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Spoločnosť HARTMANN – RICO spol. s r.o. vznikla roku 1993 ako pobočka českej firmy HARTMANN – RICO a. s., ktorá nadväzuje na úspešnú 
tradíciu výrobcu vaty, obväzového materiálu a hygienických potrieb Rico (založené ako Richter&Compagnon roku 1891 v Chomutove) 
a popredného svetového výrobcu zdravotníckych a hygienických výrobkov, firme PAUL HARTMANN (založenej roku 1818 v Heidenheime).  
Týmto krokom sa spoločnosť zároveň stala súčasťou silnej medzinárodnej skupiny HARTMANN.

Firma sa špecializuje na niekoľko produktových oblastí. V rámci sortimentu ponúka na prevenciu infekcií vysokokvalitné operačné súpravy, 
oblečenie a dezinfekčné prostriedky, ktoré efektívne zvyšujú bezpečnosť nemocničného personálu i pacientov. K výrazne rýchlejšej a pohodlnejšej 
liečbe a hojeniu rán prispievajú prostriedky ako hydrokoloidné krytie, krytie s masťou na ošetrovanie traumatických ran, podtlaková terapia 
či Hydroterapia. Na každodennú domácu starostlivosť o zdravie, prevenciu a hygienu ponúkame systém diagnostických prístrojov a testov, 
náplasti na širokú škálu drobných poranení, prírodnú kozmetiku a doplnky stravy, produkty dámskej hygieny alebo rad produktov na odličovanie 
či starostlivosť o bábätko. Posledným a zároveň kľúčovým segmentom sú prostriedky na riešenie inkontinencie vrátane špeciálnej kozmetiky na 
zrelú a namáhanú pokožku.

Vďaka našej profesionalite, partnerskému prístupu a nadšeniu pre prácu, ktorú robíme, máme na Slovensku dlhodobo pozíciu popredného 
distribútora zdravotníckych prostriedkov a hygienických výrobkov.

O nás
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1818
Spoločnosť založená 
ako pradiareň.

Ludwig von Hartmann

1843
Spoločnosť 
preberá  
Paul Hartmann.

1919
Začína výroba náplastí a mastí.

1938
Prvýkrát logo v podobe 
modrého oválu.

Prvé mastné tyly na 
bezbolestnú výmenu 
obväzov.

1965
Nový stupeň bezpečnosti 
na operačných sálach 
vďaka x-ray detekovateľným 
vláknam.

70. roky 20. st.
Zameriavame sa na problematiku inkontinencie.

Jednorazové chirurgické rúška Folioplast ďalej 
znižujú riziká na operačných sálach.

70. roky 19. st.
Vedecké prielomy 
naštartovali výrobu 
antiseptického krytia  
a chirurgických rúšok.

1991
Vznik  
HARTMANN-RICO spol. s r.o. 

1993–1994
Uvedenie  
produktových  
radov MoliCare a Menalind 
ako riešenie starostlivosti 
o inkontinentných pacientov.

Victor von Bruns

Joseph Lister

„Aj napriek dopytu po lacnom obväzovom materiáli, vlastnosti  
ktorého sa zriedka spájajú s kvalitou a spoľahlivosťou, mojím dlhodobým  
záujmom zostáva dodávať len to najlepšie.“  Paul Hartmann, 1885

Posúvame hranice starostlivosti o zdravie.
Úspešne. Už viac ako 200 rokov.
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2011
HARTMANN  
vstupuje na trh s novým 
systémom na podtlakovú  
terapiu VIVANO.

2009
Uvedenie nových jednorazových 
kovových chirurgických nástrojov 
Peha-Instruments.

1997
Predstavenie produktov 
vlhkého krytia rán vrátane 
unikátneho produktu 
TenderWet.

2008
Rozšírenie portfólia HARTMANN  
o produkty na dezinfekciu.

Kneipp sa stáva 100 % 
dcérskou spoločnosťou 
PAUL HARTMANN AG.

2014
Nový branding značky 
HARTMANN na čele  
s novým sloganom O krok 
ďalej pre zdravie – slogan 
sa mení po 75 rokoch!

Predstavenie systému 
Hydroterapie znamená 
výrazne jednoduchšiu 
a efektívnejšiu  
liečbu rán.

2016
Predstavujeme úplne novú 
kategóriu produktov, domáce 
testy Veroval, a umožňujeme 
tak presunúť viac starostlivosti 
o zdravie do pohodlia a pokoja 
vlastného domova.

