
Opakowanie jednostkowe: papierowy dyspenser,
który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych
opasek - 25 sztuk

właściwości:

NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR
JEDNEJ OPASKI

KOLOR

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

S001		

25 x 450 mm

niebieski

25 szt. / rolka

100 op.

S002		

25 x 450 mm

różowy

25 szt. / rolka

100 op.

www.zarys.pl

izolacja pacjenta

Unikatowy żeberkowy wzór miski, pozwala
na sztywność i stabilność nawet po napełnieniu wodą
Mocne boki umożliwiające podtrzymanie ciężaru
po napełnieniu wodą, łatwa do przenoszenia
Łatwa do przechowywania i oddzielania (produkt
można układać w stosy)
Stabilna, gdy stoi ze względu na płaską powierzchnię
dolną
Jednorazowa, zmniejszone ryzyko zakażenia krzyżowego
Pojemność 4000 ml
Materiał - papier celulozowy
Rozmiar produktu 315 x 255 x 110 mm
Waga 65g ± 6g
Czas nasiąkania > 4 godziny
Utylizacja: w drodze maceracji
NUMER
KATALOGOWY

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

76435		

karton

100 szt.

Nocnik jednorazowy

Kaczka jednorazowa

zastosowanie:

zastosowanie:

Służy do oddawania i zbiórki moczu

Służy do oddawania i zbiórki moczu

właściwości:

właściwości:

Łatwy do przechowywania i oddzielania (produkt można układać w stosy)
Stabilny, gdy stoi ze względu na płaską, dolną powierzchnię
Mocne boki umożliwiają podtrzymanie ciężaru zawartości po napełnieniu
Pomiar cieczy ułatwia skalowanie na wewnętrznej ściance nocnika
Jednorazowego uzytku, zmniejszone ryzyko zakażenia krzyżowego
Pojemność 1000 ml
Materiał: Papier celulozowy
Rozmiar produktu 240 x 179 x 80 mm
Waga 21g ± 4g
Czas nasiąkania > 4 godziny
Utylizacja w drodze maceracji
NUMER
KATALOGOWY

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

69355		

1 szt.

100 szt.

Ergonomiczny kształt kaczki ułatwia dopasowanie się do nóg pacjenta
Łatwa do przenoszenia, gdy jest pełna
Stabilna, gdy stoi ze względu na płaską, dolną powierzchnię
Gładkie wykończenie brzegów zwiększona komfort pacjenta w czasie oddawania moczu
Uniwersalny rozmiar
Kształt obudowy umożliwia zamocowanie na bieżących zasobnikach i uchwytach
Jednorazowego użytku, zmniejszone ryzyko zakażenia krzyżowego
Pojemność 875 ml
Materiał - papier celulozowy
Rozmiar produktu 245 x 105 x 125 mm
Waga 35g ± 4g
Czas nasiąkania > 4 godziny
Utylizacja w drodze maceracji
NUMER
KATALOGOWY

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

71787		

1 szt.

100 szt.

system zapobiegania infekcjom w nowoczesnych placówkach
Nerka / Basen głęboki / Basen płaski / Miska
właściwości:

jednorazowe

PRODUKTY DODATKOWE:
- Proszek zestalający
- Antybakteryjny płyn dezodoryzujący do maceratorów

Zapobieganie infekcjom
Łatwość użytkowania
Oszczędność czasu i pieniędzy
Przeznaczone do maceratorów – natychmiastowa utylizacja
Dbałość o komfort i godność pacjentów
Przyjazne dla środowiska – wykonane w 100% z makulatury
Biodegradowalne
Nie zawierające chloru ani substancji niebezpiecznych
Utrzymują wodę przez co najmniej 4 godziny
Klasa I, znak CE

izolacja pacjenta

www.zarys.pl

Koc ogrzewający

Fartuch medyczny

jednorazowego użytku, niejałowy

z mankietami
włókninowy, niejałowy

właściwości:

właściwości:

Wykonany z włókninowy, z poliestrowym
wypełnieniem
Zgodny z normą EN 13795:2011
Efekt izolacji ciepła
Delikatny dla skóry
Łatwy do stosowania
Może zostać podgrzany w urządzeniu podgrzewającym
Szyty ultradźwiękowo
Bezlateksowy
Dostęny w kolorze zielonym lub niebieskim
NUMER
KATALOGOWY

KOLOR

EMD-95217		

niebieski / zielony

EMD-95219 		

niebieski / zielony

ROZMIAR

Wykonany z włókniny polipropylenowej
o gramaturze 20 g/m2, 25 g/m², 30 g/m²
lub 40 g/m²
Wiązany na troki w talii oraz na szyi
Rękawy długie zakończone mankietem
Przewiewny
Rozmiary L, XL, XXL
Jednorazowego użytku

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

210 x 110 cm

1 szt.		

