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Tento materiál je určen pouze pro odborníky ve smyslu zákona o regulaci reklamy.* Jeho šíření mezi širokou veřejnost je zakázáno. 
* § 2a zákona č. 40/1995 Sb. se jedná o osoby oprávněné tyto zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat.



Společnost HARTMANN – RICO a.s. vznikla v roce 1991 spojením úspěšného výrobce vaty, obvazového materiálu a hygienických potřeb Rico 
(firma založena jako Richter&Compagnon r. 1891 v Chomutově) a předního světového výrobce zdravotnických a hygienických výrobků, firmy  
PAUL HARTMANN (založena r. 1818 v Heidenheimu). Tímto krokem se společnost zároveň stala součástí silné mezinárodní skupiny HARTMANN.

Na území České republiky provozujeme čtyři výrobní závody. Výrobní program jednorázových operačních roušek a setů je soustředěn do dvou 
závodů ve Veverské Bítýšce. Na sterilní zákrokové sety MediSet, jednorázové kovové operační nástroje Peha-Instrument, balení operačních 
rukavic, sádrová obinadla a gázové produkty se specializuje závod ve Chvalkovicích. Komponenty pro finální kompletaci jednorázových operačních 
setů vyrábí závod v Havlíčkově Brodě.

Díky naší profesionalitě, partnerskému přístupu a nadšení pro práci, kterou děláme, zaujímáme v České republice dlouhodobě pozici předního 
výrobce a distributora zdravotnických prostředků a zároveň význačného exportéra.

O nás

Tento materiál je určen pouze pro odborníky ve smyslu zákona o regulaci reklamy.* Jeho šíření mezi širokou veřejnost je zakázáno. 
* § 2a zákona č. 40/1995 Sb. se jedná o osoby oprávněné tyto zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat.
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1818
Společnost založena  
jako přádelna.

Ludwig von Hartmann

1843
Společnost přebírá  
Paul Hartmann.

1919
Začíná výroba náplastí a mastí.

1938
Poprvé logo v podobě 
modrého oválu.

První mastné tyly 
pro bezbolestnou 
výměnu obvazů.

1965
Nový stupeň bezpečnosti na 
operačních sálech díky x-ray 
detekovatelným vláknům.

70. léta 20. stol.
Zaměřujeme se na problematiku inkontinence.

Jednorázové chirurgické roušky Folioplast dále 
snižují rizika na operačních sálech.

70. léta 19. stol.
Vědecké průlomy 
nastartovaly výrobu  
antiseptického krytí 
a chirurgických roušek.

1991
Vznik  
HARTMANN-RICO a.s.

1993–1994
Uvedení  
produktových  
řad MoliCare  
a Menalind jako  
řešení péče  
o inkontinentní  
pacienty.

Victor von Bruns

Joseph Lister

„I přes poptávku po levném obvazovém materiálu, jehož vlastnosti se  
zřídka pojí s kvalitou a spolehlivostí, mým dlouhodobým zájmem zůstává  
dodávat jen to nejlepší.“  Paul Hartmann, 1885

Posouváme hranice péče o zdraví.
Úspěšně. Již více než 200 let.
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2011
HARTMANN  
vstupuje na trh  
s novým systémem  
pro podtlakovou terapii 
VIVANO.

2009
Uvedení nových jednorázových 
kovových chirurgických nástrojů  
Peha-Instrument.

1997
Představení produktů 
vlhkého krytí ran včetně 
uvedení unikátního produktu 
TenderWet.

2008
Rozšíření portfolia HARTMANN 
o produkty pro dezinfekci.

Kneipp se stává 100% 
dceřinou společností 
PAUL HARTMANN AG.

2014
Nový branding značky 
HARTMANN v čele 
s novým sloganem O krok 
dál pro zdraví  
– slogan se mění  
po 75 letech!

Představení systému 
HydroTerapie znamená 
výrazně jednodušší 
a efektivnější  
léčbu ran.

2016
Představujeme zcela novou 
kategorii produktů, domácí testy 
Veroval, a umožňujeme tak 
přesunout více péče o zdraví 
do pohodlí a klidu vlastního 
domova.

Významné usnadnění práce 
pečovatelům díky inovaci plenkových 
kalhotek MoliCare Elastic.
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A jdeme dál…

Anatomicky tvarované diskrétní 
kalhotky pro střední a těžký únik moči 
vyvinuté speciálně pro ženy i muže 
MoliCare Lady a Men Pants.

2017
Skupina HARTMANN dokončila 
akvizici společnosti Lindor, přední 
značky pro inkontinenční prostředky 
ve Španělsku a Portugalsku.

2018
Uvedení nové  
řady produktů  
pro sportovce  
Cosmos Active.

Uvádíme řadu inteligentních přístrojů  
Veroval osobní diagnostiky  
s platformou Veroval medi.connect.

2019
Uvedení dalších novinek 
v produktovém portfoliu.
Jednorázové oblečení na operační 
sály Foliodress Suit Comfort.

Akvizice části společnosti 
Safran - rozšíření portfolia 
krytí ran o silikonová krytí.
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Náš společný cíl:

INFEKCE NESMÍ 
MÍT SEBEMENŠÍ 
ŠANCI
Každý den, každou minutu, kdekoliv

missionprevention.cz
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MISSION: INFECTION
PREVENTION

Náš společný cíl:

1 2 3Infekce spojené se 
zdravotní péčí významně 
komplikují proces léčby 
a mohou vyústit i v život 
ohrožující stav pacienta.

Infekcí se v nemocnicích 
nakazí až 8 % 
hospitalizovaných  
pacientů.

Díky účinným řešením 
prevence infekcí v oblastech 
hojení ran, prevence rizik 
a dezinfekce výrazně 
zvyšujeme bezpečnost  
a efektivitu zdravotní péče jak 
pro zdravotníky,  
tak pro pacienty.
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Kneipp Sada sprchových gelů ..............................................................163
Kneipp Sprchová pěna Goodbye Stress ..............................................158
Kneipp Sprchový balzám Pupalka ........................................................159
Kneipp sprchový gel Dobrá nálada ......................................................155
Kneipp Sprchový gel Goodbye stress ..................................................158
Kneipp sprchový gel Levandulové snění ..............................................155
Kneipp Sprchový gel Mandlové květy ..................................................155
Kneipp sprchový gel Osvěžení..............................................................155
Kneipp sprchový gel Pánská záležitost ...............................................154
Kneipp sprchový gel Radost ze života .................................................155
Kneipp sprchový gel Ranní budíček .....................................................154
Kneipp sůl do koupele Dokonalý odpočinek .......................................153
Kneipp Sůl do koupele Goodbye Stress ...............................................158
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Kneipp sůl do koupele Levandulové snění ..........................................153
Kneipp sůl do koupele Nachlazení .......................................................153
Kneipp Sůl do koupele na chodidla ......................................................161
Kneipp sůl do koupele Svaly a klouby ..................................................153
Kneipp sůl do koupele Třešňový květ ..................................................153
Kneipp Šumivé tablety na podporu odvodnění....................................165
Kneipp Tělové mléko Goodbye stress ..................................................158
Kneipp Tělové mléko Pupalka + 10% urea ...........................................159
Kneipp Tělový olej Pupalka ...................................................................159
Kneipp Třezalka .....................................................................................164
Kohrsolin FF ..........................................................................................123
Korsolex basic .......................................................................................120
Korsolex PAA .........................................................................................120
Korsolex PAA test .................................................................................120
Krém na ruce Hebké ve vteřině ............................................................156
Krém na ruce Třešňový květ .................................................................156
M
Manusept basic .....................................................................................117
Medicomp................................................................................................ 38
Medicomp Drain ...................................................................................... 38
MediSet – Dialýza set ...........................................................................111
MediSet – Dialýza set II ........................................................................111
MediSet – Dialýza Set III .......................................................................111
MediSet – Dialýza Set V .......................................................................111
MediSet – Dialýza Set VIII ....................................................................111
MediSet – Dialýza set XV .....................................................................111
MediSet pro anestezii I .........................................................................109
MediSet pro anestezii III .......................................................................109
MediSet pro ARO (epidurální) ...............................................................109
MediSet pro centrální žilní katetrizaci .................................................108
MediSet pro centrální žilní katetrizaci – Basic ....................................108
MediSet pro jednorázovou močovou katetrizaci ................................107
MediSet pro malé chirurgické výkony ..................................................110
MediSet pro močovou katetrizaci Permanent .....................................107
MediSet pro odstranění stehů ..............................................................110

MediSet pro suchý převaz rány ............................................................110
MediSet pro šití ran ...............................................................................110
Mikrobac forte .......................................................................................123
Mikrobac Tissues ..................................................................................121
Mikrobac Virucidal Tissues ..................................................................121
Miska 1 000 ml ......................................................................................112
Miska 60 ml ...........................................................................................112
Miska 120 ml .........................................................................................112
Miska 150 ml .........................................................................................112
Miska 250 ml .........................................................................................112
Miska 500 ml .........................................................................................112
MoliCare Bed Mat 5 kapek ...................................................................140
MoliCare Bed Mat 7 kapek ...................................................................140
MoliCare Bed Mat 8 kapek ...................................................................140
MoliCare Elastic 6 kapek ......................................................................136
MoliCare Elastic 8 kapek ......................................................................136
MoliCare Elastic 9 kapek ......................................................................136
MoliCare Elastic 10 kapek ....................................................................136
MoliCare Fixpants .................................................................................139
MoliCare Form .......................................................................................138
MoliCare Lady .......................................................................................131
MoliCare Lady Pants 5 kapek ...............................................................134
MoliCare Lady Pants 7 kapek ...............................................................134
MoliCare Men ........................................................................................132
MoliCare Men Pants 5 kapek ...............................................................134
MoliCare Men Pants 7 kapek ...............................................................134
MoliCare Mobile 5 kapek ......................................................................135
MoliCare Mobile 6 kapek ......................................................................135
MoliCare Mobile 8 kapek ......................................................................135
MoliCare Mobile 10 kapek ....................................................................135
MoliCare Pad .........................................................................................133
MoliCare Premium 6 kapek ..................................................................137
MoliCare Premium 8 kapek ..................................................................137
MoliCare Premium 9 kapek ..................................................................137
MoliCare Premium Fixpants .................................................................139
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MoliCare Rectangular ...........................................................................140
MoliCare Skin Čisticí pěna ....................................................................141
MoliCare Skin Hygienické ubrousky.....................................................141
MoliCare Skin Krém na ruce .................................................................142
MoliCare Skin Masážní gel ...................................................................142
MoliCare Skin Mycí emulze ..................................................................141
MoliCare Skin Napuštěné mycí žínky ..................................................141
MoliCare Skin Ochranná pěna na pokožku ..........................................143
MoliCare Skin Ochranný krém se zinkem ............................................143
MoliCare Skin Ochranný olej ve spreji ..................................................143
MoliCare Skin Ošetřující olej ................................................................142
MoliCare Skin Ošetřující přísada do koupele ......................................141
MoliCare Skin Šampon .........................................................................141
MoliCare Skin Tělové mléko .................................................................142
MoliCare Skin Vlhké ošetřující utěrky ..................................................141
N
Náhradní pumpička pro RX5 Touchless ..............................................125
Nálevka na kanystry ..............................................................................127
Nova 1 ....................................................................................................197
Nova 1 Closed .......................................................................................194
Nova 1 Urostomy X3 .............................................................................201
Nova 2 ....................................................................................................198
Nova 2 Closed .......................................................................................194
Nova 2 podložky ....................................................................................202
Nova 2 Urostomy ..................................................................................201
NovaLife 1 Closed .................................................................................194
NovaLife 1 Open ....................................................................................197
NovaLife 2 Closed .................................................................................194
NovaLife 2 Open ....................................................................................198
NovaLife 2 podložky .............................................................................202
O
Obinadlo hydrofilní .................................................................................. 47
Obinadlo hydrofilní elastické .................................................................. 48
Obinadlo hydrofilní škrobené ................................................................. 47
Obvaz hotový ........................................................................................... 43

Obvazové svorky ..................................................................................... 47
Odkapávací miska pro Eurodržák pro Sterillium .................................125
Odkapávací miska pro RX5 Touchless ................................................125
Odkapávač pro Eurospender 1 plus .....................................................127
Odkapávač pro Eurospender 1 plus Touchless ...................................127
Odměrka ................................................................................................127
Odstraňovač kožních svorek ................................................................112
Omnifilm .................................................................................................. 64
Omnifix Elastic ........................................................................................ 66
Omniplast ................................................................................................ 62
Omnipor ................................................................................................... 63
Omnisilk ................................................................................................... 65
Omnistrip ................................................................................................. 67
Omnitape ................................................................................................. 68
Otvírač kanystrů ....................................................................................127
P
Pagasling ................................................................................................. 41
Pagavit ...................................................................................................148
Peha-basic .............................................................................................102
Peha-fix .................................................................................................... 46
Peha-fresh .............................................................................................148
Peha-haft ................................................................................................. 49
Peha-haft Color ....................................................................................... 49
Peha-instrument – Doplňky ..................................................................106
Peha-instrument – Chirurgické nůžky..................................................106
Peha-instrument – Jehelce ..................................................................106
Peha-instrument – Pinzety ...................................................................106
Peha-instrument – Svorky ....................................................................106
Peha-isoprene .......................................................................................103
Peha-micron ..........................................................................................103
Peha-neon ..............................................................................................103
Peha – nůž na stehy .............................................................................112
Peha – plastová pinzeta .......................................................................112
Peha-profile ...........................................................................................101
Peha-shield ............................................................................................103
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Peha-soft nitrile .....................................................................................176
Peha-soft nitrile fino..............................................................................176
Peha-soft nitrile guard ..........................................................................176
Peha-soft nitrile sterile ..........................................................................176
Peha-soft nitrile white ...........................................................................176
Peha-soft powderfree ...........................................................................177
Peha-soft syntex, powderfree ..............................................................177
Peha-soft vinyl .......................................................................................177
Peha-taft ................................................................................................101
Peha-taft Classic pf ..............................................................................100
Peha-underglove LATEX .......................................................................102
Peha-underglove LATEXFREE...............................................................102
Pehazell Clean ......................................................................................... 83
PermaFoam Classic ................................................................................ 30
PermaFoam Classic Border ................................................................... 30
Plastová ústní lžička .............................................................................112
Plastový peán dlouhý ............................................................................112
Pruban ..................................................................................................... 51
Pumpička náhradní do Eurospenderu 1 plus ......................................127
Pur-Zellin .................................................................................................. 45
Pütterbinde .............................................................................................. 58
Pütter-Verband ........................................................................................ 58
R
RespoSorb Super .................................................................................... 33
Ria Classic .............................................................................................168
Ria Slip ...................................................................................................169
Ria tampony ..........................................................................................169
Ria tampony Organic ............................................................................169
Ria tampony Sport ................................................................................169
Ria Ultra .................................................................................................168
Rolta-soft ................................................................................................. 61
S
Safix plus ...............................................................................................175
Safix plus Longety .................................................................................175
Samu Midi – vložky porodnické ...........................................................167

Samu Mini – vložky porodnické ...........................................................167
SicSac ....................................................................................................148
Soft-Zellin ................................................................................................ 44
Sorbalgon ................................................................................................ 25
Sorbalgon T ............................................................................................. 25
Stellisept med........................................................................................119
Stellisept med gloves ............................................................................119
Stellisept med – s pumpičkou .............................................................119
Sterillium ................................................................................................117
Sterillium classic pure ..........................................................................117
Sterillium Gel pure .................................................................................117
Sterillium med .......................................................................................117
Sterillium Tissue ....................................................................................117
Sterilux ES ................................................................................................ 37
Stülpa ....................................................................................................... 50
T
Tampon z gázy ........................................................................................ 41
Telacomp ...............................................................................................105
Telaprep .................................................................................................105
Telasling ................................................................................................105
Telasorb .................................................................................................104
Thermoval baby .....................................................................................186
Thermoval kids ......................................................................................187
Thermoval kids flex ...............................................................................187
Thermoval rapid ....................................................................................188
Thermoval standard ..............................................................................188
Tyčinka s houbou ..................................................................................112
U
Univerzální pistolový rozprašovač na láhve.........................................127
V
ValaClean ...............................................................................................144
ValaClean box........................................................................................144
ValaComfort ..........................................................................................147
ValaFit ....................................................................................................145
Valachauss S .........................................................................................178
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ValaProtect ............................................................................................146
Varolast .................................................................................................... 60
Vata obvazová skládaná .......................................................................171
Vatové tyčinky ...............................................................................112, 148
Verba ........................................................................................................ 54
Veroval compact ...................................................................................183
Veroval duo control ...............................................................................181
Veroval – Chlamydie .............................................................................192
Veroval infračervený dotykový teploměr .............................................185
Veroval inteligentní osobní váha ..........................................................184
Veroval – Mužská plodnost ..................................................................192
Veroval – Nedostatek železa ...............................................................190
Veroval – Nesnášenlivost lepku ...........................................................191
Veroval pažní tlakoměr .........................................................................182
Veroval – Pomohou Vám k léčení antibiotika? ...................................189
Veroval – Prevence žaludečních onemocnění ....................................191
Veroval sada ochranných krytů ............................................................185
Veroval tlakoměr s EKG ........................................................................180
Veroval – Zánět močových cest ...........................................................190
Veroval zápěstní tlakoměr ....................................................................182
VivanoMed ............................................................................................... 35
VivanoMed bílá pěna .............................................................................. 36
VivanoMed Gel Strip ............................................................................... 36
VivanoMed set břišní krytí ...................................................................... 36
VivanoMed set kruhové krytí .................................................................. 36
VivanoMed set krytí ................................................................................ 36
VivanoMed set tenké krytí ...................................................................... 36
VivanoTec port ........................................................................................ 35
VivanoTec Pro ......................................................................................... 35
VivanoTec sběrná nádoba ...................................................................... 35
VivanoTec Y-Connector .......................................................................... 35
Vložky porodnické .................................................................................167
Z
Zetuvit ...................................................................................................... 39





Ošetřování ran



21

Každá rána je potenciální vstupní branou pro infekci. Účinnou prevencí infekce  
je udržení rány v průběhu procesu hojení ve vlhkém prostředí. 

Systém HydroTerapie® je jednoduchým a efektivním řešením vhodným pro většinu 
akutních i chronických ran, které urychluje hojení a zároveň zvyšuje komfort 
pacienta díky bezbolestnosti a nižší frekvenci převazů. 

Více z nabídky vlhkého krytí ran na str. 15–26 nebo na www.lecbarany.cz.

missionprevention.cz 

Náš společný cíl:

INFEKCE NESMÍ MÍT  
SEBEMENŠÍ ŠANCI
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Atrauman Ag®

Nepřilnavé bariérové sterilní krytí s obsahem stříbra 

Charakteristika
•  Je bariérové krytí obsahující stříbro.
•  Je tenké, lehké krytí a lze je jednoduše stříhat.
•  Zajišťuje těsný kontakt s celou spodinou rány.
•  Podporuje klidný proces hojení.
•  Preventivně zamezuje maceraci ochranou a péčí o okolní pokožku.
•  Umožňuje bezbolestnou výměnu krytí minimální adhezí k ráně.
•  Umožňuje jednoduchou volbu dalšího krytí na ránu, neboť může být 

kombinován se všemi typy absorpčního krytí.
•  Může být kombinován se systémem Vivano® pro podtlakovou  

terapii ran.
• Šetří čas díky jednoduché manipulaci.
•  Je cenově výhodný, protože může být kombinován i s tradičním  

sekundárním krytím ran.
•  Sterilní.

Fáze hojení rány
Čisticí fáze.

Typy rány
Chronická i akutní, infikovaná, secernující, povleklá, hluboká.

Výměna obvazu
Doba použití jednoho krytí nesmí překročit sedm dnů.

Sekundární krytí
•  Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
•  Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundární fixace
•  Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
•  Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).
•  Fixační obinadlo (např. Peha-crepp).

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

zatavený jednotlivě velikost číslo  
výrobku

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka

Atrauman Ag 5 × 5 cm 499 571 5001088 Z bal. à 10 ks
10 × 10 cm 499 573 5001085 Z bal. à 10 ks
10 × 20 cm 499 575 5010855 Z bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.
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Zpět na Obsah



24

HydroClean®, HydroClean® Cavity
Krytí na rány pro interaktivní terapii v mokrém prostředí

Charakteristika
•   Savý polštářek ze superabsorpčního polyakrylátu s vyplachovacím účinkem 

se aktivuje Ringerovým roztokem, který je průběžně uvolňován do rány. Savé 
tělísko současně absorbuje zbytek odumřelých buněk, choroboplodných 
zárodků a toxinů, které již zpátky do rány nepustí. HydroClean také výrazně 
podporuje tvorbu granulační tkáně.

•   Rychlé a efektivní vyčištění rány díky vyplachovacímu účinku odlučuje 
nekrózu.

•   Podpora granulační tkáně – aktivním čisticím procesem se aktivují vlastní 
mechanismy organismu: do oblasti rány migrují buňky, regenerují se v ní cévy.

•   Zastavuje sekreci.
•   Vysoká schopnost absorpce i při souběžné kompresivní terapii.
•   Sterilní.

Fáze hojení rány
 Čisticí fáze, granulační fáze.

Typ rány
Chronická, infikovaná i neinfikovaná, suchá, secernující, povleklá, nekrotická, 
hluboká, zapáchající, komplikované rány.

Cíl léčby
•   Rychlé aktivní čištění rány.
•   Podpora proliferace buněk.
•   Podpora granulace.

Sekundární krytí
•   Kompres s vysokou sací schopností (Zetuvit nebo RespoSorb Super).
•   Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
•   Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundární fixace
•   Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
•   Transparentní film (např. Hydrofilm).
•   Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

Typy produktu
HydroClean – savý polštářek aktivovaný Ringerovým roztokem k přímému užití.
HydroClean Cavity – savý oboustranný polštářek aktivovaný Ringerovým 
roztokem k přímému použití.

velikost číslo  
výrobku

SÚKL  
kód

fakturační 
jednotka 

HydroClean
předaktivovaný  
superabsorpční krytí

∅ 5,5 cm 609 224 5010618 Z bal. à 10 ks
4 × 8 cm 609 222 5010617 Z bal. à 10 ks

7,5 × 7,5 cm 609 226 5010619 Z bal. à 10 ks
10 × 10 cm 609 228 5010620 Z bal. à 10 ks

8 × 14 cm 609 230 5010621 Z bal. à 10 ks
10 × 17 cm 609 232 5010622 Z bal. à 10 ks

HydroClean Cavity
čistící krytí aktivní

∅ 4 cm 609 002 5012442 Z bal. à 10 ks
∅ 5,5 cm 609 006 5012450 Z bal. à 10 ks
4 × 8 cm 609 004 5012452 Z bal. à 10 ks

7,5 × 7,5 cm 609 008 5012453 Z bal. à 10 ks
10 × 10 cm 609 012 5012451 Z bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

Zpět na Obsah
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Sorbalgon®
Alginátové krytí

Charakteristika
•  Alginátové krytí je vyrobeno z mořských řas, které jsou bohaté na algináty 

(polymery s obsahem organických kyselin).
•  Výborný čisticí efekt – vlákna alginátu se se sekretem rány změní v gel 

s vlastnostmi vlhkého krytí; současně se sekretem z rány nasávají algináty 
zbytky odumřelých buněk, bakterií, hnisu a uzavírají je do vznikajícího gelu.

•  Řešení pro hluboké a těžko dostupné rány.
•  Přeměnou v gel splňuje vlastnosti vlhkého krytí.
•  Výborný pro kombinaci s dalším krytím (PermaFoam).
•  Sterilní. 

Fáze hojení rány
 Čisticí fáze, granulační fáze.

Typ rány
Akutní i chronická, infikovaná i neinfikovaná, hluboká, podminovaná, rozeklaná, 
s mírnou až silnou sekrecí či krvácením.

Cíl léčby
•  Rychlé čištění rány.
•  Zabránění vysychání, udržení elastičnosti plochy a okrajů rány.
•  Podpora granulace.

Výměna obvazu
 Po úplné přeměně vláken na gelovitou hmotu.

Sekundární krytí
•  Kompres s vysokou sací schopností (Zetuvit, RespoSorb Super).
•  Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
•  Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundární fixace
•  Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
•  Transparentní film (např. Hydrofilm).
•  Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

Typy produktu
Sorbalgon 
Sorbalgon T – tamponádní proužky určené speciálně pro úzké píštělové chodby.

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.
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sterilní kalciumalginátové  
kompresy, zataveno jednotlivě 

velikost číslo  
výrobku

SÚKL  
kód

fakturační 
jednotka 

Sorbalgon
kompresy

5 × 5 cm 999 598 5001120 Z bal. à 10 ks
10 × 10 cm 999 595 5001119 Z bal. à 10 ks

Sorbalgon T
tamponádní proužky

2 g / 30 cm 999 592 5001111 Z bal. à 5 ks

Zpět na Obsah
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HydroTac® Transparent
Hydrogelové krytí s technologií AquaClear

Charakteristika
•  Transparentní obvaz s vysokým obsahem vody (60 %).
•  Vrchní vrstvu tvoří čirý polyuretan s mřížkou; gel se skládá z hydrofilních 

polyuretanových polymerů obsahujících izotonický roztok; tloušťka fólie 
1,5–2 mm.

•  AquaClear technologie umožňuje dlouhotrvající a rovnoměrný přísun vlhkosti 
do rány; příjem a uzavření sekretu.

•  Rychlá aplikace, chladicí efekt.
•  Monitorování rány díky transparentnosti.
•  Snímatelná dokumentační fólie.
•  Sterilní.

Fáze hojení rány
Granulační a epitelizační fáze.

Typ rány
•  Akutní i chronická; neinfikovaná; suchá.
•  Popáleniny, odřeniny, kožní štěpy.

Cíl léčby
•  Okamžité vytvoření vlhkého prostředí v ráně.
•  Ochrana, urychlování a povzbuzení granulace  

a epitelizace.
•  Zabránění srůstům a traumatizaci rány.

Výměna obvazu
 Při slábnoucí sekreci lze na ráně ponechat až 7 dní.

Sekundární fixace
•  Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
•  Transparentní film (např. Hydrofilm).
•  Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

Typy produktu
HydroTac Transparent – bez samolepicího okraje.
HydroTac Transparent Comfort – se samolepicím okrajem.

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

vnitřní  
rozměr

vnější  
rozměr 

číslo  
výrobku

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

HydroTac Transparent
hydrogelové krytí

5 × 7,5 cm 685 905 5012454 Z bal. à 10 ks
10 × 10 cm 685 906 5012455 Z bal. à 10 ks
10 × 20 cm 685 907 5012456 Z bal. à 10 ks
20 × 20 cm 685 908 5012457 Z bal. à 10 ks

HydroTac Transparent Comfort
hydrogelové krytí s lepícím okrajem

4 × 4 cm 8 × 8 cm 685 925 5012458 Z bal. à 10 ks
8 × 8 cm 12,5 × 12,5 cm 685 926 5012459 Z bal. à 10 ks

5,5 × 15,5 cm 10 × 20 cm 685 927 5012460 Z bal. à 10 ks
2,5 × 6 cm 6,5 × 10 cm 685 928 5012461 Z bal. à 10 ks

Zpět na Obsah
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Hydrosorb® Gel
Amorfní gel na vodní bázi

Charakteristika
•  Amorfní gel na vodní bázi, který se používá na léčbu téměř suchých 

chronických ran. Průhledný gel podporuje odstranění nekrózy.
•  Gel umožňuje rychlé čištění rány díky svému hydroaktivnímu účinku.
•  Objem rány a množství gelu, který zbývá, lze určit přesně pomocí dvou 

stupnic.
•  Lze kombinovat se všemi druhy krytí na rány.
•  Gel obsahuje Ringerův roztok, který rehydratuje a dodává do rány důležité 

ionty.
•  Na infikovanou ránu lze použít pouze pod dohledem lékaře.

Fáze hojení rány
 Čisticí a granulační fáze.

Typ rány
Chronická, akutní, infikovaná i neinfikovaná, suchá, nekrotická, hluboká.

Výměna obvazu
 Lze na ráně ponechat až 3 dny.

Sekundární fixace
 Transparentní film (např. Hydrofilm).

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

O
še

tř
ov

án
í  

ra
n

sterilní hydrogelové krytí velikost číslo  
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka

Hydrosorb Gel 15 g 900 844 5001078 Z bal. à 10 ks
15 g 703 132 5001080 Z bal. à 1 ks

Zpět na Obsah
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Hydrocoll®
Hydrokoloidní krytí

Charakteristika
•  Přilnavý savý hydrokoloidní obvaz s polopropustnou vrstvou z polyuretanu.
•  Při absorpci exsudátu z rány dochází k tvorbě gelu, který vytváří vlhké 

prostředí v ráně.
•  Nepropustný pro choroboplodné zárodky díky polyuretanové vrstvě.
•  Podporuje granulaci a epitelizaci vytvářením vlhkého prostředí díky přeměně 

exsudátu v gel.
•  Pojímá sekret z rány a bezpečně jej do sebe uzavírá.
•  Možnost sprchování.
•  Sterilní verze.

Fáze hojení rány
Granulační a epitelizační fáze.

Typ rány
•  Akutní i chronická; neinfikovaná; špatná tendence hojení;  

menší sekrece.
•  Dlouhotrvající výstavba granulační tkáně; minimum povlaků.

Cíl léčby
•  Dočištění rány.
•  Podpora granulace a epitelizace, podpora aktivace buněk.
•  Udržování elastičnosti a vlhkosti rány.

Výměna obvazu
Na ráně lze ponechat 7 dnů; indikací k výměně je vytvoření puchýře a viditelné 
zbarvení obvazu.

Typy produktu
Hydrocoll thin – tenčí verze vhodná na méně secernující rány,  
může se stříhat; vhodný pod kompresivní punčochy.
Hydrocoll sacral – speciální tvar k ošetření v sakrální oblasti.
Hydrocoll concave – speciální tvar k ošetření na patě a lokti.

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

sterilní hydrokoloidní obvaz velikost číslo 
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

Hydrocoll 5 × 5 cm 900 740 5001105 Z bal. à 10 ks
7,5 × 7,5 cm 900 742 5001104 Z bal. à 10 ks
10 × 10 cm 900 744 5001103 Z bal. à 10 ks
15 × 15 cm 900 748 bal. à 5 ks
20 × 20 cm 900 749 bal. à 5 ks

Hydrocoll thin 7,5 × 7,5 cm 900 757 5001099 Z bal. à 10 ks
10 × 10 cm 900 758 5001098 Z bal. à 10 ks
15 × 15 cm 900 760 bal. à 5 ks

Hydrocoll sacral 12 × 18 cm 900 755 bal. à 5 ks
Hydrocoll concave 8 × 12 cm 900 756 5001101 Z bal. à 10 ks

Zpět na Obsah
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HydroTac®
Aktivní polyuretanové krytí s hydrogelem

Charakteristika
•  Dvojí účinek – absorpce a hydratace – efektivně podporuje přirozené procesy 

hojení.
•  Hydrogel (obsahuje až 60 % vody) s technologií AquaClear ránu aktivně 

hydratuje.
•  Polyuretanová pěna účinně absorbuje exsudát a uzamyká ho uvnitř materiálu 

– brání tak vzniku macerací a podporuje proces granulace.
•  Vytváří v ráně optimální vlhké prostředí, zvyšuje koncentraci růstových faktorů 

v ráně, a přispívá tak k výrazně rychlejšímu zacelování ran ve fázi epitelizace.
•  Povrch krytí tvoří tenký polyuretanový film, který brání sekundární infekci,  

ale je prostupný pro kyslík a vodní páry.
•  Díky vysoké absorpci a retenci exsudátu je účinný i pod tlakem kompresivní 

terapie.
• Výměna krytí je bezpečná a atraumatická.
• Sterilní.

Fáze hojení rány
Granulační a epitelizační fáze.

Typ rány
•  Pro suché a mírně nebo středně secernující rány.
•  Neinfikované a povrchové rány.

Sekundární fixace
•  Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic, Omnipor).
•  Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

Typy produktu
HydroTac – bez lepicího okraje.
HydroTac comfort – s lepicím okrajem.
HydroTac Concave
HydroTac Sacral

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

O
še

tř
ov

án
í  

ra
n

pěnový  
polyuretanový obvaz 

vnitřní  
rozměr

vnější  
rozměr

číslo 
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

HydroTac 
bez lepicího okraje

12,5 × 12,5 cm 685 837 5010604 Z bal. à 10 ks
10 × 20 cm 685 841 5010605 Z bal. à 10 ks
15 × 15 cm 685 840 5010606 Z bal. à 10 ks
15 × 20 cm 685 843 5010607 Z bal. à 10 ks
20 × 20 cm 685 842 5010608 Z bal. à 10 ks

HydroTac comfort 
s lepicím okrajem

10 × 10 cm 15 × 15 cm 685 818 5010853 Z bal. à 10 ks
3 × 10 cm 8 × 15 cm 685 807 5010610 Z bal. à 10 ks
5 × 14 cm 10 × 20 cm 685 813 5010611 Z bal. à 10 ks
5 × 25 cm 10 × 30 cm 685 830 5010612 Z bal. à 10 ks
9 × 14 cm 15 × 20 cm 685 821 5010613 Z bal. à 10 ks

14 × 14 cm 20 × 20 cm 685 812 5010614 Z bal. à 10 ks
7,5 × 7,5 cm 12,5 × 12,5 cm 685 809 5010852 Z bal. à 16 ks

HydroTac Sacral 13 × 10,6 cm 18 × 18 cm 685 827 5010615 Z bal. à 10 ks
16 × 13,6 cm 22 × 22 cm 685 850 5010616 Z bal. à 10 ks

HydroTac Concave 18 × 18,5 cm 685 825 5010609 Z bal. à 10 ks

Zpět na Obsah
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PermaFoam® Classic
Pěnový obvaz s pórovitou strukturou

Charakteristika
•  Hydrofilní polymerový materiál s trojrozměrnou pěnovou strukturou.
•  Nepropustný pro choroboplodné zárodky.
•  Výborně odvádí exsudát díky speciální pórovité struktuře fungující jako 

kapiláry. Krycí vrstva je vysoce propustná pro vodní páry.
•  Ideální kombinace s mastnými tyly a kompresivní terapií (i při stlačení si 

zachovává 90 % absorpční kapacity – ideální pro ulcus cruris venosum).
•  Vysoký komfort při nošení díky měkké elastické polyuretanové krycí vrstvě.
•  Sterilní.

Fáze hojení rány
Čisticí a granulační fáze.

Typ rány
•  Pro silně až mírně exsudující rány; přímo jen na neinfikované rány.
•  Pro infikované rány pouze v kombinaci s Atraumanem Ag.

Výměna obvazu
 Může zůstat na ráně až 7 dní.

Sekundární fixace
•  Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic, Omnipor).
•  Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

Typy produktu
PermaFoam Classic – bez lepicího okraje.
PermaFoam Classic Border – s lepicím okrajem.

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

polyuretanové krytí vnitřní 
rozměr

vnější  
rozměr

číslo  
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

PermaFoam Classic  
bez lepicího okraje 

∅ 6 cm 882 004 5012696 Z bal. à 10 ks

10 × 10 cm 882 000 5012697 Z bal. à 10 ks
15 × 15 cm 882 001 5012708 Z bal. à 10 ks
20 × 10 cm 882 002 5012698 Z bal. à 10 ks
20 × 20 cm 882 003 5012699 Z bal. à 10 ks

Tracheo 8 × 8 cm 882 005 5012700 Z bal. à 10 ks
PermaFoam Classic 
Border 
samolepicí

5 × 5 cm 10 × 10 cm 882 006 5012703 Z bal. à 10 ks
10 × 10 cm 15 × 15 cm 882 007 5012704 Z bal. à 10 ks

24 × 5 cm 30 × 10 cm 882 008 5012705 Z bal. à 10 ks
Concave 10,5 × 12 cm 16,5 × 18 cm 882 009 5012701 Z bal. à 10 ks

Sacral 11,5 × 9,5 cm 18 × 18 cm 882 011 5012706 Z bal. à 10 ks
Sacral 13,5 × 11,5 cm 22 × 22 cm 882 012 5012707 Z bal. à 10 ks

Zpět na Obsah
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Atrauman®
Krytí s mastí na atraumatické ošetřování ran

Charakteristika
•  Sterilní měkký hydrofobní polyesterový tyl s drobnými oky, se základem 

masti bez účinných látek (složení masti: směs esterů přírodních rostlinných 
mastných kyselin s glycerinem a diglycerinem).

•  Hladká povrchová struktura zamezuje slepení se spodinou rány.
•  Udržuje okraje ran a plochy elastické a chrání ránu před vysušením.
•  Netraumatizuje ránu díky masti.
•  Permeabilní pro plyny a sekrety – dobře se kombinuje se savými materiály 

(PermaFoam).
•  Sterilní.

Fáze hojení rány
Granulační a epitelizační fáze.

Typ rány
•  Chronická, akutní, neinfikovaná, suchá.
•  Rány akutní – odřeniny, tržné rány, zhmožděniny, opaření, poleptání, chronické 

ve fázi epitelizace, poškození po ozáření, překrytí ploch po transplantaci kůže 
atd.

Výměna obvazu
Může zůstat na ráně až tři dny.

Sekundární krytí
•  Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
•  Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundární fixace
•  Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
•  Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).
•  Fixační obinadlo (např. Peha-crepp).

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

O
še

tř
ov

án
í  

ra
n

sterilní mastný tyl s neutrální 
mastí zatavený jednotlivě 

velikost číslo  
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

Atrauman 5 × 5 cm 499 510 5001113 Z bal. à 10 ks
499 550 bal. à 50 ks

7,5 × 10 cm 499 513 5001112 Z bal. à 10 ks
499 553 bal. à 50 ks

10 × 20 cm 499 536 5010854 Z bal. à 30 ks

Zpět na Obsah
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Grassolind® neutral
Krytí s neutrální mastí

Charakteristika
•  Mastný síťový tyl z bavlněného základu s velkými oky, který je impregnovaný 

mastí: bílá vazelína, diglycerolester mono- a dikarbonových mastných kyselin, 
syntetický vosk.

•  Díky velkým okům přístup kyslíku – dobrá ventilace, odtok sekretu.
•  Udržuje okraje ran a plochy elastické a chrání ránu před vysušením, 

netraumatizuje ránu.
•  Výborný v kombinaci se savými materiály.
•  Sterilní.

Fáze hojení rány
 Pro granulační a epitelizační fázi.

Typ rány
Odřeniny, tržné rány, zhmožděné rány, bércový vřed, dekubity, popáleniny, 
opaření, poleptání, poškození po ozáření, abscesy, překrytí ploch po 
transplantaci kůže apod.

Výměna obvazu
 Může zůstat na ráně až tři dny.

Sekundární krytí
•  Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
•  Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundární fixace
•  Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
•  Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).
•  Fixační obinadlo (např. Peha-crepp).