Významné uľahčenie práce 
opatrovateľom vďaka inovácii 
plienkových nohavičiek MoliCare 
Elastic.
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A ideme ďalej…

Anatomicky tvarované diskrétne 
nohavičky na stredný a ťažký únik 
moču vyvinuté špeciálne pre ženy 
a mužov MoliCare Lady a Men Pants.

2017
Skupina HARTMANN dokončila 
akvizíciu spoločnosti Lindor, 
poprednej značky pre inkontinenčné 
prostriedky v Španielsku  
a Portugalsku.

2018
Uvedenie nového radu 
produktov  
pre športovcov Cosmos 
Active.

Uvádzame rad inteligentných prístrojov Veroval 
osobnej diagnostiky s platformou Veroval medi.
connect.

2019
Uvedenie ďalších noviniek 
v produktovom portfóliu.
Jednorazové oblečenie na 
operačné sály Foliodress Suit 
Comfort.

Akvizícia časti spoločnosti 
Safran - rozšírenie portfólia 
krytie rán o silikónová krytie.
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Náš spoločný cieľ:

Znížiť riziko 
infekcie na 
minimum
Každý deň, každú minútu, kdekoľvek

missionprevention.sk
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Misia: Prevencia infekcií
Náš spoločný cieľ:

Infekcie spojené so 
zdravotnou starostlivosťou
významne komplikujú 
proces liečby a môžu 
vyústiť i do život 
ohrozujúceho stavu 
pacienta.

Infekciou sa napríklad  
v nemocniciach nakazí
až 8 % hospitalizovaných 
pacientov. Vďaka účinným riešeniam 

prevencie infekcií v oblastiach 
hojenia rán, prevencie 
rizík a dezinfekcie výrazne 
zvyšujeme bezpečnosť 
a efektivitu zdravotnej 
starostlivosti ako pre 
zdravotníkov, tak aj pre 
pacientov.

1

2

3
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Kompletný prehľad výrobkov
spoločnosti HARTMANN-RICO spol. s r.o.
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Ošetrovanie rán
Moderné ošetrovanie rán
Antiseptické krytie – Atrauman Ag ................................................................ 21
Čistiace krytie – HydroClean advance, Hydro Clean advance Cavity .......... 22
Algináty – Sorbalgon ...................................................................................... 23
Hydrogély – HydroTac Transparent, HydroTac Transparent Comfort ......... 24
Hydrogély – Hydrosorb Gel ............................................................................ 25
Hydrokoloidy – Hydrocoll ............................................................................... 26
Polyuretány – HydroTac ................................................................................. 27
Neadhezívne kontaktné krytie – Atrauman ................................................... 28
Neadhezívne kontaktné krytie – Grassolind neutral ..................................... 29
Silikónové krytie – Atrauman Silicone ........................................................... 30
Podtlaková terapia – VivanoTec .................................................................... 31
Podtlaková terapia – VivanoMed ................................................................... 32
Superabsorpčné krytie – Zetuvit Plus ............................................................ 33
Superabsorpčné krytie – Zetuvit Plus Silicone ............................................. 34

Tradičné ošetrovanie rán
Kompresy – Sterilux ES .................................................................................. 35
Kompresy – Medicomp .................................................................................. 36
Kompresy – Zetuvit ......................................................................................... 37
Kompresy – Eycopad ...................................................................................... 38
Tampóny – Pagasling ..................................................................................... 39
Obväzová gáza ................................................................................................ 40
Hotové obväzy ................................................................................................. 41
Tampóny – Soft-Zellin .................................................................................... 42
Tampóny – Pur-Zellin ...................................................................................... 43
Fixačné ovínadlá – Peha-fix ........................................................................... 44
Fixačné ovínadlá – Ovínadlá hydrofilné ......................................................... 45
Fixačné ovínadlá – Ovínadlo hydrofilné elastické sterilné ........................... 46
Fixačné ovínadlá – Peha-haft ......................................................................... 47
Hadicové obväzy – Stülpa .............................................................................. 48
Hadicové obväzy – Pruban............................................................................. 49
Hadicové obväzy – Coverflex fast ................................................................. 50

Hadicové obväzy – Coverflex grip ................................................................. 51
Podporné obväzy – Verba .............................................................................. 52
Krátkoťažné ovínadlá – Idealflex ................................................................... 53
Krátkoťažné ovínadlá – Idealast-haft latex free ............................................ 54
Krátkoťažné ovínadlá – Idealast-haft Color latex free .................................. 55
Krátkoťažné ovínadlá – Pütter-Verband ........................................................ 56
Dlhoťažné ovínadlá – Idealtex ........................................................................ 57
Zinkoglejové ovínadlá – Varolast ................................................................... 58
Kompletný systém – Rolta ............................................................................. 59
Imobilizácia – Klasické sadrové obväzy – Safix plus ................................... 60