25 x 1 szt.

110 x 105 cm

1 szt.

50 x 1 szt.

Komplet pościeli
jednorazowego użytku, niejałowy
właściwości:
Komplet wykonany z włókniny polipropylenowej
Zawiera
- prześcieradło 150 x 210 cm
- poszwę na kołdrę 160 x 210 cm
- poszewkę na poduszkę 70 x 80 cm
Dostęny w kolorze zielonym lub niebieskim

NUMER
KATALOGOWY

GRAMATURA

ROZMIAR KOLOR

OPAKOWANIE
OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE TRANSPORTOWE

BT-015-20G3-L

20 g/m2		

L

zielony

10 szt.

10 x 10 szt.

BT-015-20G4-XL

20 g/m2		

XL

zielony

10 szt.

10 x 10 szt.

BT-015-25G3-L

25 g/m²		

L

zielony

10 szt.

10 x 10 szt.

BT-015-25B3-L

25 g/m²		

L

niebieski

10 szt.

10 x 10 szt.

BT-015-25G4-XL

25 g/m²		

XL

zielony

10 szt.

10 x 10 szt.

BT-015-30G3-L

30 g/m²		

L

zielony

10 szt.

10 x 10 szt.

BT-015-30B3-L

30 g/m2		

L

niebieski

10 szt.

10 x 10 szt.

BT-015-30G4-XL

30 g/m²		

XL

zielony

10 szt.

10 x 10 szt.

BT-015-30G5-XXL

30 g/m²		

XXL

zielony

10 szt.

10 x 10 szt.

BT-015-40G3-L

40 g/m²		

L

zielony

10 szt.

10 x 10 szt.

L

niebieski

10 szt.

10 x 10 szt.

NUMER
KATALOGOWY

GRAMATURA

KOLOR

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

BT-015-40B3-L

40 g/m²		

BT-015-40G4-XL

40 g/m²		

XL

zielony

10 szt.

10 x 10 szt.

BT-ZES-25G3

25 g/m²		

zielony

1 kpl.		

25 szt.

BT-015-40B4-XL

40 g/m2		

XL

niebieski

10 szt.

10 x 10 szt.

BT-ZES-40G3

40 g/m²		

zielony

1 kpl.		

25 szt.

BT-ZES-40W3

40 g/m²		

biały

1 kpl.		

25 szt.
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izolacja pacjenta

Osłona

Czepek medyczny

EcoShield

typu beret, włókninowy, niejałowy

właściwości:

właściwości:

Prosta ochrona przed rozpryskami cieczy
Ekonomiczne rozwiązanie dla ochrony oczu przed
możliwymi rozpryskami krwi, płynów ustrojowych,
chemikalii i innych potencjalnie zakaźnych
i szkodliwych substancji
Ochrona przeciw parowaniu
Niesterylna

Ściągany gumką
Średnica ok. 53 cm
Wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej
Doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik
umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
Jednorazowego użytku
Niesterylny
NUMER
KATALOGOWY

KOLOR

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

NUMER
KATALOGOWY

BT-008-18G		

zielony		

100 szt.		

6 x 100 szt.

264		osłona		50 szt.

BT-008-18B		

niebieski

100 szt.		

6 x 100 szt.

264-R		

PRODUKT

wymienna szybka

OPAKOWANIE
HANDLOWE
200 szt.

Maska chirurgiczna z osłoną

Okulary ochronne
GOGLE

MediClassic Splash
właściwości:

opis produktu:
Wykonane z przezroczystego polikarbonu (PC)
Bez regulacji zauszników
Posiadają boczne otwory wentylacyjne w zausznikach
Zaokrąglone krawędzie
Niesterylne
NUMER
KATALOGOWY

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
TRANSPOROWE

SX - 1148

1 szt.

200 szt.