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

sterilní mastný tyl s neutrální 
mastí zatavený jednotlivě 

velikost číslo 
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

Grassolind neutral 7,5 × 10 cm 499 313 5001118 Z bal. à 10 ks
7,5 × 10 cm 499 353 bal. à 50 ks
10 × 10 cm 499 314 5001116 Z bal. à 10 ks
10 × 20 cm 499 336 5010858 Z bal. à 30 ks

Zpět na Obsah
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RespoSorb® Super
Superabsorbent s maximální absorpcí

Charakteristika
•  Inovovaný výrobek pro hojení ran, nejvýraznější změnou je složení 

absorpčního jádra. RespoSorb® Super zachovává všechny výhody Zetuvitu, 
díky kombinaci buničiny a superabsorpčního polymeru má však výrazně vyšší 
absorpční schopnost.

•  Díky vysoké absorpční schopnosti ho není třeba často vyměňovat.
•  Hydrofobní vrstva chrání před kontaminací rány a přilnutím.
•  Sterilní.

Použití
•  K ošetření silně a velmi silně secernujících ran, jako jsou pooperační rány, 

bércové vředy či rány při onemocněních lymfatického systému.
•  Vhodný jako primární krytí povrchových ran nebo sekundární krytí při vlhké 

terapii.
•  Ideální v kombinaci s kompresivní terapií, kdy dosahuje největší absorpce.

Složení
Vnější strana –  dvouvrstvý netkaný textil z hydrofobních polyamidových 

vláken.
Vnitřní strana – tenká vrstva prodyšné netkané textilie.
Jádro – buničina doplněná superabsorpčním polymerem (SAP).

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

O
še

tř
ov

án
í  

ra
n

sterilní,  
zataveno jednotlivě

velikost číslo  
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

RespoSorb Super 10 × 10 cm 685 020 5010599 Z bal. à 10 ks
10 × 20 cm 685 021 5010600 Z bal. à 10 ks
15 × 20 cm 685 022 5010601 Z bal. à 10 ks
20 × 25 cm 685 023 5010602 Z bal. à 10 ks
20 × 40 cm 685 024 5010603 Z bal. à 10 ks

Zpět na Obsah
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Atrauman® Silicone
Silikonové krytí

Charakteristika
•  Kontaktní vrstva na ránu potažená po obou stranách silikonovým gelem.
•  Optimální ochrana jemných struktur a nově vytvořené tkáně.
•  Síťová struktura je dobře propustná pro exsudát.

Použití
•  Pro atraumatické ošetření rány, kdy jemně a pevně přilne na suché, ale ne na 

vlhké povrchy, a tak předchází přilepení na ránu.

Typ rány
•  Chronická, akutní, neinfikovaná.

Fáze hojení rány
Epitelizační fáze.

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny. M – označení pro zvlášť účtovaný materiál (ZUM).

sterilní,  
zataveno jednotlivě

velikost číslo  
výrobku 

SÚKL kód / 
kód ZP

fakturační 
jednotka 

Atrauman Silicone 5 × 7 cm 499 568 5001048 Z bal. à 10 ks
5 × 7 cm 499 567 5001046 Z bal. à 5 ks

7,5 × 10 cm 499 561 5001063 Z bal. à 5 ks
10 × 20 cm 499 563 0170317 M bal. à 5 ks
20 × 30 cm 499 565 0170318 M bal. à 5 ks

Zpět na Obsah
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Vivano®

Podtlaková terapie
Podtlaková terapie pomocí systému Vivano® je neinvazivní procedura, 
která podporuje a urychluje hojení ran. Speciální přístroj vytvoří na místě 
rány subatmosférický podtlak aplikovaný moderním ultratenkým portem 
VivanoTec. Ten způsobuje dekompresi pěnového obvazu. Jednorázová krytí 
z polyuretanové pěny VivanoMed pomáhají stimulovat tvorbu granulace.

Technologie Vivano®

Přístroj VivanoTec Pro s moderním ultratenkým portem umožňuje 
kontrolovaný, kontinuální a bezpečný průběh podtlakové terapie:
•  Bezpečnostním signálem při ucpání hadičky nebo snížení tlaku.
•  Precizním nastavením a monitorováním požadovaného podtlaku  

v ráně.
•  Perfektním přilnutím tenké silikonové vrstvy na jakoukoliv část těla.
•  Možností inteligentního módu citlivé regulace tlaku.

Port obsahuje senzory tlaku přímo v ráně, které zajišťují stálou  
a bezpečnou terapii. V případě ucpání hadičky (a snížení tlaku) se spustí 
bezpečnostní signál pro maximální bezpečnost pacienta. VivanoTec Pro lze 
použít při stacionární i mobilní terapii, neboť udržuje stálý podtlak v ráně bez 
ohledu na pohyb či polohu ošetřovaného.

Indikace
Urychlení hojení chronických, subakutních a akutních ran s nutností odvádět 
exsudát (proleženiny stupně 2–4, syndrom diabetické nohy, neuzavírající 
se rány, traumatické rány, sekundárně se hojící rány, komplikovaně se hojící 
chirurgické rány, transplantace kožních laloků  
a tkání, popáleniny a kožní transplantace).

M – označení pro zvlášť účtovaný materiál (ZUM).

O
še

tř
ov

án
í  

ra
n

velikost číslo  
výrobku

kód ZP fakturační 
jednotka 

VivanoTec Pro 409 508 bal. à 1 ks
VivanoTec port 409 553 0173034 M  bal. à 3 ks
VivanoTec  
Y-Connector

409 557 0169060 M bal. à 3 ks

VivanoTec  
sběrná nádoba (kanystr)

800 ml 409 520 0082418 M bal. à 3 ks
300 ml 409 523 0082419 M bal. à 3 ks

VivanoMed (PU pěna) 
velikost M

18 × 12,5 × 3,3 cm 409 737 0173035 M bal. à 5 ks

Zpět na Obsah
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Vivano®Med
Kompletní sterilní sety na podtlakovou terapii

•  Krytí je vždy připraveno k okamžitému použití v jednom sterilním balení.
•  Pěna VivanoMed podporuje procesy hojení ran, a urychluje tak jejich léčbu.
•  Inovovaný ultratenký port VivanoTec přilne na jakoukoliv část těla.
•  Větší pohodlí pro ošetřující personál i pro pacienta.

Klinické přednosti podtlakové terapie
1.  Poskytuje uzavřené prostředí – uzavřené prostředí vlhkého hojení ran 

stimuluje růst granulační tkáně a zabraňuje sekundární infekci.
2.  Zmenšuje objem rány – léčba negativním tlakem stahuje okraje rány, 

a zmenšuje tak její objem.
3.  Odvádí exsudát – pomáhá redukovat kolonizaci místa rány nežádoucími 

bakteriemi, které mohou zpomalovat proces  
hojení rány.

4.  Pomáhá odvádět tkáňový mok – odvádění tkáňového moku může pozitivně 
ovlivňovat redukci otoků, a tím pomáhá zlepšit prokrvování rány.

5.  Podporuje granulaci – řízený lokální podtlak napomáhá rovnoměrnému 
stahování rány. Výsledkem mechanického napínání buněk může být zvýšená 
mitóza (reprodukce buněk).

Upozornění: Léčbu vždy indikuje lékař.

*Set obsahuje port, krytí, hydrofilm, PU pěnu. M – označení pro zvlášť účtovaný materiál (ZUM).

velikost číslo  
výrobku

kód ZP fakturační 
jednotka 

VivanoMed 
set krytí*

S 409 728 0082420 M bal. à 3 ks
M 409 725 0082421 M bal. à 3 ks
L 409 722 0082422 M bal. à 3 ks

XL 409 731 0169057 M bal. à 3 ks
VivanoMed 
set kruhové krytí*

409 740 0169058 M bal. à 3 ks

VivanoMed 
set tenké krytí*

409 743 0169059 M bal. à 3 ks

VivanoMed 
set břišní krytí*

409 720 0169061 M bal. à 1 ks

VivanoMed 
bílá pěna

S – 7,5 × 10 cm 409 760 0171105 M bal. à 10 ks
L – 15 × 10 cm 409 761 0171106 M bal. à 10 ks

VivanoMed Gel Strip 10 × 7 cm 409 770 0173033 M bal. à 10 ks

Zpět na Obsah
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Sterilux® ES
Klasický gázový kompres se založenými okraji

Charakteristika
•  Klasický gázový kompres se díky založeným okrajům může použít i při 

vícenásobném rozložení bez toho, aniž by se vytvářely třepivé okraje.
•  Dobrá savost, prodyšnost, měkkost, hebkost.
•  Hospodárné využití díky možné úpravě velikosti a volbě počtu kusů v balení.
•  Sterilní a nesterilní verze.

Použití
K všestrannému ošetření ran, zejména při prvním ošetření znečištěných, 
infikovaných a silně secernujících ran; ve formě tamponu při malých 
operačních zákrocích v ambulanci a v nemocnici.

Technická specifikace
Hydrofilní gáza (17 vláken) 100% bavlna.

O
še

tř
ov

án
í  

ra
n

gázové kompresy velikost číslo  
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Sterilux ES
sterilní, zataveno  
po 2 kusech,  
17 vláken,  
8 vrstev 

5 × 5 cm 418 551 5009943 bal. 25 × 2 ks 60 bal.
7,5 × 7,5 cm 418 554 5009944 bal. 25 × 2 ks 36 bal.
10 × 10 cm 418 557 5009945 bal. 25 × 2 ks 24 bal.
10 × 20 cm 418 559 bal. 25 × 2 ks 15 bal.

Sterilux ES
sterilní, zataveno  
po 5 kusech,  
17 vláken,  
8 vrstev 

5 × 5 cm 232 002 bal. à 5 ks 240 bal.
7,5 × 7,5 cm 232 007 bal. à 5 ks 240 bal.
10 × 10 cm 232 012 bal. à 5 ks 240 bal.
10 × 20 cm 232 017 bal. à 5 ks 100 bal.

Sterilux ES
sterilní, zataveno 
po 10 kusech, 
17 vláken,  
8 vrstev 

5 × 5 cm 232 003 bal. à 10 ks 200 bal.
7,5 × 7,5 cm 232 008 bal. à 10 ks 100 bal.
10 × 10 cm 232 013 bal. à 10 ks 100 bal.
10 × 20 cm 232 018 bal. à 10 ks 80 bal.

Sterilux ES
nesterilní,  
sterilizovatelné  
papírové sáčky, 17 
vláken, 8 vrstev

5 × 5 cm 418 800 5009915 bal. à 100 ks 30 bal.
7,5 × 7,5 cm 418 802 5009916 bal. à 100 ks 10 bal.
10 × 10 cm 418 804 5009917 bal. à 100 ks 10 bal.
10 × 20 cm 418 805 bal. à 100 ks 10 bal.

Zpět na Obsah



38

Medicomp®
Kompres z netkaného textilu

Charakteristika
•  Dobrá savost, měkkost, prodyšnost.
•  Pro hospodárné použití jsou kompresy k dispozici s různým počtem vrstev 

v rozdílných rozměrech.
•  Sterilní a nesterilní verze.

Použití
•  Ke všeobecnému ošetření ran.
•  Jako krytí či tampon při drobných operačních zákrocích a převazech.

Technická specifikace
Netkaný textil s otevřenou strukturou je stabilizován čistě mechanicky bez 
pojidel a je vyroben bez optických bělicích látek.

Typy produktu
Medicomp
Medicomp Drain
– Speciálně k ošetření ran s drenáží, při tracheostomiích a extenzích.
– Při aplikaci kanyl a sond.

kompresy  
z netkaného textilu 

velikost číslo 
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Medicomp 
sterilní, 4 vrstvy,  
zataveno po 2 kusech

5 × 5 cm 411 074 5009935 bal. à 25 × 2 ks 24 bal.
7,5 × 7,5 cm 411 072 5009936 bal. à 25 × 2 ks 12 bal.
10 × 10 cm 411 064 5009937 bal. à 25 × 2 ks 8 bal.
10 × 20 cm 411 075 bal. à 25 × 2 ks 8 bal.

Medicomp
nesterilní, 4 vrstvy,  
sterilizovatelné papí-
rové sáčky

5 × 5 cm 421 821 5009947 bal. à 100 ks 24 bal.
7,5 × 7,5 cm 421 823 5009948 bal. à 100 ks 12 bal.
10 × 10 cm 421 825 5009946 bal. à 100 ks 12 bal.
10 × 20 cm 421 827 bal. à 100 ks 6 bal.

Medicomp Drain
sterilní, 6 vrstev,  
zataveno po 2 kusech

7,5 × 7,5 cm 421 533 bal. à 25 × 2 ks 12 bal.
10 × 10 cm 421 535 bal. à 25 × 2 ks 8 bal.

Zpět na Obsah
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Zetuvit®
Kompres s vysokou sací schopností

Charakteristika
•  K ráně příjemná čtyřvrstvá komprese s velkou absorpční kapacitou.
•  Prodyšná hydrofobní vrstva z polypropylenu zamezuje prosáknutí sekretů 

a slouží rovněž jako ochrana proti kontaminaci.
•  Sterilní a nesterilní verze.

Použití
Na ošetření silně secernujících ran.

Technická specifikace
Vnější obal – k ráně nelepivý dvouvrstvý netkaný textil.
Náplň – savé jádro z měkkých buničitých vloček, celulózová vložka k dobrému 
rozvedení sekretu a ochranná vrstva z polypropylenového vliesu.

O
še

tř
ov

án
í  

ra
n

savé kompresy velikost číslo  
výrobku 

SÚKL 
kód 

fakturační 
jednotka 

Zetuvit
sterilní,  
zatavené jednotlivě 

10 × 10 cm 413 701 5001114 bal. à 25 ks
10 × 20 cm 413 702 bal. à 25 ks

13,5 × 25 cm 413 705 bal. à 10 ks
20 × 20 cm 413 703 bal. à 15 ks
20 × 40 cm 413 704 bal. à 5 ks

Zetuvit
nesterilní

10 × 10 cm 413 801 5001045 bal. à 30 ks
10 × 20 cm 413 802 bal. à 30 ks

13,5 × 25 cm 413 805 bal. à 30 ks
20 × 20 cm 413 803 bal. à 30 ks
20 × 40 cm 413 804 bal. à 30 ks

Zpět na Obsah
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Eycopad®
Oční kompres s protektivním účinkem

Charakteristika
•  Na užších stranách kompresu je obal uzavřen, což zlepšuje jeho soudržnost.
•  Neuvolňuje vlákna a vykazuje trvale dobré protektivní účinky.
•  Zvláště měkký a savý.
•  Sterilní a nesterilní verze.

Použití
Na oční obvazy.

Technická specifikace
Vata DIN 61640-A, Ph Eur. v gázovém obalu z čisté bavlny.

oční kompres  
zatavený jednotlivě 

velikost číslo  
výrobku 

SÚKL  
kód

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Eycopad  
sterilní

56 × 70 mm 415 540 5009954 bal. à 25 ks 12 bal.
70 × 85 mm 417 540 5009955 bal. à 25 ks 12 bal.

Eycopad 
nesterilní

56 × 70 mm 415 650 bal. à 50 ks 15 bal.
70 × 85 mm 417 650 bal. à 50 ks 15 bal.

Zpět na Obsah



41

Pagasling
Tampony z gázy

Charakteristika
•  Hydrofilní gáza stočená do kuličky, bez gumičky a RTG nitě.
•  Sterilní a nesterilní verze.

Použití
Na odsávání krve a sekretů a při dezinfekci kůže.

O
še

tř
ov

án
í  

ra
n

velikost  číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní 
jednotka

Pagasling  
nesterilní

velikost lískového  
ořechu

č. 1 481 292 bal. 1 000 ks 6 bal.

velikost vlašského 
ořechu

č. 2 481 293 bal. 1 000 ks 6 bal.

velikost švestky č. 3 481 294 bal. 2 × 500 ks 1 bal.
velikost vejce č. 4 481 299 bal. 4 × 250 ks 1 bal.
zvláště velký č. 5 400 131 bal. 4 × 250 ks 1 bal.

Pagasling  
sterilní

velikost švestky č. 3 481 274 bal. 20 × 4 ks 8 bal.
velikost švestky č. 3 481 284 bal. 20 × 5 ks 8 bal.

velikost vejce č. 4 481 409 bal. 18 × 10 ks 3 bal.
Tampon z gázy  
nesterilní

17,5 × 19 cm 481 025 bal. à 100 ks 80 bal.

Zpět na Obsah
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Obvazová gáza
Skládaná, přířezy a role

Gáza hydrofilní skládaná
Připravené skládané čtverce ze 100% bavlny dobře sají a nealergizují. 
Nejčastěji používané pro krytí ran.

Obvazová gáza
Technická specifikace: 100% bavlna v osnově ze 17 a 20 vláken. Gáza je 
nabízena v různém provedení jako rolovaná, skládaná a v přířezech. Díky tomu 
se z ní dají zhotovit individuální krycí obvazy na všechny typy ran.

velikost číslo  
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Gáza hydrofilní 
skládaná
sterilní

16 vrstev 7 × 5 cm 412 114 5010043 bal. à 10 ks 320 bal.
24 vrstev 9 × 5 cm 412 116 5010003 bal. à 10 ks 200 bal.
48 vrstev 10 × 5 cm 412 108 5010004 bal. à 5 ks 160 bal.

Gáza obvazová 
v přířezech

17 vláken 28 × 32 cm 205 220 bal. 5 × 400 ks 1 bal.
17 vláken 50 × 50 cm 205 221 bal. 2 × 500 ks 1 bal.

Gáza obvazová 
skládaná

17 vláken 100 cm 206 112 bal. à 50 m 6 bal.
20 vláken 105 cm 206 113 bal. à 50 m 6 bal.

Gáza obvazová 
rolovaná

17 vláken 100 cm 206 100 bal. 20 × 10 m 1 bal.
20 vláken 105 cm 206 101 bal. 20 × 10 m 1 bal.

Zpět na Obsah
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Hotové obvazy
Sterilní, na popáleniny a trojcípý šátek

Snadno a rychle použitelné při první předlékařské pomoci na ošetření drobných 
i rozsáhlých poranění.

Obvaz hotový č. 2
Sterilní obvaz složený z hydrofilního obinadla a 1 pevně připevněného savého 
kompresu (Zetuvit E).

Obvaz hotový č. 3
Sterilní obvaz z hydrofilního obinadla a 2 pevně připevněných savých 
kompresů (Zetuvit E).

O
še

tř
ov

án
í  

ra
n

velikost číslo 
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Obvaz hotový sterilní
č. 2 – obinadlo a 1 kompres 700 032 bal. à 1 ks 320 ks
č. 3 – obinadlo a 2 kompresy 700 033 bal. à 1 ks 240 ks

Zpět na Obsah
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Soft-Zellin®
Nesterilní tampon s alkoholem pro pečlivou dezinfekci

Charakteristika
•  Díky vhodně upravenému povrchu a zpevněné tissue vložce dobře zadržuje 

dezinfekční roztok.
•  Zataven po jednom kuse – 3 × 3 cm, 2 vrstvy.
•  Nesterilní.

Použití
K očištění kůže před injekcí.

Technická specifikace
Netkaný textil nasycený 0,5 ml izopropylenalkoholu (70 % V/V).

nesterilní tampony impregnované  
alkoholem, zatavené jednotlivě 

velikost číslo  
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Soft-Zellin 60 × 30 mm 999 979 bal. à 100 ks 20 bal.

Zpět na Obsah
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Pur-Zellin®
Hotový buničitý polštářek v roli

Charakteristika
•  Okraje tamponů jsou ražením zesílené, tampony mají tvar polštářku a dobrou 

soudržnost.
•  Neprašné, mají stálý tvar, neotírají se.
•  Nesterilní.

Použití
•  K očištění pokožky před injekcemi a infuzemi.
•  Jako savý polštářek při malých zraněních.
•  K lokální dezinfekci před menšími chirurgickými zákroky.
•  Při laboratorních pracích.

Technická specifikace
Vysoce bělená obvazová buničina.

O
še

tř
ov

án
í  

ra
n

vata buničitá dělená,  
role à 500 ks

velikost číslo  
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Pur-Zellin 40 × 50 mm 143 223 5009964 bal. à 1 role 16 bal.

Zpět na Obsah
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Charakteristika
•  Možno aplikovat bez opakovaných otáček, rychle a jednoduše na všechny 

části těla.
•  Zachovává si elasticitu i při delším používání.
•  Spolehlivě sedí, nestahuje, nenarušuje krevní oběh a nebrání  

v pohybu kloubů.
•  Díky volné struktuře je obinadlo lehké a prodyšné.
•  Nesterilní.

Použití
 K fixačním obvazům všeho druhu, obzvlášť v oblasti kloubů a na kónických 
a oblých částech těla.

Technická specifikace
Viskóza, polyamid.

Ocenění 
1. volba lékárníka
1. místo v kategorii obvazový materiál fixační obinadlo, délka  

v napnutém stavu 4 m
velikost číslo  

výrobku
SÚKL  

kód
fakturační 

jednotka 
přepravní 
jednotka

Peha-fix
jednotlivě baleno

4 cm 303 085 5009902 bal. à 1 ks 20/160 ks
6 cm 303 086 5009903 bal. à 1 ks 20/200 ks
8 cm 303 087 5009904 bal. à 1 ks 20/200 ks

10 cm 303 088 5009905 bal. à 1 ks 20/120 ks
12 cm 303 089 5009906 bal. à 1 ks 20/80 ks

Peha-fix
volně v krabicích  
po 20 ks

4 cm 303 090 5009951 bal. à 20 ks 8 bal.
6 cm 303 091 5009952 bal. à 20 ks 10 bal.
8 cm 303 092 5009953 bal. à 20 ks 10 bal.

10 cm 303 093 5009949 bal. à 20 ks 6 bal.
12 cm 303 094 5009950 bal. à 20 ks 4 bal.

Peha-fix
nemocniční balení  
po 100 ks

6 cm 303 096 bal. à 100 ks 8 bal.
8 cm 303 097 bal. à 100 ks 6 bal.

10 cm 303 098 bal. à 100 ks 6 bal.
12 cm 303 099 bal. à 100 ks 3 bal.

Peha-fix®
Superelastické fixační obinadlo z měkké tkaniny

Zpět na Obsah
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Obinadla hydrofilní
Pletená obinadla vhodná k fixaci krytí ran

Obinadlo hydrofilní
Charakteristika
•   Široká škála velikostí, lze použít na všechny části těla.
•  Sterilní a nesterilní verze.

Použití
 Vhodné k fixaci krytí rány.

Technická specifikace
100% viskózová střiž.

Obinadlo hydrofilní – škrobené
Charakteristika
Po namočení zvláční a po zaschnutí lehce fixuje postižené místo.

Technická specifikace
Základní hydrofilní obinadlo je napuštěno škrobovým doplňkem, 67 % bavlna, 33 % 
viskózová střiž (je pletené).

Typy produktu
Obinadlo hydrofilní
Obinadlo hydrofilní – škrobené

O
še

tř
ov

án
í  

ra
n

velikost číslo  
výrobku

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Obinadlo hydrofilní 
sterilní, délka 5 m,  
pletené, baleno po 
10 ks

6 cm 300 406 5010006 bal. à 1 ks 700 ks
8 cm 300 408 5010008 bal. à 1 ks 560 ks

10 cm 300 410 5010011 bal. à 1 ks 460 ks
12 cm 300 412 5010013 bal. à 1 ks 420 ks

Obinadlo hydrofilní 
nesterilní, délka 5 m,  
pletené, baleno po 
10 ks

6 cm 300 206 bal. à 1 ks 660 ks
8 cm 300 208 bal. à 1 ks 500 ks

10 cm 300 210 bal. à 1 ks 450 ks
12 cm 300 212 5010005 bal. à 1 ks 470 ks
14 cm 300 214 bal. à 1 ks 400 ks

velikost číslo  
výrobku

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Obinadlo hydrofilní 
délka 10 m,  
pletené, baleno po 
10 ks

8 cm 300 308 bal. à 1 ks 360 ks
12 cm 300 312 bal. à 1 ks 240 ks
14 cm 300 314 bal. à 1 ks 220 ks
16 cm 300 316 bal. à 1 ks 180 ks
20 cm 300 320 bal. à 1 ks 150 ks

Obinadlo hydrofilní – 
škrobené 
délka 5 m, pletené,  
baleno po 10 ks

6 cm 350 470 bal. à 1 ks 290 ks
8 cm 350 471 bal. à 1 ks 260 ks

10 cm 350 472 bal. à 1 ks 220 ks
12 cm 350 473 bal. à 1 ks 200 ks
14 cm 350 474 bal. à 1 ks 170 ks

Obinadlo hydrofilní 
škrobené  
délka 10 m, pletené, 
baleno po 10 ks 

12 cm 350 483 bal. à 1 ks 80 ks
16 cm 350 486 bal. à 1 ks 80 ks
20 cm 350 488 bal. à 1 ks 70 ks

Obvazové svorky –  
bílé

939 620 bal. à 50 ks 60 bal.

Obvazové svorky –  
pleťová barva

939 621 bal. à 50 ks 60 bal.

Zpět na Obsah
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Obinadlo hydrofilní elastické sterilní
Superelastické fixační obinadlo z měkké tkaniny

Charakteristika
•  Možno aplikovat bez opakovaných otáček, rychle a jednoduše na všechny 

části těla.
•  Zachovává si elasticitu i při delším používání. 
•  Spolehlivě sedí, nestahuje, nenarušuje krevní oběh a nebrání  

v pohybu kloubů.
•  Díky volné struktuře je obinadlo lehké a prodyšné.
•  Sterilní.

Použití
K fixačním obvazům všeho druhu, obzvlášť v oblasti kloubů  
a na kónických a oblých částech těla.

Technická specifikace
Viskóza, polyamid.

velikost číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Obinadlo hydrofilní elastic-
ké sterilní, délka 4 m  
v napnutém stavu, baleno 
po 10 ks

6 cm 932 001 bal. à 1 ks 240 ks
8 cm 932 002 bal. à 1 ks 240 ks

10 cm 932 003 bal. à 1 ks 180 ks
12 cm 932 004 bal. à 1 ks 180 ks

Zpět na Obsah
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Peha-haft®
Elastické fixační obinadlo s kohezivním efektem

Charakteristika
•  Neuvolňuje se, nedochází k posunu.
•  Není potřeba konečné upevnění, přilne samo na sebe, nelepí se na pokožku, 

vlasy ani oděv.
•  Velmi dobrá prodyšnost, dobrá savost.
•  Při použití není nutno jednotlivé otáčky překládat, obvaz sedí pevně, bez 

záhybů, neškrtí, neomezuje pohyb kloubů.
•  Díky přilnavosti je velmi malá spotřeba.
•  Nesterilní.
•  Neobsahuje latex.

Použití
•  Pro fixační obvazy všeho druhu, především na kloubech a oblých  

či kónických částech těla.
•  K upevnění polstrovacích materiálů, kanyl apod.

Technická specifikace
Krepová vazba a mikrobodová impregnace vytvářející kohezivní efekt.

Typy produktu
Peha-haft – bílá barva.
Peha-haft Color – červená a modrá barva.

O
še

tř
ov

án
í  

ra
n

kohezivní elastické 
fixační obinadlo 

velikost číslo  
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Peha-haft
délka 4 m  
v napnutém stavu

4 cm 932 441 5009959 bal. à 1 ks 90 ks
6 cm 932 442 5009960 bal. à 1 ks 90 ks
8 cm 932 443 5009961 bal. à 1 ks 120 ks

10 cm 932 444 5009962 bal. à 1 ks 135 ks
12 cm 932 445 5009963 bal. à 1 ks 84 ks

Peha-haft
role, délka 20 m  
v napnutém stavu

6 cm 932 447 bal. à 1 role 12 ks
8 cm 932 448 bal. à 1 role 18 ks

10 cm 932 449 bal. à 1 role 12 ks
12 cm 932 450 bal. à 1 role 16 ks

Peha-haft Color 
červené, 20 m  
v napnutém stavu

6 cm 932 460 bal. à 1 ks 12 ks
8 cm 932 461 bal. à 1 ks 18 ks

10 cm 932 462 bal. à 1 ks 12 ks
Peha-haft Color 
modré, 20 m  
v napnutém stavu

6 cm 932 473 bal. à 1 ks 12 ks
8 cm 932 474 bal. à 1 ks 18 ks

10 cm 932 475 bal. à 1 ks 12 ks

Zpět na Obsah
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Stülpa®
Bezešvý pletený hadicový obvaz pro univerzální použití

Charakteristika
•  Vysoce elastický příčně i podélně.
•  Přizpůsobuje se tvaru těla – neškrtí, netvoří záhyby, neomezuje pohyb kloubů.
•  Propouští vzduch.

Použití
Výrobek se používá zejména jako podklad zinkoklihových, sádrových  
i kompresivních obvazů.

Technická specifikace
Viskóza, bavlna.

vel. 0 R = dětské prsty a prsty u nohy
vel. 1 R = prsty 
vel. 2 R = paže a dětské dolní končetiny
vel. 3 R = dolní končetiny, dětská hlava 
a podpaží 
vel. 4 R = hlava, dolní končetiny a podpa-
ží, obličejové masky
vel. 5 R = dětský trup, hlava, stehno  
a podpaží, napínací obvazy
vel. 6 R = dětský trup a stehno
vel. 7 R = nadměrný trup a stehno, 
Dessaultovy obvazy
vel. 8 R = trup, Dessaultovy obvazy

hadicový obvaz velikost číslo  
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Stülpa
role po 15 m

vel. 0 R 1,5 cm 427 110 1 role 20 ks
vel. 1 R 2,5 cm 427 111 1 role 24 ks
vel. 2 R 6 cm 427 112 1 role 32 ks
vel. 3 R 8 cm 427 113 1 role 28 ks
vel. 4 R 10 cm 427 114 1 role 14 ks
vel. 5 R 12 cm 427 115 1 role 12 ks

Stülpa
role po 15 m

vel. 6 R 15 cm 427 146 1 role 10 ks
vel. 7 R 21 cm 427 147 1 role 16 ks
vel. 8 R 24 cm 427 148 1 role 10 ks

Stülpa
hotové obvazy,  
jednotlivě balené

vel. 1 2,5 cm × 0,5 m 427 211 1 ks 20/240 ks
vel. 3 8 cm × 0,8 m 427 213 1 ks 10/240 ks
vel. 4 10 cm × 1 m 427 214 1 ks 10/240 ks

Stülpa
hotové obvazy,  
volně v kartonech

vel. 1 2,5 cm × 0,5 m 427 261 bal. à 50 ks 12 bal.
vel. 3 8 cm × 0,8 m 427 253 bal. à 10 ks 33 bal.
vel. 4 10 cm × 1 m 427 254 bal. à 10 ks 24 bal.
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Pruban®
Vysoce elastický síťový obvaz

Charakteristika
•  Vysoce elastický obvaz se širokými oky určený k rychlé fixaci krytí ran na 

kterémkoliv místě těla.
•  Pevné fixování ran i při extrémních pohybech, přizpůsobuje se tvaru těla – 

neškrtí, netvoří záhyby, nevytahuje se.
•  Při výměně krytí se nemusí obvaz odstraňovat.
•  Dobrá snášenlivost pokožkou.
•  Možnost vyvářet a sterilizovat, nepoškozují jej tuky, masti ani pot.

Použití
K fixačním obvazům všech druhů a velikostí, k fixaci podložního materiálu na 
místech ohrožených dekubity.

Technická specifikace
Bavlna, polyamid.

vel. 1 = jednotlivé prsty
vel. 2 = jeden a více prstů
vel. 3 = zápěstí, chodidlo, kotník
vel. 4 = loket, koleno, kotník
vel. 5 = loket, koleno
vel. 6 = loket, koleno

vel. 7 = rameno, hlava
vel. 8 = rameno, hlava
vel. 9 = hrudník, stehno
vel. 10 = hrudník, stehno
vel. 12 = objemnější trup
vel. 14 = nadměrný trup

O
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í  
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pružný hadico-
vý síťový obvaz

velikost číslo  
výrobku

SÚKL 
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Pruban vel. 1 10 mm 427 301 bal. à 20 m 130 bal.
427 331 5010015 ks à 1 m 750 ks

vel. 2 15 mm 427 302 bal. à 20 m 100 bal.
427 332 5010017 ks à 1 m 600 ks

vel. 3 20 mm 427 303 bal. à 20 m 90 bal.
427 333 5010019 ks à 1 m 600 ks

vel. 4 30 mm 427 304 bal. à 20 m 50 bal.
427 334 5010021 ks à 1 m 400 ks

vel. 5 40 mm 427 305 bal. à 20 m 40 bal.
427 335 5010024 ks à 1 m 300 ks

vel. 6 60 mm 427 306 bal. à 20 m 26 bal.
427 336 5010026 ks à 1 m 240 ks

vel. 7 70 mm 427 307 bal. à 20 m 23 bal.
427 337 5010027 ks à 1 m 180 ks

pružný hadico-
vý síťový obvaz

velikost číslo  
výrobku

SÚKL 
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

vel. 8  80 mm 427 308 bal. à 20 m 20 bal.
427 338 5010029 ks à 1 m 180 ks

vel. 9 90 mm 427 309 bal. à 20 m 18 bal.
427 339 5010031 ks à 1 m 150 ks

vel. 10 100 mm 427 310 bal. à 20 m 16 bal.
427 340 5010032 ks à 1 m 120 ks

vel. 12 120 mm 427 312 bal. à 20 m 12 bal.
vel. 14 140 mm 427 314 bal. à 20 m 10 bal.
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Coverflex® fast
Elastický hadicový obvaz

Charakteristika
•  Coverflex® fast je bezešvý, kruhově pletený hadicový obvaz.
•  Coverflex® fast je nesterilní trvale elastický hadicový obvaz pro použití na 

lidské kůži.
•  Je k jednorázovému použití.

Použití
Coverflex® fast může být použit laiky i zdravotnickým personálem
•  jako druhotné fixační krytí v kombinaci s primárním krytím v léčbě akutních 

i chronických ran.
 
Pod dozorem zdravotnického personálu
•  jako vlhké krytí v dermatologii, pokud jde o krátkodobou léčbu  

(< 30 dní) v akutní fázi atopického exému speciální vlhkou a mastnou terapií 
aplikované v kombinaci s roztoky, mastmi a krémy.

•  jako suché krytí v dermatologii pro dlouhodobou léčbu chronické fáze 
atopického exému s externí aplikací v kombinaci s mastmi, krémy, pudrem, 
tinkurou/mlékem, pastou.

•  jako vnitřní vrstva pro dlouhodobou prevenci kožního podráždění aplikovanou 
v kombinaci s tlakovými, zinkovými, podpůrnými, sádrovými, lepicími 
a kohezivními obvazy.

Technická specifikace
Viskóza, polyamid, polyuretan.

vel. 1 = končetiny malé
vel. 2 = končetiny střední
vel. 3 = končetiny velké
vel. 4 =  končetiny velmi velké,  

hrudník malý, hlava
vel. 5 = hrudník

hadicový 
obvaz trva-
le elastický

barevný 
 kód

velikost číslo 
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Coverflex 
fast

vel. 1 červená 3,5 cm × 10 m 931 025 5009965 bal. à 1 ks 81 bal.
vel. 2 zelená 5 cm × 10 m 931 026 5009966 bal. à 1 ks 54 bal.
vel. 3 modrá 7,5 cm × 10 m 931 027 5009967 bal. à 1 ks 36 bal.
vel. 4 žlutá 10,7 cm × 10 m 931 028 5009969 bal. à 1 ks 27 bal.
vel. 5 béžová 17,5 cm × 10 m 931 029 5009968 bal. à 1 ks 18 bal.
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Coverflex® grip
Elastický hadicový obvaz

Charakteristika
Coverflex® Grip je elastický hadicový obvaz zaručující vypnutí a stabilní usazení 
a stejnosměrně silný tlak, který nepovoluje.

Použití
•  Hadicový kompresní obvaz je určen k použití lékařskými pracovníky nebo 

pacienty k druhotné fixaci 
– jako ochrana pod dlahou 
– jako podpora pro klouby a vazy

•  Kompresní efekt výrobku je díky materiálu a designu výrobku, ale nejedná se 
o výrobek určený ke kompresní terapii.

Technická specifikace
Bavlna, elastan, polyamid.

vel. B = malá ruka, noha a rameno
vel. C =  středně velká ruka, rameno,  

noha a bérec
vel. D = velká ruka, rameno, noha a bérec
vel. E = bérec, velké rameno a malé stehno
vel. F = bérec a stehno
vel. G = velké stehno
vel. L = velký trup
vel. M = mohutný trup

O
še

tř
ov

án
í  
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n

velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní 
jednotka

Coverflex grip vel. B 6,25 cm × 10 m 931 066 bal. à 1 role 24 bal.
vel. C 6,75 cm × 10 m 931 067 bal. à 1 role 24 bal.
vel. D 7,5 cm × 10 m 931 068 bal. à 1 role 20 bal.
vel. E 8,75 cm × 10 m 931 069 bal. à 1 role 18 bal.
vel. F 10 cm × 10 m 931 070 bal. à 1 role 14 bal.
vel. G 12 cm × 10 m 931 071 bal. à 1 role 14 bal.
vel. L 32,5 cm × 10 m 931 074 bal. à 1 role 6 bal.

vel. M 36 cm × 10 m 931 075 bal. à 1 role 6 bal.
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Verba®
Pooperační podpůrný obvaz s plošným rozdělením tlaku

Charakteristika
•  Podélná elasticita a příčná stabilita bandáže zaručují stejnoměrné plošné 

rozdělení tlaku, které ani při silné kompresi neomezuje dýchání pacienta.
•  Lze jednoduše přiložit, uzávěr na suchý zip ulehčuje výměnu obvazu.
•  Plochy suchého zipu umožňují u všech velikostí bandáže nastavení  

až o 10 cm.
•  Prodyšnost.
•  Lze prát v pračce i vyvářet při 95 °C.

Použití
•  K ošetření po hrudních a břišních operacích, k odlehčení ran,  

k zabránění dehiscence ran a k rychlé mobilizaci pacienta.
•  Jako ochranný obvaz při traumatech hrudníku, např. zhmoždění hrudního 

koše a zlomeninách žeber.
•  Ke korekci statiky páteře při kořenové neuralgii a výhřezu meziobratlové 

ploténky.
•  Při diastáze po těhotenství.

pooperační  
podpůrný obvaz

velikost číslo 
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Verba vel. 1 65–75 cm 932 531 5012713 bal. à 1 ks 15 ks
vel. 2 75–85 cm 932 532 5012714 bal. à 1 ks 15 ks
vel. 3 85–95 cm 932 533 5012715 bal. à 1 ks 15 ks
vel. 4 95–105 cm 932 534 5012716 bal. à 1 ks 15 ks
vel. 5 105–115 cm 932 535 5012717 bal. à 1 ks 15 ks

Zpět na Obsah
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Idealflex®
Krátkotažné kompresivní obinadlo

Charakteristika
•  Je charakteristické nízkou tažností (90 %), která způsobuje tuhou kompresi 

s vysokým pracovním a nízkým klidovým tlakem.
•  Obinadlo je měkké, prodyšné, při nošení se nevytahuje.
•  Lze přiložit i na kónické části těla, bezpečně sedí.
•  Lze prát při teplotách do 60 °C.