Náplasti
Fixačné náplasti – Omniplast......................................................................... 61
Fixačné náplasti – Omnipor ........................................................................... 62
Fixačné náplasti – Omnifilm .......................................................................... 63
Fixačné náplasti – Omnisilk ........................................................................... 64
Fixačné náplasti – Omnifix Elastic................................................................. 65
Fixačné náplasti – Omnistrip ......................................................................... 66
Tejpovacie náplasti – Omnitape .................................................................... 67
Pooperačné náplasti – Cosmopor E .............................................................. 68
Pooperačné náplasti – Cosmopor I.V. ........................................................... 69
Pooperačné náplasti – Hydrofilm .................................................................. 70
Pooperačné náplasti – Hydrofilm Plus .......................................................... 71
Termoterapia – Cosmos ................................................................................. 72
Hojivé náplasti na rany – Cosmos .......................................................... 73–74
Tradičné náplasti na rany – Cosmos ...................................................... 75–76
Cievkové náplasti na rany – Cosmos ............................................................ 77
Ekonomické náplasti na rany – Cosmos ....................................................... 78
Náplasti na lekársku prax – DermaPlast ................................................ 79–80

Prvá pomoc pre svaly a kĺby
Tejpovacie pásky – Cosmos Active ............................................................... 81
Chladivé a gélove vankúšiky – Cosmos Active ............................................. 82

Vata
Vata Pehazell ................................................................................................... 83
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Prevencia rizík
Jednorazové operačné krytie – Foliodrape ................................................... 87
Jednorazové operačné krytie – Foliodrape Protect ...................................... 88
Operačné plášte – Foliodress gown Comfort ............................................... 89
Operačné plášte – Foliodress gown Protect ................................................. 90
Jednorazové operačné oblečenie – Foliodress Suit ..................................... 91
Jednorazové operačné oblečenie – Foliodress Suit Comfort ............... 92–93
Operačné čiapky – Foliodress Cap Comfort .......................................... 94–95
Operačné masky – Foliodress Mask Comfort .............................................. 96
Operačné masky – Foliodress Mask Protect ................................................ 97
Ochranné okuliare – Foliodress Ochranné okuliare ...................................... 98
Operačné rukavice – Základné operačné rukavice ....................................... 99
Operačné rukavice – Štandardné operačné rukavice .................................100
Operačné rukavice – Špeciálne operačné rukavice ...........................101–103
Obväzové materiály na operačné sály – Telatrast .............................104–105
Jednorazové chirurgické nástroje – Peha-instrument .......................106–109
MediSet .................................................................................................110–116
Hygiena pacientov a personálu – Vyšetrovacie rukavice ..................117–118
Hygiena pacientov a personálu – Ochranné rukavice ................................119
Hygiena pacientov a personálu – Jednorazové návleky, jednorazový plášť ...
120

Dezinfekcia
Dezinfekcia rúk na domáce využitie ............................................................125
Dezinfekcia rúk ..............................................................................................126
Umývanie, ochrana a starostlivosť o pokožku ............................................127
Dezinfekcia kože a tela .................................................................................128
Dezinfekcia nástrojov ...................................................................................129
Rýchla dezinfekcia plôch a povrchov ..................................................130–131
Dezinfekcia plôch a povrchov ......................................................................132
Čistenie plôch a povrchov ............................................................................133
Dávkovanie ...........................................................................................134–136
Špeciálny tovar ..............................................................................................137

Inkontinencia
Inkontinencia – MoliCare Premium Lady ....................................................141
Inkontinencia – MoliCare Premium Men .....................................................142
Inkontinencia – MoliCare Pad ......................................................................143
Inkontinencia – MoliCare Premium Lady a Men Pants ..............................144
Inkontinencia – MoliCare Mobile .................................................................145
Inkontinencia – MoliCare Premium Elastic .................................................146
Inkontinencia – MoliCare Premium .............................................................147
Inkontinencia – MoliCare Premium Fixpants ..............................................148
Inkontinencia – MoliCare Bed Mat ..............................................................149
Inkontinencia – Samu ...................................................................................150
Starostlivosť o pokožku – MoliCare Skin ...........................................151–153
Hygiena pacientov a personálu – ValaClean...............................................154
Hygiena pacientov a personálu – ValaFit, ValaProtect ..............................155
Hygiena pacientov a personálu – ValaComfort ..........................................156
Hygiena pacientov a personálu – Drevené lyžičky, Pagavit, Peha-fresh ....157