Wykonana z czterech warstw
Posiada wkładkę modelującą na nos
Odporna na działanie płynów dla najwyższego
poziomu ochrony
Nie zawiera lateksu
Z warstwą ochronną przed zaparowaniem
Opakowanie - wygodny w użyciu kartonik
Jednorazowego użytku
Niesterylna
NUMER
KATALOGOWY

RODZAJ

KOLOR

OPAKOWANIE
HANDLOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

2111		

gumki		

zielony

25 szt.

16 x 25 szt.

2112		

troki		

zielony

25 szt.

16 x 25 szt.

izolacja pacjenta
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Fartuch ochronny

Fartuch ochronny

SplashCoat Easy off

SplashCoat +

właściwości:

właściwości:

Easy Off-System dla szybkiego zdejmowania
poprzez rozerwanie
Wycięcia na palce aby chronić przed ześlizgnięciem
się rękawa
Wiązany na troki w talii
Wykonany z odpornego na krew i wirusy
materiału Splash +
Kategoria I Środków Ochrony Indywidualnej
Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC
Klasa I Dyrektywy Europejskiej dotyczącej
wyrobów medycznych 93/42/EEC
Kolor żółty
Niesterylny
NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

427		
długość: 120 cm
		szerokość: 105 cm

KOLOR
żółty

NOWOŚĆ

OPAKOWANIE
HANDLOWE
10 szt.

materiał Splash +
odporny krew i wirusy

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE
10 x 10 szt.		

Przód i rękawy wykonane z odpornego na krew
i wirusy materiału Splash +
Tył wykonany z oddychającej włókniny
Wiązany na troki w talii oraz na szyi
Rękawy długie zakończone poliestrowym mankietem
Kategoria I Środków Ochrony Indywidualnej
Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC
Klasa I Dyrektywy Europejskiej dotyczącej
wyrobów medycznych 93/42/EEC
Kolor żółty
Niesterylny

NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

KOLOR

OPAKOWANIE
HANDLOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

422Y/M		

M (110 cm)

żółty

10 szt.

10 x 10 szt.

422Y/L		

L (136 cm)

żółty

10 szt.

10 x 10 szt.

422Y/XL		

XL (140 cm)

żółty

10 szt.

10 x 10 szt.

Maska chirurgiczna

MediAntifog Excel
właściwości:

przepuszczalny dla powietrza

www.zarys.pl

izolacja pacjenta

Wykonana z trzech warstw
Posiada wkładkę modelującą na nos
Szczelne przyleganie dookoła nosa dzięki specjalnej
warstwie przylepnej
Nie zawiera lateksu
Ochrona przeciw zaparowaniu dla osób noszących okulary
Opakowanie: wygodny w użyciu kartonik
Jednorazowego użytku
Niesterylna
NUMER
KATALOGOWY

RODZAJ

KOLOR

OPAKOWANIE
HANDLOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

213		

troki

niebieski

50 szt.		

20 x 50 szt.

Maska do wysokiego ryzyka

Maska medyczna

filtrująca na twarz

z trokami lub gumkani
niejałowa

zastosowanie:

właściwości:

Maska FFP3 NR przeciw chorobom przenoszonym drogą
powietrzną, w szczególności do zastosowania medycznego.
Maska sklasyfikowana zgodnie z FFP3 klasą filtracji zapewniająca
maksymalną ochronę podczas przygotowywania cytostatyków,
kontaktu z krwią i mikroorganizmami.

Wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej
włókniny
Posiada wkładkę modelującą na nos
Skuteczność filtracji bakterii BFE >98%
Z gumkami zakładanymi na uszy lub z trokami
Zabezpiecza pole operacyjne przed zanieczyszczeniem
złuszczonym naskórkiem, owłosieniem oraz
zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową
Ochrona pacjentów przed czynnikami infekcyjnymi
z nosów i ust personelu
Opakowanie - wygodny w użytkowaniu kartonik
Umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
Jednorazowego użytku
Niesterylna

właściwości:

NUMER
KATALOGOWY

RODZAJ

KOLOR

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

BT-046-31G		

gumka

zielony		

50 szt.		

40 x 50 szt.

BT-046-32G		

troki

zielony		

50 szt.		

40 x 50 szt.