Použití
•  K ošetřování akutních a chronických onemocnění žilního a lymfatického 

systému u mobilních i imobilních pacientů.
•  Kompresivní obvaz na rány.
•  Podpůrný a odlehčovací obvaz při poškození pohybového aparátu i jako 

sportovní bandáž. 

Technická specifikace
Polyeaster, bavlna, viskóza.

Typy produktu
Idealflex
Idealflex Universal

elastické krátkotažné 
obinadlo

velikost číslo  
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Idealflex 
baleno jednotlivě

6 cm × 5 m 931 290 5009921 bal. à 1 ks 10/80 ks
8 cm × 5 m 931 291 5009922 bal. à 1 ks 10/60 ks

10 cm × 5 m 931 292 5009923 bal. à 1 ks 10/50 ks
12 cm × 5 m 931 293 5009924 bal. à 1 ks 10/40 ks
15 cm × 5 m 931 294 5011949 bal. à 1 ks 10/30 ks
20 cm × 5 m 931 295 5011950 bal. à 1 ks 10/20 ks

Idealflex 
volně v krabicích

6 cm × 5 m 931 283 bal. à 10 ks 8 bal.
8 cm × 5 m 931 284 bal. à 10 ks 6 bal.

10 cm × 5 m 931 285 bal. à 10 ks 5 bal.
12 cm × 5 m 931 286 bal. à 10 ks 4 bal.
15 cm × 5 m 931 287 bal. à 10 ks 3 bal.
20 cm × 5 m 931 288 bal. à 10 ks 2 bal.

Idealflex Universal 6 cm × 5 m 931 321 bal. à 1 ks 10/250 ks
8 cm × 5 m 931 322 bal. à 1 ks 10/200 ks

10 cm × 5 m 931 323 bal. à 1 ks 10/240 ks
12 cm × 5 m 931 324 bal. à 1 ks 10/200 ks
15 cm × 5 m 931 325 bal. à 1 ks 10/160 ks
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Idealast®-haft latex free
Krátkotažné kompresivní obinadlo s kohezivním efektem

Charakteristika
• Pružnost zůstává i po opakovaném nošení.
• Tažnost 90 %.
• Otevřená struktura tkaniny zajišťuje vysokou prodyšnost.
• Bavlněná vlákna odnímají vlhkost z kůže.
•  Lze sterilizovat a je odolné vůči ozáření, možno také prát v ruce.

Použití
•  Pro středně silnou kompresi.
•  K profylaxi a doléčení žilního onemocnění.
•  Jako podpůrný a odlehčovací obvaz při poškození pohybového aparátu i jako 

sportovní bandáž.
•  Jako kompresivní obvaz na rány a k připevnění dlah.

Technická specifikace
Bavlna, polyamidová a elastanová vlákna.
Oboustranná mikrobodová impregnace.

elastické krátkotažné 
obinadlo 

velikost číslo  
výrobku

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Idealast-haft latex free  
délka 4 m v napnutém 
stavu, jednotlivě 
ve skládačkách 

6 cm × 4 m 931 110 5009929 bal. à 1 ks 40 ks
8 cm × 4 m 931 111 5009930 bal. à 1 ks 40 ks

10 cm × 4 m 931 112 5009931 bal. à 1 ks 40 ks
12 cm × 4 m 931 113 5009932 bal. à 1 ks 40 ks

Idealast-haft latex free  
délka 10 m v napnutém 
stavu

6 cm × 10 m 931 114 bal. à 1 ks 20 ks
8 cm × 10 m 931 115 bal. à 1 ks 20 ks

10 cm × 10 m 931 116 bal. à 1 ks 20 ks
12 cm × 10 m 931 117 bal. à 1 ks 20 ks

Zpět na Obsah
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Idealast®-haft Color latex free
Krátkotažné kompresivní obinadlo s kohezivním efektem

Charakteristika
•  Jednotlivé vrstvy dobře drží spolu, aniž by se slepovaly s kůží,  

ochlupením nebo oblečením.
•  Tažnost 80 %.
•  Vysoká propustnost vzduchu.
•  Bavlněná vlákna transportují vlhkost pryč od kůže.
•  Je sterilizovatelné, a to i ozařováním, je možné ho jednou až dvakrát  

vyprat v ruce.
•  Nabízeno v modré a červené barvě.

Použití
•  Pro středně silnou kompresi.
•  Jako podpůrný a odlehčovací obvaz při poškozeních pohybového  

aparátu a také jako sportovní bandáž.
•  Jako sekundární obvaz na rány a k fixaci dlah.
•  Také jako ochrana obvazů.

Technická specifikace
Bavlna, oboustranně mikrobodově impregnováno.

elastické krátkotažné obinadlo,
baleno jednotlivě v krabičkách

velikost číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Idealast-haft Color latex free 
barva modrá

4 cm × 4 m 931 090 bal. à 1 ks 70 ks
6 cm × 4 m 931 091 bal. à 1 ks 48 ks
8 cm × 4 m 931 092 bal. à 1 ks 27 ks

10 cm × 4 m 931 093 bal. à 1 ks 30 ks
Idealast-haft Color latex free 
barva červená

4 cm × 4 m 931 095 bal. à 1 ks 48 ks
6 cm × 4 m 931 096 bal. à 1 ks 48 ks
8 cm × 4 m 931 097 bal. à 1 ks 27 ks

10 cm × 4 m 931 098 bal. à 1 ks 30 ks
Idealast-haft Color latex free 
mix v kartonech 
(5× modrá, 5× červená)

4 cm × 4 m 931 100 bal. à 10 ks 15 bal.
6 cm × 4 m 931 101 bal. à 10 ks 12 bal.
8 cm × 4 m 931 102 bal. à 10 ks 9 bal.

10 cm × 4 m 931 103 bal. à 10 ks 6 bal.
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Pütter-Verband®
Krátkotažné kompresivní obinadlo

Charakteristika
•  Pevná tkanina vytváří velmi silnou kompresi s vysokým pracovním a nízkým 

klidovým tlakem.
•  Tažnost 90 %.
•  Dobře se přizpůsobuje změnám objemu dolní končetiny při redukci otoku.
•  Lze přiložit na dobu tří dnů, s výjimkou akutního stadia.
•  Dobrá prodyšnost, lze vyvářet a sterilizovat.
•  K dispozici ve dvojitém i v jednoduchém balení.

Použití
Na velmi silnou kompresi při onemocnění žilního a mízního systému, k léčbě 
ulcus cruris a posttrombotického syndromu.

Technická specifikace
Bavlna.

Typy produktu
 Pütterbinde – jednotlivě balené obinadlo.
Pütter-Verband – balení po dvou kusech.

elastické krátkotažné 
obinadlo 

velikost číslo 
výrobku

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Pütterbinde 8 cm × 5 m 931 808 5009926 bal. à 1 ks 40 ks
10 cm × 5 m 931 810 5009927 bal. à 1 ks 40 ks
12 cm × 5 m 931 812 5009928 bal. à 1 ks 60 ks

Pütter-Verband 10 cm × 5 m 931 795 bal. à 2 ks 30 ks

Zpět na Obsah
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Idealtex®
Dlouhotažné kompresivní obinadlo

Charakteristika
•  Elastické dlouhotažné obinadlo vytváří lehkou a střední kompresi  

s nízkým pracovním a vysokým klidovým tlakem.
•  Tažnost 135 %.
•  Vytváří rovnoměrný trvalý tlak, který působí pouze na povrchové žíly.
•  Nevytváří rytmické střídání tlaku.
•  Dobře se přizpůsobuje tvaru končetiny.

Použití
•  Jako podpůrný obvaz pohybového systému a na doléčení onemocnění žilního 

systému.
•  Používá se jen u mobilních pacientů a na zesílení tlaku přes den;  

v noci nebo při delším odpočinku nutno sejmout.

Technická specifikace
Viskóza, polyuretan.

elastické dlouhotažné 
obinadlo 

velikost číslo 
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Idealtex 8 cm × 5 m 931 061 5010036 bal. à 1 ks 250 ks
10 cm × 5 m 931 062 5010034 bal. à 1 ks 210 ks
12 cm × 5 m 931 063 5010040 bal. à 1 ks 150 ks
14 cm × 5 m 931 064 5010038 bal. à 1 ks 140 ks

Zpět na Obsah
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Varolast®
Zinkoklihové obinadlo k okamžitému použití

Charakteristika
•  Podélně a příčně elastické zinkoklihové obinadlo k okamžitému použití.
•  Díky dvojrozměrné pružnosti lze jednotlivé otáčky ovíjet pod rovnoměrným 

tlakem, čímž se usnadňuje přiložení obinadla a snižuje riziko tvorby „kapes“ 
nebo zaškrcených míst.

•  Hotový obvaz z Varolastu představuje polotuhý trvalý obvaz.

Použití
•  Jako trvalý tlakový obvaz při: 

– subakutních a chronických trombózách, 
– flebitidách hloubkových a povrchových žil, 
–  ulcus cruris a městnavých dermatózách v nemokvavém stadiu.

•  Jako podpůrný obvaz ve všeobecné ortopedii a v ortopedické rehabilitaci.

Složení
69 % bavlna, 31 % polyamid, zinková pasta.

obinadlo zinkoklihové  
zataveno jednotlivě 

velikost číslo  
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Varolast 10 cm × 5 m 931 574 bal. à 1 ks 16 ks
10 cm × 7 m 931 573 bal. à 1 ks 20 ks

10 cm × 10 m 931 575 bal. à 1 ks 20 ks
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Rolta®
Polstrovací obinadlo

Charakteristika
•  Propustné pro vzduch a sekrety.
•  Působí na vyrovnání teplotních rozdílů.
•  Odvádí vlhkost, a tím brání vzniku otlaků a zatvrdlin.

Použití
 Podkladová výplň k ochraně kloubů při sádrovacích technikách a kompresivní 
terapii.

Technická specifikace
Syntetická vata ze zkadeřených nesavých polyesterových vláken.

velikost číslo  
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní  
jednotka

Rolta-soft
nesterilní, 
jednotlivě rolované

6 cm × 3 m 932 048 bal. à 50 ks 1 bal.
10 cm × 3 m 932 049 bal. à 30 ks 1 bal.
15 cm × 3 m 932 050 bal. à 20 ks 1 bal.
25 cm × 3 m 932 051 bal. à 10 ks 1 bal.
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Omniplast®
Klasická textilní náplast se silnou lepicí schopností

Charakteristika
•  Syntetické kaučukové lepidlo zaručuje dobrou snášenlivost  

s kůží a spolehlivě drží.
•  Proužkový nános lepidla zajišťuje vysokou prodyšnost náplasti.
•  Vroubkovaný okraj umožňuje čisté odstranění z rány a zabraňuje  

roztřepení tkaniny.
•  Na ochranu před vnější vlhkostí je náplast hydrofobně impregnována.
•  Náplast se dá jak příčně, tak i podélně lehce odtrhnout.

Použití
Pro fixaci obvazů všeho druhu, k upevnění sond, kanyl apod. u pacientů 
s normální citlivostí kůže. Při použití dbejte, aby pokožka byla čistá a suchá.

Technická specifikace
Klasická fixační náplast z textilní tkaniny v barvě kůže se syntetickým 
kaučukovým lepidlem naneseným v proužcích.

klasická náplast  
na cívce 

velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Omniplast 1,25 cm × 5 m 900 440 bal. à 1 ks 20/300 ks
2,5 cm × 5 m 900 441  bal. à 1 ks 20/240 ks

5 cm × 5 m 900 442 bal. à 1 ks 10/120 ks
Omniplast  
nemocniční balení

1,25 cm × 9,1 m 900 452 bal. à 24 ks 10 bal.
2,5 cm × 9,1 m 900 453 bal. à 12 ks 10 bal.

5 cm × 9,1 m 900 454 bal. à 6 ks 10 bal.

Zpět na Obsah
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Omnipor®
Hypoalergenní fixační náplast z bílého netkaného textilu

Charakteristika
•  Nosný netkaný textil propouští vzduch a vodní páry, pokožka dýchá  

a nepotí se.
•  Ideální pro pacienty se zvlášť citlivou pletí. Ani při dlouhodobé a velkoplošné 

fixaci obvazu nedochází k maceraci.
•  Na ochranu rány před vnější vlhkostí je Omnipor hydrofobně impregnován.
•  Náplast se dá jak příčně, tak i podélně lehce odtrhnout.
•  Omnipor neabsorbuje rentgenové záření, a proto jej před rentgenovým 

vyšetřením není nutné odstraňovat.

Použití
 Pro překrytí a k fixaci obvazů u pacientů se zvlášť citlivou kůží, především 
u dlouhodobých obvazů a k upevnění měřicích přístrojů, sond apod. na citlivých 
částech těla.

Technická specifikace
Bílý netkaný textil se syntetickým kaučukovým lepidlem naneseným 
v proužcích.

hypoalergenní náplast  
z netkaného textilu na cívce 

velikost číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Omnipor 1,25 cm × 5 m 900 436 bal. à 1 ks 20/300 ks
2,5 cm × 5 m 900 437 bal. à 1 ks 20/240 ks

5 cm × 5 m 900 438 bal. à 1 ks 10/120 ks
Omnipor 
nemocniční balení

1,25 cm × 9,2 m 900 424 bal. à 1 ks 20/300 ks
2,5 cm × 9,2 m 900 425 bal. à 1 ks 20/240 ks

5 cm × 9,2 m 900 426 bal. à 1 ks 10/120 ks

Zpět na Obsah
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Omnifilm®
Hypoalergenní fixační náplast z porézní transparentní fólie

Charakteristika
•  Vhodná i pro pacienty s citlivou kůží.
•  Propouští vzduch a vodní páry.
•  Je transparentní, a proto se velmi dobře hodí k fixaci kanyl a hadiček,  

kde je umožněna stálá vizuální kontrola.
•  Náplast se dá jak příčně, tak i podélně lehce odtrhnout.
•  Neabsorbuje rentgenové záření.

Použití
Díky transparentnosti je vhodná k fixaci obvazů všeho druhu, 
k transparentnímu upevnění kanyl, sond, katetrů apod., protože umožňuje 
stálou kontrolu stavu tekutiny.

Technická specifikace
Transparentní porézní materiál s polyakrylátovým lepidlem.

hypoalergenní fixační  
náplast z porézní  
transparentní fólie,  
na cívce 

velikost číslo  
výrobku 

SÚKL 
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Omnifilm 1,25 cm × 5 m 900 433 5009907 bal. à 1 ks 20/360 ks
2,5 cm × 5 m 900 434 5009908 bal. à 1 ks 10/240 ks

5 cm × 5 m 900 435 5009909 bal. à 1 ks 10/120 ks
Omnifilm
nemocniční balení

1,25 cm × 9,2 m 900 421 bal. à 1 ks 20/300 ks
2,5 cm × 9,2 m 900 422 bal. à 1 ks 20/240 ks

5 cm × 9,2 m 900 423 bal. à 1 ks 10/120 ks

Zpět na Obsah
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Omnisilk®
Hypoalergenní náplast z bílého hedvábí

Charakteristika
•  Je hydrofobně impregnována na ochranu před vnější vlhkostí.
•  Dobře propouští vzduch a vodní páry.
•  Zoubkovaný okraj, jenž lze lehce utrhnout, přičemž se nenaruší pevnost 

náplasti v tahu.
•  Neabsorbuje rentgenové záření.

Použití
K šetrné fixaci obvazů všeho druhu, k upevnění sond, kanyl, katetrů apod. 
u pacientů s citlivou kůží.

Technická specifikace
Bílé umělé hedvábí se syntetickým kaučukovým lepidlem naneseným 
v proužcích.

hypoalergenní náplast  
z bílého hedvábí, na cívce 

velikost číslo  
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Omnisilk 1,25 cm × 5 m 900 430 bal. à 1 ks 20/300 ks
2,5 cm × 5 m 900 431 bal. à 1 ks 20/240 ks

5 cm × 5 m 900 432 bal. à 1 ks 10/120 ks
Omnisilk  
nemocniční balení

1,25 cm × 9,2 m 900 418 bal. à 1 ks 20/300 ks
2,5 cm × 9,2 m 900 419 bal. à 1 ks 20/240 ks

5 cm × 9,2 m 900 420 bal. à 1 ks 10/120 ks

Zpět na Obsah
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Omnifix® Elastic
Fixační náplast z netkaného textilu

Charakteristika
•  Poskytuje možnost komfortní a celoplošné fixace obvazu jak pacientovi, tak 

i zdravotnickému personálu.
•  Je mimořádně měkká a jemná, jakož i propustná pro vzduch a vodní páry.
•  Hypoalergenní lepidlo, které snášejí i pacienti s přecitlivělou pokožkou 

a s dispozicí k alergiím.
•  Neabsorbuje rentgenové záření, a proto se nemusí při rentgenologických 

vyšetřeních odstraňovat.
•  Snadná manipulace: měřítko vytištěné na krycím papíře usnadňuje přesné 

odstřižení; vlisovaný vlnovitý řez pomáhá při stažení krycího papíru.

Použití
•  K celoplošnému překrytí a fixaci krytí ve všech oborech medicíny.
•  Náplast je ideální k fixaci krytí v oblasti kloubů, oblých a kónických částí těla 

a také k upevnění měřicích přístrojů, sond, katetrů atd.

Technická specifikace
Netkaný textil se syntetickým kaučukovým lepidlem naneseným v proužcích.

fixační náplast  
z netkaného textilu

velikost číslo  
výrobku 

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Omnifix Elastic  
s měřítkem na 
krycím papíře 

5 cm × 10 m 900 602 5009934 bal. à 1 ks 60 ks
10 cm × 10 m 900 603 5009956 bal. à 1 ks 32 ks
15 cm × 10 m 900 604 5009957 bal. à 1 ks 20 ks
20 cm × 10 m 900 605 bal. à 1 ks 16 ks

10 cm × 2 m 900 601 5009933 bal. à 1 ks 24 ks

Zpět na Obsah
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Omnistrip®
Sterilní proužky na stažení rány
Charakteristika
•  Zakulacené rohy, které spolehlivě drží bez nepříjemného shrnování.
•  Výborná přilnavost zaručuje bezpečnou fixaci okrajů rány, proužky se dají 

bezbolestně odstranit.
•  Propustné pro vzduch a vodní páry.
•  Specifická mikroelasticita netkané textilie zaručuje, že proužky dokonale drží 

i při zatížení.
•  Sterilní.

Použití
•  Na stažení menších a primárně se uzavírajících ran.
•  Na pooperační jizvy.
•  Mohou být použity jako opora čerstvě zašitých ran.

Technická specifikace
Netkaný textil v barvě kůže, na který je navrstveno polyakrylátové lepidlo.

*Obsah jednoho peel-balení.

sterilní proužky  
na stažení rány

velikost číslo  
výrobku

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Omnistrip 3 × 76 mm 540 681 50 × 5 ks* 6 bal.
6 × 38 mm 540 682 50 × 6 ks* 6 bal.
6 × 76 mm 540 683 50 × 3 ks* 6 bal.

6 × 101 mm 540 684 50 × 10 ks* 6 bal.
12 × 101 mm 540 685 50 × 6 ks* 6 bal.
25 × 127 mm 540 686 50 × 4 ks* 6 bal.

Zpět na Obsah
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Omnitape®
Tejpovací páska

Charakteristika
•  Neelastická silně lepicí náplasťová páska.
•  Vysoká pevnost tahu při současné možnosti snadného odtrhávání pásky 

v podélném i příčném směru.

Použití
Zpevnění kloubů, šlach a svalů.

Technická specifikace
Bavlna, jednostranně potažená kaučukovým lepidlem s obsahem oxidu 
zinečnatého.

tejpovací  
páska

velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Omnitape 2 cm × 10 m 500 058 bal. à 1 ks 96 ks
3,75 cm × 10 m 500 059 bal. à 1 ks 96 ks

5 cm × 10 m 500 060 bal. à 1 ks 48 ks

Zpět na Obsah
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Cosmopor® Steril
Sterilní samolepicí krytí na rány

Charakteristika
•  Vrstvu přiléhající k ráně tvoří mikrosíťka, která zabraňuje přilepení krytí k ráně.
•  Absorpční polštářek se velmi dobře přizpůsobuje křivkám těla.
•  Výborná savost a ochrana rány.
•  Měkký netkaný textil propouští vzduch a vodní páry.
•  Díky vrstvě hypoalergenního polyakrylátového lepidla je obzvlášť dobře 

snášen pokožkou.
•  Sterilní.

Použití
•  Speciálně pro pooperační ošetření ran, ale také pro sterilní ošetření banálních 

poranění, např. v rámci první pomoci.
•  Vhodný na mírně secernující rány.

Technická specifikace
Polštářek z bavlněné vaty, nosný materiál z netkaného textilu  
s hypoalergenním polyakrylátovým lepidlem.

náplast  
s polštářkem  
s hydrofobní 
mikrosíťkou, 
zatavená  
jednotlivě

velikost číslo  
výrobku

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Cosmopor Steril 7,2 × 5 cm 900 833 5009958 bal. à 10 ks 20 bal.
7,2 × 5 cm 900 800 5009938 bal. à 1 ks 20 bal.
7,2 × 5 cm 900 800 5013084 bal. à 50 ks 20 bal.
10 × 6 cm 900 802 5009939 bal. à 1 ks 27 bal.
10 × 6 cm 900 802 5013083 bal. à 25 ks 27 bal.
15 × 6 cm 900 804 5009940 bal. à 1 ks 18 bal.
15 × 6 cm 900 804 5013082 bal. à 25 ks 18 bal.
10 × 8 cm 900 806 5009941 bal. à 1 ks 22 bal.
10 × 8 cm 900 806 5013081 bal. à 25 ks 22 bal.

náplast  
s polštářkem  
s hydrofobní 
mikrosíťkou, 
zatavená  
jednotlivě

velikost číslo  
výrobku

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Cosmopor Steril 15 × 8 cm 900 808 5009942 bal. à 1 ks 14 bal.
15 × 8 cm 900 808 5013080 bal. à 25 ks 14 bal.
20 × 8 cm 900 810 5009970 bal. à 1 ks 12 bal.
20 × 8 cm 900 810 5013078 bal. à 25 ks 12 bal.

20 × 10 cm 900 812 5009971 bal. à 1 ks 12 bal.
20 × 10 cm 900 812 5013077 bal. à 25 ks 12 bal.
25 × 10 cm 900 814 5009972 bal. à 1 ks 8 bal.
25 × 10 cm 900 814 5013073 bal. à 25 ks 8 bal.
35 × 10 cm 900 816 5009973 bal. à 1 ks 8 bal.
35 × 10 cm 900 816 5013071 bal. à 25 ks 8 bal.

Zpět na Obsah
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Cosmopor® I.V.
Sterilní samolepicí krytí pro fixaci i.v. kanyl

Charakteristika
•  Zaoblené rohy zabraňující srolování krytí i při delší aplikaci.
•  Široké lepicí okraje, spolehlivě obemykající savý polštářek.
•  Propustné pro vzduch a vodní páry.
•  Sterilní.

Použití
Pro fixaci kanyl.

Technická specifikace
Měkká, pro vzduch propustná netkaná textilie se separátním
polštářkem, hypoalergenní lepidlo.

sterilní obvaz 
pro fixaci kanyl

velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Cosmopor I.V. 6 × 8 cm 900 805 bal. à 50 ks 8 bal.

Zpět na Obsah
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Hydrofilm®, Hydrofilm® Plus
Samolepicí transparentní krytí na rány

Charakteristika
•  Samolepicí transparentní obvaz.
•  Nepropustný pro mikroorganismy a vodu, avšak propustný pro kyslík  

a vodní páry.
•  Přes bezpečnou adhezi lze obvaz bez bolesti a bez poškození nově 

vytvořeného epitelu sejmout.
•  Perfektní přizpůsobení tvarům těla.
•  Průhlednost obvazu umožňuje inspekci rány a kůže, popř. fixaci katetru  

či kanyly bez snímání obvazu.
•  Sterilní.

Fáze hojení rány
Epitelizační fáze.

Typ rány
Odřeniny, tržné rány, fixace krytí, ochrana před sekundární infekcí a před 
mechanickou iritací.

Výměna obvazu
Pokud se netvoří exsudát, lze ponechat 3 až 4 dny.

Technická specifikace
Hydrofilm – polopropustná, transparentní polyuretanová fólie s akrylátovým 
lepidlem.
Hydrofilm Plus – polopropustná transparentní polyuretanová fólie 
s akrylátovým lepidlem a se savým polštářkem.

Typy produktu
Hydrofilm
Hydrofilm Plus

velikost číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Hydrofilm  
sterilní samolepicí  
transparentní obvaz 
na rány, vodovzdorný

6 × 7 cm 685 755 bal. à 10 ks 20 bal.
10 × 12,5 cm 685 757 bal. à 10 ks 20 bal.

10 × 15 cm 685 759 bal. à 10 ks 10 bal.
15 × 20 cm 685 761 bal. à 10 ks 10 bal.
10 × 25 cm  685 763 bal. à 25 ks 10 bal.
12 × 25 cm 685 764 bal. à 25 ks 10 bal.
20 × 30 cm 685 765 bal. à 10 ks 10 bal.

Hydrofilm Plus 
transparentní obvaz  
s absorpčním polštářkem 

5 × 7,2 cm 685 770 bal. à 5 ks 20 bal.
9 × 10 cm 685 772 bal. à 5 ks 20 bal.

10 × 25 cm 685 779 bal. à 25 ks 10 bal.

Zpět na Obsah
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Hřejivé náplasti pomáhají namoženému tělu relaxovat a navrátit se rychleji 
do formy. Teplo totiž podporuje prokrvení pokožky, stimuluje krevní oběh 
a uvolňuje napětí. Náplasti je možno stříhat na požadovaný rozměr.

Cosmos® Hřejivá náplast s kapsaicinem KLASICKÁ
•  Hřejivá látka kapsaicin ve vyšší koncentraci.
•  Pro intenzivní prohřátí.
•  Na pokožce může zůstat až 8 hodin.
•  Na jedno místo se mohou lepit 3 náplasti denně, po týdnu je nutná  

minimálně týdenní přestávka.
•  Není vhodná pro děti.

Cosmos® Hřejivá náplast s kapsaicinem JEMNÁ
•  Hřejivá látka kapsaicin v nižší koncentraci.
•  Pro příjemné prohřátí.
•  Na pokožce může zůstat až 8 hodin.
•  Na jedno místo se mohou lepit 3 náplasti denně, po týdnu je nutná  

minimálně týdenní přestávka.
•  Není vhodná pro děti.

Cosmos®
Hřejivé náplasti

S
MÍRNOU
HŘEJIVOSTÍ

HŘEJE
CHLADÍ

SE
STŘEDNÍ
HŘEJIVOSTÍ

SE
SILNOU
HŘEJIVOSTÍ

S
MÍRNOU
HŘEJIVOSTÍ

HŘEJE
CHLADÍ

SE
STŘEDNÍ
HŘEJIVOSTÍ

SE
SILNOU
HŘEJIVOSTÍ

hřejivé náplasti velikost číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Cosmos Hřejivá náplast  
s kapsaicinem Klasická

12,5 × 15 cm 703 353 bal. à 1 ks 20 bal.

Cosmos Hřejivá náplast  
s kapsaicinem Jemná

12,5 × 15 cm 703 374 bal. à 1 ks 20 bal.

Zpět na Obsah
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Cosmos®
Hojivé náplasti na rány 

Náplasti s hydroaktivním účinkem podporují hojení a tlumí bolest. Působí 
dlouhodobě a hojí puchýře, kuří oka, odřeniny, popáleniny a opary šetrněji 
a rychleji než klasická náplast. Hydrogelové náplasti jsou vhodné pro léčbu 
menších povrchových popálenin, zatímco hydrokoloidní náplasti se používají 
na odřeniny, pro prevenci a ošetření puchýřů, oparů, drobných poranění  
a kuřích ok.

Cosmos® Na odřeniny
Hydrokoloidní polštářek pomáhá lepšímu a rychlejšímu hojení a chrání ránu 
před bakteriemi a nečistotou. Díky zaobleným rohům a tvarování pro kolena 
a lokty se dokonale nalepuje. Na ráně vydrží několik dní bez ztráty účinnosti. 

Cosmos® Na drobná poranění
Chytrá hydrokoloidní náplast okamžitě mírní bolest a urychluje hojení drobných 
poranění. Chrání drobná poranění před bakteriemi a lze ji na ráně ponechat 
i několik dní. Náplast lze dle potřeby stříhat do libovolného tvaru a velikosti. 
Balení obsahuje nůžky.

Cosmos® Na popáleniny
Sterilní náplasti jsou určeny pro ošetření povrchových popálenin a opařenin 
I. a II. stupně a napomáhají k rychlému hojení. Náplasti ránu příjemně chladí, 
tlumí bolest a urychlují hojení. Chrání před bakteriemi a nečistotami a mohou 
na ráně zůstat až 7 dní. 
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hojivé náplasti velikost číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Cosmos Na odřeniny 100 × 85 mm 536 023 bal. à 4 ks 12 bal.
Cosmos Na drobná poranění 65 × 90 mm 536 063 bal. à 3 ks 10/50 bal.
Cosmos Na popáleniny 45 × 65 mm 536 057 bal. à 3 ks 12/144 bal.

7,5 × 10 cm 536 058 bal. à 3 ks 12/144 bal.

Zpět na Obsah
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Cosmos®
Hojivé náplasti na rány s technologií Twin-tec

Hydrokoloidní náplasti s technologií Twin-tec zajišťují dvojí ochranu 
rány. Obsahují totiž dvě vrstvy hydrokoloidů, které vytvářejí na ráně vlhké 
prostředí a umožňují rychlé hojení a úlevu od bolesti. Náplasti jsou prodyšné 
a voděodolné. Lepidlo je nahrazeno hydrokoloidovou vrstvou, což snižuje 
možné podráždění pokožky.

Cosmos® Na puchýře
Hydrokoloidní polštářek zajišťuje lepší a rychlejší hojení. Tlumí také bolest, 
zmírňuje tlak puchýřů a chrání ránu před infekcemi a nečistotou. Náplast je 
průhledná a má speciální tvar, díky kterému  
se dobře přizpůsobí místu lepení.

Cosmos® Na kuří oka
Náplast ulehčuje odstranění kuřího oka a tlumí tlak vyvolaný obuví. 
Hydrokoloidní polštářek změkčuje vrchní vrstvu kuřího oka a umožňuje lepší 
hojení a regeneraci. Náplast má speciální tvar, díky kterému dokonale přilne 
k pokožce a kuřímu oku se přizpůsobí.

hojivé náplasti velikost číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Cosmos Na puchýře na patě 76 × 45 mm 536 013 bal. à 5 ks 20 ks
Cosmos Na puchýře na prstech 55 × 19 mm 536 033 bal. à 6 ks 20 ks
Cosmos Na puchýře XL 75 × 45 mm 536 043 bal. à 5 ks 20 ks
Cosmos Na puchýře mix 3× (40 × 17 mm)

3× (55 × 19 mm) 
2× (76 × 45 mm)

536 053 bal. à 8 ks 10 ks

Cosmos Na kuří oka 40 × 17 mm 536 003 bal. à 6 ks 20 ks

Zpět na Obsah
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Cosmos®
Standardní náplasti na rány 

Náplasti Cosmos® jsme vyvinuli speciálně pro ošetření všech druhů drobných 
poranění. Dobře drží, jsou prodyšné, díky hypoalergennímu lepidlu jsou šetrné 
k pokožce a bezbolestně se odstraňují.

Cosmos® Pružná
Elastická textilní náplast vhodná  
na zranění na kloubech  
a prstech. K dostání nedělená  
a dělená ve dvou velikostech.

Cosmos® Pevná
Pevná náplast k ochraně malých 
ran, vyrobená z otěruvzdorného 
materiálu. K dostání nedělená  
nebo dělená ve dvou velikostech 
v podobě stripů.

Cosmos® Na sport
Voděodolná náplast poskytuje  
díky polštářku ochranu ran  
na exponovaných místech.  
K dostání nedělená nebo  
dělená v jedné velikosti.

Cosmos® Dětská
Náplast s veselými obrázky 
k ochraně malých ran, vyrobená 
z folie odolné vůči vodě, a odpuzující 
nečistotu. K dostání nedělená nebo 
dělená ve dvou velikostech. 
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tradiční náplasti velikost číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Cosmos Pružná 6 × 10 cm 535 236 bal. à 5 ks 200 bal.
20 × 60 mm (12×) 535 230 bal. à 20 ks 200 bal.

20 × 80 mm (8×)
Cosmos Pevná 6 cm × 1 m 540 325 bal. à 1 m 90 bal.

8 cm × 1 m 540 335 bal. à 1 m 90 bal.
6 × 2 cm 540 330 bal. à 50 × 5 ks 36 bal.
8 × 4 cm 540 331 bal. à 50 × 3 ks 36 bal.

Cosmos Na sport 6 × 10 cm 535 430 bal. à 5 ks 200 bal.
19 × 72 mm 535 431 bal. à 20 ks 200 bal.

Cosmos Dětská 6 cm × 1 m 535 630 bal. à 1 m 200 bal.
19 × 72 mm (12×) 535 631 bal. à 20 ks 200 bal.

16 × 57 mm (8×)

Zpět na Obsah
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Cosmos®
Standardní náplasti na rány 

Cosmos® Voděodolná
Náplast odolná vůči vlhkosti a vodě 
(mimo koupání a sprchování)  
a odpuzující nečistotu. K dostání 
nedělená a dělená ve dvou a pěti 
velikostech.

Cosmos® Do vody
Transparentní vodotěsná náplast, 
se kterou se můžete bez problémů 
sprchovat i koupat. Vytváří bariéru  
proti bakteriím. K dostání dělená  
ve třech velikostech.

Cosmos® Jemná
Měkká náplast k šetrné ochraně 
menších poranění, vhodná pro velmi 
citlivou pokožku. K dostání nedělená, 
dělená v jedné velikosti a jako kulatá 
náplast na překrytí poranění v obličeji 
(říznutí po holení) nebo na zakrytí 
mateřských znamínek.

Cosmos® Ultra jemná
Měkká náplast se silikonovým lepidlem 
pro extrémně citlivou a jemnou 
pokožku, jakou mají děti a senioři, a lidé 
se syndromem citlivé kůže. K dostání 
nedělená a dělená ve dvou velikostech.

tradiční náplasti velikost číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Cosmos Do vody 30 × 40 mm (4×) 535 531 bal. à 10 ks 200 bal.
40 × 60 mm (2×)
25 × 72 mm (4×)

Cosmos Do vody na prsty 
mix

22 × 80 mm (6×) 535 543 bal. à 16 ks 200 bal.
45 × 50 mm (6×)
25 × 72 mm (4×)

Cosmos Do vody proužky 25 × 72 mm (12×) 535 553 bal. à 12 ks 200 bal.
Cosmos Voděodolná 6 × 10 cm 535 130 bal. à 5 ks 200 bal.

19 × 72 mm (12×) 535 137 bal. à 20 ks 200 bal.
25 × 72 mm (8×)
19 × 72 mm (6×) 535 138 bal. à 20 ks 200 bal.
25 × 72 mm (4×)
16 × 57 mm (4×)

9 × 38 mm (4×)
22 mm (2×)

Cosmos Jemná 6 × 10 cm 535 330 bal. à 5 ks 200 bal.
19 × 72 mm 535 332 bal. à 20 ks 200 bal.

∅ 22 mm 535 336 bal. à 20 ks 200 bal.
Cosmos Ultra jemná 25 × 72 mm (6×) 535 313 bal. à 8 ks 200 bal.

40 × 60 mm (2×)
60 × 100 mm (5×) 535 333 bal. à 0,5 m 200 bal.

Zpět na Obsah
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Cosmos®
Standardní náplasti na rány 

Cosmos® Cívková pevná
Ke kůži šetrná, prodyšná fixační náplast z textilní tkaniny se silnou lepící 
schopností pro snadnou a spolehlivou fixaci obvazů a obinadel.

Cosmos® Cívková jemná
Ke kůži šetrná, prodyšná fixační náplast z netkaného textilu pro  
snadnou a spolehlivou fixaci obvazů a obinadel. Vhodná  
pro pacienty s citlivou pokožkou.

O
še

tř
ov

án
í  

ra
n

tradiční náplasti velikost číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Cosmos Cívková pevná 1,25 cm × 5 m 900 400 bal. à 1 ks 240 bal.
2,5 cm × 5 m 900 401 bal. à 1 ks 120 bal.

Cosmos Cívková jemná 1,25 cm × 5 m 900 402 bal. à 1 ks 240 bal.
2,5 cm × 5 m 900 403 bal. à 1 ks 120 bal.

Zpět na Obsah
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Náplasti v ekonomických variantách myslí nejen na pohodlí a bezpečí, ale také 
na peněženku. K dostání ve 3 verzích a ve variantách  
1 m × 6 cm nebo 1 m × 8 cm.

Cosmos®
Ekonomické náplasti na rány 

Cosmos® Klasická textilní
Pevná náplast k ochraně malých ran, 
vyrobená z odolného materiálu.
K dostání nedělená ve dvou velikostech.

Cosmos® Klasická voděodolná
Voděodolná náplast k ochraně malých 
poranění, vyrobené z fólie, která odpuzuje 
nečistotu. Odolná vůči vlhkosti  
a vodě (mimo koupání a sprchování). 
K dostání nedělená ve dvou velikostech.

Cosmos® Klasická z netkané 
textilie
Měkká náplast k ochraně malých ran, 
vyrobená z bílé netkané textilie. K dostání 
nedělená ve dvou velikostech.

ekonomické náplasti velikost číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Cosmos Klasická textilní 1 m × 6 cm 540 345 bal. à 1 m 90 bal.
1 m × 8 cm 540 346 bal. à 1 m 90 bal.

Cosmos Klasická voděodolná 1 m × 6 cm 540 349 bal. à 1 m 90 bal.
1 m × 8 cm 540 350 bal. à 1 m 90 bal.

Cosmos Klasická z netkané textilie 1 m × 6 cm 540 347 bal. à 1 m 90 bal.
1 m × 8 cm 540 348 bal. à 1 m 90 bal.

Zpět na Obsah
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DermaPlast®
Náplasti pro lékařskou praxi

DermaPlast® soft
Náplast z měkkého netkaného textilu
Hypoalergenní náplast na rány z měkkého netkaného textilu v barvě 
kůže. Náplast je prodyšná díky nánosu syntetického kaučukového lepidla 
v proužcích, které dobře snáší i citlivá pokožka.

DermaPlast® soft injection
Nastříhané poinjekční náplasti
Jednotlivě nastříhané náplasti šetří čas při ošetření místa po injekci nebo 
odběru krve. Vysoký komfort při nošení je zaručen díky měkkému a ke kůži 
šetrnému netkanému textilu. Náplasti jsou prodyšné díky nánosu syntetického 
kaučukového lepidla v proužcích, které dobře snáší i citlivá pokožka. Perforovaná 
krycí fólie chrání polštářek na rány před znečištěním až do okamžiku aplikace.