Krása a zdravie
Detská hygiena Fixies ...................................................................................161
Detská hygiena Bel baby...............................................................................162
Dámska hygiena Ria ............................................................................163–164
Vata a vatové výrobky Bel ....................................................................165–166

Ostatné
Domáca diagnostika – Veroval ...........................................................171–176
Domáca diagnostika – Thermoval ......................................................177–179
Domáca diagnostika – testy Veroval ..................................................180–183
Stomické pomôcky Dansac – Kolostomické pomôcky .....................186–187
Stomické pomôcky Dansac – Ileostomické pomôcky ......................188–189
Stomické pomôcky Dansac – Urostomické pomôcky ................................190
Stomické pomôcky Dansac – Podložky ......................................................191
Stomické pomôcky Dansac – Príslušenstvo...............................................192
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Abecedný register výrobkov
A
Atrauman ................................................................................................. 28
Atrauman Ag ........................................................................................... 21
Atrauman Silicone ................................................................................... 30
B
Bacillol 30 Foam....................................................................................130
Bacillol 30 Sensitive Foam ...................................................................130
Bacillol 30 Sensitive Tissues ................................................................130
Bacillol 30 Tissues ................................................................................130
Bacillol AF ..............................................................................................130
Bacillol Tissues .....................................................................................130
Baktolan balm .......................................................................................127
Baktolan lotion ......................................................................................127
Baktolan protect+ pure .........................................................................127
Baktolin pure .........................................................................................127
Bel baby podložky na prebaľovanie .....................................................162
Bel baby prsné vložky ...........................................................................162
Bel baby vatové tyčinky.........................................................................162
Bel baby vlhké utierky ...........................................................................162
Bel cosmetic odličovacie tampóny ......................................................166
Bel cosmetic vatové tyčinky .................................................................166
Bel nature odličovacie tampóny ...........................................................166
Bel nature vatové tyčinky ......................................................................166
Bel premium odličovacie tampóny ......................................................166
Bel premium peelingové tampóny .......................................................165
Bel premium vatové tyčinky ..................................................................166
Bel premium vlhké kozmetické obrúsky ..............................................165
Bel premium vlhké odličovacie tampóny .............................................165
Bodedex forte ........................................................................................129
BODE X-Wipes .......................................................................................131
Bomix plus .............................................................................................129
C
Cosmopor E ............................................................................................. 68
Cosmopor I.V. .......................................................................................... 69
Cosmopor I.V. transparent. ..................................................................... 69

Cosmos Active Kineziologická tejpovacia páska ................................. 81
Cosmos Active Opakovane použiteľný gélový vankúšik ...................... 82
Cosmos Cievková jemná ........................................................................ 77
Cosmos Cievková pevná ........................................................................ 77
Cosmos Detská ....................................................................................... 75
Cosmos detská náplasť Mr.Wonderful .................................................. 75
Cosmos Do vody ..................................................................................... 76
Cosmos Do vody na prsty mix................................................................ 76
Cosmos Do vody prúžky ......................................................................... 76
Cosmos Hrejivá náplasť s kapsaicínom JEMNÁ .................................. 72
Cosmos Hrejivá náplasť s kapsaicínom KLASICKÁ ............................. 72
Cosmos Jemná ....................................................................................... 76
Cosmos Klasická textilná ....................................................................... 78
Cosmos Klasická vodoodolná ................................................................ 78
Cosmos Klasická z netkanej textílie ...................................................... 78
Cosmos Na kurie oká.............................................................................. 74
Cosmos Na odreniny .............................................................................. 73
Cosmos Na pľuzgiere mix ...................................................................... 74
Cosmos Na pľuzgiere na päte ................................................................ 74
Cosmos Na pľuzgiere XL ........................................................................ 74
Cosmos Na popáleniny........................................................................... 73
Cosmos Na šport .................................................................................... 75
Cosmos Pevná ........................................................................................ 75
Cosmos Pružná ....................................................................................... 75
Cosmos Ultra jemná ............................................................................... 76
Cosmos Vodoodolná .............................................................................. 76
Coverflex fast .......................................................................................... 50
Coverflex grip .......................................................................................... 51
Cutasept F .............................................................................................128
Cutasept G .............................................................................................128
D
Dansac Nodor S ....................................................................................192
Dansac odstraňovač náplastí v spreji ..................................................192
Dansac ochranný krém .........................................................................192
Dansac pasta ........................................................................................192
Dansac telová voda ...............................................................................192
Dansac telová voda v rúškach..............................................................192
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Dávkovacia nádoba ...............................................................................136
Derma LiteCheck box ............................................................................137
Dermalux Checkbox ..............................................................................137
DermaPlast classic ................................................................................. 80
DermaPlast soft ...................................................................................... 79
DermaPlast soft injection ....................................................................... 79
DermaPlast soft spots ............................................................................ 79
Dezinfekčná vaňa ..................................................................................136
Dismofix G .............................................................................................133
Dismozon plus .......................................................................................132
Dosing Device 600 ................................................................................136
Držiak na fľaše na stenu .......................................................................134
Držiak vreckových fliaš 100 ml.............................................................137
Duo Soft Drenážne vrecko ....................................................................190
E
Eurodržiak na Sterillium ........................................................................134
Eurospender 1 plus ...............................................................................134
Eurospender 1 plus červený .................................................................134
Eurospender 1 plus Touchless .............................................................134
Eurospender 3 .......................................................................................134
Eurospender 3 flex ................................................................................134
Eurospender RX5 Touchless ................................................................134
Eurospender Safety plus .......................................................................134
Eycopad ................................................................................................... 38
F
Fixies – Junior .......................................................................................161
Fixies – Maxi .........................................................................................161
Foliodrape ................................................................................................ 87
Foliodrape Protect................................................................................... 88
Foliodress Cap Comfort Apart ............................................................... 95
Foliodress Cap Comfort Astro ............................................................... 95
Foliodress Cap Comfort Astro Plus ....................................................... 95
Foliodress Cap Comfort Bandana.......................................................... 95
Foliodress Cap Comfort Form ................................................................ 94
Foliodress Cap Comfort Form Plus ....................................................... 94
Foliodress Cap Comfort Rondo.............................................................. 94