Maska o anatomicznym kształcie, z możliwością formowania
do twarzy i nosa
Składany projekt umożliwia łatwe przechowywanie
Warstwa zewnętrzna wykonana z wodoodpornej włókniny
polipropylowej. Wnętrze wykonane z miękkiej, antyalergicznej
włókniny polipropylenowej przyjaznej dla skóry
Obydwie warstwy połączone w ultradźwiękowym procesie łączenia
tkanin zapewniając trwalsze i szybsze połączenie
Dokładniejsza filtracja dzięki specjalnie skonstruowanej włókninie
w procesie melt-blown
Elastyczna bezlateksowa guma mocująca maskę wokół głowy
pokryta wysokiej jakości poliuretanem
Metalowa, modelująca wstawka pokryta polietylenem
Jednorazowego użytku
Niesterylna
Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe
NUMER
KATALOGOWY

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
HANDLOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

231		

1 szt.		

30 szt.		

12 x 30 szt.

Przed wejściem do sali z pacjentem poddanym izolacji wymagane
jest założenie środków ochrony osobistej odpowiednich do zastosowanego
typu izolacji.
Jeżeli to możliwe przed założeniem fartucha ochronnego należy zdjąć
odzież roboczą (bluza, fartuch).
Maski, czapki (jeżeli konieczne), rękawice jednorazowe są zakładane
po założeniu i zawiązaniu fartucha ochronnego.1

izolacja pacjenta

www.zarys.pl

Maska ochronna
z zaworem oddechowym

Maska ochronna
z zaworem wydechowym
i wewnętrzną pianką uszczelniającą

zastosowanie:
Maska sklasyfikowana zgodnie z klasą filtracji FFP2 zapewniająca
ochronię przed niebezpiecznymi szkodliwymi dla zdrowia
substancjami.

zastosowanie:
Filtrująca maska oddechowa do ochrony przed cząsteczkami
substancji stałych oraz przed ciekłymi aerozolami.
Może być stosowana do ochrony przed szkodliwymi dla zdrowia,
niezawierających anatoksyn toksycznych aerozoli stałych
i ciekłych.

właściwości:

właściwości:
Ergonomicznie ukształtowana
Mechanicznie odporna maska ochronna z łatwo regulowanym noskiem
Warstwa zewnętrzna składa się z wodoodpornej włókniny polipropylenowej
Środek filtrujący składa się ze specjalnej mikrofibry wytwarzanej w procesie
rozdmuchiwania
Warstwa wewnętrzna składa się z nieszkodliwej dla zdrowia, miękkiej włókniny
zgrzewanej ultradźwiękowo
Zawór - membrana z gumy syntetycznej z powłoką polipropylenową
Wyściółka noska: pianka poliuretanowa
Mocowany regulowany pasek elastyczny z pokryciem bawełnianym
Klasa ochrony FFP3 NR D; przebadano zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009
Kategoria 3: Ochrona przed śmiertelnym niebezpieczeństwem lub poważnymi
i nieodwracalnymi uszkodzeniami zdrowia
Jednorazowego użytku
Niesterylna
NUMER
KATALOGOWY

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
HANDLOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

243 SV

1 szt.		

5 szt.		

12 x 5 szt.

Maska o anatomicznym kształcie, z możliwością formowania do twarzy
Warstwa zewnętrzna wykonana z wodoodpornej włókniny - polipropylenu
Wnętrze wykonane z miękkiej, antyalergicznej włókniny polipropylenowej
przyjaznej dla skóry
Obydwie warstwy połączone w ultradźwiękowym procesie łączenia tkanin
zapewniając trwalsze i szybsze połączenie
Zawór oddechowy umożliwiający zmniejszenie oporów oddechowych
ułatwiając swobodne oddychanie, powleczony syntetyczną gumową
membraną oraz zewnętrzną warstwą polipropylenu
Filtracja jeszcze dokładniejsza dzięki specjalnie skonstruowanej w procesie
melt-blown włókninie
Elastyczna, bezlateksowa guma mocująca maskę wokół głowy pokryta
wysokiej jakości poliuretanem
Metalowa, modelująca wstawka pokryta polietylenem
Niesterylna
Pakowana pojedynczo opakowanie foliowe
NUMER
KATALOGOWY

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
HANDLOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

242 FV		

1 szt.		

20 szt.		

12 x 20 szt.