DermaPlast® soft spots 
Kulaté náplasti z měkkého netkaného textilu
Jednotlivě nastříhané kulaté náplasti (průměr 22 mm) šetří čas při ošetření 
místa po drobném chirurgickém zákroku (např. odstranění mateřských 
znamének nebo bradavic). Vysoký komfort při nošení je zaručen díky 
měkkému a ke kůži šetrnému netkanému textilu. Náplasti jsou prodyšné díky 
nánosu syntetického kaučukového lepidla v proužcích, které dobře snáší 
i citlivá pokožka.

O
še

tř
ov

án
í  

ra
n

náplasti pro  
lékařskou praxi

velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

DermaPlast soft 4 cm × 5 m 535 351 bal. à 5 m 32 bal.
6 cm × 5 m 535 361 bal. à 5 m 32 bal.
8 cm × 5 m 535 371 bal. à 5 m 24 bal.

DermaPlast soft 
injection

4 cm × 1,6 cm 535 381 bal. à 250 ks 60 bal.

DermaPlast soft spots ∅ 22 mm 535 382 bal. à 200 ks 36 bal.

Zpět na Obsah
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DermaPlast® classic
Náplast na rány z tuhé textilní tkaniny
Ke kůži šetrná náplast na rány z tuhé textilní tkaniny pro spolehlivé a hygienické 
ošetření menších poranění. Náplast je prodyšná a hypoalergenní díky nánosu 
syntetického kaučukového lepidla v proužcích.

DermaPlast®
Náplasti pro lékařskou praxi

náplasti pro  
lékařskou praxi

velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

DermaPlast  
classic

4 cm × 5 m 535 051 bal. à 5 m 32 bal.
6 cm × 5 m 535 061 bal. à 5 m 32 bal.
8 cm × 5 m 535 071 bal. à 5 m 24 bal.

Zpět na Obsah
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Cosmos® Active Kineziologické tejpovací pásky
Denně používané špičkovými sportovci a terapeuty.
• Pružné pásky pro klouby, vazy a natažené a ochablé svaly.
• Prodyšné a voděodolně.
• Neomezující pohyb.
• Velmi komfortní při nošení.
• Spolehlivě lepí.
•  On-line instruktážní videa, jak tejpovat s profesionálními tejpery.

Cosmos® Active
První pomoc pro svaly a klouby

O
še

tř
ov

án
í  

ra
n

barevný kód velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Kineziologická 
tejpovací páska

modrá 5 cm × 5 m 522 240 1 ks 8 ks
růžová 5 cm × 5 m 522 241 1 ks 8 ks
béžová 5 cm × 5 m 522 242 1 ks 8 ks

Zpět na Obsah
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Opakovaně použitelné gelové polštářky
K terapii chladem i teplem.
•  Studená terapie: akutní záněty kloubů a svalů, tupá poranění,  

hematomy, kousnutí hmyzem, bolesti zubů.
•  Teplá terapie: podporuje lokální krevní oběh, uvolňuje napětí, pro bolavé svaly, 

bolesti zad, menstruační potíže. 
• Nahřátí v horké vodě nebo mikrovlnné troubě.
• Zchlazení v mrazničce.
• S ochranným obalem pro pohodlnou aplikaci.

Cosmos® Active
První pomoc pro svaly a klouby

velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Opakovaně použitelný 
gelový polštářek

12 × 29 cm 522 223 1 ks 12 ks
13 × 14 cm 522 222 1 ks 24 ks

Zpět na Obsah
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Vata Pehazell Clean
Buničitá, vinutá a v přířezech

Charakteristika
•  Buničitá vata, vysoce bělená.
•  Zvlášť měkká a savá.

Použití
•  Jako tlaková poduška při obvazech.
•  Jako podložka při menších operačních zákrocích a na různé hygienické účely.

O
še

tř
ov

án
í  

ra
n

vata velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní 
jednotka

Pehazell Clean
vata buničitá vinutá 500 g 913 062 bal. à 1 ks 10 ks

1 000 g 913 061 bal. à 1 ks 6 ks
vata buničitá v přířezech 37 × 57 cm 913 067 1 bal. × 5 kg 1 bal.

18,5 × 28,5 cm 913 066 1 bal. × 5 kg 1 bal.
18,5 × 19 cm 913 065 1 bal. × 5 kg 1 bal.

18,5 × 28,5 cm 913 069 1 bal. × 500 g 20 bal.

Zpět na Obsah
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K omezení rizika vzniku infekce na operačních sálech i mimo ně slouží řada 
jednorázových zdravotnických prostředků určených pro operační i ambulantní zákroky. 

Patří sem především jednorázové operační sety CombiSet či sterilní jednorázové 
zákrokové balíčky MediSet, které díky svému složení umožňují zkrácení času přípravy 
na zákrok a zároveň účinnou ochranu pacienta i zdravotníků, a tím výrazně zvyšují 
bezpečnost v těchto oblastech zdravotní péče.

missionprevention.cz 

Náš společný cíl:

INFEKCE NESMÍ MÍT  
SEBEMENŠÍ ŠANCI
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Charakteristika
•  Sterilní krytí Foliodrape je důležitou součástí účinné profylaxe infekcí na 

operačních sálech.
•  Materiál, provedení a bezpečné použití umožňují při všech chirurgických 

zákrocích spolehlivé a jednoduché zakrytí pacienta a jeho okolí.
•  Krytí Foliodrape nabízíme v produktových řadách Protect Plus, Protect 

a Comfort ve formě jednotlivých roušek a standardních i zákaznických setů.

Typy setů
•  Sety pro všeobecnou chirurgii.
•  Sety pro hrudní a cévní chirurgii.
•  Sety pro ortopedii a traumatologii.
•  Sety pro gynekologii a porodnictví.
•  Sety pro urologii.
•  Sety pro neurochirurgii.
•  Sety pro ORL.
•  Sety pro oční chirurgii.
•  Sety pro pediatrii.

Operační sety je možno vyvinout i na zakázku podle přání zákazníka.

Zde uvádíme jen základní nabídku.

Foliodrape®
Jednorázové sterilní roušky a sety

Pr
ev

en
ce
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ik

velikost číslo  
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Univerzální set I zesílený
obsah setu

938 712 bal. à 6 sad 1 bal.

1× návlek na instrumentační 
stolek, zesílený

80 × 145 cm

1× rouška samolepicí, zesílená 200 × 200 cm
1× rouška samolepicí, zesílená 150 × 240 cm
1× rouška na stolek, zesílená 150 × 190 cm
2× rouška samolepicí, zesílená 75 × 90 cm
1× lepicí páska 10 × 50 cm
4× ubrousek 30 × 33 cm

velikost číslo  
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Doplňky
Návlek na instrumentační 
stolek

80 × 145 cm 258 300 bal. à 25 ks 2 bal.

Návlek na instrumentační 
stolek, zesílený

80 × 145 cm 938 851 bal. à 20 ks 2 bal.

Lepicí páska k fixaci roušek  
a hadiček

10 × 50 cm 258 347 bal. à 115 ks 4 bal.

Suchý zip k fixaci kabelů 
kamer, hadiček, kabelů 
kauterů atd. 

2 × 23 cm 258 280 bal. à 200 ks 4 bal.

Zpět na Obsah
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Mikroorganizmy

Mikroorganizmy

Tekutiny

Tepelnýkomfort

Mikroorganizmy

Tekutiny

Mikroorganizmy

MikroorganizmyTekutiny

Foliodrape 
Protect

Foliodrape 
Protect Plus

Foliodrape 
Comfort

 

Foliodrape® Protect Plus
Jednorázové sety

Charakteristika
•  Moderní operační materiál s unikátní zónovou absorpcí – tj. s vyšší  

absorpční kapacitou na místech, která jsou při operaci vystavena  
největšímu množství tekutiny.

•  Pro standardní a dlouhé operace s rizikem většího úniku tekutin.
•  Výjimečná rychlost a schopnost absorpce i při vysokém úniku tekutin.
•  Vysoká odolnost materiálu proti protržení i při nasáknutí velkého  

objemu tekutiny.
•  Měkký příjemný materiál.
•  Efektivní ochrana před infekcí díky PE vrstvě.
•  Vyhovuje normě EN 13795.

Dvouvrstvý materiál se zónovou vrstvou
•  Zesílená absorpční zóna – netkaná textilie z polypropylenu.
•  Savá povrchová vrstva – netkaná textilie z polypropylenu.
•  Nepropustná vrstva pro mikroby a tekutiny – polyetylenová fólie.

Zde uvádíme jen základní nabídku. Sety vyvíjíme i na zakázku dle potřeb zákazníka.

velikost číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Kyčelní set IV
obsah setu

938 771 bal. à 5 setů 1 bal.

2× rouška na stolek, zesílená 190 × 150 cm
1× návlek na instrumentační 
stolek

80 × 145 cm

4× celulózové ubrousky 33 × 30 cm
3× OR páska, samolepicí 10 × 50 cm
1× U-rouška, samolepicí, 
extra zesílená

245 × 280 cm 
(otvor  

10 × 95 cm)
1× chirurgická rouška  
dvouvrstvá, zesílená

300 × 170 cm

1× chirurgická rouška 
dvouvrstvá

90 × 75 cm

1× chirurgická rouška 
dvouvrstvá

100 × 150 cm

číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Další vybrané sety
Set pro artroskopii ramene I Protect Plus 938 702 bal. à 5 sad 1 bal.
Končetinový set I Protect Plus 938 704 bal. à 5 sad 1 bal.
Univerzální set I Protect Plus 938 712 bal. à 6 sad 1 bal.
Laparoskopický set II Protect Plus 938 713 bal. à 5 sad 1 bal.
Rektální set I Protect Plus 938 714 bal. à 5 sad 1 bal.
Gynekologický set II Protect Plus 938 719 bal. à 5 sad 1 bal.
Gynekologicko-abdominální set I Protect 
Plus

938 710 bal. à 6 sad 1 bal.

Zpět na Obsah



89

Foliodrape® Protect
Jednorázové roušky a sety

Charakteristika
•  Efektivní řešení na jednodušší a kratší operační výkony  

s nižším únikem tekutin.
•  Příjemný materiál s výbornou savostí.
•  Ekonomické řešení operačního zákroku.
•  Bezpečná ochrana před infekcí díky PE vrstvě.
•  Vyhovuje normě EN 13795.

Dvouvrstvý materiál
•  Savá povrchová vrstva – netkaná textilie z polypropylenu.
•  Nepropustná vrstva – polyetylenová fólie.

V materiálu Protect nabízíme jednotlivé roušky, standardní operační sety i sety vyvinuté dle požadavků zákazníka.

Mikroorganizmy

Mikroorganizmy

Tekutiny

Tepelnýkomfort

Mikroorganizmy

Tekutiny

Mikroorganizmy

MikroorganizmyTekutiny

Foliodrape 
Protect

Foliodrape 
Protect Plus

Foliodrape 
Comfort
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jednorázové roušky velikost číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Roušky dvouvrstvé 45 × 75 cm 277 500 bal. à 65 ks 4 bal.
75 × 75 cm 277 501 bal. à 55 ks 4 bal.
75 × 90 cm 277 502 bal. à 35 ks 4 bal.

90 × 150 cm 277 506 bal. à 20 ks 4 bal.
150 × 100 cm 936 151 bal. à 35 ks 2 bal.
150 × 200 cm 250 224 bal. à 18 ks 2 bal.

Roušky dvouvrstvé samolepicí
lepení na 75 cm 45 × 75 cm 277 507 bal. à 60 ks 4 bal.
lepení na 90 cm 75 × 90 cm 277 508 bal. à 40 ks 4 bal.
Roušky dvouvrstvé s otvorem
s otvorem 7 cm 45 × 75 cm 277 503 bal. à 65 ks 4 bal.
s otvorem 10 cm 75 × 90 cm 277 511 bal. à 40 ks 4 bal.
Variabilní roušky s otvorem  
samolepicí

45 × 75 cm 277 509 bal. à 65 ks 4 bal.
75 × 90 cm 277 510 bal. à 40 ks 4 bal.

Zpět na Obsah
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Foliodress® gown Comfort
Hygienicky bezpečný operační plášť

Charakteristika
•  Materiál umožňuje výbornou ochranu před provlhčením a průchodem choroboplodných 

zárodků, zároveň je však propustný pro vzduch, vodní páru a teplo.
•  Díky anatomickému střihu plášť výborně padne a usnadňuje pohyb rukou.
•  Pevný materiál odolný proti otěru.
•  Antistatická úprava odpuzující alkohol zvyšuje ochranu.
•  Široký lem kolem krku zaručuje pohodlí.
•  Nový typ zapínání na krku – Combitape – je vyroben z měkkého materiálu  

a drží na kterékoliv části pláště.
•  Manžety z elastického a příjemného materiálu zaručují pohodlí.
•  U pásku lze zvolit optimální šíři.

Typy plášťů
Foliodress® Comfort Basic – plášť s otevřenými zády vhodný ke kratším výkonům.
Foliodress® Comfort Standard – standardní zavinovací plášť pro operační zákroky.
Foliodress® Comfort Reinforced – zesílený zavinovací plášť vhodný pro výkony s větším 
únikem tekutin.
Foliodress® Comfort Urology, Ultra Reinforced – zesílený plášť vhodný pro výkony 
s větším únikem tekutin.
Foliodress® Comfort Extra Reinforced – zavinovací plášť, extra zesílené rukávy, vhodný 
pro výkony s velkým únikem tekutin.

chirurgické pláště 
na jedno použití 

velikost délka číslo 
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Foliodress gown Comfort  
Standard (nezesílený)

M 122 cm 992 904 36 ks 1 bal. 
L 127 cm 992 905 32 ks 1 bal.

XL 147 cm 992 906 32 ks 1 bal.
XXL 155 cm 992 907 32 ks 1 bal.

Foliodress gown Comfort  
Reinforced (zesílený)

M 122 cm 992 912 32 ks 1 bal.
L 127 cm 992 913 28 ks 1 bal.

XL 147 cm 992 914 28 ks 1 bal.
XXL 155 cm 992 915 28 ks 1 bal.

chirurgické pláště 
na jedno použití 

velikost délka číslo 
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Foliodress gown Comfort  
Extra Reinforced (zesílený)

L 127 cm 992 921 28 ks 1 bal.
XL 147 cm 992 922 28 ks 1 bal.

XXL 155 cm 992 923 28 ks 1 bal.
Foliodress gown Comfort 
Urology Ultra Reinforced 
(ultra zesílený)

L 130 cm 992 937 32 ks 1 bal.
XL 150 cm 992 938 32 ks 1 bal.

Foliodress gown Comfort  
Peel & Go Basic (neze-
sílený)

L 123 cm 992 901 32 ks 1 bal.
XL 149 cm 992 902 32 ks 1 bal.

Foliodress gown Comfort  
Peel & Go Standard (ne-
zesílený)

L 127 cm 992 909 36 ks 1 bal.
XL 147 cm 992 910 32 ks 1 bal.

Foliodress gown Comfort  
Peel & Go Extra Reinforced 
(zesílený)

L 127 cm 992 925 32 ks 1 bal. 
XL 147 cm 992 926 28 ks 1 bal.

XXLL 177 cm 992 927 28 ks 1 bal.
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Foliodress® gown Protect
Hygienicky bezpečný operační plášť

Charakteristika
•  Materiál umožňuje výbornou ochranu před provlhčením a průchodem 

choroboplodných zárodků, zároveň je však propustný pro vzduch,  
vodní páru a teplo.

•  Pevný a proti otěru odolný materiál.
•  Široký, dobře padnoucí lem kolem krku.
•  Manžety z elastického a příjemného materiálu.
•  Pásek umožňuje snadnou manipulaci při oblékání a lze zvolit optimální šíři.
•  Nový typ zapínání na krku – Combitape – je vyroben z měkkého materiálu 

a drží na kterékoliv části pláště.

Typy plášťů
Foliodress® Basic – plášť s otevřenými zády vhodný ke kratším výkonům. 
Foliodress® Standard – zavinovací plášť, standardní plášť pro operační zákrok.
Foliodress® Reinforced – zesílený zavinovací plášť vhodný pro výkony s větším 
únikem tekutin.
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chirurgické pláště  
na jedno použití 

velikost délka číslo 
výrobku

 fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Foliodress gown Protect 
Basic (nezesílený)

L 125 cm 992 801 36 ks 1 bal.
XL 140 cm 992 802 36 ks 1 bal.

Foliodress gown Protect 
Standard (nezesílený)

M 115 cm 992 808 36 ks 1 bal.
L 125 cm 992 809 32 ks 1 bal.

XL 140 cm 992 810 32 ks 1 bal.
XXL 155 cm 992 811 32 ks 1 bal.

Foliodress gown Protect 
Reinforced (zesílený)

M 115 cm 992 816 36 ks 1 bal.
L 125 cm 992 817 32 ks 1 bal.

XL 140 cm 992 818 28 ks 1 bal.
XXL 155 cm 992 819 28 ks 1 bal.
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Foliodress® Suit Comfort
Oblečení pro operační sály

Charakteristika
•  Jednorázové oblečení pro operační sály.
•  Vyrobeno ze SMS materiálu, který zajišťuje velmi dobrý termofyziologický 

komfort při nošení.
•  Dostupný v 7 velikostech.
•  Možnost kombinovat velikosti díky samostatnému balení halen a kalhot.
•  Antistatické.
•  Dostupné ve dvou barevných provedeních – modrá a zelená.
•  Dodáváno v praktických dispenzorech s barevným kódem  

pro rozlišení velikostí.

Foliodress kabátek
•  Jednorázové kabátky pro operační sály.
•  Vyrobeno ze SMS materiálu, který zajišťuje velmi dobrý termofyziologický 

komfort při nošení.
•  Dostupný ve 2 velikostech M a L.
•  Antistatické.
•  Dostupné ve dvou barevných provedeních – modrá a zelená.
•  Dodáváno v praktických dispenzorech s barevným kódem  

pro rozlišení velikostí.

Foliodress hřejivý límec
•  Jednorázový límec.
•  Vyrobeno ze SMS materiálu, který zajišťuje velmi dobrý  

termofyziologický komfort při nošení.
•  Univerzální velikost.
•  Dostupný v modré barvě.
•  Antistatický.

Foliodress jednorázové ponožky
•  Material: 100% polyamid.
•  Jednorázové.
•  Univerzální velikost.
•  Dostupné v bílé barvě.
•  Latex-free.

NOVINKA
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Pr
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tunika velikost číslo 
výrobku

 fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Foliodress Suit Comfort
královská modrá

XS 992 622 47 ks 2× 47 ks
S 992 623 47 ks 2× 47 ks

M 992 624 47 ks 2× 47 ks
L 992 625 42 ks 2× 42 ks

XL 992 626 37 ks 2× 37 ks
XXL 992 627 37 ks 2× 37 ks

XXXL 992 628 32 ks 2× 32 ks
Foliodress Suit Comfort
smaragdově zelená

XS 992 642 47 ks 2× 47 ks
S 992 643 47 ks 2× 47 ks

M 992 644 47 ks 2× 47 ks
L 992 645 42 ks 2× 42 ks

XL 992 646 37 ks 2× 37 ks
XXL 992 647 37 ks 2× 37 ks

XXXL 992 648 32 ks 2× 32 ks

kalhoty velikost číslo 
výrobku

 fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Foliodress Suit Comfort
královská modrá

XS 992 632 38 ks 2× 38 ks
S 992 633 37 ks 2× 37 ks

M 992 634 35 ks 2× 35 ks
L 992 635 35 ks 2× 35 ks

XL 992 636 30 ks 2× 30 ks
XXL 992 637 30 ks 2× 30 ks

XXXL 992 638 28 ks 2× 28 ks
Foliodress Suit Comfort
smaragdově zelená

XS 992 652 38 ks 2× 38 ks
S 992 653 37 ks 2× 37 ks

M 992 654 35 ks 2× 35 ks
L 992 655 35 ks 2× 35 ks

XL 992 656 30 ks 2× 30 ks
XXL 992 657 30 ks 2× 30 ks

XXXL 992 658 28 ks 2× 28 ks

nákrčník velikost číslo 
výrobku

 fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Foliodress nákrčník
královská modrá

univerzální 
velikost

992 850 50 ks 6× 50 ks

kabátek velikost číslo 
výrobku

 fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Foliodress jacket Comfort
královská modrá

M 992 824 32 ks 2× 32 ks
L 992 825 30 ks 2× 30 ks

Foliodress jacket Comfort
smaragdově zelená

M 992 834 32 ks 2× 32 ks
L 992 835 30 ks 2× 30 ks

 

hygienické ponožky velikost číslo 
výrobku

 fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Foliodress hygienické 
ponožky bílé

univerzální 
velikost

992 860 600 ks 1× 600 ks
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Foliodress® Suit
Kalhoty s tunikou pro operační sály

Charakteristika
•  Pohodlný oděv pro operační sály.
•  Třívrstvý materiál umožňuje výbornou ochranu před provlhčením  

a průchodem choroboplodných zárodků, zároveň je však propustný  
pro vzduch, vodní páru a teplo.

•  Pevný a proti otěru odolný materiál.

kalhoty s tunikou  
pro operační sály

velikost barva číslo 
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Foliodress Suit S modrá 992 514 bal. à 50 ks 1 bal.
zelená 992 515 bal. à 50 ks 1 bal.

M modrá 992 516 bal. à 50 ks 1 bal.
zelená 992 517 bal. à 50 ks 1 bal.

L modrá 992 518 bal. à 50 ks 1 bal.
zelená 992 519 bal. à 50 ks 1 bal.

XL modrá 992 520 bal. à 50 ks 1 bal.
zelená 992 521 bal. à 50 ks 1 bal.

XXL modrá 992 522 bal. à 50 ks 1 bal.
zelená 992 523 bal. à 50 ks 1 bal.
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Foliodress® Cap
Čepice pro operační sály

Charakteristika
•  Špičková kvalita pro všechny zákroky.
•  Bezpečná ochrana před infekcí přenesenou z vlasů či částeček pokožky.
•  Pohodlí zaručuje široká nabídka tvarů a variant.
•  Příjemný pocit i při delších výkonech díky jemnému netkanému textilu 

s dobrou prodyšností.

Universal
Základní typ.

Form
Typ s gumičkou v rozšířené zadní části, vhodný  
pro delší vlasy.

Form plus
Typ s potítkem a gumičkou.

Rondo
Okrouhlá čepice, vhodná pro kratší vlasy.

Rondo plus
Okrouhlá čepice, vhodná pro kratší vlasy.

Pr
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čepice pro operační sály barva číslo  
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Foliodress Cap Comfort Universal bílá 992 466 bal. à 100 ks 8 bal.
zelená 992 465 bal. à 100 ks 8 bal.

Foliodress Cap Comfort Form zelená 992 464 bal. à 100 ks 6 bal.
Foliodress Cap Comfort Form Plus zelená 992 468 bal. à 60 ks 6 bal.
Foliodress Cap Rondo zelená 992 463 bal. à 100 ks 6 bal.
Foliodress Cap Rondo Plus zelená 992 467 bal. à 100 ks 6 bal.
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Foliodress® Cap
Čepice pro operační sály

Charakteristika
• Špičková kvalita, pro všechny zákroky.
•  Bezpečná ochrana před infekcí přenesenou z vlasů či částeček pokožky.
•  Pohodlí zaručuje široká nabídka tvarů a variant.
•  Příjemný pocit i při delších výkonech díky jemnému netkanému textilu  

s dobrou prodyšností.

Apart
„Sesterský“ šátek.

Bandana
„Pirátský“ šátek.

Astro
Kukla.

Astro Plus
Kukla s potítkem.

čepice pro operační sály barva číslo  
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Foliodress Cap Comfort Apart zelená 992 462 bal. à 100 ks 6 bal.
Foliodress Cap Comfort Bandana zelená 992 477 bal. à 100 ks 6 bal.
Foliodress Cap Comfort Astro zelená 992 460 bal. à 100 ks 6 bal.
Foliodress Cap Comfort Astro Plus zelená 992 461 bal. à 100 ks 6 bal.
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Foliodress® Mask Comfort
Chirurgické masky pro operační sály

Všechny masky vyhovují normě EN14683.

Special
Maska pro chirurgické výkony, větší velikost, vhodná pro 
muže s vousy. Ochranný typ II.

Loop
Jednoduchá maska s elastickými pásky za uši, vhodná pro 
návštěvy nebo drobné chirurgické výkony.  
Ochranný typ II.

Anti Splash
Maska pro chirurgické výkony odolná 
proti postříkání. Ochranný typ IIR.

Senso
Maska pro chirurgické výkony, pro citlivou pleť. Ochranný 
typ II.

Perfect
Maska pro chirurgické výkony. Ochranný typ II.

Anti Fogging
Maska pro chirurgické výkony s ochranou proti mlžení brýlí, 
vhodná pro operatéry s brýlemi či štítem. Ochranný typ II.

Základní typy Masky s vyšším ochranným typem

Typy s rozšířenými vlastnostmi

Pr
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chirurgické masky  
pro operační sály 

barva číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Foliodress Mask Loop type II modrá 600 000 22 bal. à 50 ks 40 bal.
Foliodress Mask Comfort Perfect zelená 992 143 bal. à 50 ks 6 bal.
Foliodress Mask Comfort Special zelená 992 142 bal. à 50 ks 6 bal.
Foliodress Mask Comfort Senso zelená 992 138 bal. à 50 ks 6 bal.
Foliodress Mask Comfort Anti Fogging zelená 992 530 bal. à 50 ks 6 bal.
Foliodress Mask Comfort Anti Splash zelená 992 528 bal. à 40 ks 6 bal.
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Foliodress® Mask Protect
Chirurgické masky pro operační sály

Charakteristika
• Bezpečná ochrana pro lékaře i pacienta před infekcí.
•  Jistotu zaručuje volba z široké nabídky variant podle stupně nezbytné ochrany.
•  Příjemný pocit i při delších výkonech díky designu a jemnému materiálu.

Základní typ

Typy s rozšířenými vlastnostmi

Perfect
Maska pro chirurgické výkony. Typ II.

Special
Maska pro chirurgické výkony, větší velikost, vhodná pro muže s vousy. 
Typ II.

Senso
Maska pro chirurgické výkony, pro citlivou pleť. Typ II.

Všechny masky vyhovují normě EN14683.

chirurgické masky  
pro operační sály 

barva číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Foliodress Mask Protect Perfect modrá 992 531 bal. à 50 ks 6 bal.
zelená 992 532 bal. à 50 ks 6 bal.

Foliodress Mask Protect Special modrá 992 533 bal. à 50 ks 6 bal.
Foliodress Mask Protect Senso modrá 992 535 bal. à 50 ks 6 bal.

zelená 992 536 bal. à 50 ks 6 bal.
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Foliodress® Mask
Ochranné brýle

Medimask Eye Protect
Ochranné brýle s úpravou proti mlžení.  
Typ – osobní ochrana očí.
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ochranné brýle barva číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní 
jednotka

Foliodress Medimask Eye Protect modrá 992 524 bal. à 5 ks 12 bal.
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Základní operační rukavice
Jednorázové operační rukavice

Peha-taft® Classic
•  Latexové rukavice bez pudru.
•  Hladký povrch pro vysokou citlivost.
•  Snadné oblékání díky povrchu potaženému polymery.
•  Vysoká pružnost a povrch umožňují navléknutí druhých rukavic.
•  Splňují normu EN455 I–III a normu EN 374.

materiál pudr barva povrch
Peha-taft Classic pf latex bez pudru latexově bílá hladký

jednorázové  
operační rukavice

velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Peha-taft Classic pf  
bez pudru

5,5 942 644 bal. à 50 párů 4 bal.
6 942 645 bal. à 50 párů 4 bal.

6,5 942 646 bal. à 50 párů 4 bal.
7 942 647 bal. à 50 párů 4 bal.

7,5 942 648 bal. à 50 párů 4 bal.
8 942 649 bal. à 50 párů 4 bal.

8,5 942 650 bal. à 50 párů 4 bal.
9 942 651 bal. à 50 párů 4 bal.
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Standardní operační rukavice
Jednorázové operační rukavice

•  Latexové rukavice s nízkým obsahem proteinů.
•  Snadné oblékání i při vlhkých rukou díky povrchu potaženému polymery.
•  Snadné otevření obalu.
•  Vysoká pružnost a povrch umožňují navléknutí druhých rukavic.
•  Vhodné pro každý typ zákroku.
•  Splňují normu EN455 I-III a normu EN 374.

Pr
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jednorázové  
operační rukavice 

velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Peha-taft  
bez pudru

5,5 942 589 bal. à 50 párů 4 bal.
6 942 590 bal. à 50 párů 4 bal.

6,5 942 591 bal. à 50 párů 4 bal.
7 942 592 bal. à 50 párů 4 bal.

7,5 942 593 bal. à 50 párů 4 bal.
8 942 594 bal. à 50 párů 4 bal.

8,5 942 595 bal. à 50 párů 4 bal.
9 942 596 bal. à 50 párů 4 bal.

materiál pudr barva povrch
Peha-taft LATEX latex bez pudru latexově bílá hladký
Peha-profile 
LATEX

latex bez pudru latexově bílá  
(semitransparentní)

strukturovaný

jednorázové  
operační rukavice 

velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Peha-profile  
bez pudru

5,5 942 690 bal. à 50 párů 4 bal.
6 942 691 bal. à 50 párů 4 bal.

6,5 942 692 bal. à 50 párů 4 bal.
7 942 693 bal. à 50 párů 4 bal.

7,5 942 694 bal. à 50 párů 4 bal.
8 942 695 bal. à 50 párů 4 bal.

8,5 942 696 bal. à 50 párů 4 bal.
9 942 697 bal. à 50 párů 4 bal.
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Speciální operační rukavice
Jednorázové operační rukavice

Peha®-basic LATEX
•  Univerzální latexově bílé rukavice 

s hladkým povrchem.
•  Zesílená manžeta.
•  Chlorovaný vnitřní povrch pro 

jednoduché navlékání.
•  Vysoká rezistence proti roztržení.

Peha®-underglove LATEX 
•  Zelená barva pro větší bezpečnost.
•  Netexturovaný povrch a zesílená 

manžeta.
•  Snadné oblékání díky povrchu 

potaženému polymery.
•  Vysoká rezistence proti roztržení.
•  Vhodné pro mikrochirurgii a jako 

spodní rukavice.

Peha®-underglove LATEXFREE
•  Syntetické operační rukavice 

z polyisoprenu – vhodné pro alergiky.
•  Zelená barva pro větší bezpečnost.
•  Netexturovaný povrch a zesílená 

manžeta.
•  Snadné oblékání díky povrchu 

potaženému polymery.
•  Vysoká rezistence proti roztržení.
•  Vhodné pro mikrochirurgii a jako 

spodní rukavice.

Všechny typy splňují normu  
EN455 I–III.

jednorázové  
operační rukavice

velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní 
jednotka

Peha-basic 5,5 942 500 bal. à 25 párů 4 bal.
6 942 501 bal. à 25 párů 4 bal.

6,5 942 502 bal. à 25 párů 4 bal.
7 942 503 bal. à 25 párů 4 bal.

7,5 942 504 bal. à 25 párů 4 bal.
8 942 505 bal. à 25 párů 4 bal.

8,5 942 506 bal. à 25 párů 4 bal.
9 942 507 bal. à 25 párů 4 bal.

Peha-underglove LATEX 5,5 942 510 bal. à 25 párů 4 bal.
6 942 511 bal. à 25 párů 4 bal.

6,5 942 512 bal. à 25 párů 4 bal.
7 942 513 bal. à 25 párů 4 bal.

7,5 942 514 bal. à 25 párů 4 bal.
8 942 515 bal. à 25 párů 4 bal.

8,5 942 516 bal. à 25 párů 4 bal.
9 942 517 bal. à 25 párů 4 bal.

Peha-underglove  
LATEXFREE

5,5 942 520 bal. à 25 párů 4 bal.
6 942 521 bal. à 25 párů 4 bal.

6,5 942 522 bal. à 25 párů 4 bal.
7 942 523 bal. à 25 párů 4 bal.

7,5 942 524 bal. à 25 párů 4 bal.
8 942 525 bal. à 25 párů 4 bal.

8,5 942 526 bal. à 25 párů 4 bal.
9 942 527 bal. à 25 párů 4 bal.

materiál pudr barva povrch
Peha-basic LATEX latex bez pudru latexově bílá hladký
Peha-underglove LATEX latex bez pudru zelená netexturovaný
Peha-underglove LATEXFREE syntetické bez pudru zelená netexturovaný
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Speciální operační rukavice
Jednorázové operační rukavice

Peha®-neon
•  Syntetické rukavice z polychloro- 

prenu bez pudru.
•  Hladký povrch a tenký materiál  

zajišťují vysokou citlivost.
•  Materiál odolný vůči cementu.
•  Hnědá barva minimalizuje odlesky.

Peha®-isoprene
•  Syntetické rukavice z polyisoprenu  

bez pudru.
•  Hladký povrch a tenký materiál  

zajišťují vysokou citlivost.
•  Materiál odolný vůči cementu.
•  Vysoká pružnost a povrch umožňují  

navléknutí druhých rukavic.

Peha-micron®

•  Mimořádně tenké pro vysokou citlivost.
•  Hnědá barva minimalizuje odlesky.
•  Snadné oblékání i při vlhkých rukou díky  

povrchu potaženému polymery.
•  Při použití jako spodních rukavic snadné  

zjištění perforace vnější vrstvy.
•  Vhodné pro mikrochirurgii a jako  

spodní rukavice.

Peha®-shield
•  Stínicí účinek proti rozptýlenému  

rentgenovému záření (faktor 2).
•  Neobsahují olovo.
•  Vysoká citlivost díky měkkému  

materiálu.

Všechny typy splňují normu  
EN455 I–III.
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jednorázové  
operační rukavice

velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní 
jednotka

Peha-neon 6 942 545 bal. à 25 párů 4 bal.
6,5 942 546 bal. à 25 párů 4 bal.

7 942 547 bal. à 25 párů 4 bal.
7,5 942 548 bal. à 25 párů 4 bal.

8 942 549 bal. à 25 párů 4 bal.
8,5 942 550 bal. à 25 párů 4 bal.

Peha-isoprene 5,5 942 717 bal. à 25 párů 4 bal.
6 942 718 bal. à 25 párů 4 bal.

6,5 942 719 bal. à 25 párů 4 bal.
7 942 720 bal. à 25 párů 4 bal.

7,5 942 721 bal. à 25 párů 4 bal.
8 942 722 bal. à 25 párů 4 bal.

8,5 942 723 bal. à 25 párů 4 bal.
9 942 724 bal. à 25 párů 4 bal.

Peha-micron 6 942 571 bal. à 50 párů 4 bal.
6,5 942 572 bal. à 50 párů 4 bal.

7 942 573 bal. à 50 párů 4 bal.
7,5 942 574 bal. à 50 párů 4 bal.

8 942 575 bal. à 50 párů 4 bal.
8,5 942 576 bal. à 50 párů 4 bal.

Peha-shield 7,5 942 882 bal. à 5 párů 4 bal.
8 942 883 bal. à 5 párů 4 bal.

8,5 942 884 bal. à 5 párů 4 bal.
9 942 885 bal. à 5 párů 4 bal.

materiál pudr barva povrch
Peha-neon LATEXFREE syntetické bez pudru hnědá strukturovaný
Peha-isoprene LATEXFREE syntetické bez pudru latexově bílá hladký
Peha-micron LATEX latex bez pudru hnědá hladký
Peha-shield LATEXFREE syntetické bez pudru hnědá hladký
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Telatrast®
Obvazové materiály, kompresy a tampony s RTG vláknem

Telacomp®

Kompresy z hydrofilní gázy, se založenými okraji a zatkaným  
Telatrast-rentgenkontrastním vláknem, v papírových sterilizovaných sáčcích.

Telaprep®

Preparační tampon z hydrofilní gázy, z 24 vláken, jednovrstvý, pevně stočený, 
se zatkaným Telatrast-rentgenkontrastním vláknem.

Telasling®

Stáčený tampon z hydrofilní gázy, z 20 vláken, jednovrstvý,  
se zatkaným Telatrast-rentgenkontrastním vláknem.

Telasorb®

Předeprané břišní roušky k jednorázovému použití, s našitými  
Telatrast-rentgenkontrastními tělísky a tkanicemi.

* Bez pásky.

obvazové materiály,  
kompresy a tampony 

velikost číslo 
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní 
jednotka

Telasorb 
nesterilní

4 vrstvy, bílá 20 × 30 cm 760 541 bal. à 40× 5 ks 1 bal.
45 × 45 cm 760 543 bal. à 24× 5 ks 1 bal.
45 × 45 cm 760 553 bal. à 100× 5 ks 1 bal.

45 × 45 cm* 760 555 bal. à 100× 5 ks 1 bal.
90 × 8 cm 760 548 bal. à 30× 5 ks 1 bal.

4 vrstvy, zelená 45 × 45 cm 761 543 bal. à 24× 5 ks 1 bal.
6 vrstev, bílá 45 × 45 cm 760 563 bal. à 20× 5 ks 1 bal.

6 vrstev, 
zelená

45 × 45 cm 761 563 bal. à 20× 5 ks 1 bal.
50 × 60 cm 761 566 bal. à 12× 5 ks 1 bal.

obvazové materiály,  
kompresy a tampony 

velikost číslo 
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní 
jednotka

Telasorb 
sterilní

4 vrstvy, bílá 20 × 30 cm 453 241 bal. à 24× 2 ks 6 bal.
20 × 30 cm 453 541 bal. à 16× 5 ks 6 bal.
45 × 45 cm 453 243 bal. à 12× 2 ks 6 bal.
45 × 45 cm 453 543 bal. à 12× 5 ks 3 bal.

90 × 8 cm 453 248 bal. à 24× 2 ks 6 bal.
4 vrstvy, 

zelená
20 × 30 cm 454 541 bal. à 16× 5 ks 6 bal.
45 × 45 cm 454 243 bal. à 12× 2 ks 6 bal.
45 × 45 cm 454 543 bal. à 12× 5 ks 3 bal.
50 × 60 cm 470 020 bal. à 15× 2 ks 3 bal.

90 × 8 cm 454 248 bal. à 24× 2 ks 6 bal.
6 vrstev, bílá 45 × 45 cm 453 263 bal. à 18× 2 ks 3 bal.

45 × 45 cm 453 563 bal. à 9× 5 ks 3 bal.
6 vrstev, 

zelená
45 × 45 cm 454 263 bal. à 18× 2 ks 3 bal.
45 × 45 cm 454 563 bal. à 9× 5 ks 3 bal.
50 × 60 cm 454 266 bal. à 13× 2 ks 3 bal.
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obvazové materiály,  
kompresy a tampony 

velikost číslo 
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní 
jednotka

Telacomp 
nesterilní

8 vrstev, 
17 vláken

5 × 5 cm 232 091 bal. à 100 ks 30 bal.
7,5 × 7,5 cm 232 092 bal. à 100 ks 10 bal.
10 × 10 cm 401 925 bal. à 100 ks 10 bal.
10 × 20 cm 232 094 bal. à 100 ks 10 bal.

12 vrstev,  
17 vláken

5 × 5 cm 232 095 bal. à 100 ks 30 bal.
7,5 × 7,5 cm 401 933 bal. à 100 ks 10 bal.
10 × 10 cm 401 935 bal. à 100 ks 10 bal.