Foliodress Cap Comfort Rondo Plus ..................................................... 94
Foliodress Cap Comfort Universal ......................................................... 94
Foliodress gown Comfort Extra Reinforced .......................................... 89
Foliodress gown Comfort Peel & Go Basic ........................................... 89
Foliodress gown Comfort Peel & Go Extra Reinforced ......................... 89
Foliodress gown Comfort Peel & Go Standard ..................................... 89
Foliodress gown Comfort Reinforced .................................................... 89
Foliodress gown Comfort Standard ....................................................... 89
Foliodress gown Comfort Urology Ultra Reinforced ............................. 89
Foliodress gown Protect Basic .............................................................. 90
Foliodress gown Protect Reinforced ..................................................... 90
Foliodress gown Protect Standard ........................................................ 90
Foliodress hygienické ponožky .............................................................. 93
Foliodress jacket Comfort ...................................................................... 93
Foliodress Mask Comfort Anti Fogging................................................. 96
Foliodress Mask Comfort Anti Splash ................................................... 96
Foliodress Mask Comfort Anti Splash Vizor ......................................... 96
Foliodress Mask Comfort Loop ............................................................. 96
Foliodress Mask Comfort Perfect .......................................................... 96
Foliodress Mask Comfort Senso ........................................................... 96
Foliodress Mask Comfort Special.......................................................... 96
Foliodress Mask Protect Perfect ........................................................... 97
Foliodress Mask Protect Senso ............................................................. 97
Foliodress nákrčník ................................................................................. 93
Foliodress ochranné okuliare ................................................................. 98
Foliodress S ...........................................................................................120
Foliodress Suit......................................................................................... 91
Foliodress Suit Comfort.......................................................................... 93
G
Gáza hydrofilná skladaná ....................................................................... 40
GlowCheck.............................................................................................137
Grassolind neutral ................................................................................... 29
H
HARTMANN odličovacie tampóny .......................................................166
Hodinky pre zdravotné sestry ...............................................................137
HydroClean advance ............................................................................... 22
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HydroClean advance Cavity .................................................................... 22
Hydrocoll.................................................................................................. 26
Hydrocoll sacral ...................................................................................... 26
Hydrocoll thin .......................................................................................... 26
Hydrofilm ................................................................................................. 70
Hydrofilm Plus ......................................................................................... 71
Hydrosorb Gel.......................................................................................... 25
HydroTac ................................................................................................. 27
HydroTac border multisite ...................................................................... 27
HydroTac comfort ................................................................................... 27
HydroTac concave .................................................................................. 27
HydroTac sacral ...................................................................................... 27
HydroTac Transparent ............................................................................ 24
HydroTac Transparent Comfort ............................................................. 24
I
Idealast-haft Color latex free .................................................................. 55
Idealast-haft latex free ............................................................................ 54
Idealflex ................................................................................................... 53
Idealflex Universal ................................................................................... 53
Idealtex .................................................................................................... 57
K
Kamera na Dermalux Checkbox ...........................................................137
Kohrsolin FF ..........................................................................................132
Korsolex basic .......................................................................................129
Korsolex plus .........................................................................................129
L
Lievik na kanistry ...................................................................................136
Lyžičky ústne drevené ...........................................................................157
M
Manusept basic .....................................................................................126
Medicomp................................................................................................ 36
Medicomp Drain ...................................................................................... 36
MediSet – Dialýza Set III .......................................................................114
MediSet – Dialýza Set VIII ....................................................................114
MediSet na anestéziu I .........................................................................112
MediSet na centrálnu žilovú katetrizáciu .............................................111