W O.I.T izolacja oddechowa (powietrzno-pyłowa) jest najczęściej stosowana
wobec chorych z gruźlicą, rzadziej z zakażeniami wirusowymi takimi jak ospa
czy odra. W tym przypadku personel przed wejściem na salę powinien założyć
maski typu N95 (FFP3), z przestrzeganiem czasu ich używania zalecanego
przez producenta.1

Strategia zapobiegania lekooporności w oddziałach intensywnej terapii. Rekomendacje profilaktyki zakażeń w oddziałach
intensywnej terapii, Praca zbiorowa, Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2013
1
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Profilaktyka ubraniowa

Półmaska filtrująca
neolutionMed
zastosowanie:
Maska FFP3 NR chroniąca przed stałymi i ciekłymi aerozolami
do stosowania w obszarze medycznym. Możliwość użytkowania
podczas pracy z lekami cytostatycznymi, stanowi barierę
podczas kontaktu z krwią oraz mikroorganizmami.

NOWOŚĆ

właściwości:
Rozkładana trzyczęściowa konstrukcja szczelnie przylega
do każdego kształtu twarzy
Wyposażona w piankę w części górnej oraz zintegrowaną kształtkę na nos
Mocowana na gumki
Duża powierzchnia filtra zapewnia doskonały rozkład cząsteczek,
a tym samym oferuje najwyższy komfort noszenia nawet
podczas długiego czasu użytkowania
Wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania
najwyższego poziomu ochrony FFP3 NR zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009
Kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej Dyrektywy Europejskiej
89/686/EEC
Maska w kolorze zielonym, gumki mocujące w kolorze niebieskim
Zastosowana barwa wyrobu zapobiega odbijaniu światła i zapewnia
komfort wzrokowy podczas pracy w sali operacyjnej
Pakowana pojedynczo, aby zapobiec zanieczyszczeniu przed aplikacją
Graficzna instrukcja użycia nadrukowana na opakowaniu jednostkowym
oraz zbiorczym
Nie zawiera lateksu
Jednorazowego użytku
Niesterylna
NUMER
KATALOGOWY

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
HANDLOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

233		

1 szt.		

40 szt.		

12 x 40 szt.

W wielu badaniach wykazano kontaminację roboczego ubrania personelu medycznego
pracującego w szpitalach. Najczęściej kontaminacji ulegają mankiety, rękawy,
kieszenie. Ubrania personelu medycznego, szczególnie oddziałów intensywnej terapii,
ulegają kontaminacji podczas odsysania wydzieliny oskrzelowej pacjenta, pielęgnacji
pacjenta z rurką tracheotomijną, zaopatrywania ran oraz żywienia przezskórną jejuno
lub duodenostomią. Zaleca się więc wdrożenie zasad polityki ubraniowej, której celem
jest ograniczenie rozprzestrzeniania drobnoustrojów chorobotwórczych poprzez
ubrania personelu medycznego. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się postępowanie
analogiczne jak na bloku operacyjnym tj. zakładanie każdorazowo nowego kompletu
ubrania z krótkim rękawkiem przy rozpoczęciu dnia pracy lub dyżuru i wymiana w ciągu
dnia na czyste w razie potrzeby.

NOWOŚĆ
ubrania operacyjne
z miękkiej włókniny

Ubrania operacyjne z miękkiej włókniny
Bluza operacyjna z długim rękawem

Bluza operacyjna z krótkim rękawem

włókninowa, niejałowa

włókninowa, niejałowa
właściwości:

właściwości:

Wykonana z miękkiej włókniny o gramaturze 47 g/m²
Rękaw krótki zakończony mankietem
Zapinana na 2 napy na ramieniu
3 duże kieszenie
Wycięcie pod szyją okrągłe zakończone białą lamówką
Kolor niebieski
Jednorazowego użytku

Wykonana z miękkiej włókniny o gramaturze 47 g/m²
Rękaw długi zakończony mankietem
2 duże kieszenie
Zapinana na napy
Kolor niebieski
Jednorazowego użytku
NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

BT-018-O47B1-S-SOFT3

S

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-O47B2-M-SOFT3

M

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-O47B3-L-SOFT3

L

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-O47B4-XL-SOFT3

XL

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-O47B5-XXL-SOFT3

XXL

1 szt.		

50 x 1 szt.

NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

BT-018-S47B1-S-SOFT1

S

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-S47B2-M-SOFT1

M

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-S47B3-L-SOFT1

L

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-S47B4-XL-SOFT1

XL

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-S47B5-XXL-SOFT1

XXL

1 szt.		