10 × 12,5 cm 401 936 bal. à 100 ks 10 bal.
10 × 20 cm 401 937 bal. à 100 ks 10 bal.

16 vrstev, 
17 vláken

5 × 5 cm 401 941 bal. à 100 ks 30 bal.
7,5 × 7,5 cm 401 943 bal. à 100 ks 10 bal.
10 × 10 cm 401 945 bal. à 100 ks 10 bal.
10 × 20 cm 232 096 bal. à 100 ks 10 bal.

32 vrstev,  
17 vláken

10 × 10 cm 400 513 bal. à 50 ks 10 bal.

Telacomp 
sterilní

12 vrstev,  
17 vláken

7,5 × 7,5 cm 452 133 bal. à 12× 10 ks 4 bal.
7,5 × 7,5 cm 452 233 bal. à 12× 20 ks 6 bal.
10 × 10 cm 452 135 bal. à 16× 10 ks 6 bal.
10 × 10 cm 452 235 bal. à 12× 20 ks 6 bal.
10 × 20 cm 452 137 bal. à 12× 10 ks 6 bal.
10 × 20 cm 452 237 bal. à 8× 20 ks 6 bal.

16 vrstev,  
17 vláken

7,5 × 7,5 cm 452 143 bal. à 10× 10 ks 4 bal.
7,5 × 7,5 cm 452 243 bal. à 12× 20 ks 6 bal.
10 × 10 cm 452 145 bal. à 14× 10 ks 6 bal.
10 × 10 cm 452 245 bal. à 10× 20 ks 6 bal.

32 vrstev,  
20 vláken

10 × 10 cm 452 165 bal. à 10× 10 ks 6 bal.

obvazové materiály,  
kompresy a tampony 

velikost číslo 
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní 
jednotka

Telaprep 
nesterilní

č. 1 malý 489 290 bal. à 1 000 ks 6 bal.
č. 2 střední 489 291 bal. à 1 000 ks 6 bal.
č. 3 velký 489 293 bal. à 1 000 ks 6 bal.

Telaprep 
sterilní

č. 1 malý 450 100 bal. à 30× 10 ks 4 bal.
malý 450 200 bal. à 30× 20 ks 4 bal.

č. 2 střední 450 101 bal. à 30× 10 ks 4 bal.
střední 450 201 bal. à 16× 20 ks 4 bal.

č. 3 velký 450 103 bal. à 16× 10 ks 4 bal.
velký 450 203 bal. à 16× 20 ks 4 bal.

Telasling 
nesterilní

č. 2 vel. vlašského 
ořechu

482 293 bal. à 1 000 ks 6 bal.

č. 3 velikost 
švestky

482 294 bal. à 500 ks 2 bal.

č. 4 velikost vejce 482 299 bal. à 250 ks 4 bal.
č. 5 zvláště velký 400 493 bal. à 250 ks 4 bal.
č. 6 velikost pěsti 482 295 bal. à 125 ks 4 bal.

Telasling 
sterilní

č. 2 vel. vlašského 
ořechu

451 103 bal. à 30× 10 ks 4 bal.

č. 3 velikost 
švestky

451 104 bal. à 20× 10 ks 6 bal.

velikost 
švestky

451 204 bal. à 12× 20 ks 6 bal.

č. 4 velikost vejce 451 109 bal. à 18× 10 ks 6 bal.
velikost vejce 451 209 bal. à 10× 20 ks 6 bal.
velikost vejce 451 309 bal. à 15× 30 ks 3 bal.

č. 5 zvláště velký 451 106 bal. à 10× 10 ks 6 bal.
zvláště velký 451 206 bal. à 6× 20 ks 6 bal.

č. 6 velikost pěsti 451 105 bal. à 7× 10 ks 6 bal.
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Peha®-instrument
Jednorázové chirurgické nástroje

Charakteristika
•  Jednorázové chirurgické nástroje Peha-instrument jsou vyrobeny z matné 

kartáčované oceli a jsou funkčně srovnatelné s ostatními kovovými nástroji.
•  Čistotu nástrojů zaručuje unikátní výrobní technologie společnosti 

HARTMANN.
•  Nástroje jsou v perfektní kondici a sterilní až 5 let.
•  Kov, z něhož jsou nástroje vyrobeny, lze recyklovat.
•  Každý nástroj je balen jednotlivě.
•  Nástroje jsou označeny barevným kódováním, tzn. na každém nástroji 

je v určitém místě nanesena barva, která slouží k odlišení jednorázových 
a opakovaně resterilizovatelných nástrojů.

•  Barevné kódování je bezpečné, barva je odolná vůči oděru  
a otěru i vůči dezinfekci.

jednorázové chirurgické nástroje velikost číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Peha-instrument – Chirurgické nůžky
Chirurgické nůžky hrotnaté rovné 13 cm 991 083 bal. à 25 ks 1 bal.
Chirurgické nůžky hrotnato-tupé 
rovné

14,5 cm 991 081 bal. à 25 ks 1 bal.

Chirurgické nůžky tupé rovné 14,5 cm 991 082 bal. à 25 ks 1 bal.
Chirurgické nůžky Iris rovné 11,5 cm 991 086 bal. à 25 ks 1 bal.
Chirurgické nůžky Iris zahnuté 11,5 cm 991 087 bal. à 25 ks 1 bal.
Nůžky na nehty  9,5 cm 991 091 bal. à 25 ks 1 bal.
Nůžky Metzenbaum zahnuté 14,5 cm 991 084 bal. à 25 ks 1 bal.
Mikro nůžky pružinové 11 cm 991 085 bal. à 15 ks 1 bal.
Nůžky převazové 16 cm 991 090 bal. à 20 ks 1 bal.
Peha-instrument – Svorky
Peán anatomický rovný 14 cm 991 040 bal. à 25 ks 1 bal.
Svorka Kocher chirurgická rovná 14 cm 991 042 bal. à 25 ks 1 bal.
Svorka Micro-Mosquito  
anatomická rovná

12,5 cm 991 044 bal. à 25 ks 1 bal.

jednorázové chirurgické nástroje velikost číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Svorka Halsted-Mosquito  
anatomická zahnutá

12,5 cm 991 041 bal. à 25 ks 1 bal.

Tamponové kleště 16 cm 991 046 bal. à 20 ks 1 bal.
Hadicová svorka bez zářezů 16 cm 991 047 bal. à 15 ks 1 bal.
Peha-instrument – Pinzety
Standardní pinzeta chirurgická rovná 14 cm 991 063 bal. à 25 ks 1 bal.
Standardní pinzeta anatomická rovná 14 cm 991 064 bal. à 25 ks 1 bal.
Pinzeta Adson chirurgická rovná 12 cm 991 062 bal. à 25 ks 1 bal.
Pinzeta Adson anatomická rovná 12 cm 991 060 bal. à 25 ks 1 bal.
Mikro-Adson anatomická pinzeta 12 cm  991 067 bal. à 25 ks 1 bal.
Pinzeta Adson mikrochirurgická 12 cm 991 066 bal. à 25 ks 1 bal.
Pinzeta DeBakey rovná 15,5 cm 991 061 bal. à 25 ks 1 bal.
Pinzeta na úlomky rovná 9 cm 991 065 bal. à 25 ks 1 bal.
Peha-instrument – Jehelce
Jehelec Mayo-Hegar 12 cm 991 031 bal. à 25 ks 1 bal.
Jehelec Mayo-Hegar 14 cm 991 030 bal. à 25 ks 1 bal.
Peha-instrument – Doplňky
Ostrá lžička kombinovaná 16,5 cm 991 010 bal. à 25 ks 1 bal.
Knoflíková kanyla 8,1 cm 991 011 bal. à 25 ks 1 bal.
Hák na rány kombinovaný 16 cm 991 012 bal. à 15 ks 1 bal.
Kyreta Fox 14,5 cm 991 013 bal. à 25 ks 1 bal.

Zpět na Obsah



107

MediSet®
Sterilní zákrokové sety – Močová katetrizace

Charakteristika
•  MediSet je hotový sterilní balíček, který významně šetří čas a usnadňuje 

aseptický postup při provádění zákroků. Pracná příprava a kompletace 
zdravotnického materiálu odpadá – sterilní MediSet je k dispozici ihned.

•  Obsahuje kompletní sadu zdravotnického materiálu a nástrojů.
•  Složení setu odpovídá typu zákroku s logickým sledem komponent.
•  Umožňuje aseptické provedení zákroku kdykoliv a kdekoliv.

MediSet® pro jednorázovou močovou katetrizaci
1× pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
1× pinzeta anatomická modrá, plast
2× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
4× tampon netkaný, vel. 2 ořech
1× rouška 50 × 55 cm

MediSet® pro močovou katetrizaci Permanent
1× rouška 50 × 55 cm
1× pinzeta anatomická modrá, plast
1× sterilní voda, ampule 10 ml
4× tampon netkaný, vel. 2 ořech
1×  pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
2× kompres netkaný 5 × 5 cm
1× injekční stříkačka 10 ml

Sterilní zákrokové sety vyvíjíme i na zakázku dle potřeb zákazníka.
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sterilní zákrokový set číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní 
jednotka

MediSet pro jednorázovou močovou katetrizaci 475 634 1 ks 28 ks
MediSet pro močovou katetrizaci Permanent 475 388 1 ks 42 ks

Zpět na Obsah
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MediSet®
Sterilní zákrokové sety – Cévní katetrizace

MediSet® pro centrální žilní katetrizaci
1× rouška 75 × 90 cm
1× savý ubrousek 33 × 30 cm
1× peán, plast
5× tampon netkaný, vel. 3 švestka
1× rouška 75 × 90 cm – s otvorem
1× jehla černá 0,7 × 30 mm
1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
1× injekční stříkačka 20 ml
1× injekční stříkačka 10 ml
1× skalpel, č. 11
1× pinzeta Adson se zoubky, kov
1× kádinka průhledná 120 ml
1× nůžky hrotnaté, plastové s kovovou špičkou
6× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
2× kompres gázový 5 × 5 cm
1× Hydrofilm 10 × 12,5 cm
1× jehelec Mayo-Hegar 12 cm, kov

Sterilní zákrokové sety vyvíjíme i na zakázku dle potřeb zákazníka.

MediSet® pro centrální žilní katetrizaci – Basic
2× rouška 75 × 90 cm
1× savý ubrousek 33 × 30 cm
1× peán, plast
5× tampon netkaný, vel. 3 švestka
1× rouška 75 × 90 cm – s otvorem
1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
1× jehla černá 0,7 × 30 mm
2× injekční stříkačka 10 ml
1× kádinka průhledná 120 ml
1× nůžky hrotnaté, plastové s kovovou špičkou
2× kompres gázový 5 × 5 cm
2× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
2× kompres netkaný 10 × 10 cm
1× Hydrofilm 6 × 7 cm

sterilní zákrokový set číslo  
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

MediSet pro centrální žilní katetrizaci 455 272 1 ks 21 ks
MediSet pro centrální žilní katetrizaci – Basic 455 273 1 ks 21 ks

Zpět na Obsah
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MediSet®
Sterilní zákrokové sety – Anestezie

MediSet® pro anestezii I
1× rouška 75 × 90 cm
1× savý ubrousek 30 × 20 cm
1× rouška 50 × 50 cm
1× peán, plast
5× tampon netkaný, vel. 3 švestka
1× jehla černá 0,7 × 30 mm
1× injekční stříkačka 5 ml
4× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm

MediSet® pro anestezii III
1× rouška 75 × 90 cm
1× rouška 75 × 90 cm – s otvorem
5× tampon netkaný, vel. 3 švestka
1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
1× injekční stříkačka 5 ml
1× injekční stříkačka 10 ml
1× jehla černá 0,7 × 30 mm

Sterilní zákrokové sety vyvíjíme i na zakázku dle potřeb zákazníka.

MediSet® pro ARO (epidurální)
1× rouška 75 × 90 cm
1× kádinka průhledná 120 ml
1× rouška 60 × 90 cm s otvorem
5× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
1× jehla černá 0,7 × 30 mm
1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
1× injekční stříkačka 5 ml
1× peán, plast
1× injekční stříkačka 20 ml
5× tampon netkaný, vel. 3 švestka
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sterilní zákrokový set číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

MediSet pro anestezii I 470 631 1 ks 30 ks
MediSet pro anestezii III 478 877 1 ks 30 ks
MediSet pro ARO (epidurální) 470 968 1 ks 27 ks

Zpět na Obsah
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MediSet®
Sterilní zákrokové sety – Chirurgie

MediSet® pro šití ran
1× rouška 48 × 48 cm s otvorem
4× tampon netkaný, vel. 3 švestka
1× nůžky hrotnaté, kov
1× pinzeta Adson chirurgická rovná, kov
1× jehelec Mayo-Hegar 14 cm, kov

MediSet® pro malé chirurgické výkony
1× rouška 75 × 90 cm
1× rouška 75 × 90 cm – s otvorem
5× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
1× injekční stříkačka 10 ml
1× jehla černá 0,7 × 30 mm
5× tampon netkaný, vel. 3 švestka

Sterilní zákrokové sety vyvíjíme i na zakázku dle potřeb zákazníka.

MediSet® pro suchý převaz rány
5× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
1× pinzeta anatomická zelená, plast
5× tampon netkaný, vel. 3 švestka

MediSet® pro odstranění stehů
1× pinzeta anatomická šedá, plast
1× nůž na stehy, balený
3× tampon netkaný, vel. 3 švestka

sterilní zákrokový set číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

MediSet pro šití ran 475 633 1 ks 66 ks
MediSet pro malé chirurgické výkony 470 967 1 ks 24 ks
MediSet pro suchý převaz rány 470 632 1 ks 75 ks
MediSet pro odstranění stehů 475 381 1 ks 84 ks

Zpět na Obsah
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MediSet®
Sterilní zákrokové sety – Dialýza

Dialýza set
1× rouška 50 × 50 cm
1× pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
5× kompres gázový 7,5 × 7,5 cm
3× fixační náplast dvojítá 15 cm

Dialýza set II
1× rouška 45 × 50 cm
1× pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
5× kompres gázový 7,5 × 7,5 cm

Dialýza Set III
5× kompres netkaný 5 × 5 cm
1× kompres netkaný 5 × 5 cm, balený
1× rouška 38 × 45 cm
4× fixační náplast široká 15 × 2,5 cm
1× pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M

Dialýza Set V
1× rouška 45 × 50 cm
1× pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
5× kompres gázový 7,5 × 7,5 cm, balený
5× kompres gázový 7,5 × 7,5 cm
3× fixační náplast dvojitá 15 cm

Dialýza Set VIII
1× rouška 38 × 45 cm
3× kompres gázový 5 × 5 cm
3× fixační náplast dvojitá 15 cm
2× tampon netkaný, vel. 3 švestka, balený

Dialýza set XV
1× rouška 45 × 50 cm
1× pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
8× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
6× fixační náplast dvojitá 15 cm

Dialýza set 
3× fixační náplast dvojitá 15 cm
5× kompres gázový 7,5 × 7,5 cm
1× pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
1× rouška 38 × 45 cm
5× tampon netkaný, vel. 3 švestka, balený

Sterilní zákrokové sety vyvíjíme i na zakázku dle potřeb zákazníka.
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sterilní zákrokový set číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

MediSet – Dialýza set 479 241 1 ks 64 ks
MediSet – Dialýza set II 475 106 1 ks 100 ks
MediSet – Dialýza Set III 475 118 1 ks 100 ks
MediSet – Dialýza Set V 475 151 1 ks 42 ks
MediSet – Dialýza Set VIII 475 202 1 ks 168 ks
MediSet – Dialýza set XV 475 480 1 ks 80 ks
MediSet – Dialýza set 478 519 1 ks 36 ks
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MediSet®
Sterilní doplňky

Peha – plastová pinzeta
Sterilní jednorázová pinzeta.

Peha – nůž na stehy
Sterilní nůž na vytahování stehů.

Plastová ústní lžička
Sterilně balená ústní lžička.

Vatové tyčinky
Sterilně balené po 2 ks/bal.

Odstraňovač kožních svorek

Miska 
60 ml, 120 ml, 150 ml, 250 ml,  
500 ml, 1 000 ml

Sterilní zákrokové sety vyvíjíme i na zakázku dle potřeb zákazníka.

Plastový peán dlouhý
24 cm

Tyčinka s houbou
15,5 cm, 4 × 4 × 2 cm

sterilní doplňky barva číslo  
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Peha – plastová pinzeta zelená 478 164 1 ks 40 ks
šedá 478 165 1 ks 50 ks

Peha – nůž na stehy 999 591 100 ks 10 ks
Vatové tyčinky 479 191 100 bal. × 2 ks 1 bal.
Plastová ústní lžička 478 580 1 ks 100 ks
Odstraňovač kožních svorek 470 175 1 ks 88 ks
Miska 60 ml 470 158 1 ks 108 ks
Miska 120 ml 470 185 1 ks 108 ks
Miska 150 ml 470 157 1 ks 72 ks
Miska 250 ml 470 226 1 ks 48 ks
Miska 500 ml 478 139 1 ks 48 ks
Miska 1 000 ml 478 892 1 ks 32 ks
Plastový peán dlouhý 470 493 1 ks 72 ks
Tyčinka s houbou 479 156 1 ks 84 ks

Zpět na Obsah
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Klíčovým faktorem omezení rozvoje infekce je efektivní dezinfekce rukou, 
povrchů a ploch. Zásluhou vlastního výzkumu a vývoje patří HARTMANN 
mezi špičku v této oblasti. 

Řada produktů Sterillium je preferovaná zdravotníky po celém světě díky 
spojení jejich vysoké účinnosti a zároveň šetrnosti k pokožce. K široké 
škále dezinfekčních přípravků navíc poskytujeme vzdělávací a poradenské 
služby a projekty pro zvyšování informovanosti zdravotnického personálu 
a pacientů o významu hygienických opatření v boji proti infekcím.

missionprevention.cz 

Náš společný cíl:

INFEKCE NESMÍ MÍT  
SEBEMENŠÍ ŠANCI
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Dezinfekce rukou

Sterillium®

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou.  
CHDR – 1,5 min.

Sterillium® classic pure
Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou bez barviv 
a parfemace. CHDR – 1,5 min.

Sterillium® med
Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou bez barviv 
a parfemace. Plně virucidní (EN 14476) za 30 s. CHDR – 1,5 min.

Sterillium® Gel pure
Etanolový dezinfekční přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou  
ve formě gelu. Plně virucidní dle EN 14476.

Sterillium® Tissue
Na spolehlivou dezinfekci rukou v terénu.

Manusept® basic
Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou. CHDR – 3 min.
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velikost číslo  
výrobku

fakturační  
jednotka

přepravní 
jednotka

Sterillium bal. à 100 ml 980 271 1 ks 45 ks
bal. à 500 ml 980 096 1 ks 20 ks

bal. à 1 000 ml 980 407 1 ks 10 ks
bal. à 5 l 980 097 1 ks 1 ks

Sterillium classic 
pure

bal. à 100 ml 980 398 1 ks 45 ks
bal. à 500 ml 981 282 1 ks 20 ks

bal. à 1 000 ml 981 283 1 ks 10 ks
bal. à 5 l 981 009 1 ks 1 ks

velikost číslo  
výrobku

fakturační  
jednotka

přepravní 
jednotka

Sterillium med bal. à 100 ml 981 096 1 ks 45 ks
bal. à 500 ml 981 037 1 ks 20 ks

bal. à 1 000 ml 981 034 1 ks 10 ks
bal. à 5 l 981 039 1 ks 1 ks

Sterillium Gel pure bal. à 100 ml 981 314 1 ks 45 ks
bal. à 475 ml 981 397 1 ks 20 ks 

Sterillium Tissue bal. à 15 ks 981 081 1 ks 10 ks
Manusept basic bal. à 100 ml 980 512 1 ks 45 ks

bal. à 500 ml 980 587 1 ks 20 ks
bal. à 1 000 ml 980 586 1 ks 10 ks

bal. à 5 l 980 588 1 ks 1 ks
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Mytí, ochrana a péče o pokožku

Baktolin® pure
Hypoalergenní emulze na bázi moderních tenzidů k mytí rukou a těla.  
K pokožce neutrální pH.

Baktolan® lotion
Regenerační emulze pro péči o pokožku. Složení olej ve vodě (o/v).

Baktolan® lotion pure
Hypoalergenní varianta výrobku Baktolan® lotion.

Baktolan® balm
Krém k intenzivní péči o suchou a citlivou pokožku. Složení voda v oleji (v/o).

Baktolan® balm pure
Hypoalergenní varianta výrobku Baktolan® balm.

Baktolan® protect
Krém pro dlouhotrvající ochranu při častém kontaktu pokožky s vodou.  
Složení voda v oleji (v/o).

Baktolan® protect+ pure
Vyživující mast k ochraně před substancemi rozpustnými ve vodě a pro 
suchou, velmi namáhanou pokožku. Složení voda v oleji ve vodě (v/o/v). velikost číslo  

výrobku 
fakturační 

jednotka
 přepravní 

jednotka
Baktolin pure bal. à 500 ml 981 328 1 ks 20 ks

bal. à 1 000 ml 981 329 1 ks 10 ks
bal. à 5 l 981 330 1 ks 1 ks

Baktolan lotion bal. à 350 ml 980 171 1 ks 20 ks
Baktolan lotion pure bal. à 350 ml 980 253 1 ks 20 ks
Baktolan balm bal. à 350 ml 980 144 1 ks 20 ks
Baktolan balm pure bal. à 350 ml 980 360 1 ks 20 ks
Baktolan protect bal. à 100 ml 980 140 1 ks 25 ks
Baktolan protect+ pure bal. à 100 ml 981 137 1 ks 25 ks

Zpět na Obsah
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Dezinfekce kůže a těla

Cutasept® F
Bezbarvý dezinfekční přípravek na kůži pro ambulantní použití.

Cutasept® G
Barevný dezinfekční přípravek na kůži na před- a pooperační použití.

Stellisept® med
Antibakteriální emulze na mytí rukou, celého těla a vlasů MRSA pozitivních 
pacientů. K dostání i v láhvi s integrovanou pumpičkou.

Stellisept® med gloves
Vlhčené rukavice k antibakteriálnímu mytí celého těla a vlasů pacientů 
kolonizovaných MRSA. Neoplachuje se. De
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velikost číslo  
výrobku 

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Cutasept F bal. à 50 ml sprej 981 225 1 ks 50 ks
bal. à 250 ml sprej 981 130 1 ks 20 ks

bal. à 1 000 l 981 132 1 ks 10 ks
bal. à 5 l 981 133 1 ks 1 ks

Cutasept G bal. à 1 000 ml 981 134 1 ks 10 ks
bal. à 5 l 981 135 1 ks 1 ks

Stellisept med bal. à 100 ml 980 499 1 ks 45 ks
bal. à 500 ml 980 501 1 ks 20 ks

bal. à 1 000 ml 980 498 1 ks 10 ks
Stellisept med – s pumpičkou bal. à 500 ml 980 500 1 ks 20 ks
Stellisept med gloves bal. à 10 ks flow pack 981 203 1 ks 12 ks

Zpět na Obsah
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Dezinfekce nástrojů
Bomix® plus
Dezinfekční přípravek s vynikajícím čisticím účinkem a materiálovou 
snášenlivostí, bez aldehydů.

Korsolex® basic
Přípravek bez obsahu formaldehydu na dezinfekci nástrojů, druhý a vyšší 
stupeň dezinfekce endoskopů.

Bodedex® forte
Čisticí přípravek na nástroje a endoskopy. Účinně odstraňuje biofilm a rezidua 
RTG kontrastních látek.

Korsolex® PAA
Přípravek na dezinfekci nástrojů a vyšší stupeň dezinfekce endoskopů na bázi 
kyseliny peroctové.

Korsolex® PAA test
Testovací proužky na zjištění účinnosti pracovního roztoku přípravku  
Korsolex® PAA.

velikost číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Bomix plus bal. à 2 l 980 320 1 ks 4 ks
bal. à 5 l 980 321 1 ks 1 ks

Korsolex basic bal. à 2 l 980 150 1 ks 4 ks
bal. à 5 l 980 152 1 ks 1 ks

Bodedex forte bal. à 2 l 980 244 1 ks 4 ks
bal. à 5 l 980 250 1 ks 1 ks

Korsolex PAA bal. à 5 l 981 210 1 ks 2 ks
Korsolex PAA test bal. à 100 ks/tuba 980 409 1 ks 6 ks

Zpět na Obsah
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Rychlá dezinfekce ploch a povrchů

Bacillol® AF
Rychlá dezinfekce povrchů zdravotnických prostředků postřikem  
na bázi alkoholu. Nezanechává na povrchu žádná rezidua.

Bacillol® 30 Foam
Alkoholový dezinfekční přípravek k rychlé dezinfekci citlivých povrchů.

Bacillol® Tissues
Rychlá dezinfekce povrchů zdravotnických prostředků pomocí utěrek 
napuštěných alkoholovým roztokem. Nezanechává na povrchu žádná rezidua.

Bacillol® 30 Tissues
Utěrky napuštěné alkoholovým roztokem k dezinfekci povrchů z citlivých 
materiálů (např. displeje, monitory, mobilní telefony apod.).

Mikrobac® Virucidal Tissues 
Bezalkoholové a bezaldehydové utěrky s virucidní a sporicidní účinností 
a vynikající materiálovou snášenlivostí, vhodné k dezinfekci ultrazvukových 
sond pro abdominální, vaginální a rektální vyšetřování.

Mikrobac® Tissues
Utěrky napuštěné dezinfekčním roztokem bez obsahu alkoholu k rychlé 
dezinfekci zdravotnických prostředků.
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velikost číslo 
výrobku

 fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Bacillol AF bal. à 50 ml sprej 980 213 1 ks 50 ks
bal. à 500 ml 980 373 1 ks 20 ks

bal. à 5 l 981 246 1 ks 1 ks
Bacillol 30 Foam bal. à 750 ml 981 307 1 ks 8 ks

bal. à 5 l 981 127 1 ks 1 ks
Bacillol Tissues dóza 100 ks 980 505 1 ks 12 ks

náhradní náplň 100 ks 980 506 1 ks 12 ks
Bacillol 30 Tissues flow pack 80 ks 981 312 1 ks 6 ks
Mikrobac Virucidal Tissues flow pack 80 ks 981 531 1 ks 6 ks
Mikrobac Tissues flow pack 80 ks 981 387 1 ks 6 ks
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BODE X-Wipes
Systém zásobníků a flísových utěrek. Utěrky v zásobníku se zalijí dezinfekčním 
roztokem na plochy a povrchy. Otestovaná stabilita 28 dní se všemi tekutými 
dezinfekčními přípravky HARTMANN na plochy a povrchy.

BODE X-Wipes Safety Pack
Systém jednorázového zásobníku a role flísových utěrek vhodný pro  
všechny tekuté dezinfekční přípravky HARTMANN na plochy a povrchy. 
Stabilita 28 dní. Po spotřebování se zásobník vyhodí, odpadá nutnost  
čištění a dezinfekce zásobníku.

Rychlá dezinfekce ploch a povrchů

velikost číslo 
výrobku

 fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

role 40 utěrek 980 557 1 role 12 ks
role 90 utěrek 980 556 1 ks 6 ks
role v igelitovém sáčku 90 utěrek 981 442 1 ks 6 ks
jednorázový zásobník X-Wipes Safety Pack 981 479 1 ks 4 ks
zásobník modrý 1 ks 981 370 1 ks 4 ks
zásobník zelený 1 ks 981 372 1 ks 4 ks
zásobník červený 1 ks 981 371 1 ks 4 ks
držák na stěnu 1 ks 980 583 1 ks 1 ks
zámek na držák 1 ks 980 584 1 ks 1 ks

Zpět na Obsah
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Dezinfekce ploch a povrchů

Mikrobac® forte
Přípravek na dezinfekci a čištění povrchů bez obsahu aldehydů.

Kohrsolin® FF
Přípravek bez obsahu formaldehydu na dezinfekci a čištění povrchů. 
Se sporicidním účinkem.

Dismozon® plus
Přípravek na dezinfekci a čištění povrchů na bázi aktivního kyslíku. 
Se sporicidním účinkem.
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velikost číslo 
výrobku 

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Mikrobac forte bal. à 20 ml 895 665/3 250 ks 250 ks
bal. à 250× 20 ml 980 434 1 ks 250 ks

bal. à 5 l 981 179 1 ks 1 ks
Kohrsolin FF bal. à 40 ml 895 680/1 125 ks 125 ks

bal. à 125× 40 ml 980 428 1 ks 125 ks
bal. à 5 l 980 431 1 ks 1 ks

Dismozon plus bal. à 16 g 895 137/1 1 ks 1 ks
bal. à 100× 16 g 981 187 1 ks 1 ks

Zpět na Obsah
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Čištění ploch a povrchů

Dismofix® G
Čisticí přípravek s lešticí přísadou na všechny voděodolné povrchy.

velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Dismofix G bal. à 1 000 ml 980 198 1 ks 12 ks
bal. à 5 l 980 200 1 ks 1 ks

Zpět na Obsah
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Dávkování
Eurospender 1 plus
Kovový nástěnný dávkovač pro alkoholovou 
dezinfekci rukou, mycí emulze a ošetřující 
mléka. Snadná výměna náhradní pumpičky 
bez demontáže zadní stěny.

Eurospender 1 plus Touchless
Bezdotykový nástěnný dávkovač pro 
alkoholovou dezinfekci, mycí emulze 
a krémy.

Eurospender RX5 Touchless
Automatický bezdotykový dávkovač  
mycích a dezinfekčních přípravků  
na ruce pro láhve 500 ml

Eurospender 3 flex
Díky svému unikátnímu 360stupňovému 
úchytu může být dávkovač upevněn na 
všechny trubky či desky v blízkosti  
pacienta a v místě péče.

Eurospender Safety plus*
Bezdotykový nástěnný dávkovač 
pro alkoholovou dezinfekci rukou.

Eurospender 3
Dávkovač k zavěšení na lůžko pro 
alkoholovou dezinfekci rukou. 

Eurodržák pro Sterillium®*
Plastový držák na láhve 350/500 ml 
dezinfekčních přípravků, mycích emulzí 
a krémů.

Držák na láhve
Odolný plastový držák na láhve 
dezinfekčních přípravků, mycí emulze 
a krémů v lahvích o objemu 350/500 ml.

* dávkovací pumpička není součástí balení

De
zi

nf
ek

ce

velikost číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Eurospender 1 plus 350/500 ml 980 478 1 ks 1 ks
1 000 ml 980 479 1 ks 1 ks

Eurospender 1 plus červený 350/500 ml 981 251 1 ks 1 ks
Eurospender 1 plus Touchless 500 ml 981 227 1 ks 1 ks

1 000 ml 981 234 1 ks 1 ks
Eurospender RX5 Touchless 500 ml 981 730 1 ks 1 ks
Odkapávací miska pro RX5 Touchless 981 732 1 ks 1 ks
Náhradní pumpička pro RX5 Touchless 981 731 1 ks 1 ks
Eurospender 3 flex 500 ml 981 450 1 ks 10 ks

1000 ml 981 460 1 ks 10 ks
Eurospender Safety plus 500 ml 981 467 1 ks 1 ks
Eurospender 3 500 ml 980 381 1 ks 10 ks
Eurodržák pro Sterillium® 981 734 1 ks 2 ks
Odkapávací miska pro Eurodržák  
pro Sterillium®

981 735 1 ks 6 ks

Držák na láhve 500 ml 980 333 1 ks 1 ks
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Dávkování

Jednorázová pumpička na láhve (krátká)
Vhodná na láhve 350/500 ml nebo 1 000 ml.

Jednorázová pumpička na láhve (dlouhá)
Vhodná do Eurospender Safety plus 
nebo Eurospender 3 flex.

Náhradní pumpička 
do Eurospenderu 1 plus.

Odkapávač 
pro Eurospender 1 plus. 

Univerzální pistolový rozprašovač 
vhodný pro Bacillol® AF.

Otvírač kanystrů
pro 5l a 2l kanystry.

Odměrka
pro správné odměření koncentrátu.

Desomat 800 s displejem
Směšovací přístroj na ředění  
koncentrátů pro čištění  
a dezinfekci nástrojů a ploch.

Dezinfekční vany
o objemu 3, 5, 10 a 30 litrů

Nálevka na kanystry
pro 5l a 2l kanystry.

Zpět na Obsah
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velikost číslo  
výrobku

fakturační  
jednotka

přepravní 
jednotka

Pumpička náhradní do Eurospenderu 1 plus 500 ml 980 480 1 ks 2 ks
1 000 ml 980 481 1 ks 2 ks

Jednorázová pumpička na láhve (krátká) 500 ml 981 600 1 ks 1 ks
1 000 ml 981 601 1 ks 1 ks

Jednorázová pumpička na láhve (dlouhá) 500 ml 981 602 1 ks 1 ks
Odkapávač pro Eurospender 1 plus 350/500 ml 980 335 1 ks 1 ks

1 000 ml 980 336 1 ks 1 ks
Odkapávač pro Eurospender 1 plus Touchless 350/500/1000 ml 981 365 1 ks 1 ks
Univerzální pistolový rozprašovač na láhve 500 ml 980 035 1 ks 1 ks
Otvírač kanystrů 980 051 1 ks 1 ks
Odměrka 250 ml 980 014 1 ks 1 ks
Nálevka na kanystry 2/5 l 980 034 1 ks 1 ks
Desomat 800 s displejem 895 139 1 ks 1 ks
Dezinfekční vana
objem 3 l 300 × 200 × 110 mm 980 060 1 ks 1 ks
objem 5 l 550 × 200 × 120 mm 980 057 1 ks 1 ks
objem 10 l 390 × 290 × 170 mm 980 059 1 ks 1 ks
objem 30 l 615 × 400 × 210 mm 980 061 1 ks 1 ks

Zpět na Obsah
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Inkontinence se netýká jen starších osob. Může zaskočit kohokoliv bez ohledu na 
věk, pohlaví či kondici. Snad vždy je však spojená s pocitem omezení a studu. Naší 
motivací je zlepšit kvalitu života s inkontinencí, odstranit nepohodlí a obavy. Proto 
nasloucháme potřebám pacientů, zdravotníků i ošetřovatelů a pomůcky vyvíjíme 
tak, aby okamžitě řešily každodenní reálné problémy. Snažíme se myslet na vše –  
ať už jde o diskrétní balení, spolehlivou savost, nenápadný tvar, komfortní materiál 
nebo aktivní ochranu pokožky.  

Produkty HARTMANN jsou řešením, ať už jde o příležitostný únik moči, nebo 
závažnou inkontinenci. 

Více informací i na moliklub.cz
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Vložky MoliCare Lady (dříve MoliMed Premium) nabízejí spolehlivou ochranu 
při lehkém úniku moči. Sedm druhů vložek umožňuje snadný výběr té správné 
velikosti díky zlepšenému systému orientace podle kapek (savosti). MoliCare 
Lady 1, 1,5 a 2 kapky jsou pro větší diskrétnost jednotlivě balené.

Charakteristika
MoliCare Lady mají nový zlepšený povrch s Aloe Vera, který je ještě jemnější 
a plně prodyšný. Pokožka se nezapařuje a zůstává zdravá. Spolehlivě pohltí 
zápach díky Odour Neutralizeru. Obsahují unikátní kroucené vlákno, které ihned 
odvede moč do savého jádra a zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch. 
Superabsorbent (SAP) v savém jádře ihned přemění moč v gel. Povrch je suchý 
s pH 5,5, které je neutrální k pokožce, a je tak antibakteriální – eliminuje  
až 99,9 % bakterií. 

Použití
Při lehkém úniku moči. Využívají se také jako ochrana po gynekologických 
zákrocích nebo jako vložky při dočasné inkontinenci po porodu.

MoliCare Lady
Vložky pro lehký únik moči speciálně pro ženy
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vložky savost
ISO

číslo  
výrobku

SÚKL 
kód

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

MoliCare Lady
MoliCare Lady 0,5 kapky 70 ml 168 131 5009781 bal. à 28 ks 8 bal.
MoliCare Lady 1 kapka 181 ml 168 132 5009814 bal. à 14 ks 12 bal.
MoliCare Lady 1,5 kapky 252 ml 168 624 5009787 bal. à 14 ks 24 bal.
MoliCare Lady 2 kapky 300 ml 168 634 5009788 bal. à 14 ks 18 bal.
MoliCare Lady 3 kapky 504 ml 168 644 5009789 bal. à 14 ks 12 bal.
MoliCare Lady 4 kapky 782 ml 168 682 5009851 bal. à 14 ks 12 bal.
MoliCare Lady 4,5 kapky 951 ml 168 654 5009790 bal. à 14 ks 12 bal.

½

1
1½

2
3
4
4½
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MoliCare Men
Pomůcky pro lehký únik moči speciálně pro muže

Pomůcky MoliCare Men (dříve MoliMed for men) nabízejí spolehlivou ochranu 
při lehkém úniku moči. Mají speciální tvar vhodný pro muže. Dva druhy 
umožňují snadný výběr té správné velikosti a savosti díky zlepšenému systému 
orientace podle kapek.

Charakteristika
MoliCare Men jsou plně prodyšné a spolehlivě pohltí zápach díky Odour 
Neutralizeru. Obsahují unikátní kroucené vlákno, které ihned odvede moč do 
savého jádra a zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch. Superabsorbent 
(SAP) v savém jádře ihned přemění moč v gel. Povrch s pH 5,5, které je 
neutrální k pokožce, a je tak antibakteriální – eliminuje až 99,9 % bakterií. 
Pokožka se nezapařuje a zůstává zdravá.

Použití
Při lehkém úniku moči. Využívají se také jako ochrana po urologických zákrocích. 

vložky savost
ISO

číslo  
výrobku

SÚKL 
kód

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

MoliCare Men
MoliCare Men 2 kapky 330 ml 168 600 5009811 bal. à 14 ks 12 bal.
MoliCare Men 4 kapky 546 ml 168 705 5009818 bal. à 14 ks 12 bal.

2
4
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MoliCare Pad
Vložky pro lehký únik moči unisex

Vložky MoliCare Pad (dříve MoliMed Comfort) jsou ekonomickou variantou 
vložek pro lehký únik moči a nabízejí spolehlivou ochranu při lehkém úniku 
moči. Tři druhy vložek umožňují snadný výběr té správné velikosti díky 
zlepšenému systému orientace podle kapek (savosti).

Charakteristika
MoliCare Pad rychle a spolehlivě pohltí moč i zápach. Obsahují unikátní 
patentované kroucené vlákno, které ihned odvede moč do savého jádra 
a zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch. Superabsorbent (SAP) v savém 
jádře ihned přemění moč v gel. Povrch s pH 5,5, které je neutrální k pokožce, 
a je tak antibakteriální – eliminuje až 99,9 % bakterií. Navíc díky Odour 
Neutralizeru rychle a spolehlivě pohltí zápach. Nově jsou vložky plně prodyšné, 
a tím se pokožka nezapařuje a zůstává zdravá.