MediSet na centrálnu žilovú katetrizáciu – Basic ...............................111
MediSet na jednorazovú močovú katetrizáciu ....................................110
MediSet na malé chirurgické výkony ...................................................113
MediSet na močovú katetrizáciu .........................................................110
MediSet na močovú katetrizáciu Permanent ......................................110
MediSet na odstránenie stehov ...........................................................113
MediSet na prípravu hrudnej punkcie ..................................................115
MediSet na suchý preväz rany .............................................................113
MediSet na zašívanie rán ......................................................................113
MediSet pre ARO (epidurálne) ..............................................................112
MediSet – Sterilné doplnky ..................................................................116
Mikrobac forte .......................................................................................132
Mikrobac Tissues ..................................................................................132
MoliCare Bed Mat Eco 5 kvapiek .........................................................149
MoliCare Bed Mat Eco 9 kvapiek .........................................................149
MoliCare Fixpants .................................................................................148
MoliCare Maxi – nepriedušné ..............................................................147
MoliCare Mobile 5 kvapiek ...................................................................145
MoliCare Mobile 6 kvapiek ...................................................................145
MoliCare Mobile 8 kvapiek ...................................................................145
MoliCare Mobile 10 kvapiek .................................................................145
MoliCare Pad .........................................................................................143
MoliCare Premium Bed Mat 5 kvapiek ................................................149
MoliCare Premium Bed Mat 7 kvapiek ................................................149
MoliCare Premium Bed Mat 8 kvapiek ................................................149
MoliCare Premium Bed Mat 9 kvapiek ................................................149
MoliCare Premium Bed Mat tex 7 kvapiek ..........................................149
MoliCare Premium Elastic 6 kvapiek ...................................................146
MoliCare Premium Elastic 8 kvapiek ...................................................146
MoliCare Premium Elastic 9 kvapiek ...................................................146
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Pagasling ................................................................................................. 39
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Peha-fix .................................................................................................... 44
Peha-fol ..................................................................................................119
Peha-fresh .............................................................................................157
Peha-haft ................................................................................................. 47
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Peha-tex .................................................................................................119
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Pruban ..................................................................................................... 49
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Pur-Zellin .................................................................................................. 43
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Ria Ultra .................................................................................................163
Rolta-soft ................................................................................................. 59
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Každá rana je potenciálnou vstupnou bránou pre infekciu. Účinnou prevenciou 
infekcie je udržanie rany v priebehu procesu hojenia vo vlhkom prostredí.

Systém HydroTerapie® je jednoduchým a efektívnym riešením vhodným pre väčšinu 
akútnych i chronických rán, ktoré urýchľuje hojenie a zároveň zvyšuje komfort 
pacienta vďaka bezbolestnosti a nižšiu frekvenciu preväzov.

Viac z ponuky vlhkého krytia rán na str. 15 – 26 alebo na www.hojenieran.sk.

missionprevention.sk

Náš spoločný cieľ:

Znížiť riziko infekcie
na minimum

Ošetrovanie rán
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Ošetrovanie rán
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Každá rana je potenciálnou vstupnou bránou pre infekciu. Účinnou prevenciou 
infekcie je udržanie rany v priebehu procesu hojenia vo vlhkom prostredí.

Systém HydroTerapie® je jednoduchým a efektívnym riešením vhodným pre 
väčšinu akútnych i chronických rán, ktoré urýchľuje hojenie a zároveň zvyšuje 
komfort pacienta vďaka bezbolestnosti a nižšiu frekvenciu preväzov.