50 x 1 szt.

Spodnie operacyjne wiązane

Bluza operacyjna z krótkim rękawem

włókninowe, niejałowe

włókninowa, niejałowa

właściwości:

właściwości:

Wykonane z miękkiej włókniny o gramaturze 47 g/m²
Wiązane w pasie
1 duża kieszeń zapinana na nap
Kolor niebieski
Jednorazowego użytku
NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

BT-018-T47B0-XS-SOFT1

XS

1 szt.		

50 x 1 szt.

NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

BT-018-T47B1-S-SOFT1

S

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-S47B0-XS-SOFT2

XS

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-T47B2-M-SOFT1

M

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-S47B1-S-SOFT2

S

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-T47B3-L-SOFT1

L

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-S47B2-M-SOFT2

M

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-T47B4-XL-SOFT1

XL

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-S47B3-L-SOFT2

L

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-T47B5-XXL-SOFT1

XXL

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-S47B4-XL-SOFT2

XL

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-T47B6-XXXL-SOFT1

XXXL

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-S47B5-XXL-SOFT2

XXL

1 szt.		

50 x 1 szt.

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-S47B4-XXXL-SOFT2

XXXL

1 szt.		

50 x 1 szt.

1 szt.		

50 x 1 szt.

BT-018-T47B7-XXXXL-SOFT1 XXXXL

OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

Wykonana z miękkiej włókniny o gramaturze 47 g/m²
Rękaw krótki
3 duże kieszenie
Zapinana na nap przy szyi
Kolor niebieski
Jednorazowego użytku

BT-018-S47B5-XXXXL-SOFT2 XXXXL

www.zarys.pl
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OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

podkład na stół operacyjny
Podkład na stół operacyjny umożliwiający przenoszenie pacjenta dzięki niezwykłej
wytrzymałości materiału. Idealne rozwiązanie w codziennej pracy na bloku operacyjnym.
proste oraz wszechstronne rozwiązanie w codziennej pracy szpitala

Oddychający
materiał

pe

zastosowanie: chirurgia, neurochirurgia, ginekologia, ortopedia,
urologia, oddziały ratunkowe i wiele innych

lna
cja

sprawia, że wymagająca praca w salach operacyjnych jest łatwiejsza

aby wysoka jakość stała się standardem

ta

zwiększa ochronę pacjenta oraz personelu przed zanieczyszczeniem

ia łatwy transp
żliw
ort
mo
pa
u
c
il ą

jen

krew oraz inne płyny zostają wchłonięte oraz bezpiecznie
zamknięte w rdzeniu dzięki opatentowanemu absorbentowi
SuperCore®
zapewnia pacjentowi suche środowisko oraz zapobiega
przedostaniu się płynów na podłogę

twa wzmoc
nio
wars
na
fo

mocna i odporna na rozerwania konstrukcja umożliwia bezpieczne
przenoszenie pacjentów

s

zalety produktu:

Rozmiar całkowity:

210cm x 80cm

Powierzchnia chłonna:

oszczędność

ekonomiczne rozwiązanie

wielofunkcyjność

jeden produkt o szerokiej
skali zastosowań

lepsza ochrona

200cm x 60cm

poprawa poziomu higieny
w salach operacyjnych

Warstwa wierzchnia, z którą kontakt
ma pacjent, wykonana z gładkiej
i delikatnej dla skóry włókniny PP.

mniej odpadów

pacjent może być przenoszony
oraz zabezpieczony podczas operacji
z użyciem jednego produktu

Powierzchnia chłonna wzmocniona folią odporną
na rozdarcia, umożliwiającą transport pacjenta o
wadze do 150 kg. Marginesy z dwóch stron podkładu
zapewniają pewny chwyt podczas przenoszenia.

dzięki wiązaniu bakterii*

Hydrofobowa, oddychająca warstwa spodnia
spełnia funkcję bariery dla drobnoustrojów.

NUMER
KATALOGOWY

ROZMIAR

OPTA210080010-CPBTBS-638

210 x 80 cm

WKŁAD
CHŁONNY

OPAKOWANIE

200 x 60 cm

12 x 20 szt.

możliwość
przenoszenia do

150 kg

siła praktycznych rozwiązań

Opatentowany absorbent SuperCore®
zatrzymuje płyny oraz redukuje zapach.

notatki
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