Použití
Při lehkém úniku moči. Využívají se také jako ochrana po gynekologických 
zákrocích nebo jako vložky při dočasné inkontinenci po porodu.
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vložky savost
ISO

číslo  
výrobku

SÚKL 
kód

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

MoliCare Pad
MoliCare Pad 2 kapky 321 ml 168 106 5009815 bal. à 30 ks 12 bal.
MoliCare Pad 3 kapky 481 ml 168 107 5009816 bal. à 30 ks 6 bal.
MoliCare Pad 4 kapky 865 ml 168 108 5009817 bal. à 30 ks 6 bal.
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MoliCare Lady a Men Pants
Speciální anatomicky tvarované natahovací kalhotky pro střední a těžký únik moči

Kalhotky MoliCare Lady a Men Pants nabízejí spolehlivou ochranu při středním 
a těžkém úniku moči. Kalhotky pro ženy mají tvar dámského spodního 
prádla a jsou naprosto diskrétní. Pánské kalhotky jsou speciálně anatomicky 
tvarované jako pánské spodní prádlo a mají šedou barvu a jsou rovněž 
naprosto diskrétní.

Charakteristika
Kalhotky mají jemný a plně prodyšný povrch. Pokožka se nezapařuje a zůstává 
zdravá. Dámské kalhotky mají povrch, který obsahuje Aloe Vera pro zdravou 
pokožku. Kalhotky spolehlivě pohltí zápach díky Odour Neutralizeru. Obsahují 
unikátní kroucené vlákno, které ihned odvede moč do savého jádra a zabraňuje 
jejímu pronikání zpět na povrch. Superabsorbent (SAP) v savém jádře ihned 
přemění moč v gel. Povrch je suchý s pH 5,5, které je neutrální k pokožce, a je 
tak antibakteriální – eliminuje až 99,9 % bakterií.

Použití
Při středním a těžkém úniku moči, pohodlné jako spodní prádlo,  
které plně nahradí.

plenkové kalhotky savost
ISO

obvod  
boků

číslo 
výrobku

SÚKL  
kód 

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

MoliCare Lady Pants 5 kapek
Medium 843 ml 80–120 cm 915 867 5009879 bal. à 8 ks 8 bal.
Large 844 ml 100–150 cm 915 868 5009880 bal. à 7 ks 8 bal.
MoliCare Lady Pants 7 kapek
Medium 1 442 ml 80–120 cm 915 877 5009881 bal. à 8 ks 4 bal.
Large 1 373 ml 100–150 cm 915 870 5009882 bal. à 7 ks 4 bal.
MoliCare Men Pants 5 kapek
Medium 850 ml 80–120 cm 915 817 5009873 bal. à 8 ks 4 bal.
Large 850 ml 100–150 cm 915 818 5009874 bal. à 7 ks 4 bal.
MoliCare Men Pants 7 kapek
Medium 1 400 ml 80–120 cm 915 827 5009877 bal. à 8 ks 4 bal.
Large 1 412 ml 100–150 cm 915 828 5009878 bal. à 7 ks 4 bal.
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MoliCare Mobile
Natahovací kalhotky pro střední a těžký únik moči

Natahovací kalhotky MoliCare Mobile se nosí a také 
vypadají jako běžné spodní prádlo. Prodyšný materiál 
a optimální tvar kalhotek zajistí pohodlí pro každého. 

Charakteristika
Oblékají se jako spodní prádlo, svlékání je usnadněno 
roztržením boku kalhotek. Unikátní kroucené vlákno 
okamžitě odvede moč do savého jádra a zabraňuje jejímu 
zpětnému pronikání. Superabsorbent (SAP) v savém jádře 
ihned přemění moč v gel. Povrch je suchý s pH 5,5, které 
je neutrální k pokožce, je antibakteriální, a eliminuje tak 
až 99,9 % bakterií. Navíc díky Odour Neutralizeru rychle 
a spolehlivě pohltí zápach. Díky jemnému a elastickému 
materiálu se přizpůsobí každé postavě a postranní pásky 
zajistí ochranu před protečením. Indikátor savosti na 
spodní straně upozorní na včasnou výměnu kalhotek tím, 
že se rozpije.

Použití
Pohodlné řešení střední a těžké inkontinence. Mobilním 
pacientům poskytnou MoliCare Mobile nejvyšší možné 
pohodlí. U hyperaktivních nebo dementních pacientů 
ošetřovatelský personál ocení snadnou manipulaci. 
Kalhotky dodáváme nově ve čtyřech provedeních: zelené 
pro pacienty se střední inkontinencí, modré pro větší 
bezpečí na denní nošení a fialové se zvýšenou absorpční 
kapacitou pro větší únik moči nebo pro použití hlavně 
v noci. Nově nabízená šedá varianta s nejvyšší savostí je 
určena pro pacienty s těžkou formou inkontinence.
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MoliCare Mobile 5 kapek
Medium 1 017 ml 80–120 cm 915 852 5009812 bal. à 14 ks 4 bal.
Large 1 198 ml 100–150 cm 915 853 5009813 bal. à 14 ks 4 bal.
Extra large 1 183 ml 130–170 cm 915 854 5009850 bal. à 14 ks 4 bal.
MoliCare Mobile 6 kapek
Extra small 1 361 ml 45–70 cm 915 840 5009819 bal. à 14 ks 4 bal.
Small 1 475 ml 60–90 cm 915 831 5009797 bal. à 14 ks 4 bal.
Medium 1 662 ml 80–120 cm 915 832 5009794 bal. à 14 ks 4 bal.
Large 1 963 ml 100–150 cm 915 833 5009795 bal. à 14 ks 4 bal.
Extra large 2 140 ml 130–170 cm 915 834 5009820 bal. à 14 ks 4 bal.
MoliCare Mobile 8 kapek
Small 1 791 ml 60–90 cm 915 871 5009822 bal. à 14 ks 4 bal.
Medium 2 015 ml 80–120 cm 915 872 5009823 bal. à 14 ks 4 bal.
Large 2 279 ml 100–150 cm 915 873 5009824 bal. à 14 ks 4 bal.
Extra large 2 421 ml 130–170 cm 915 874 5009848 bal. à 14 ks 4 bal.
MoliCare Mobile 10 kapek
Medium 2 626 ml 80–120 cm 915 878 5009869 bal. à 14 ks 4 bal.
Large 2 613 ml 100–150 cm 915 879 5009871 bal. à 14 ks 4 bal.
Extra large 2 757 ml 130–170 cm 915 880 5009872 bal. à 14 ks 4 bal.
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MoliCare Elastic
Zalepovací kalhotky s elastickými bočními pásy
Inovativní zalepovací kalhotky usnadňují každodenní 
práci ošetřovatelů. Nové řešení problémů s těžkým 
únikem moči nyní přináší produkt, který lze aplikovat 
snadno a rychle. Kalhotky zajišťují pacientům příjemnější 
každodenní péči a zlepšují kvalitu jejich života s těžkou 
inkontinencí. 

Charakteristika
Kalhotky MoliCare Elastic se skvěle přizpůsobí tvaru 
těla i pohybům díky bočním elastickým pásům. Ty 
poskytují větší pohodlí při nošení. Elastické pásy umožňují 
jednodušší a rychlejší aplikaci a díky tomu pomáhají 
snižovat fyzickou zátěž zdravotníků a ošetřovatelů. 
Oproti běžným zalepovacím kalhotkám se doba aplikace 
zkracuje o 20 % a námaha pečovatelů o 24 %. MoliCare 
Elastic navíc zajištují aktivní ochranu pokožky díky 
3vrstvému savému jádru, které díky unikátní technologii 
krouceného vlákna rychle odvádí moč do hlubších vrstev 
jádra a udržuje pokožku zdravou. Jemné materiály 
na povrchu pomůcek neobsahují fólie, udržují pH 5,5, 
a minimalizují tak riziko podráždění. Molekuly Odour 
Neutralizer uzamknou zápach a postranní pásky zabraňují 
bočnímu protečení.

Použití
MoliCare Elastic jsou určeny pro pacienty s těžkým 
únikem moči nebo stolice. Jsou vhodné jak pro ženy, 
tak i pro muže. Modrá balení jsou vhodná na použití 
během dne a fialová balení hlavně na noc. Tmavě modrá 
a nově i šedá varianta jsou určeny pro nejtěžší stupeň 
inkontinence nebo pro použití na noc. Velmi jednoduchá 
a intuitivní aplikace pro profesionální i domácí použití.
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MoliCare Elastic 6 kapek
Small 1 667 ml 70–90 cm 165 271 5009826 bal. à 30 ks 3 bal.
Medium 2 159 ml 85–120 cm 165 272 5009827 bal. à 30 ks 3 bal.
Large 2 349 ml 115–145 cm 165 273 5009828 bal. à 30 ks 3 bal.
Extra Large 2 750 ml 140–175 cm 165 274 5009861 bal. à 14 ks 4 bal.
MoliCare Elastic 8 kapek
Small 2 356 ml 70–90 cm 165 471 5009829 bal. à 26 ks 3 bal.
Medium 3 050 ml 85–120 cm 165 472 5009830 bal. à 26 ks 3 bal.
Large 3 200 ml 115–145 cm 165 473 5009831 bal. à 24 ks 3 bal.
Extra Large 3 550 ml 140–175 cm 165 474 5009862 bal. à 14 ks 4 bal.
MoliCare Elastic 9 kapek
Small 2 546 ml 70–90 cm 165 571 5009863 bal. à 26 ks 3 bal.
Medium 3 521 ml 85–120 cm 165 572 5009865 bal. à 26 ks 3 bal.
Large 3 856 ml 115–145 cm 165 573 5009866 bal. à 24 ks 3 bal.
Extra Large 3 950 ml 140–175 cm 165 574 5009867 bal. à 14 ks 4 bal.
MoliCare Elastic 10 kapek
Medium 3 588 ml 85–120 cm 165 672 5011398 bal. à 14 ks 4 bal.
Large 4 085 ml 140–175 cm 165 673 5011399 bal. à 14 ks 4 bal.
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MoliCare Premium
Zalepovací kalhotky pro těžký únik moči

Prodyšné zalepovací kalhotky MoliCare Premium pomáhají 
výrazně zlepšit kvalitu života pacientům s těžkou 
inkontinencí. Plenkové kalhotky MoliCare nabízejí:
•  spolehlivou absorpci – třívrstvé savé jádro mění  

tekutinu na gel a plenkové kalhotky zůstávají  
na povrchu stále suché,

•  ochranu pokožky – ultrajemný a plně prodyšný materiál 
v oblasti boků umožňuje pokožce dýchat, ta se proto 
nezapařuje a zůstává zdravá, navíc antibakteriální povrch 
s pH 5,5, které je neutrální k pokožce, eliminuje  
až 99,9 % bakterií,

•  jednoduchou manipulaci – lepítka na suchý zip je možné 
opakovaně použít kdykoliv a kdekoliv na plence, což 
zaručuje i bezpečnou fixaci plenky,

•  pohodlné nošení díky jemnému a na dotyk příjemnému 
materiálu, který nedráždí pokožku.

Použití
MoliCare Premium jsou určeny pro pacienty s těžkým 
únikem moči nebo stolice. Jsou vhodné jak pro ženy, tak 
i pro muže. Modrá balení (6 kapek) jsou vhodná na použití 
během dne. Fialová balení (8 kapek) a tmavě modrá 
balení (9 kapek) jsou pak vhodná hlavně na noc.

MoliCare Premium 9 kapek
Kalhotky pro nejtěžší stupeň inkontinence. Jedná se 
o plenky s nejvyšší savostí. Jsou určeny na noční použití.
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MoliCare Premium 6 kapek
Extra small 1 365 ml 40–60 cm 169 248 5009833 bal. à 30 ks 3 bal.
Small 1 642 ml 60–90 cm 169 448 5009805 bal. à 30 ks 3 bal.
Medium 2 159 ml 90–120 cm 169 648 5009806 bal. à 30 ks 3 bal.
Large 2 349 ml 120–150 cm 169 848 5009807 bal. à 30 ks 3 bal.
Extra large 2 669 ml 150–175 cm 169 948 5009843 bal. à 14 ks 4 bal.
MoliCare Premium 8 kapek
Small 2 125 ml 60–90 cm 169 450 5009808 bal. à 30 ks 3 bal.
Medium 2 859 ml 90–120 cm 169 650 5009809 bal. à 30 ks 3 bal.
Large 3 070 ml 120–150 cm 169 850 5009810 bal. à 30 ks 3 bal.
Extra large 3 568 ml 150–175 cm 169 950 5009844 bal. à 14 ks 4 bal.
MoliCare Premium 9 kapek
Small 2 245 ml 60–90 cm 169 185 5009845 bal. à 14 ks 4 bal.
Medium 3 360 ml 90–120 cm 169 285 5009846 bal. à 14 ks 4 bal.
Extra large 3 900 ml 150–175 cm 169 485 5009847 bal. à 14 ks 4 bal.
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MoliCare Form
Vložné pleny pro střední únik moči

Vložné pleny MoliCare Form pro střední únik moči nabízejí 
řešení pro mobilní i ležící pacienty.

Charakteristika
Unikátní patentované kroucené vlákno ihned odvede moč 
do savého jádra a zabraňuje jejímu zpětnému pronikání. 
Superabsorbent (SAP) v savém jádře ihned přemění moč 
v gel. Povrch s pH 5,5, které je neutrální k pokožce, a je tak 
antibakteriální – eliminuje až 99,9 % bakterií. Navíc díky 
Odour Neutralizeru rychle a spolehlivě pohltí zápach. Jsou 
prodyšné a díky tomu se pokožka nezapařuje a zůstává 
zdravá. Indikátor savosti na spodní straně plen upozorní 
na včasnou výměnu plen tím, že se rozpije.

Použití
Používají se společně s fixačními kalhotkami MoliCare 
Premium Fixpants, které zajišťují jejich bezpečnou fixaci 
na těle. Mají široké použití díky čtyřem stupňům savosti.
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MoliCare Form
Normal Plus 1 483 ml 59 × 32 cm 168 019 5009801 bal. à 30 ks 4 bal.
Extra 1 626 ml 59 × 32 cm 168 219 5009802 bal. à 30 ks 4 bal.
Extra Plus 2 377 ml 70 × 32 cm 168 319 5009803 bal. à 30 ks 4 bal.
Super Plus 2 770 ml 70 × 32 cm 168 919 5009804 bal. à 30 ks 4 bal.
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MoliCare Fixpants
Elastické kalhotky k fixaci inkontinenčních vložek a vložných plen

Charakteristika
Kalhotky jsou vyrobeny z měkkého, vysoce kvalitního 
materiálu. MoliCare Premium Fixpants velmi dobře drží 
tvar, jsou vysoce elastické a díky bezešvým manžetám 
jsou také velmi pohodlné. Dají se prát v automatické 
pračce při 60 °C a jsou opakovaně použitelné. MoliCare 
Fixpants jsou vyrobeny ze síťovaného materiálu, 
díky jemuž jsou zcela prodyšné a dají se rovněž prát 
v automatické pračce.

Použití
Kalhotky MoliCare Premium Fixpants umožňují 
bezpečnou, hygienickou a přitom jednoduchou fixaci 
inkontinenčních vložek a vložných plen. Jsou stejně 
vhodné jak pro ležící, tak i pro mobilní pacienty. Síťované 
fixační kalhotky MoliCare Fixpants jsou vhodné na fixaci  
porodnických vložek Samu pro jejich maximální 
propustnost vzduchu. 
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MoliCare Premium Fixpants
Small žluté 45–80 cm 947 795 5009837 bal. à 5 ks 60 bal.
Medium modré 60–100 cm 947 796 5009838 bal. à 5 ks 40 bal.
Large hnědé 80–120 cm 947 797 5009839 bal. à 5 ks 40 bal.
Extra Large zelené 100–160 cm 947 798 5009840 bal. à 5 ks 40 bal.
Extra Extra Large šedé 140–180 cm 947 799 5009841 bal. à 5 ks 40 bal.
Extra Extra Extra Large oranžové 160–200 cm 947 815 5009868 bal. à 5 ks 40 bal.
MoliCare Fixpants
Medium modré 60–100 cm 947 745 nehrazeno bal. à 100 ks 4 bal.
Large hnědé 80–120 cm 947 748 5009783 bal. à 3 ks 10 bal.

947 746 nehrazeno bal. à 100 ks 6 bal.
Extra Large zelené 100–160 cm 947 750 5009784 bal. à 3 ks 10 bal.

947 747 nehrazeno bal. à 100 ks 6 bal.
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MoliCare Bed Mat
Podložky pod pacienty

Podložky pod pacienty se savým jádrem z celulózy.

Charakteristika
Podložky s absorpčním jádrem, které tvoří několik vrstev 
celulózy nebo papíru, jsou opatřeny vnější nepropustnou 
a neklouzavou fólií. Celá plocha podložky je potažena po 
obvodu uzavřenou netkanou textilií.

Použití
Jednorázové podložky pod pacienty trpící inkontinencí 
slouží jako dodatečná ochrana lůžka a ložního prádla.

Typy produktu
MoliCare Bed Mat – je nejpoužívanější variantou mezi 
podložkami pro svoji spolehlivou absorpci. Vysoké 
absorpční schopnosti jsou zajištěny díky absorpčnímu 
jádru z celulózy, jehož povrch je potažen netkanou textilií.
MoliCare Rectangular – díky jejich obdélníkovému tvaru 
a vysoce absorpčnímu jádru poskytují tyto podložky 
bezpečnou ochranu např. při převazech ran.
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MoliCare Bed Mat 5 kapek

971 ml 60 × 90 cm 161 065 ** bal. à 30 ks 4 bal.
MoliCare Bed Mat 7 kapek

1 241 ml 60 × 90 cm 161 071 ** bal. à 30 ks 4 bal.
se záložkami* 1 201 ml 60 × 90 cm 161 072 5012323 bal. à 30 ks 4 bal.
MoliCare Bed Mat 8 kapek

991 ml 60 × 60 cm 161 087 5012324 bal. à 30 ks 4 bal.
TOP PRODUKT 1 407 ml 60 × 90 cm 161 088 5012325 bal. à 30 ks 4 bal.
MoliCare Rectangular

430 ml 20 × 40 cm 160 890 ** bal. à 50 ks 6 bal.
780 ml 20 × 60 cm 160 892 ** bal. à 50 ks 4 bal.
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MoliCare Skin
Péče o zralou a citlivou pokožku – čištění pokožky (modrá řada)

Speciální kosmetika pro zralou a citlivou pokožku celého těla. Obsahuje 
unikátní Nutriskin Komplex, který zlepšuje elasticitu a hydrataci kůže. Složení 
na bázi emulze voda v oleji zajišťuje hloubkovou a dlouhodobou hydrataci. 
Všechny výrobky pak mají pH 5,5 neutrální k pokožce.

Čisticí pěna
Čisticí pěna k rychlému a šetrnému čištění znečistěných partií pokožky 
při inkontinenci. Díky kreatinu spolehlivě chrání pokožku před působením 
škodlivých látek, a udržuje ji tak zdravější. Účinně neutralizuje zápach,  
příjemně a svěže voní.

Mycí emulze
Mycí emulze k jemnému čištění zralé a citlivé pokožky. Díky panthenolu dodává 
pokožce vlhkost a obsahuje látky neutralizující zápach. 

Ošetřující přísada do koupele
Ošetřující přísada do koupele k jemnému čištění zralé a citlivé pokožky. Díky 
panthenolu dodává pokožce vlhkost a obsahuje látky neutralizující zápach.

Šampon
Šampon k mytí vlasů suché a citlivé pokožky hlavy. 

Vlhké ošetřující utěrky
Vlhké ošetřující utěrky k rychlému a šetrnému čištění intimních partií při 
inkontinenci. Účinně neutralizují zápach. Příjemně a svěže voní.

Napuštěné mycí žínky
Napuštěné mycí žínky pro rychlé a ultrajemné čištění celého těla osoby na 
lůžku bez použití mýdla a vody. Speciální složení vyvinuto pro zralou, citlivou 
nebo namáhanou pokožku.

Hygienické ubrousky
Snadná a rychlá hygiena intimních partií a doplněk na sport či cestování. 
Speciální složení s pH 5,5 vyvinuto pro citlivou pokožku v intimních partiích, 
navíc obohaceno o zklidňující heřmánek.
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Čisticí pěna bal. à 400 ml 995 029 1 ks 12 ks
Mycí emulze, láhev bal. à 500 ml 995 027 1 ks 12 ks
Ošetřující přísada do koupele bal. à 500 ml 995 028 1 ks 12 ks
Šampon bal. à 500 ml 995 030 1 ks 12 ks
Vlhké ošetřující utěrky bal. à 50 ks 995 082 1 ks 12 bal.
Napuštěné mycí žínky bal. à 8 ks 995 083 1 ks 24 bal.
Hygienické ubrousky bal. à 10 ks 995 138 1 ks 20 bal.
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MoliCare Skin
Péče o zralou a citlivou pokožku – péče o pokožku (tělová řada)

Speciální kosmetika pro zralou a citlivou pokožku celého těla. Obsahuje 
unikátní Nutriskin Komplex, který zlepšuje elasticitu a hydrataci kůže. Složení 
na bázi emulze voda v oleji zajišťuje hloubkovou a dlouhodobou hydrataci. 
Všechny výrobky pak mají  
pH 5,5 neutrální k pokožce. 

Tělové mléko
Tělové mléko pro péči o zralou a citlivou pokožku. Díky kreatinu podporuje 
přirozené mechanismy ochrany pokožky. 

Krém na ruce
Krém na ruce pečuje o namáhané a vysušené ruce. Svým složením vrací 
pokožce vlhkost a elasticitu. Rychle se vstřebává a nezanechává mastný film 
na pokožce.

Ošetřující olej
Intenzivně pečuje o suché a popraskané části pokožky. Obsahuje vysoce 
účinné přírodní oleje a ochranný vitamin E. Lehce se roztírá.

Masážní gel
Obsahuje mentol, který podporuje prokrvení pokožky a její látkovou výměnu. 
Je určen na masáže a natírání krku, zad, rukou a nohou. Má zklidňující účinek 
a zmírňuje svalovou tenzi. Rychle se vstřebává.

účinná péče o zralou  
a citlivou pokožku 

velikost číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Tělové mléko bal. à 500 ml 995 032 1 ks 12 ks
Krém na ruce bal. à 200 ml 995 033 1 ks 12 ks
Ošetřující olej bal. à 500 ml 995 034 1 ks 12 ks
Masážní gel bal. à 200 ml 995 031 1 ks 12 ks

Zpět na Obsah
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MoliCare Skin
Péče o namáhanou a zralou pokožku – ochrana pokožky (růžová řada)

Speciální kosmetika pro zralou a citlivou pokožku celého těla. Obsahuje 
unikátní Nutriskin Komplex, který zlepšuje elasticitu a hydrataci kůže. Složení 
na bázi emulze voda v oleji zajišťuje hloubkovou a dlouhodobou hydrataci. 
Všechny výrobky pak mají pH 5,5 neutrální k pokožce. Růžová řada speciálně 
vyvinuta pro potřeby osob s únikem moči.

Ochranný krém se zinkem
Ochranný krém se zinkem chrání pokožku v intimní oblasti, kde je vystavena 
působení agresivních látek v moči a stolici a tlaku. Obsahuje zinek (21 %), který 
chrání pokožku proti infekcím. Nanáší se na pokožku v tenké vrstvě. 

Ochranná pěna na pokožku
Ochranná pěna na pokožku je účinná ochrana pokožky v intimní oblasti 
zatěžované inkontinencí před agresivními látkami obsaženými v moči 
a ve stolici. Vysoce účinná díky panthenolu a močovině (urea 4,5 %). Příjemně 
lehká pěna, která se snadno roztírá a působí jako prevence proti proleženinám 
na namáhaných místech.

Ochranný olej ve spreji
Ochranný olej ve spreji chrání zralou pokožku před vnějšími vlivy. Přírodní 
účinné látky panthenolu a mandlového oleje podporují regeneraci pokožky 
a dodávají jí pružnost. Jednoduše se nastříká na pokožku a lehce se roztírá. In
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účinná péče o zralou  
a citlivou pokožku 

velikost číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Ochranný olej ve spreji bal. à 200 ml 995 036 1 ks 12 ks
Ochranný krém se zinkem bal. à 200 ml 995 035 1 ks 12 ks
Ochranná pěna na pokožku bal. à 100 ml 995 037 1 ks 12 ks

Zpět na Obsah
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ValaClean
Jednorázové žínky a utěrky k očistě těla i ploch

Jednorázové žínky
Vyrobeny z měkkého netkaného textilu, netrhají se za mokra. Díky zaoblenému 
otvoru se snadno navlékají.

ValaClean basic
Jemný netkaný textil.

ValaClean soft 
Ultrajemný netkaný textil, velmi nasákavé.

ValaClean film 
Netkaná textilie s fólií uvnitř pro lepší ochranu ošetřovatele.

Jednorázové utěrky

ValaClean roll 
Jednorázové utěrky z netkaného textilu v praktických rolích, zvýšená  
absorpční kapacita.

ValaClean box
Zásobník na jednorázové utěrky pro připevnění na stěnu. Chrání utěrky 
ValaClean roll před znečištěním.

jednorázové žínky 
a utěrky

provedení velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

ValaClean
jednorázové žínky basic 16,5 × 23,5 cm 992 245 bal. à 50 ks 40 bal.

soft 15,5 × 22,5 cm 992 242 bal. à 50 ks 20 bal.
film 16 × 26 cm 992 243 bal. à 50 ks 28 bal.

jednorázové utěrky roll 22 × 30 cm 992 251 1 role (= 175 ks) 18 ks
ValaClean box zásobník 996 858 1 ks 1 ks

Zpět na Obsah
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ValaFit
Jednorázové bryndáky

Jednorázové ochranné bryndáky k zachycení zbytků potravy a tekutin určené 
na ochranu prádla a povlečení. Nepromokavé, extrémně nasákavé.

ValaFit band
Z netkané textilie s integrovanou fólií, s kulatým výstřihem, na uvázání.

ValaFit tape
Z netkané textilie s ochrannou fóliovou vrstvou, s funkční kapsou, kulatým 
výstřihem a fixačními lepicími okraji.

In
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provedení velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

ValaFit  
ochranné  
bryndáčky 

band 38 × 70 cm 992 252 bal. à 100 ks 6 bal.
tape 38 × 75 cm 992 253 bal. à 100 ks 6 bal.

eco ubrousky 36 × 36 cm 992 340 bal. à 50 ks 20 bal.

Zpět na Obsah
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ValaProtect
Jednorázová prostěradla pod pacienta

Nepropustné ochranné podložky pod pacienta. Chrání před znečištěním 
povlečení a vyšetřovacího lůžka. Zabraňují přenosu infekce.

ValaProtect basic
Vrstva netkané textilie ihned vstřebává vlhkost. Nepropustná fólie  
na spodní straně.

ValaProtect special
Z nasákavé dvouvrstvé netkané textilie s fólií na spodní straně.  
Vlhkost se hned vstřebává. Obzvlášť odolné díky zesíleným vláknům. 
S ochranou proti promočení.

provedení velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

ValaProtect 
ochranné  
podložky 

basic 38 × 40 cm 992 226 bal. à 250 ks 8 bal.
80 × 140 cm 992 227 bal. à 100 ks 1 bal.
80 × 175 cm 992 228 bal. à 100 ks 1 bal.
80 × 210 cm 992 229 bal. à 100 ks 1 bal.

special 80 × 175 cm 992 238 bal. à 100 ks 1 bal.
80 × 210 cm 992 239 bal. à 100 ks 1 bal.

special eco 80 × 175 cm 992 258 bal. à 100 ks 1 bal.
80 × 210 cm 992 259 bal. à 100 ks 1 bal.

Zpět na Obsah
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ValaComfort
Jednorázové utěrky, přikrývky a polštáře

Speciální série jednorázových hygienických produktů (utěrky, deky a polštáře).

ValaComfort net
Víceúčelové utěrky ze síťovaně strukturované netkané textilie.  
Velmi jemné a nasákavé, za mokra se netrhají.

ValaComfort multi
Víceúčelové utěrky z pevné netkané textilie. Pevné, nasákavé,  
neuvolňují vlákna.

ValaComfort blanket
Přikrývka z netkaného polyesteru, příjemná na dotek, propouští vzduch 
i vlhkost, čímž vyrovnává teplotu. Je obzvlášť lehká – 480 g.

ValaComfort pillow
Polštáře s povlakem z netkaného textilu a jemnou náplní z polyesteru.  
Velmi lehké a vzdušné.

ValaComfort zástěra
Ochranná igelitová zástěra na ochranu oblečení personálu.

In
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jednorázové utěrky, 
přikrývky a polštáře

provedení velikost číslo  
výrobku

 fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

ValaComfort
víceúčelové utěrky multi 34 × 38 cm 992 335 bal. à 50 ks 24 bal.
víceúčelové utěrky net 35 × 38 cm 992 330 bal. à 100 ks 12 bal.
přikrývky blanket 135 × 195 cm 992 332 bal. à 1 ks 12 ks
polštáře pillow 40 × 50 cm 992 333 bal. à 4 ks 5 bal.
zástěra apron 75 × 125 cm 992 336 bal. à 100 ks 10 bal.

Zpět na Obsah
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Pagavit, Peha-fresh
Další materiály, které usnadňují péči o inkontinentního nebo imobilního pacienta

Pagavit
Vatové tyčinky obohacené glycerinem a ochucené přírodním citronovým 
extraktem spolu s 0,1% natriumbenzoátem podporují tvorbu slin, a tím i čisticí 
proces v dutině ústní, např. u pacientů v bezvědomí.

Peha-fresh
Osvěžovač vzduchu, který pohlcuje nepříjemné pachy. Vhodný k používání 
v prostorách, kde pobývají pacienti trpící inkontinencí.

SicSac
Praktické sáčky s pevným kruhovým okrajem pro případ nevolnosti.

vatové tyčinky, osvěžovač vzduchu velikost číslo  
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Pagavit  
vatové tyčinky zatavené po 3 kusech

913 059 bal. à 25 × 3 ks 8 bal.

Peha-fresh  
osvěžovač vzduchu ve spreji

400 ml 995 705 bal. à 1 ks 12 ks

Vatové tyčinky
nesterilní, z polypropylenu,  
s velkou vatovou hlavičkou

14 cm 967 939 bal. à 50 ks 20 bal.

SicSac ∅11 cm 999 586 bal. à 50 ks 6 bal.

Zpět na Obsah
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Krása a zdraví
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Každý den toužíme cítit se pohodlně a sebejistě, pečovat o své tělo těmi 
nejkvalitnějšími produkty a to nejlepší dopřávat i svým blízkým. Proto přinášíme 
produkty značky Bel pro vaši čistou a zářivou pleť, Bel Baby pro suchou a hebkou 
pokožku vašeho děťátka, Kneipp pro péči o celé tělo se sílou přírody a Ria pro 
maximální pohodlí během menstruace i mimo ni.

Navštivte kneipp.cz
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Kosmetika a péče o tělo Kneipp
Přírodní kosmetika Kneipp má vynikající účinky na tělo i mysl, obsahuje 
maximální možný podíl přírodních složek. Do kosmetiky nejsou přidávány 
konzervanty (typu paraben), parafíny, silikon či minerální oleje. Produkty nejsou 
testované na zvířatech.

Soli a oleje do koupele

Kneipp sůl a olej do koupele Levandulové snění
Sůl a olej do koupele Levandulové snění vytvoří spolu s teplou vodou jedinečný 
zážitek z koupele, uvolní a uklidní po hektickém dni. Sůl a olej obsahují vzácný 
přírodní éterický levandulový olej, který navozuje klid a podporuje intenzivní 
uvolnění. 

Kneipp sůl do koupele Nachlazení
Tato sůl je v kombinaci s horkou lázní skvělým pomocníkem při prvních 
příznacích nachlazení. Extrakt z eukalyptu příjemně prohřívá organismus, 
pomáhá uvolnit ztuhlé svaly a dýchací cesty.

Kneipp sůl a olej do koupele Svaly a klouby
Koupel se solí Svaly a klouby je vhodná pro regeneraci těla po svalové námaze. 
Přípravek obsahují výtažek z arniky a přírodní éterické oleje z rozmarýnu, 
borovice a dřeviny cabreuva. 

Kneipp sůl do koupele Dokonalý odpočinek
Sůl do koupele Dokonalý odpočinek je vhodné použít při vyčerpání 
a nahromaděném stresu. Obsahuje směs éterických olejů z meduňky lékařské 
a citronové trávy, které mají uvolňující a relaxační účinek na tělo i mysl.

Kneipp sůl a olej do koupele Třešňový květ
Koupelové přípravky z řady Třešňový květ vás při každé koupeli okouzlí svou 
jemnou květinovou vůní. Obsahují výtažek z třešňových květů  a přírodní 
éterické oleje, které pečují o vaši pokožku.

Kneipp olej do koupele Hluboké uvolnění
Tento olej okouzlí vaši mysl opojnou vůní esenciálního oleje pačuli a výtažkem 
ze santalového dřeva. Pačuli uvolňuje napětí a navozuje pocit vnitřní pohody. 
Santalové dřevo zklidňuje mysl a pomáhá tělu relaxovat.
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velikost číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Kneipp sůl do koupele Levandulové snění 500 g 391 441 0 1 ks 6 ks
Kneipp olej do koupele Levandulové snění 100 ml 391 442 0 1 ks 6 ks
Kneipp sůl do koupele Nachlazení 500 g 391 449 0 1 ks 6 ks
Kneipp sůl do koupele Svaly a klouby 500 g 391 444 0 1 ks 6 ks

60 g 391 445 0 1 ks 12 ks 
Kneipp sůl do koupele Dokonalý odpočinek 500 g 391 452 0 1 ks 6 ks
Kneipp sůl do koupele Třešňový květ 500 g 391 447 0 1 ks 6 ks
Kneipp olej do koupele Třešňový květ 100 ml 391 448 0 1 ks 6 ks
Kneipp olej do koupele Hluboké uvolnění 100 ml 391 450 0 1 ks 6 ks

Zpět na Obsah
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Kosmetika a péče o tělo Kneipp
Sprchové gely

Kneipp sprchový gel Pánská záležitost
Sprchový gel Pánská záležitost 2v1 obsahuje kombinaci výtažků z červeného 
pomeranče a černého pepře. Gel účinně myje pokožku i vlasy.

Kneipp sprchový gel Ranní budíček
Sprchový gel Ranní budíček 2v1 obsahuje přírodní rostlinné výtažky z citronové 
trávy a guarany. Gel účinně myje pokožku i vlasy.

velikost číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Kneipp sprchový gel 
Pánská záležitost

200 ml 895 621 3 1 bal. 6 bal.

Kneipp sprchový gel Ranní 
budíček

200 ml 895 621 4 1 bal. 6 bal.

Zpět na Obsah
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Kosmetika a péče o tělo Kneipp
Sprchové gely

Kneipp sprchový gel Levandulové snění
Sprchový gel Levandulové snění jemně čistí a zároveň zanechává pokožku 
jemnou a pružnou. Přírodní levandulový olej má uklidňující účinek. 

Kneipp sprchový gel Osvěžení
Sprchový gel Osvěžení má díky obsahu éterického eukalyptového oleje  
a máty povzbuzující vlastnosti. Sprcha s tímto sprchovým gelem přináší  
úlevu při nachlazení.

Kneipp sprchový gel Dobrá nálada
Sprchový gel Dobrá nálada kombinuje výtažky z grapefruitu a éterické 
oleje z maracuji. Přírodní složky působí příznivě na pokožku a výživný olej ji 
zanechává vláčnou a jemnou.

Kneipp sprchový gel Radost ze života
Sprchový gel Radost ze života obsahuje vysoce kvalitní přírodní oleje, které 
pokožku jemně čistí a zároveň vyživují. Osvěžující citrusová vůně povzbudí 
a navodí pocit uvolnění.

Kneipp Sprchový gel Mandlové květy
Sprchový gel obsahuje lehkou recepturu s výtažkem z mandlového mléka 
a přírodním mandlovým olejem, který chrání pokožku před vysoušením. Vaše 
pokožka bude jemná na dotek a dokonale hydratovaná.
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velikost číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Kneipp sprchový gel  
Levandulové snění

200 ml 391 055 1 1 ks 6 ks

Kneipp sprchový gel  
Osvěžení

200 ml 390 017 0 1 ks 6 ks

Kneipp sprchový gel  
Dobrá nálada

200 ml 390 019 0 1 ks 6 ks

Kneipp sprchový gel  
Radost ze života

200 ml 391 016 1 1 ks 6 ks

Kneipp Sprchový gel  
Mandlové květy

200 ml 390 761 1 1 ks 6 ks

Zpět na Obsah
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Kosmetika a péče o tělo Kneipp
Krémy na ruce

Krém na ruce Třešňový květ 
Kneipp krém na ruce Třěšňový květ s přírodním mandlovým olejem  
hydratuje a vyživuje citlivou pokožku rukou. Ruce budou jemné,  
hebké a bez lepkavého pocitu.

Krém na ruce Hebké ve vteřině
Krém na ruce Hebké ve vteřině od Kneipp intenzivně hydratuje  
a regeneruje pokožku rukou díky avokádovému máslu a jojobovému  
oleji. Svěží vůně citronové verbeny probudí vaše smysly a zlepší náladu.  
Rychle se vstřebává a nezanechává mastný film.

Krém na ruce Goodbye Stress
Krém na ruce s mandlovým olejem, panthenolem, mátou  
a rozmarýnem je jako jemné pohlazení pro vaše ruce. Krém se okamžitě 
vstřebává, příjemně voní a zvláční i suché a silně namáhané ruce. 

velikost číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Kneipp Krém na ruce  
Goodbye stress

75 ml 390 031 0 1 ks 8 ks

Krém na ruce Třešňový květ 75 ml 390 022 0 1 ks 8 ks
Krém na ruce Hebké ve vteřině 75 ml 390 018 0 1 ks 8 ks

Zpět na Obsah
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Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Balzám na rty
100% přírodní balzám na rty Kneipp. Vstřebává se postupně, aby Vašim rtům 
přinesl dlouhodobý účinek. Jako veškerá kosmetika Kneipp ani tento produkt 
neobsahuje konzervanty (např. parabeny), parafíny, silikony či minerální oleje. 
A co víc, balzám je v balení z korku a krabička je vyrobena z 25 % z trávy – pro 
co nejmenší ekologickou stopu. Hýčkejte své rty se 100% přírodní recepturou 
v nádherném balení.
•  Balzám na rty Vanilka – s máslem cupuacu a extraktem z pravé vanilky
•  Balzám na rty Mandle – s kandelilovým voskem a mandlovým olejem
•  Balzám na rty Černý bez – s bambuckým máslem a olejem ze semen 

černého bezu
•  Balzám na rty Aloe Vera – s výtažkem z máty vodní a aloe vera
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číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Kneipp Balzám na rty Vanilka 391 029 0 1 bal. 7 bal.
Kneipp Balzám na rty Mandle 391 030 0 1 bal. 7 bal.
Kneipp Balzám na rty Černý bez 391 031 0 1 bal. 7 bal.
Kneipp Balzám na rty Aloe vera 391 510 0 1 bal. 7 bal.