Viac z ponuky vlhkého krytia rán na str. 15 – 26 alebo na www.hojenieran.sk.
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missionprevention.sk

Náš spoločný cieľ:

Znížiť riziko infekcie
na minimum
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Atrauman Ag®
Neadherentné bariérové krytie obsahujúce striebro na atraumatickú liečbu rany

Charakteristika
•  Bariérové krytie obsahujúce striebro.
•  Tenké, ľahké krytie, prispôsobí sa každej rane – možno ho strihať.
•  Zaisťuje tesný kontakt s celou spodinou rany.
•  Podporuje nerušený proces hojenia rany.
•  Pomáha predchádzať macerácii – chráni okolitú pokožku. 
•  Atraumatická výmena krytia vďaka minimálnej adhézii k rane.
•  Jednoduchá kombinácia so všetkými absorpčnými krytiami.
•  Vhodné na kombináciu so systémom podtlakovej terapie Vivano.
•  Šetrí čas vďaka jednoduchej manipulácii.
•  Cenovo výhodný, môže sa kombinovať aj s tradičným sekundárnym krytím 

na rany.
•  Sterilné.

Indikácie
Fáza čistenia.

Typy rany
Chronické rany, ako napr. ulcus cruris, diabetický vred nohy a dekubity; akútne 
popáleniny až do 2. stupňa. Krytie Atrauman Ag je vhodné na liečbu ľudskej 
pokožky profesionálnymi používateľmi.

Výmena obväzu
Doba použitia jedného krytia nesmie presiahnuť sedem dní.

Sekundárne krytie
•  Absorpčné alebo superabsorpčné krytie, penové krytie alebo gáza, napr. 

Zetuvit Plus, Zetuvit Plus Silicone, Hydrotac.

Kontraindikácie:
Nepoužívajte krytie Atrauman Ag u pacientov s alergiou na niektorú z jeho 
zložiek. Nepoužívajte na suché rany.

Upozornenia
Krytie Atrauman Ag nepoužívajte v kombinácii s krytím alebo masťami 
obsahujúcimi jód alebo parafín.
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mastný tyl,  
zatavený jednotlivo 

veľkosť číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Atrauman Ag 5 × 5 cm 499 570 A69445 bal. à 3 ks 12 bal.
499 571 bal. à 10 ks 12 bal.

10 × 10 cm 499 572 A69447 bal. à 3 ks 12 bal.
499 573 bal. à 10 ks 12 bal.

10 × 20 cm 499 574 A69449 bal. à 3 ks 6 bal.
499 575 bal. à 10 ks 6 bal.

Späť na Obsah
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HydroClean® advance, HydroClean® advance Cavity
Krytie na rany na interaktívnu terapiu v mokrom prostredí

Charakteristika
•   Vankúšik s jadrom zo superabsorpčného polyakrylátu sa aktivuje Ringerovým 

roztokom, ktorý sa priebežne uvoľňuje do rany a jadro krytia súčasne absorbuje 
zvyšok odumretých buniek, choroboplodných zárodkov a toxínov, ktoré 
už nepustí späť do rany. HydroClean advance výrazne podporuje aj tvorbu 
granulačného tkaniva.

•   Rýchle a efektívne vyčistenie rany vďaka vyplachovaciemu účinku, odlučuje 
nekrózu.

•   Podpora granulačného tkaniva – aktívnym čistiacim procesom sa aktivujú 
organizmu vlastné mechanizmy: do oblasti rany migrujú bunky, regenerujú 
sa v nej cievy.

•   Zastavuje sekréciu.
•   Vysoká schopnosť absorpcie aj pri súbežnej kompresívnej terapii.
•   Sterilná verzia.

Indikácie
Fáza čistenia, fáza granulácie.

Typ rany
Chronická, infikovaná i neinfikovaná, suchá, secernujúca, s povlakom, 
nekrotická, zapáchajúca, hlboká, komplikované rany.

Cieľ liečby
•   Rýchle aktívne čistenie rany.
•   Podpora proliferácie buniek.
•   Podpora granulácie.

Sekundárne krytie
•   Kompres s vysokou absorpčnou schopnosťou (Zetuvit).
•   Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
•   Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundárna fixácia
•   Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic).
•   Transparentná fólia (napr. Hydrofilm).
•   Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).

Typy produktu
HydroClean advance – aktivovaný Ringerovým roztokom, na priame použitie.
HydroClean advance Cavity – aktivovaný Ringerovým roztokom, na priame použitie.

predaktivovaný  
superabsorpčný  
kompres na vlhkú terapiu

veľkosť číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

HydroClean advance ∅ 4 cm 609 762 A92465 bal. à 10 ks 6 bal.
∅ 5,5 cm 609 766 A92466 bal. à 10 ks 6 bal.
4 × 8 cm 609 764 A92467 bal. à 10 ks 6 bal.

7,5 × 7,5 cm 609 768 A92468 bal. à 10 ks 6 bal.
10 × 10 cm 609 772 A92469 bal. à 10 ks 6 bal.