Zpět na Obsah
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Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Co kdybyste po každé sprše nebo koupeli měla mnohem lepší náladu? 
Kosmetická řada Goodbye Stress díky tyrkysově modré barvě  
a podmanivé vůni vodní máty s rozmarýnem prokazatelně přemění váš stres 
v pozitivní energii. Ověřeno laboratorními testy. Stačí pár minut  
v koupelně a rázem zapomenete na starosti s dětmi, deadliny  
v práci nebo seminárky ve škole.

Kneipp Sprchový gel Goodbye stress
Sprchový gel s uklidňujícím účinkem a podmanivou vůní máty  
a rozmarýnu. Při každé sprše zklidní vaši mysl, zjemní pokožku  
a zbaví vás nahromaděného stresu a napětí. 

Kneipp Tělové mléko Goodbye stress
Přírodní tělové mléko s mandlovým a kokosovým olejem, bambuckým máslem, 
panthenolem, vitamínem E nebo výtažky z vodní máty a rozmarýnu udělají i se 
suchou kůží zázraky.

Kneipp Krém na ruce Goodbye stress
Krém na ruce s mandlovým olejem, panthenolem, mátou a rozmarýnem je 
jako jemné pohlazení pro vaše ruce. Krém se okamžitě vstřebává, příjemně 
voní a zvláční i suché a silně namáhané ruce. 

Kneipp Olej do koupele Goodbye Stress
Přírodní olej do koupele, který příjemně zvláční vaši pokožku  
a okamžitě vám zlepší náladu. Jeho tyrkysová barva má zklidňující 
účinek a podmanivá vůně vodní máty s rozmarýnem vás zbaví stresu  
i starostí. Prokazatelně.

Kneipp Sůl do koupele Goodbye Stress
Sůl nádherně voní po rozmarýnu a vodní mátě. Navíc jsme ji zabalili do 
speciálního nelakovaného sáčku, který je šetřnější k životnímu prostředí.

Kneipp Sprchová pěna Goodbye Stress
Zachumlejte se při sprše do krémově jemné pěny s okouzlující vůní máty 
a rozmarýnu. Pěna zklidní vaši mysl, zjemní pokožku, uvolní napětí a navíc 
dlouho a příjemně voní.

velikost číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Kneipp Sprchový gel  
Goodbye stress

250 ml 390 029 0 1 ks 6 ks

Kneipp Tělové mléko  
Goodbye stress

200 ml 390 030 0 1 ks 6 ks

Kneipp Krém na ruce  
Goodbye stress

75 ml 390 031 0 1 ks 8 ks

Kneipp Olej do koupele 
Goodbye Stress

100 ml 390 037 0 1 ks 6 ks

Kneipp Sůl do koupele 
Goodbye Stress

60 g 390 038 0 1 ks 12 ks

Kneipp Sprchová pěna 
Goodbye Stress 

200 ml 390 040 0 1 ks 6 ks
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Péče o suchou a atopickou pokožku

Produkty řady Kneipp® Pupalka byly dermatology vyvinuty pro extrémně 
suchou, popraskanou, šupinatou a podrážděnou pokožku. Obsahují  
zklidňující pupalkový olej, jemný mandlový olej, bambucké máslo a urea.  
Tato kombinace přírodních látek a olejů umí dlouhodobě ochránit Vaši  
pokožku před vysoušením, zlepšuje vzhled kůže, podporuje její hydrataci 
a přirozenou regeneraci.

Kneipp Sprchový balzám Pupalka
Jemný hydratační sprchový balzám je ideální pro každodenní péči o citlivou 
a atopickou pokožku. 

Kneipp Tělové mléko Pupalka + 10% urea
Intenzivní hydratační a zklidňující tělové mléko zmírňuje pocit napětí, 
podráždění a svědění pokožky.

Kneipp Krém na ruce Pupalka + 5% urea
Intenzivně hydratační a pečující krém na ruce bez parfemace se rychle 
vstřebává, nemastí a zvláčňuje unavenou pokožku.

Kneipp Tělový olej Pupalka
Hydratační tělový olej zklidňuje napjatou a podrážděnou pokožku.  
Rychle se vstřebává a nezanechává mastný film.
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velikost číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Kneipp Sprchový balzám Pupalka 200 ml 895 622 0 1 bal. 6 ks
Kneipp Tělové mléko Pupalka  
+ 10% urea

200 ml 895 622 1 1 bal. 6 ks

Kneipp Krém na ruce Pupalka  
+ 5% urea

50 ml 895 622 3 1 bal. 8 ks

Kneipp Tělový olej Pupalka 100 ml 895 622 2 1 bal. 6 ks

Zpět na Obsah
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Kosmetika a péče o tělo Kneipp
Balzámy a gely na svaly a klouby

Kneipp Hřejivý balzám s arnikou
Hřejivý balzám s arnikou je nepostradatelným pomocníkem při masážích krku, 
zad a šíje. Vhodné je jeho použití po zvýšené svalové námaze, kdy prohřívá 
pokožku v místě aplikace a přináší velmi rychlou úlevu a uvolnění. Zažene také 
pocit chladu u promrzlých nohou.

Kneipp Chladivý gel s arnikou
Chladivý gel s arnikou přináší okamžité osvěžení a úlevu. Kombinace extraktu 
z arniky, přírodního oleje z kosodřeviny a panthenolu je vhodná pro použití po 
delší fyzické námaze. Gel se velmi rychle vstřebává a nezanechává mastný film.

velikost číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Kneipp Hřejivý balzám  
s arnikou

100 ml 895 600 4 1 ks 6 ks

Kneipp Chladivý gel  
s arnikou

200 ml 895 600 5 1 ks 6 ks

Zpět na Obsah
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Péče o chodidla Kneipp

Kneipp Mast na zrohovatělou kůži chodidel
Mast na zrohovatělou kůži chodidel s příměsí pomerančového oleje a výtažků 
z měsíčku lékařského zjemňuje a vyživuje kůži na patách. Mast má navíc 
deodorační účinky a její použití je vhodné i pro diabetiky.

Kneipp Sůl do koupele na chodidla
Sůl do koupele na chodidla je nejlepším řešením pro unavená a pálící 
chodidla po namáhavém dni. Přírodní extrakt z měsíčku lékařského pečuje 
o namáhanou pokožku a regeneruje ji. Pomerančový olej dodává energii svou 
osvěžující vůní. Použití je vhodné i pro diabetiky.

Kneipp Máslo pro péči o chodidla
Máslo pro péči o chodidla se velmi dobře vyživuje, rychle se vstřebá a pokožku 
nohou důkladně vyživuje. Vedle deodoračních vlastností také chrání před 
plísněmi. Použití je vhodné i pro diabetiky.
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vívelikost číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Kneipp Mast na zrohovatělou 
kůži chodidel

50 ml 390 026 0 1 ks 8 ks

Kneipp Sůl do koupele  
na chodidla

500 g 390 027 0 1 ks 6 ks

Kneipp Máslo pro péči  
o chodidla

100 ml 390 025 0 1 ks 6 ks

Kneipp Sůl do koupele  
na chodidla

40 g 390 028 0 1 ks 6 ks
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Kosmetika a péče o tělo Kneipp
Dárková balení

Kneipp Sada 6 olejů do koupele
Sada olejů do koupele obsahuje vzácné éterické oleje, které příznivě působí na 
tělo i mysl. Bohatá nabídka uspokojí i ty nejnáročnější. Sada obsahuje:
• Dokonalý odpočinek – olej s extraktem z meduňky
• Hluboké uvolnění – olej s extraktem z pačuli a santalového dřeva 
• Mandlový olej
• Tajemství krásy – s arganovým a marula olejem
• Antistres – olej s vůní mandarinky a pomeranče
• Staré dobré časy – olej s extraktem z červeného máku a konopí

Kneipp Sada 3 olejů do koupele
Sada olejů do koupele obsahuje vzácné éterické oleje, které příznivě působí 
na tělo i mysl. Oleje pečují o pokožku a nezanechávají mastný film. Sada 
obsahuje:
• Mandlový olej
• Antistres – olej s vůní mandarinky a pomeranče 
• Hluboké uvolnění – olej s extraktem z pačuli a santalového dřeva

Kneipp Sada masážních olejů
Sada masážních olejů nádherně voní a zároveň blahodárně pečuje o pokožku. 
Oleje pokožku zvláčňují, nezanechávají mastný film a mají dlouhodobý účinek. 
Sada obsahuje:
• masážní olej s mandlovými květy
• masážní olej s červeným mákem a konopím
• masážní olej ylang-ylang

Kneipp Sada bylinných olejů do koupele
Všechny tři oleje nádherně voní, hýčkají a zvláčňují vaši pokožku  
a pomůžou vám zbavit se bolestí svalů a kloubů. 
Sada obsahuje tři bylinné oleje: 
• olej s výtažky z čertova drápu příjemně uvolňuje zádové svaly
• olej s výtažkem z rozmarýnu a jalovce prokrvuje veškeré svalstvo
• olej s výtažkem z arniky regeneruje celé tělo

velikost číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Kneipp Sada olejů do koupele 6 × 20 ml 895 606 1 1 bal. 6 bal.
3 × 20 ml 895 606 0 1 bal. 8 bal.

Kneipp Sada masážních olejů 3 × 20 ml 895 606 2 1 bal. 8 bal.
Kneipp Sada bylinných olejů  
do koupele

3 × 20 ml 390 034 0 1 bal. 8 bal.

Zpět na Obsah
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Kosmetika a péče o tělo Kneipp
Dárková balení

Kneipp sada Radost ze života
Sada Radost ze života je určena pro povzbuzení, navození příjemné nálady 
a uvolnění. Sada obsahuje:
•  sprchový balzám – jemně čistí a vyživuje s kombinací vysoce kvalitních olejů
•  tělové mléko – má zklidňující účinek, obsahuje čistý olej z vavřínu kubébového

Kneipp Sada pro muže
Sada pro muže je doplněna o přírodní vyživující oleje pečující  
o pokožku a vlasy. Sada obsahuje:
•  sprchový gel Pánská záležitost 2.0 – obsahuje výtažky z červeného 

pomeranče a černého pepře
•  sprchový gel Ranní budíček – obsahuje výtažky z citronové trávy a guarany

Kneipp sada Mandlové květy
Sada Mandlové květy je díky vysokému obsahu mandlového oleje určena pro 
suchou a citlivou pokožku. Sada obsahuje:
•  sprchový gel – jemně čistí, příjemně voní a zároveň vyživuje pokožku
•  tělové mléko – díky obsahu mandlového oleje a bambuckého másla účinně 

hydratuje a vyživuje i suchou, citlivou a na páči náročnou pokožku

Kneipp sada Goodbye Stress
Dárková sada sprchového gelu a tělového mléka Goodbye Stress prokazatelně 
přeměňuje stres v pozitivní energii. Sada obsahuje:
•  sprchový gel – svou vůní po mátě a rozmarýnu zklidňuje mysl, zbavuje 

nahromaděného napětí a zjemňuje pokožku
•  tělové mléko – díky složení z mandlového a kokosového oleje, 

bambuckého másla, panthenolu, vitamínu E udělá i se suchou kůží zázraky.

Kneipp Sada sprchových gelů
Sada sprchových gelů nyní v cestovním balení. Vyberte si vůni dle Vaší 
momentální nálady. Sada obsahuje: 
• sprchový gel Dobrá nálada – s oleji z maracuji a grapefruitu
• sprchový gel Radost ze života – se svěží citrusovou vůní
•  sprchový gel Mandlové květy – s mandlovým olejem a bambuckým máslem
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velikost číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Kneipp sada Radost ze života 2 × 200 ml 390 101 1 1 bal. 6 bal.
Kneipp Sada pro muže 2 × 200 ml 895 604 8 1 bal. 6 bal.
Kneipp sada Mandlové květy 2 × 200 ml 390 102 1 1 bal. 6 bal.
Kneipp sada Goodbye Stress 2 × 200 ml 390 033 0 1 bal. 6 bal.
Kneipp Sada sprchových gelů 3 x 75 ml 895 604 1 1 bal. 6 bal.
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Léčiva a doplňky stravy Kneipp

Doplňky stravy jsou koncentrované zdroje živin, bylin nebo jiných látek, 
jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu. Léčiva a doplňky stravy značky 
Kneipp jsou vyrobené z bylinek. Pomáhají řešit zdravotní problémy spojené 
s hektickým životním stylem. Jsou velmi šetrné a účinné. Zárukou kvality je 
především 130 let zkušeností a výroba v Německu.

Kneipp Kozlík
Léčivo
Kneipp Kozlík zklidňuje nervovou soustavu a přispívá k uvolnění těla i mysli. 
Současně podporuje usínání a dosažení kvalitního a zdravého spánku. Přípravek je 
bez nežádoucích účinků. Nemusíte se tedy po probuzení obávat pocitu malátnosti. 
Kneipp Kozlík je registrovaný lék s garantovaným množstvím účinné látky a jeho 
účinnost je potvrzena klinickými studiemi. 

Kneipp Kozlík plus
Doplněk stravy
Kneipp Kozlík zklidňuje nervovou soustavu a přispívá k uvolnění těla i my sli. Účinek 
kozlíku lékařského je doplněn vitaminy skupiny B, které přispívají k dobrému 
fungování nervového systému. Přípravek je bez nežádoucích účinků. Nemusíte se 
tedy po probuzení obávat pocitu malátnosti.

Kneipp Třezalka
Doplněk stravy
Třezalka tečkovaná je tradičně používanou bylinkou, která podporuje 
psychickou pohodu a utišuje nervový systém. Po třezalce je dobré sáhnout 
v těžkých životních situacích, při velkém pracovním vypětí, při odvykání kouření 
nebo při redukčních dietách. Po konzultaci s lékařem ji lze využít rovněž jako 
alternativu antidepresiv. 

Kneipp Paměť a koncentrace
Doplněk stravy
Dobrá paměť, schopnost učení a duševní kondice jsou předpokladem pro 
zvládání stresových situací a vysokých nároků, které jsou na člověka denně 
kladeny. Kneipp Paměť a koncentrace obsahuje extrakt z kořene ženšenu, 
který má blahodárný vliv na fyzický stav organismu. Obsahuje také kombinaci 
vitaminů skupiny B a vitamin C.

LÉČIVO

velikost číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Kneipp Kozlík 90 tablet 895 603 1 1 bal. 6 bal.
Kneipp Kozlík plus 40 dražé 895 600 3 1 bal. 6 bal.
Kneipp Třezalka 90 dražé 895 600 1 1 bal. 6 bal.
Kneipp Paměť a koncentrace 30 tobolek 895 600 2 1 bal. 6 bal.

Zpět na Obsah
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Léčiva a doplňky stravy Kneipp

Kneipp 3 bylinky na odvodnění 
Doplněk stravy
Doplněk stravy Kneipp 3 bylinky na odvodnění je vhodný, pokud trpíte 
zadržováním vody v těle a v důsledku toho celulitidou, nadměrným pocením či 
otoky nohou a pocitem těžkých a unavených chodidel. Doplněk pomáhá z těla 
vyloučit škodlivé látky a odbourává nežádoucí následky zavodnění organismu. 

Kneipp Odvodnění šumivé tablety
Doplněk stravy
Kneipp Odvodnění šumivé tablety má vyvážené složení (hořčík, vápník, kofein 
a extrakt z listu kopřivy dvoudomé), které zabraňuje zadržování vody v těle a 
podporuje zrychlení metabolismu. Zefektivňuje tak účinek odvodňovací kúry. 
Šumivé tablety pomáhají doplnit důležité minerály, které tělo běžně ztrácí 
společně s vodou například při saunování, sportu, psychickém vypětí nebo 
odvodňovací kúře.
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velikost číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Kneipp 3 bylinky na odvodnění 60 tobolek 895 600 6 1 bal. 3 bal.
Kneipp Šumivé tablety  
na podporu odvodnění

20 tablet 895 606 5 1 bal. 8 bal.
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Dětská hygiena Bel baby

Bel baby prsní vložky
Prsní vložky Bel baby jsou elegantním a pohodlným řešením, které zachycují 
vytékající mateřské mléko. S jemnými a vysoce savými vložkami s lepicím 
proužkem budete mít vždy pocit maximální čistoty a jistoty.

Bel baby přebalovací podložky
Jsou ideálním pomocníkem nejen pro přebalování na cestách, ale také doma. 
Mají jemný povrch z netkaného textilu, který rychle odvádí vlhkost z dětského 
zadečku. Vnější fólie potištěná veselými motivy hrošíků spolehlivě chrání proti 
prosáknutí. Podložky jsou ve skladném balení s praktickým úchopem.

Bel baby vlhké utěrky
Jsou napuštěny emulzí, která je vhodná pro citlivou dětskou pokožku. Emulze 
je navíc obohacena o obsah přírodních olejů (např. lněný a slunečnicový). Bel 
baby vlhké utěrky jsou bez parfemace a alkoholu.

Bel baby dětské vatové tyčinky
Zaručují bezpečný způsob čištění dětského ouška. Kulička na konci tyčinky 
zabrání vniknutí tyčinky do zvukovodu. Díky obsahu aloe vera a provitaminu B5 
poskytují Bel baby dětské vatové tyčinky šetrnou a ohleduplnou péči. Navíc je 
tyčinka vyrobena z papíru a je tak šetrnější k přírodě.

velikost číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka 

přepravní  
jednotka

Bel baby prsní vložky 491 191 bal. à 30 ks 12 bal.
Bel baby přebalovací podložky 60 × 60 cm 161 960 bal. à 10 ks 4 bal.
Bel baby vlhké utěrky 916 292 bal. à 60 ks 16 bal.
Bel baby vatové tyčinky 187 278 bal. à 56 ks 12 bal.
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Samu
Porodnické vložky

Porodnické vložky bez fólie a se savým jádrem vhodné i ke sterilizaci.

Charakteristika
Porodnické vložky Samu zajišťují díky vysoce prodyšnému materiálu 
optimální přísun vzduchu k pokožce, a tím snižují riziko vzniku infekce. Použití 
těchto speciálních vložek po porodu je mnohem vhodnější, jelikož nemají 
neprodyšnou fólii ani lepicí pásku. Ideální použití s fixačními kalhotkami 
MoliCare Fixpants.
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varianta číslo  
výrobku

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Samu Mini – vložky porodnické 716 221 bal. à 20 ks 30 bal.
Samu Midi – vložky porodnické 716 212 bal. à 56 ks 4 bal.
Vložky porodnické 455 221 bal. à 700 ks 1 karton
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Ria Classic
Dámské vložky Ria Classic s jemným povrchem z netkaného textilu poskytují 
maximální jistotu při nošení. Boční drážky spolehlivě odvádí tekutinu do jádra 
vložky. Extra savé jádro zaručuje maximální pocit bezpečí.

Ria Ultra
Ultratenké dámské vložky Ria Ultra zajistí každé ženě pohodlí, maximální 
jistotu a šetrnou péči. Díky unikátnímu savému jádru, které promění tekutinu 
v gel, zajistí dokonalou absorpci a tekutinu nikdy nepropustí.
Varianta Odour Neutraliser navíc disponuje schopností pohlcovat zápach, 
a zaručí tak maximální diskrétnost.

Dámská hygiena Ria
Dámské vložky

varianta číslo  
výrobku

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Ria 
Classic
klasické 
vložky

Normal 710 510 bal. à 10 ks 36 bal.
Normal Plus 710 521 bal. à 10 ks 36 bal.

Normal Plus Deo 710 524 bal. à 10 ks 36 bal.
Night 710 522 bal. à 9 ks 24 bal.

Singles Normal 703 481 bal. à 10 ks 16 bal.
Singles Normal Plus 703 478 bal. à 10 ks 16 bal.

Ria Ultra
ultratenké 
vložky

Normal 713 112 bal. à 11 ks 24 bal.
Normal Plus 713 110 bal. à 10 ks 24 bal.

Normal Plus Waterlily 713 119 bal. à 10 ks 24 bal.
Normal Plus Odour Neutraliser 713 101 bal. à 10 ks 24 bal.

Super Plus 713 109 bal. à 9 ks 24 bal.
Night 713 120 bal. à 8 ks 24 bal.

Normal Duopack 713 421 bal. à 22 ks 12 bal.
Normal Plus Duopack 713 422 bal. à 20 ks 12 bal.

Normal Plus Waterlily Duopack 713 423 bal. à 20 ks 12 bal.
Normal Plus Odour Neutraliser Duopack 713 430 bal. à 20 ks 12 bal.

Super Plus Duopack 713 424 bal. à 18 ks 12 bal.
Night Duopack 713 427 bal. à 16 ks 12 bal.
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Dámská hygiena Ria
Slipové vložky, tampony

Ria Slip
Klasické slipové vložky Ria Slip s jemným povrchem s obláčkovou ražbou pro 
každodenní spolehlivou a diskrétní ochranu prádla.

Ria tampony
Tampony Ria jsou jistou a spolehlivou ochranou pro všechny dny menstruace. 
Úzká, zaoblená špička a hladký povrch umožňují snadné zavedení a odstranění 
tamponu. Prostřednictvím 7 drážek se tampon rovnoměrně rozšiřuje 
a optimálně přizpůsobuje tělu. Díky otevírání twist & open se navíc velmi rychle 
a snadno rozbaluje.

Ria tampony Sport
Navrženy pro sport. Díky speciálním ochranným drážkám se dokonale 
přizpůsobí tělu a ochrání před protečením i při zvýšené zátěži.

Ria tampony Organic
Tampony jsou vyrobeny ze 100% biobavlny pocházející  
z certifikovaného ekologického zemědělství. Díky tomu jsou šetrnější  
k tělu i k přírodě.
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varianta číslo  
výrobku

fakturační  
jednotka

přepravní 
jednotka

Ria Slip
slipové vložky

Normal 722 634 bal. à 25 ks 21 bal.
Normal 722 631 bal. à 50 ks 14 bal.

Deo 722 635 bal. à 25 ks 21 bal.
Deo 722 632 bal. à 50 ks 14 bal.

Air 722 636 bal. à 25 ks 21 bal.
Air 722 630 bal. à 50 ks 14 bal.

Ria tampony
menstruační tampony

Mini Comfort 709 108 bal. à 8 ks 10/120 bal.
Mini Comfort 709 116 bal. à 16 ks 30 bal.

Normal Comfort 709 400 bal. à 16 ks 30 bal.
Normal 709 208 bal. à 8 ks 10/140 bal.
Normal 709 216 bal. à 16 ks 30 bal.
Normal  709 014 bal. à 32 ks 12 bal.

Super 709 308 bal. à 8 ks 10/120 bal.
Super 709 316 bal. à 16 ks 30 bal.
Super 709 015 bal. à 32 ks 12 bal.

Super Plus 709 016 bal. à 16 ks 14 bal.
Ria tampony Sport
menstruační tampony

Normal 709 135 bal. à 16 ks 30 bal.
Super 709 233 bal. à 16 ks 30 bal.

Ria tampony Organic Normal 709 500 bal. à 16 ks 20 bal.
Super 709 600 bal. à 16 ks 20 bal.
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Vata a vatové výrobky Bel

Bel premium vlhké odličovací ubrousky
Jemné ubrousky napuštěné odličovacím tonikem. Díky obsahu mikrovlákna 
čistí pleť důkladně do hloubky. Navíc obsahují pečující přísady aloe vera 
a provitamin B5. Ideální na cesty.

Bel premium vlhké odličovací tampony
Vlhké odličovací tampony Bel Lotion Pads jsou vatové tampony napuštěné 
micelární vodou vhodnou k rychlému a snadnému čištění a odlíčení očí, pleti 
obličeje a dekoltu. Micelární voda odlíčí dokonce i voděodolný make-up. 
Výrobek je testován dermatologicky a na citlivost očí.

Bel premium vlhké peelingové tampony
Řadu vlhkých odličovacích tamponů doplňují Bel Peeling Lotion Pads, vlhké 
odličovací tampony s jemnými peelingovými perličkami pro šetrný peeling.

Bel premium vlhké odlakovací tampony
Bel vlhké odlakovací tampony jsou jemné vatové tampony napuštěné 
odlakovačem s vůní citrusů, bez acetonu. Odlakování nehtů je tak bez 
nepříjemného zápachu a díky obsahu vitaminu E též šetrné k pokožce.

číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Bel premium vlhké odličovací ubrousky 916 294 bal. à 25 ks 20 bal.
Bel premium vlhké odličovací tampony
s aloe vera 918 987 bal. à 30 ks 6 bal.
s mořskými minerály 918 988 bal. à 30 ks 6 bal.
Bel premium vlhké peelingové tampony 918 990 bal. à 24 ks 6 bal.
Bel premium vlhké odlakovací tampony 918 984 bal. à 30 ks 36 bal.

Zpět na Obsah



171

Bel cosmetic odličovací tampony
Odličovací tampony Bel cosmetic čistí 
pleť důkladně do hloubky díky obsahu 
mikrovlákna. Mají jemný a hladký povrch. 
Dobře absorbují odličovací přípravky 
a neuvolňují vlákna. Ideální pro každodenní 
odlíčení a čištění všech typů pleti.

Bel premium odličovací tampony
Odličovací tampony Bel premium čistí 
pleť důkladně do hloubky díky obsahu 
mikrovlákna. Navíc obsahují pečující přísady 
aloe vera a pantenol, které zklidňují pokožku. 
Ideální pro každodenní odlíčení a čištění 
všech typů pleti.

Bel nature odličovací tampony 
Bel nature odličovací tampony jsou 
vyrobeny ze 100% bio bavlny, při jejíž výrobě 
se nepoužívají žádné chemikálie. Díky tomu 
jsou vhodné i pro velmi citlivou pokožku.

HARTMANN odličovací tampony
Odličovací tampony vyrobené ze 100% 
bavlny. Tampon s jednostrannou ražbou 
a obšitím. K dostání ve 3 barevných 
variantách.

Vata a vatové výrobky Bel

Bel cosmetic a Bel premium vatové tyčinky
Vatové tyčinky pro každodenní hygienu a ošetřování. Jemná 
struktura vaty s mikrovláknem umožňuje šetrnou péči, dlouhá 
vlákna bavlny pak zajistí pevné namotání dostatečného 
množství vaty na tyčinku. Plastovou tyčinku nahradila papírová, 
která je podstatně šetrnější k životnímu prostředí. Vatové tyčinky 
Bel premium navíc obsahují aloe vera a provitamin B5.

Obvazová vata skládaná 
K dostání ve třech variantách balení: 50 g, 100 g, 200 g.

Bel nature vatové tyčinky 
Mají vatové hlavičky ze 100% bio bavlny.
Jednotlivé tyčinky jsou z papíru, který nezatěžuje životní 
prostředí. Jsou ideální pro denní použití.
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velikost číslo  
výrobku

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Bel cosmetic odličovací tampony kulaté 918 514 bal. à 70 ks 60 bal.
kulaté 918 515 bal. à 35 ks 21 bal.

Bel premium odličovací tampony kulaté 918 593 bal. à 75 ks 14 bal.
oválné 918 594 bal. à 45 ks 12 bal.

Bel nature odličovací tampony kulaté 918 481 bal. à 70 ks 20 bal.
HARTMANN odličovací tampony kulaté 703 349 bal. à 80 ks 36 bal.
Bel cosmetic vatové tyčinky v krabičce 187 622 bal. à 200 ks 30 bal.

v sáčku 187 610 bal. à 160 ks 42 bal.
Bel premium vatové tyčinky v sáčku 187 611 bal. à 200 ks 24 bal.

v krabičce 187 325 bal. à 300 ks 24 bal.
Vata obvazová skládaná  
(55 % bavlny, 45 % viskózy)

50 g 110 232 1 bal. 96 bal.
100 g 110 233 1 bal. 28 bal.
200 g 110 235 1 bal. 30 bal.

Bel nature vatové tyčinky v krabičce 187 521 bal. à 200 ks 24 bal.
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Pravidelné sledování zdravotního stavu je důležitou součástí odpovědné 
péče o zdraví.

Řada produktů domácí diagnostiky Veroval umožňuje monitoring zdravotního 
stavu pohodlně v domácím prostředí, a zajišťuje tak účinnou alternativu 
prevence a včasné indikace případného zdravotního problému či závažného 
onemocnění. Více na veroval.cz.

 

Portfolio HARTMANN doplňují také kvalitní stomické pomůcky Dansac.
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Safix® plus
Sádrový rychloobvaz

Charakteristika
•  Sádrový rychloobvaz s krémovitou konzistencí a pórovitou strukturou.
•  Doba namáčení 4–5 sekund, teplota vody 20 °C.
•  Modelace 2–3 minuty.
•  Doba tuhnutí přibližně 5 minut, opatrná zátěž již po 30 minutách.
•  Díky pórovité struktuře se obvaz rychle a rovnoměrně promočí.
•  Teplejší voda zkracuje dobu modelování, při teplotě vyšší než 22 °C může 

dojít k popálení pokožky.
•  Nános sádry zajišťuje pevnost a odolnost vůči zlomení – nízká spotřeba.
•  Kvalitní nosný materiál – nedochází ke ztrátě sádry.

Použití
•  Pro střední až extrémně silnou stabilizaci.
•  Jako cirkulární sádra, vhodná pro primární i dodatečnou stabilizaci.

Složení
Kvalitní gáza a přírodní sádrovec.

Typy produktu
Safix plus
Safix plus Longety – Slouží jako dlahy zajišťující větší pevnost připevněním 
shora na sádrový rychloobvaz.

velikost číslo  
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní  
jednotka

Safix plus  
sádrové obvazy (zatavené  
v balení po dvou)

6 cm × 2 m 332 730 bal. à 2 ks 28 bal.
8 cm × 3 m 332 740 bal. à 2 ks 15 bal.

10 cm × 3 m 332 741 bal. à 2 ks 12 bal.
12 cm × 3 m 332 742 bal. à 2 ks 10 bal.
14 cm × 3 m 332 743 bal. à 2 ks 10 bal.
15 cm × 3 m 332 744 bal. à 2 ks 8 bal.
20 cm × 3 m 332 745 bal. à 2 ks 6 bal.

Safix plus Longety  
čtyři vrstvy, délka 20 m 

10 cm × 20 m 332 790 bal. à 1 ks 1 ks
12 cm × 20 m 332 791 bal. à 1 ks 1 ks
15 cm × 20 m 332 792 bal. à 1 ks 1 ks
20 cm × 20 m 332 793 bal. à 1 ks 1 ks

O
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Vyšetřovací rukavice
Nitrilové rukavice

Syntetické nitrilové rukavice. Texturované prsty. Certifikované jako zdravotnický 
prostředek podle ČSN EN 455 a ČSN EN 374. Certifikované pro kontakt 
s potravinami. Osobní ochranné prostředky PPE cat III.

Peha-soft® nitrile guard
•  Spolehlivá ochrana proti 

patogenům, chemikáliím 
i cytostatikům.

•  Prodloužená manžeta  
pro nejvyšší ochranu. 

Peha-soft® nitrile
•  Spolehlivá ochrana proti 

patogenům, chemikáliím 
i cytostatikům.

•  Vysoká pružnost.
•  Nesterilní a sterilní verze.

Peha-soft® nitrile fino
•  Univerzální použití s vysokou  

mírou ochrany.
•  Speciální zpracování  

pro vysokou citlivost. 

Peha-soft® nitrile white
•  Univerzální použití.
•  Speciální zpracování  

pro vysokou citlivost.
•  Bílá barva.

nitrilové vyšetřovací rukavice velikost číslo  
výrobku 

fakturační 
jednotka 

přepravní 
jednotka

Peha-soft nitrile guard 
prodloužené nesterilní bezlate-
xové rukavice bez pudru, světle 
modré

XS 942 200 bal. à 100 ks 10 bal.
S 942 201 bal. à 100 ks 10 bal.

M 942 202 bal. à 100 ks 10 bal.
L 942 203 bal. à 100 ks 10 bal.

XL 942 204 bal. à 100 ks 10 bal.
Peha-soft nitrile 
nesterilní bezlatexové rukavice  
bez pudru, modré 

XS 942 189 bal. à 100 ks 10 bal.
S 942 190 bal. à 100 ks 10 bal.

M 942 191 bal. à 100 ks 10 bal.
L 942 192 bal. à 100 ks 10 bal.

XL 942 193 bal. à 90 ks 10 bal.
Peha-soft nitrile sterile
sterilní bezlatexové rukavice  
bez pudru, modré 

S 942 211 bal. à 50 párů 4 bal.
M 942 212 bal. à 50 párů 4 bal.
L 942 213 bal. à 50 párů 4 bal.

Peha-soft nitrile fino
nesterilní bezlatexové rukavice  
bez pudru, tmavě modré

XS 942 195 bal. à 150 ks 10 bal.
S 942 196 bal. à 150 ks 10 bal.

M 942 197 bal. à 150 ks 10 bal.
L 942 198 bal. à 150 ks 10 bal.

XL 942 199 bal. à 150 ks 10 bal.
Peha-soft nitrile white
nesterilní bezlatexové rukavice  
bez pudru, bílé

XS 942 205 bal. à 200 ks 10 bal.
S 942 206 bal. à 200 ks 10 bal.

M 942 207 bal. à 200 ks 10 bal.
L 942 208 bal. à 200 ks 10 bal.

XL 942 209 bal. à 180 ks 10 bal.
S 942 216 bal. à 100 ks 10 bal.

M 942 217 bal. à 100 ks 10 bal.
L 942 218 bal. à 100 ks 10 bal.
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Vyšetřovací rukavice

Peha-soft® powderfree
•  Latexové rukavice bez pudru.
•  Kvalitní rukavice pro univerzální použití, 

příjemné na nošení.
•  Nedráždí pokožku.
•  Mechanická pevnost materiálu.
•  Zdrsněné s texturou na prstech.
•  Světle žlutá barva.

Peha-soft® syntex, powderfree
•  Základní syntetické bezlatexové 

rukavice z pružného vinylu bez pudru.
•  Komfort při nošení.
•  Vysoká pevnost a pružnost.
•  Hladký povrch.
•  Latexová barva.

Peha-soft® vinyl, powderfree
•  Bezlatexové vinylové rukavice  

bez pudru.
•  Průhledné.
•  Doporučené pro základní krátké výkony.

vyšetřovací rukavice velikost číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní 
jednotka

Peha-soft powderfree  
nesterilní latexové bez pudru

XS 942 159 bal. à 100 ks 10 bal.
S 942 160 bal. à 100 ks 10 bal.

M 942 161 bal. à 100 ks 10 bal.
L 942 162 bal. à 100 ks 10 bal.

XL 942 163 bal. à 100 ks 10 bal.
Peha-soft syntex, powderfree
nesterilní bezlatexové bez 
pudru

XS 942 164 bal. à 100 ks 10 bal.
S 942 165 bal. à 100 ks 10 bal.

M 942 166 bal. à 100 ks 10 bal.
L 942 167 bal. à 100 ks 10 bal.

XL 942 168 bal. à 100 ks 10 bal.
Peha-soft vinyl  
nesterilní bezlatexové bez 
pudru

XS 942 169 bal. à 100 ks 10 bal.
S 942 170 bal. à 100 ks 10 bal.

M 942 171 bal. à 100 ks 10 bal.
L 942 172 bal. à 100 ks 10 bal.

XL 942 173 bal. à 100 ks 10 bal.

O
st

at
ní

Zpět na Obsah



178

Jednorázové návleky, jednorázový plášť

Valachauss S
Jednorázové návleky na boty z bílé netkané textilie (např. pro návštěvy v nemocnici).

Foliodress S
Jednorázový nesterilní plášť z modré netkané textilie (např. pro návštěvy v nemocnici).

jednorázové návleky, 
jednorázový plášť 

barva číslo  
výrobku 

fakturační  
jednotka 

přepravní  
jednotka

Valachauss S bílá 604 743 bal. à 250 párů 1 bal.
Foliodress S modrá 604 705 bal. 5× 10 ks 1 bal.

Zpět na Obsah
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Tlakoměry Veroval®
Domácí diagnostika

Veroval® tlakoměr s EKG
Kombinovaný přístroj 2-v-1: pro kontrolu srdečního rytmu a měření krevního 
tlaku
•   Mobilní kontrola srdečního rytmu (EKG), krevního tlaku a tepové frekvence.
•   Automatické vyhodnocení srdečního rytmu pomocí přehledných ikon.
•   Software Veroval® medi.connect graficky zobrazuje výsledky měření  

vč. záznamu EKG.
•   Snadné použití kdykoliv a kdekoliv – záznam srdečního rytmu během  

30 sekund.
•   Univerzální manžeta Secure fit s ergonomickým tvarem a vizuální kontrolou 

správného nasazení (pro obvod paže 22–42 cm).
•   Technologie Comfort Air zajišťuje pohodlné a šetrné měření na paži.
•  Kapacita paměti 2× 64 měření (režim pro 2 uživatele).
•   Propojení s PC prostřednictvím USB Bluetooth®.
•   Klinicky ověřená přesnost.
•   Prodloužená záruka 5 let.

domácí diagnostika Veroval číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Veroval tlakoměr s EKG 925 347 bal. à 1 ks 4 ks

Zpět na Obsah
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Tlakoměry Veroval®
Domácí diagnostika

Veroval® duo control
Digitální pažní tlakoměr pro přesné měření krevního tlaku i při poruchách 
srdečního rytmu
•  Lékařská přesnost díky patentované technologii DUO SENSOR  

(kombinuje oscilometrickou a Korotkovovu – poslechovou metodu měření).
•   Klinicky validovaný tlakoměr vhodný i pro profesionální využití.
•   Vhodný pro osoby s nepravidelným srdečním rytmem.
•   Velký podsvícený displej, zvuková signalizace, jednoduché ovládání.
•   Zjistí a upozorní na případné poruchy srdečního rytmu.
•   Technologie Comfort Air zajišťuje pohodlné a šetrné měření na paži.
•   Speciální manžeta Secure fit s ergonomickým tvarem a vizuální kontrolou 

správného nasazení. 
•   Indikátor klidové polohy a správné teploty okolí pro ještě přesnější výsledky.
•   Kapacita paměti 2× 100 měření (režim pro 2 uživatele + režim návštěvy).
•   Součástí balení je USB kabel pro přenos dat do softwaru medi.connect.
•   Klinicky ověřená přesnost. 
•   Prodloužená záruka 5 let.

příslušenství k tlakoměrům Veroval číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Veroval duo control adaptabilní manžeta M (22–32 cm) 925 531 bal. à 1 ks 4 ks
Veroval duo control adaptabilní manžeta L (32–42 cm) 925 532 bal. à 1 ks 4 ks
Síťový adaptér pro tlakoměry Veroval 925 391 bal. à 1 ks 60 ks

domácí diagnostika Veroval číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Veroval duo control s manžetou M (22–32 cm) 925 504 bal. à 1 ks 4 ks
Veroval duo control s manžetou L (32–42 cm) 925 524 bal. à 1 ks 4 ks
Dárkové balení Veroval duo control 
Veroval duo control + 2 manžety vel. M, L + síťový adaptér

703 494 bal. à 1 ks 6 ks
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Tlakoměry Veroval®
Domácí diagnostika

Veroval® pažní tlakoměr
Pažní tlakoměr k přesnému a pohodlnému měření na paži
•  Plně automatické měření krevního tlaku a tepové frekvence.
•   Zjistí a upozorní na případné poruchy srdečního rytmu.
•   Velký přehledný displej a jednoduché ovládání.
•   Univerzální manžeta Secure fit s ergonomickým tvarem a vizuální kontrolou 

správného nasazení (pro obvod paže 22–42 cm). 
•   Technologie Comfort Air zajišťuje pohodlné a šetrné měření na paži.
•   Režim zobrazení průměrných hodnot, ranních či večerních,  

za posledních 7 dnů.
•   Kapacita paměti 2× 100 měření (režim pro 2 uživatele).
•   Součástí balení je USB kabel pro přenos dat do softwaru  

medi.connect.
•   Klinicky ověřená přesnost.
•   Prodloužená záruka 5 let.

Veroval® zapěstní tlakoměr
Zápěstní tlakoměr pro snadné a rychlé měření
•  Měření krevního tlaku a tepové frekvence s vysokou přesností.
•   Zjistí a upozorní na případné poruchy srdečního rytmu.
• Jednoduché a rychlé použití, extra velký displej.
• Pohodlná manžeta pro obvod zápěstí 12,5–21 cm.
• Optická kontrola správné polohy paže pro přesně naměřené hodnoty.
•  Režim zobrazení průměrných hodnot, ranních či večerních,  

za posledních 7 dnů.
• Kapacita paměti 2× 100 měření (režim pro 2 uživatele).
•  Součástí balení je USB kabel pro přenos dat do softwaru  

medi.connect.
• Kapacita baterie až 1 000 měření.
• Klinicky ověřená přesnost.
• Prodloužená záruka 5 let.

domácí diagnostika Veroval číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Veroval pažní tlakoměr 925 304 bal. à 1 ks 4 ks
Veroval pažní tlakoměr s adaptérem 703 490 bal. à 1 ks 6 ks
Veroval zápěstní tlakoměr 925 324 bal. à 1 ks 4 ks
Síťový adaptér pro tlakoměry Veroval 925 391 bal. à 1 ks 60 ks
Univerzální manžeta pro pažní tlakoměr (22–42 cm) 925 535 bal. à 1 ks 10 ks
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Tlakoměry Veroval®
Domácí diagnostika

Veroval® compact
Digitální pažní tlakoměr k přesnému měření na paži
•  Plnoautomatický pažní tlakoměr s vysokou přesností měření.
•  Zjistí a upozorní na případné poruchy srdečního rytmu.
• Velká tlačítka a jednoduché ovládání.
• Univerzální manžeta pro obvod paže 22–42 cm.
•  Režim zobrazení průměrných hodnot, ranních či večerních,  

za posledních 7 dnů.
• Kapacita paměti 2× 100 měření (režim pro 2 uživatele).
• Klinicky ověřená přesnost.
• Záruka 3 roky.

domácí diagnostika Veroval číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Veroval compact 925 423 bal. à 1 ks 6 ks
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Veroval® inteligentní osobní váha
Inteligentní osobní váha pro analýzu optimální hmotnosti  
a celkového tělesného stavu
•  Měří tělesnou hmotnost, BMI*, hmotnost kostí a podíl  

tělesného tuku, svalové tkáně a vody v těle.
• Komplexní analýza složení těla na principu biometrické impedance.
•  Automatický výpočet potřeby kalorií – hodnoty bazálního metabolismu.
• Lze uložit až 30 údajů u každého uživatele (paměť pro 4 uživatele).
•  Snímatelný displej lze připojit k počítači a naměřené hodnoty  

vyhodnocovat v PC díky softwaru Veroval® medi.connect.
• USB kabel pro propojení s PC součástí balení.
• Prodloužená záruka 5 let.
* BMI = Body mass index, nebo také index tělesné hmotnosti

Veroval®
Domácí diagnostika

domácí diagnostika Veroval číslo  
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Veroval inteligentní osobní váha 925 374 bal. à 1 ks 3 ks
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Teploměry Veroval®
Infračervené teploměry

Veroval® infračervený dotykový teploměr
• Možnost volby způsobu měření teploty – na čele a v uchu.
• Velmi rychlý výsledek – za 1 sekundu v uchu a za 3 sekundy na čele.
• Snadné ovládání jedním tlačítkem.
• Ukládá do paměti posledních 10 naměřených hodnot.
• Akustický a optický signál při zahájení i ukončení měření.
• Hygienický díky ochranným krytům (10 kusů v balení).
• Vysoká životnost baterií s kapacitou min. 1 000 měření.
• Záruka 3 roky.

2 v 1
Infrared
Technology
Infrared
Technology

infračervené teploměry číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Veroval infračervený dotykový teploměr 925 463 bal. à 1 ks 12 ks
Veroval sada ochranných krytů (2× 10 ks) 925 482 bal. à 20 ks 10 ks

O
st
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ní
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Teploměry Thermoval®
Infračervené teploměry

Thermoval® baby
Infračervený bezdotykový teploměr
•  Bezdotykové měření teploty na čele ve 3 sekundách.
•  Měří teplotu lidského těla, předmětů (např. kojenecké lahve)  

i okolí (např. dětského pokoje).
•  Snadné ovládání jedním tlačítkem.
•  Ukládá do paměti posledních 10 naměřených hodnot.
•  Optický alarm při horečce, tichý provoz – bez zvukového znamení.
•  Praktické pouzdro na uložení.
•  Kapacita baterií až 1 000 měření.
•  Záruka 3 roky.

3 v 1

infračervené teploměry číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Thermoval baby 925 093 bal. à 1 ks 16 bal.
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Thermoval® kids flex
Digitální teploměr s pružnou špičkou a ergonomickým tvarem je vhodný pro 
měření teploty u nejmenších dětí. Má extra velký displej a poskytne výsledky 
měření během několika sekund. Kapacita baterií zajistí dlouhou životnost.
•  Přesnější a šetrnější měření díky pružné špičce.
•  Lepší přizpůsobivost při měření v ústech a podpaží.
•  Rychlé měření teploty v desítkách sekund díky  

10 s. high speed technology.
•  Extra velký displej.
•  Paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty.
•  Po 7 minutách se automaticky vypne.
•  Baterie s životností 4 000 měření.
•  Odolný proti pádu.
•  Voděodolný.
•  Záruka 3 roky.

Thermoval® kids
Digitální teploměr s moderním designem a extra velkým displejem poskytne 
výsledky měření v několika sekundách. Kapacita baterií zajistí dlouhou 
životnost. Veselé obrázky udělají radost malým pacientům.
•  Rychlé měření teploty v desítkách sekund díky 10 s. high speed technology.
•  Extra velký displej.
•  Paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty.
•  Po 7 minutách se sám automaticky vypne.
•  Baterie s životností 4 000 měření.
•  Odolný proti pádu.
•  Voděodolný.
•  Záruka 3 roky.

Teploměry Thermoval®
Digitální teploměry

digitální teploměry číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Thermoval kids flex 925 053 bal. à 1 ks 12 bal.
Thermoval kids 925 043 bal. à 1 ks 12 bal.
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HARTMANN
Thermoval
rapid

72 %
vítěz testu
dobrá kvalita
v testu: 8 produktů
dTest 11/2008

Teploměry Thermoval®
Digitální teploměry

Thermoval® rapid
Digitální teploměr s moderním designem a extra velkým displejem poskytne 
výsledky měření v několika sekundách. Kapacita baterií zajistí dlouhou 
životnost. Teploměr je vítězem testu časopisu dTEST.
•  Rychlé měření teploty v desítkách sekund díky  

10 s. high speed technology.
•  Extra velký displej.
•  Paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty.
•  Po 7 minutách se sám automaticky vypne.
•  Baterie s životností 4 000 měření.
•  Odolný proti pádu.
•  Voděodolný.
•  Záruka 3 roky. 

Thermoval® standard
Cenově výhodný digitální teploměr s dlouhou výdrží baterie  
a akustickým signálem na začátku a na konci měření.
•  Rychlost měření 60–90 sekund.
•  Extra velký displej.
•  Paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty.
•  Po 9 minutách se sám automaticky vypne.
•  Baterie s životností 3 000 měření.
•  Odolný proti pádu.
•  Voděodolný.
•  Záruka 2 roky.

digitální teploměry číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Thermoval rapid 925 033 bal. à 1 ks 12 bal.
Thermoval standard 925 023 bal. à 1 ks 12 bal.
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Veroval® DOMÁCÍ TEST
Diagnostické testy pro domácí použití

Veroval® – Pomohou Vám k léčení antibiotika?
Rychlý test ke zjištění bakteriální infekce v organismu
Princip testu: Zjištění zvýšené hladiny C-reaktivního proteinu v krvi, 
signalizujícího probíhající bakteriální zánět v organismu.
• Zjištění bakteriálního či virového původu onemocnění.
•  Zjištění potenciální potřeby antibiotik k léčení sezónních onemocnění.
• Vhodné i pro děti.

Testy Veroval® jsou založeny na moderních diagnostických  
metodách a jsou určeny pro domácí použití. Fungují velmi jednoduše  
a rychle – výsledky jsou známy během několika minut. Spolehlivost testů byla 
ověřena v řadě hodnoticích studií a garantuje spolehlivost mezi 95 a 98 % 
(podle typu testu).

5 min.
Přesnost
95 %

TEST Z KRVE
Z PRSTU

TEST
Z KLÍŠTĚTE

TEST
Z MOČI

TEST
ZE STOLICE

TEST
ZE SPERMATU

domácí testy číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

CRP test 924 147 bal. à 1 ks 112 ks

O
st

at
ní
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Veroval® DOMÁCÍ TEST
Diagnostické testy pro domácí použití

1 min.
Přesnost
> 97 %

TEST Z KRVE
Z PRSTU

TEST
Z KLÍŠTĚTE

TEST
Z MOČI

TEST
ZE STOLICE

TEST
ZE SPERMATU

10 min.
Přesnost
> 95 %

TEST Z KRVE
Z PRSTU

TEST
Z KLÍŠTĚTE

TEST
Z MOČI

TEST
ZE STOLICE

TEST
ZE SPERMATU

Veroval® – Zánět močových cest
Rychlý test ke zjištění bílých krvinek, nitritů a bílkovin
Princip testu: Zjištění leukocytů, nitritů a bílkovin v moči.
•  Zjištění přítomnosti látek v moči signalizujících onemocnění močových cest, 

močového měchýře nebo ledvin.
• Vhodné i pro děti.

Veroval® – Nedostatek železa
Rychlý test ke zjištění nízké hladiny železa
Princip testu: Imunologické zjištění proteinu feritinu v krvi, ve kterém se železo 
ukládá v buňkách.
•  Zjištění koncentrace železa v krvi během 10 minut. Železo jako součást 

červeného krevního barviva, hemoglobinu, hraje důležitou roli v zásobování 
organismu kyslíkem a v energetickém metabolismu.

• Vhodné i pro děti.

domácí testy číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Zánět močových cest 924 127 bal. à 2 ks 112 ks
Nedostatek železa 924 107 bal. à 1 ks 112 ks

Zpět na Obsah
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Veroval® DOMÁCÍ TEST
Diagnostické testy pro domácí použití

10 min.
Přesnost
98 %

TEST Z KRVE
Z PRSTU

TEST
Z KLÍŠTĚTE

TEST
Z MOČI

TEST
ZE STOLICE

TEST
ZE SPERMATU

Veroval® – Nesnášenlivost lepku
Rychlý test ke zjištění celiakie
Princip testu: Zjištění protilátek proti transglutamináze (IgA protilátek),  
které jsou známkou nesnášenlivosti lepku.
• Zjištění celiakie během 10 minut.
• Vhodné i pro děti.

Veroval® – Prevence žaludečních onemocnění
Rychlý test ke zjištění bakterie Helicobacter pylori
Princip testu: Imunologické zjištění protilátek IgG proti bakterii Helicobacter 
pylori v krvi.
•  Zjištění výskytu specifické bakterie v krvi během 10 minut, která může  

být spojována s nemocemi, jako je gastritida, žaludeční vřed nebo  
např. rakovina žaludku.

10 min.
Přesnost
> 96 %

TEST Z KRVE
Z PRSTU

TEST
Z KLÍŠTĚTE

TEST
Z MOČI

TEST
ZE STOLICE

TEST
ZE SPERMATU

domácí testy číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Nesnášenlivost lepku 924 207 bal. à 1 ks 112 ks
Prevence žaludečních onemocnění 924 007 bal. à 1 ks 112 ks

O
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Veroval® DOMÁCÍ TEST
Diagnostické testy pro domácí použití

Veroval® – Mužská plodnost
Rychlý test ke zjištění koncentrace spermií ve spermatu
Princip testu: Zjištění, zda je počet spermií v normálním množstevním rozsahu.
• Zjištění koncentrace spermií během 7 minut.
• Test je určen pro muže

Veroval® – Chlamydie
Rychlý test k prokázání infekce chlamydiemi
Princip testu: Zjištění bakterie Chlamydia trachomatis (mezní hodnota: 
přibližně 2,5 μg EB/ml) po stěru z vaginální sliznice.
•  Zjištění přítomnosti bakterie Chlamydia trachomatis během  

15 minut. Neléčená infekce má často za následek neplodnost  
a zvyšuje riziko mimoděložního těhotenství a předčasných porodů.

• Test je určen pro ženy.

7 min.
Přesnost
> 95 %

TEST Z KRVE
Z PRSTU

TEST
Z KLÍŠTĚTE

TEST
Z MOČI

TEST
ZE STOLICE

TEST
ZE SPERMATU

15 min.
Přesnost
> 97 %

TEST Z KRVE
Z PRSTU

TEST
Z KLÍŠTĚTE

TEST
Z MOČI

TEST
ZE STOLICE

TEST
ZE SPERMATU

STĚR
Z VAGÍNY

domácí testy číslo 
výrobku

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Mužská plodnost 924 367 bal. à 1 ks 56 ks
Chlamydie 924 407 bal. à 1 ks 112 ks

Zpět na Obsah
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Kolostomické pomůcky
Jednodílný a dvoudílný systém

Jednodílný systém

NovaLife 1 Closed
Vlastnosti a výhody: 
•  Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
•  Nízce střižená oválná lepicí plocha s otvorem v její horní části.
•  Snížená horní část sáčku.
•  Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
•   Vysoce efektivní filtr NovaLife, který není nutné přelepovat během koupání.
•   Oranžové nelepivé ouško ke snadnému odstranění pomůcky z těla.

NovaLife 1 Closed 
Sáčky s plochou lepicí plochou.

NovaLife 1 Closed EasiView™
Sáčky s plochou lepicí plochou a EasiViewTM nahlížecím okénkem, díky 
kterému se pomůcka lépe nasazuje a je možné stomii kontrolovat. 

NovaLife 1 Closed Soft Convex 
Sáčky s měkkou konvexní lepicí plochou, která zajišťuje jemný tlak na 
peristomální pokožku a zvýšené utěsnění v okolí stomie. Sáčky mají 
EasiViewTM nahlížecí okénko, díky kterému se pomůcka lépe nasazuje  
a je možné stomii kontrolovat.

NovaLife 1 Closed Convex 
Sáčky s pevnou konvexní vložkou lze použít na zanořené, retrahované 
a nesprávně vyšité stomie, na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie pod 
úrovní kůže, u píštělí apod. Před použitím konvexních produktů se vždy  
poraďte s odborníkem.

Nova 1 Closed
Vlastnosti a výhody: 
•  Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
•  Kosočtvercová lepicí plocha.
•  Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
•  Filtr Nova se 100% aktivním uhlíkem.

Nova 1 Closed 
Sáčky s plochou lepicí plochou.

Nova 1 Closed Mini Cap 
Nejmenší uzavřený sáček v sortimentu. Ideální pro irigující stomiky.

Dvoudílný systém

NovaLife 2 Closed
Vlastnosti a výhody: 
•  Snížená horní část sáčku.
•  Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
•  Vysoce efektivní filtr NovaLife, který není nutné během  

koupání přelepovat.
•  Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
•  Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček  

připevněn páskem.

Nova 2 Closed
Vlastnosti a výhody: 
•  Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
•  Filtr Nova se 100% aktivním uhlíkem.
•  Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
•  Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.

Zpět na Obsah
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barva  
sáčku

velikost  
otvoru/kroužku

číslo  
výrobku

SÚKL  
kód

fakturační 
jednotka

přepravní  
jednotka

NovaLife 1 Closed Mini béžový 10–38/50 mm 895 770 8 5000901  30 10 bal.
NovaLife 1 Closed Midi béžový 10–55/70 mm 895 770 0 5000900  30 10 bal.

béžový 25–55/70 mm 895 770 2 5000898 30 10 bal.
béžový 30–55/70 mm 895 770 3 5000897 30 10 bal.
béžový 35–55/70 mm 895 770 4 5000896 30 10 bal.
béžový 40–55/70 mm 895 770 5 5000895 30 10 bal.
béžový 45–55/70 mm 895 770 6 5000894 30 10 bal.
béžový 50–55/70 mm 895 770 7 5000893 30 10 bal.

NovaLife 1 Closed Maxi béžový 10–70/90 mm 895 770 9 5009654 30 10 bal.
průhledný 10–70/90 mm 895 771 0 5009655 30 10 bal.

NovaLife 1 Closed EasiView™ Midi s nahlížecím okénkem 10–55/70 mm 895 213 5 5000935 30 10 bal.
NovaLife 1 Closed EasiView™ Maxi s nahlížecím okénkem 10–70/90 mm 895 213 6 5009738 30 10 bal.
NovaLife 1 Closed Soft Convex Midi s nahlížecím okénkem 15–34 mm 895 144 3 5000939 10 10 bal.
NovaLife 1 Closed Soft Convex Maxi s nahlížecím okénkem 15–54 mm 895 144 4 5000938 10 10 bal.
NovaLife 1 Closed Convex Midi béžový 30–37 mm 895 897 1 5000910 10 10 bal.

béžový 10–46 mm 895 897 2 5000909 10 10 bal.
průhledný 10–46 mm 895 897 4 5000908 10 10 bal.

O
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barva  
sáčku

velikost  
otvoru/kroužku

číslo  
výrobku

SÚKL  
kód

fakturační 
jednotka

přepravní  
jednotka

Nova 1 Closed béžový 20–60 mm 895 713 3 5009687 30 10 bal.
béžový 25 mm 895 713 4 5009689 30 10 bal.
béžový 30 mm 895 713 5 5009690 30 10 bal.
béžový 35 mm 895 713 6 5009691 30 10 bal.
béžový 40 mm 895 713 7 5009693 30 10 bal.
béžový 45 mm 895 713 8 5009694 30 10 bal.
béžový 50 mm 895 713 9 5009695 30 10 bal.

průhledný 20–60 mm 895 714 0 5009697 30 10 bal.

Nova 1 Closed Mini Cap béžový 20–50 mm 895 036 0 5009737 30 10 bal.
NovaLife 2 Closed Midi béžový 43 mm 895 771 1 5009656 30 10 bal.

béžový 55 mm 895 771 3 5009657 30 10 bal.
béžový 70 mm 895 771 5 5009658 30 10 bal.

NovaLife 2 Closed Maxi béžový 43 mm 895 034 0 5000945 30 10 bal.
béžový 55 mm 895 034 1 5000944 30 10 bal.
béžový 70 mm 895 034 2 5000943 30 10 bal.

Nova 2 Closed béžový 43 mm 895 701 0 5009702 30 10 bal.
béžový 55 mm 895 701 1 5009704 30 10 bal.
béžový 70 mm 895 701 2 5009705 30 10 bal.
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Ileostomické pomůcky
Jednodílný a dvoudílný systém

Jednodílný systém

NovaLife 1 Open
Vlastnosti a výhody: 
•  Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
•  Nízce střižená oválná lepicí plocha s otvorem v její horní části.
•   Snížená horní část sáčku.
•   Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
•  Vysoce efektivní filtr NovaLife, který není nutné během koupání přelepovat.
•  Oranžové nelepivé ouško ke snadnému odstranění pomůcky z těla.
•  Výpustná část na suchý zip – jednoduché ovládání, čištění a uzavírání.
•  Skrytá výpustná část – sáček je diskrétnější pod oblečením.

NovaLife 1 Open 
Sáčky s plochou lepicí plochou.

NovaLife 1 Open EasiView™
Sáčky s plochou lepicí plochou a EasiViewTM nahlížecím okénkem, díky 
kterému se pomůcka lépe nasazuje a je možné stomii kontrolovat. 

NovaLife 1 Open Soft Convex 
Sáčky s měkkou konvexní lepicí plochou, která zajišťuje jemný tlak na 
peristomální pokožku a zvýšené utěsnění v okolí stomie. Sáčky mají 
EasiViewTM nahlížecí okénko, díky kterému se pomůcka lépe nasazuje a je 
možné stomii kontrolovat.

NovaLife 1 Open Convex 
Sáčky s pevnou konvexní vložkou lze použít na zanořené, retrahované 
a nesprávně vyšité stomie, na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie pod 
úrovní kůže, u píštělí apod. Před použitím konvexních produktů se vždy poraďte 
s odborníkem.

Nova 1
Vlastnosti a výhody: 
•  Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
•   Kosočtvercová lepicí plocha.
•  Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
•  Filtr Nova se 100% aktivním uhlíkem (kromě dětského sáčku Infant), který 

není nutné přelepovat během koupání.
•  Výpustná část na suchý zip – jednoduché ovládání, čištění a uzavírání.

Nova 1 Fold Up 
Sáček speciálně konstruovaný pro ileostomiky. Má dvě komory pro extra 
ochranu filtru, které efektivně fungují i v noci.

Nova 1 Fold Up X3 
Sáček obsahuje navíc od Nova 1 Fold Up měkkou konvexní lepicí plochu, která 
zajišťuje tlak v okolí stomie a omezuje podtékání.

Nova 1 High Output 
Sáček s měkkým výpustným ventilem pro snadné vypouštění nebo k propojení 
s odvodným sáčkem.

Nova 1 Infant 
Dětský sáček, který bezpečně, avšak jemně, přilne k jemné pokožce těla. Nemá 
filtr a uzavírá se pomocí svorek, které jsou součástí balení.

O
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Dvoudílný systém

NovaLife 2 Open
Vlastnosti a výhody: 
•  Snížená horní část sáčku.
•  Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
•  Vysoce efektivní filtr NovaLife, který není nutné během koupání přelepovat.
•  Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
•  Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.
•  Výpustná část na suchý zip – jednoduché ovládání, čištění  

a uzavírání.
•  Skrytá výpustná část – sáček je diskrétnější pod oblečením.

Nova 2
Vlastnosti a výhody: 
•  Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
•   Filtr Nova se 100% aktivním uhlíkem, který není nutné během  

koupání přelepovat.
•   Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
•  Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.
•  Výpustná část na suchý zip – jednoduché ovládání, čištění  

a uzavírání.

Nova 2 Fold Up 
Sáček speciálně konstruovaný pro ileostomiky. Má dvě komory pro extra 
ochranu filtru, které efektivně fungují i v noci.

Nova 2 High Output
Sáček s měkkým výpustným ventilem pro snadné vypouštění nebo k propojení 
s odvodným sáčkem.

Zpět na Obsah
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barva sáčku velikost otvoru/
kroužku

číslo  
výrobku

SÚKL  
kód

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

NovaLife 1 Open Mini béžový 10–38/50 mm 895 842 9 5000925 30 10 bal.
průhledný 10–38/50 mm 895 843 0 5000925 30 10 bal.

NovaLife 1 Open Midi béžový 10–55/70 mm 895 842 2 5000924 30 10 bal.
béžový 25–55/70 mm 895 842 3 5000923 30 10 bal.
béžový 30–55/70 mm 895 859 5 5000922 30 10 bal.
béžový 35–55/70 mm 895 859 4 5000921 30 10 bal.
béžový 40–55/70 mm 895 842 6 5000920 30 10 bal.
béžový 45–55/70 mm 895 842 7 5000919 30 10 bal.

průhledný 10–55/70 mm 895 842 8 5000918 30 10 bal.
NovaLife 1 Open Maxi béžový 10–70/90 mm 895 842 0 5009646 10 10 bal.

průhledný 10–70/90 mm 895 857 5 5009646 10 10 bal.
NovaLife 1 Open EasiView™ Midi s nahlížecím okénkem 10–55/70 mm 895 213 7 5000933 30 10 bal.
NovaLife 1 Open EasiView™ Maxi s nahlížecím okénkem 10–70/90 mm 895 213 8 5000932 10 10 bal.
NovaLife 1 Open Soft Convex Midi s nahlížecím okénkem 15–34 mm 895 144 5 5000937 10 10 bal.
NovaLife 1 Open Soft Convex Maxi s nahlížecím okénkem 15–54 mm 895 144 6 5000936 10 10 bal.
NovaLife 1 Open Convex Midi béžový 10–46 mm 895 897 7 5000907 10 10 bal.
NovaLife 1 Open Convex Maxi béžový 50–59 mm 895 898 0 5000906 10 10 bal.
Nova 1 Fold Up béžový 15–60 mm 895 715 3 5000982 30 10 bal.

béžový 20–60 mm 895 715 4 5000981 30 10 bal.
béžový 25–60 mm 895 715 5 5000980 30 10 bal.
béžový 30–60 mm 895 715 6 5000979 30 10 bal.
béžový 35–60 mm 895 715 7 5000978 30 10 bal.
béžový 40–60 mm 895 715 8 5000977 30 10 bal.
béžový 45–60 mm 895 715 9 5000976 30 10 bal.

průhledný 15–60 mm 895 716 0 5000975 30 10 bal.

O
st

at
ní

Zpět na Obsah



200

barva sáčku velikost otvoru/
kroužku

číslo  
výrobku

SÚKL  
kód

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Nova 1 Fold Up Maxi béžový 15–90 mm 895 714 6 5009729 10 10 bal.
průhledný 15–90 mm 895 714 7 5009730 10 10 bal.

Nova 1 Fold Up X3 béžový 15–46 mm 895 716 1 5000968 10 10 bal.
průhledný 15–46 mm 895 716 2 5000967 10 10 bal.

Nova 1 High Output béžový 20–60 mm 895 034 3 5000942 10 10 bal.
průhledný 20–60 mm 895 034 4 5000941 10 10 bal.

Nova 1 Infant průhledný 0–40 mm 895 714 8 5009662 30 10 bal.
průhledný 10–40 mm 895 714 9 5009663 30 10 bal.

NovaLife 2 Open Midi béžový 43 mm 895 873 1 5009649 10 10 bal.
béžový 55 mm 895 873 2 5009653 10 10 bal.

NovaLife 2 Open Maxi béžový 55 mm 895 873 6 5000913 10 10 bal.
béžový 70 mm 895 873 7 5000912 10 10 bal.

průhledný 70 mm 895 873 9 5000911 10 10 bal.
Nova 2 Fold Up béžový 43 mm 895 702 4 5009698 10 10 bal.

béžový 55 mm 895 702 5 5009699 10 10 bal.
béžový 70 mm 895 702 6 5009701 10 10 bal.

Nova 2 Fold Up Maxi béžový 55 mm 895 703 5 5000952 10 10 bal.
béžový 70 mm 895 703 6 5000951 10 10 bal.

průhledný 55 mm 895 703 7 5000950 10 10 bal.
průhledný 70 mm 895 703 8 5000949 10 10 bal.

Nova 2 High Output průhledný 55 mm 895 701 9 5009732 10 10 bal.
průhledný 70 mm 895 702 0 5009734 10 10 bal.
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Urostomické pomůcky
Jednodílný a dvoudílný systém

Jednodílný systém

Nova 1 Urostomy X3
Vlastnosti a výhody: 
•  Lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
•  Mírně konvexní sáček (vrstva hydrokoloidu kolem stomie je ztrojnásobená).
•  Kosočtvercová lepicí plocha.
•  Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
•  Nevratný systém chlopní, který znemožňuje zpětný tok moči,  

čímž redukuje riziko infekce. 
•  Film uvnitř sáčku minimalizuje slepování stěn sáčku a šustění.
•  Jednoduchý vyprazdňovací ventil s viditelným označením  

pro vizuální bezpečnost.
•  Lze připojit k nočnímu odvodnému sáčku Dansac.

Dvoudílný systém

Nova 2 Urostomy
Vlastnosti a výhody: 
•  Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
•  Nevratný systém chlopní, který znemožňuje zpětný tok moči,  

čímž redukuje riziko infekce. 
•  Film uvnitř sáčku minimalizuje slepování stěn sáčku a šustění.
•   Jednoduchý vyprazdňovací ventil s viditelným označením  

pro vizuální bezpečnost.
•   Lze připojit k nočnímu odvodnému sáčku Dansac.
•  Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
•  Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.

Noční odvodný sáček
•   Lze jednoduše napojit na urostomický sáček jednodílného nebo  

dvoudílného systému. 
•   Spojení sáčků je bezpečné a je doprovázeno slyšitelným zacvaknutím. 
•  Hadička (120 cm) je zajištěna proti přehýbání, které by způsobilo přerušení  

toku kapalin. 
•  Obsah sáčku je 2 000 ml.

barva  
sáčku

velikost  
otvoru/

kroužku

číslo 
výrobku

SÚKL  
kód

fakturační 
jednotka

přepravní 
jednotka

Nova 1  
Urostomy X3

béžový 12–46 mm 895 716 3 5009706 10 10 bal.
průhledný 12–46 mm 895 716 4 5009715 10 10 bal.

Nova 2  
Urostomy

béžový 43 mm 895 703 1 5009721 10 10 bal.
béžový 55 mm 895 703 2 5009724 10 10 bal.

průhledný 43 mm 895 703 3 5009726 10 10 bal.
průhledný 55 mm 895 703 4 5009727 10 10 bal.

Sáček noční 
odvodný

průhledný – 895 708 7 5009735 10 6 bal.
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Podložky
Dvoudílný systém

NovaLife 2 podložky
Vlastnosti a výhody: 
•  Kompatibilní se všemi dvoudílnými sáčky z řad NovaLife a Nova.
•  Správné připevnění sáčku na podložku je doprovázeno slyšitelným cvaknutím. 
•  Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
•  Oválná lepicí plocha.
•  Oranžové nelepivé ouško ke snadnému odstranění pomůcky z těla. 

NovaLife 2 
Podložka s plochou lepicí plochou.

NovaLife 2 Convex 
Podložka s pevnou konvexní vložkou, která zajišťuje tlak v okolí stomie a pomáhá povytáhnout 
stomii do sáčku. Konvexní produkty lze použít na zanořené, retrahované a nesprávně vyšité stomie, 
dále na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie pod úrovní kůže, u píštělí apod. Před použitím 
konvexních produktů se vždy poraďte s odborníkem.

Nova 2 podložky
Vlastnosti a výhody: 
•  Kompatibilní se všemi dvoudílnými sáčky z řad NovaLife a Nova.
•   Správné připevnění sáčku na podložku je doprovázeno slyšitelným cvaknutím. 
•  Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
•  Kosočtvercová lepicí plocha.

Nova 2 
Podložka s plochou lepicí plochou.

Nova 2 X3 
Podložka s mírně konvexní lepicí plochou (vrstva hydrokoloidu kolem stomie je ztrojnásobená), 
čímž zvyšuje ochranu pokožky a snižuje možné podtékání. Vhodné především pro ileostomiky 
a urostomiky.

Nova 2 Convex 
Podložka s pevnou konvexní vložkou, která zajišťuje tlak v okolí stomie a pomáhá povytáhnout 
stomii do sáčku. Konvexní produkty lze použít na zanořené, retrahované a nesprávně vyšité stomie, 
dále na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie pod úrovní kůže, u píštělí apod. Před použitím 
konvexních produktů se vždy poraďte s odborníkem.
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velikost  
kroužku

velikost  
otvoru

číslo  
výrobku

SÚKL  
kód

fakturační  
jednotka

přepravní  
jednotka

NovaLife 2 43 mm 10–35 mm 895 771 7 5000876 5 20 bal.
55 mm 10–47 mm 895 772 0 5000875 5 20 bal.
55 mm 35–47 mm 895 772 1 5000890 5 20 bal.
55 mm 40–47 mm 895 772 2 5000889 5 20 bal.
70 mm 10–62 mm 895 772 3 5000888 5 20 bal.
70 mm 45–62 mm 895 772 4 5000887 5 20 bal.
70 mm 50–62 mm 895 772 5 5000886 5 20 bal.

NovaLife 2 Convex 43 mm 10–30 mm 895 900 0 5000905 5 20 bal.
55 mm 10–42 mm 895 900 1 5000904 5 20 bal.
70 mm 10–59 mm 895 251 3 5000931 5 20 bal.
70 mm 40–59 mm 895 900 2 5000903 5 20 bal.
70 mm 45–59 mm 895 900 3 5000902 5 20 bal.

Nova 2 43 mm 15–35 mm 895 700 6 5009665 5 20 bal.
55 mm 15–47 mm 895 700 7 5009667 5 20 bal.
70 mm 15–62 mm 895 700 8 5009668 5 20 bal.

Nova 2 X3 55 mm 15–42 mm 895 704 4 5000964 5 20 bal.
Nova 2 Convex 43 mm 15–30 mm 895 704 5 5000959 5 20 bal.

43 mm 25 mm 895 704 6 5000958 5 20 bal.
43 mm 30 mm 895 704 7 5000957 5 20 bal.
55 mm 15–42 mm 895 704 8 5000956 5 20 bal.
55 mm 35 mm 895 704 9 5000955 5 20 bal.
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Doplňkový sortiment

Doplňkový sortiment slouží k usnadnění péče o stomii a pomáhá chránit 
a ošetřovat okolí stomie.

Dansac Tělová voda
Čisticí voda na omytí a očištění peristomální pokožky. Stabilizuje a udržuje 
vlhkost pokožky. Reguluje její přirozenou odolnost proti vysušování a infekci. 
Složení: lněný olej, mýdlo, etanol a destilovaná voda.

Dansac Tělové ubrousky
Ubrousky k omytí a očištění pokožky v okolí stomie. Jsou napuštěné Dansac 
Tělovou vodou.

Dansac Krém
Pomáhá předejít vysušování a podráždění pokožky v okolí stomie. Krém 
není mastný, a neovlivňuje tak přilnavost lepicí plochy pomůcky. Je bezbarvý 
a neparfemovaný, rychle se vstřebává a pokožku zvláčňuje a vyhlazuje. 
Krém lze aplikovat při každé výměně pomůcky. Složení: aloe, vitaminy A, D, E 
a parabeny (konzervant).

Dansac Pohlcovač zápachu Nodor S
Je určen k potlačení zápachu při vyprazdňování nebo výměně sáčku. 
Prodlužuje životnost filtru, je čirý a neparfemovaný. Složení: hliníková a zinková 
sůl v destilované vodě.

Dansac Pasta
Ideální výplň kožních nerovností a jizev v okolí stomií a píštělí. Pomáhá chránit 
pokožku, zvyšuje bezpečnost a prodlužuje životnost pomůcek. Složení: 
isopropylester PVM MA kopolymer, pektin, želatina, poly akrylamid, polysorbát, 
vonná silice, alantoin a parabeny (konzervant), etanol.

Dansac EasiSpray odstraňovač adheziv
Zajišťuje rychlé, bezbolestné a jednoduché odstranění stomické pomůcky. Sprej 
lze aplikovat ze všech úhlů, a umožňuje tak jednoduché a pohodlné používání.

Dansac X-tra půlkroužky
Pro ty, co hledají extra ochranu kolem okraje své stomické pomůcky. Navrženy 
tak, aby jednoduše přilnuly k nerovným povrchům těla a jeho konturám a tím 
zajistily komfort a bezpečí. 

Dansac TRE kroužky
Kroužek Dansac TRE je navržen tak, aby zajistil vysokou absorpci a bezpečnou přilnavost. Obsahuje 
superabsorbenty pro zachování přirozené vlhkosti pokožky a jedinečný pH pufr pro ochranu zdravé 
peristomální pokožky. Díky excentrickému otvoru kroužek poskytuje maximální ochranu tam, kde je 
to nejvíce potřeba.

Dansac GX-tra kroužky
Jsou určeny k minimalizaci rizika podtékání, pokud je pokožka v okolí stomie nerovná nebo zřasená. 
Kroužky se dají formovat tak, abyste pomůcky mohli přizpůsobit individuálním potřebám. Složení: 
CMC, polyisobutylen, pektin, želatina a bavlněná vlákna. Ochranný film je vyroben z polyetylenu 
a silikonu. Tloušťka kroužku je 2,5 mm.

Dansac Pásek zajišťovací
Může se použít s dvoudílným systémem (připevněním k ouškům sáčku) nebo s vybraným 
jednodílným systémem (připevněním na speciální plastový kroužek). Pásek zajišťovací je dostupný 
v bílé barvě a v délce 100 cm. Složení: polyetylen.

Dansac Irigační souprava
Je určena pro kolostomiky, kteří vyprazdňují střevo irigací. Obsahuje vše potřebné pro irigaci a je 
dodávána v praktické toaletní taštičce. 

Dansac Irigační odvodný sáček
Náhradní odvodné sáčky k Dansac Irigační soupravě s hydrokoloidní lepicí plochou a velikostí otvoru 
35 mm. Sáčky jsou určené na jedno použití.
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balení/velikost číslo  
výrobku

SÚKL  
kód

fakturační  
jednotka

přepravní  
jednotka

Dansac Tělová voda 200 ml 895 712 5 5009680 1 50 ks
50 ml 895 712 6 5009659 1 300 ks

Dansac Tělové ubrousky min. 10 ks 895 712 7 5009660 1 800 ks
Dansac Krém 100 ml 895 700 2 5009673 1 160 ks

50 ml 895 700 3 5009661 1 120 ks
Dansac Pohlcovač zápachu Nodor S 250 ml 895 700 1 5009674 1 45 ks
Dansac Pasta 50 g 895 713 2 5009678 1 54 ks
Dansac X-tra půlkroužky 30 ks 895 265 4 5009744 30 24 box
Dansac TRE kroužky kroužek 18 mm 895 916 0 5011660 10 24 box

kroužek 20 mm 895 914 0 5011662 30 10 box
kroužek 30 mm 895 915 0 5011661 30 10 box

Dansac GX-tra kroužky kroužek 20 mm 895 712 8 5009682 30 10 bal.
kroužek 30 mm 895 712 9 5009684 30 8 bal.
kroužek 40 mm 895 713 0 5009685 30 8 bal.
kroužek 50 mm 895 713 1 5009686 30 8 bal.

Dansac Pásek zajišťovací 1 ks 895 700 4 5009664 1 50 ks
Dansac Irigační souprava 1 ks 895 716 5 5009671 1 10 ks
Dansac Irigační odvodný sáček 20 ks 895 214 0 5009739 20 10 ks
Dansac EasiSpray odstraňovač adheziv 50 ml 895 584 1 5009741 1 300 ks
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HARTMANN – RICO a.s.
Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Bítýška

hartmann.cz
missionprevention.cz
lecbarany.cz
moliklub.cz
kneipp.cz

Pro bezpečnou 
a účinnou léčbu, 
péči a prevenci
Katalog výrobků
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