HydroClean advance 
Cavity

∅ 4 cm 609 162 A92470 bal. à 10 ks 6 bal.
∅ 5,5 cm 609 166 A92471 bal. à 10 ks 6 bal.
4 × 8 cm 609 164 A92472 bal. à 10 ks 6 bal.

7,5 × 7,5 cm 609 168 A92473 bal. à 10 ks 6 bal.
10 × 10 cm 609 172 A92474 bal. à 10 ks 6 bal.

Späť na Obsah
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Sorbalgon®
Alginátové krytie

Charakteristika
•  Alginátové krytie vyrobené z morských rias, ktoré sú bohaté na algináty 

(polyméry s obsahom organických kyselín). 
•  Výborný čistiaci efekt – vlákna alginátu sa sekrétom rany zmenia na gél 

s vlastnosťami vlhkého krytia; súčasne so sekrétom rany algináty nasávajú 
zvyšky odumretých buniek, baktérií, hnisu a uzavierajú ho do vznikajúceho gélu.

•  Riešenie na hlboké, ťažko dostupné rany.
•  Premenou na gél vytvára vlhké krytie.
•  Výborný na kombináciu s ďalším krytím (Zetuvit Plus, Zetuvit Plus Sillicone).
•  Sterilná verzia.

Indikácie
Fáza čistenia, fáza granulácie.

Typ rany
Akútna i chronická, infikovaná i neinfikovaná, hlboká, podmínovaná, rozoklaná, 
so silnou až miernou sekréciou alebo krvácaním.

Cieľ liečby
•  Rýchle čistenie rany.
•  Zabránenie vysychaniu, udržanie elastickosti plochy a okrajov rany.
•  Podpora granulácie a epitelizácie.

Výmena obväzu
Po úplnej premene vlákien na gélovitú hmotu.

Sekundárne krytie
•  Kompres s vysokou absorpčnou schopnosťou (Zetuvit).
•  Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
•  Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundárna fixácia
•  Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic).
•  Transparentný film (napr. Hydrofilm).
•  Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).

Typy produktu
Sorbalgon 
Sorbalgon T – tamponádové pásiky určené špeciálne na úzke fistulové chodby.
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sterilné kalciumalginátové 
kompresy, zatavené jednotlivo

veľkosť číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Sorbalgon
kompresy

5 × 5 cm 999 598 A22057 bal. à 10 ks 20 bal.
10 × 10 cm 999 595 A31163 bal. à 10 ks 10 bal.

Sorbalgon T
tamponádové pásiky

2 g / 30 cm 999 592 A39717 bal. à 5 ks 10 bal.

Späť na Obsah
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HydroTac® Transparent, HydroTac® Transparent Comfort
Transparentné hydrogélové krytie

Charakteristika
•  Hydrogélové krytie z hydratačného polyuretánu.
•  Umožňuje rovnomernú hydratáciu rany po dobu až 7 dní.
•  Monitorovanie rany vďaka transparentnej fólii.
•  Vhodné na ošetrenie rán v granulačnej a epitelizačnej fáze so žiadnou až 

malou sekréciou.
•  Krytie bez lepiacich okrajov a môže byť strihaním prispôsobené na 

požadovaný rozmer rany. Krytie má na začiatku liečby samolepiaci efekt, 
avšak na jeho fixáciu na rane je vhodné použiť sekundárne krytie (napr. 
adhezívne pásky alebo ovínadlo).

Indikácie
Fáza granulácie a epitelizácie.

Typ rany
Vhodné na liečbu suchých alebo mierne exsudujúcich rán a na ošetrenie 
popálenín až do 2. stupňa.

Cieľ liečby
•  Okamžité vytvorenie vlhkého prostredia v rane.
•  Ochrana, urýchľovanie a podpora granulácie a epitelizácie.
•  Zabránenie zrastom a traumatizácii rany.

Výmena obväzu
Na rane možno ponechať 7 dní.

Typy produktu
HydroTac Transparent 
HydroTac Transparent Comfort veľkosť číslo  

výrobku
kód fakturačná 

jednotka 
prepravná 

jednotka
HydroTac Transparent 5 × 7,5 cm 685 905 A0504A bal. à 10 ks 12 bal.

10 × 10 cm 685 906 A0505A bal. à 10 ks 12 bal.
10 × 20 cm 685 907 A0506A bal. à 10 ks 6 bal.
20 × 20 cm 685 908 A0507A bal. à 10 ks 3 bal.

HydroTac Transparent Comfort 6,5 × 10 cm 685 928 A0511A bal. à 10 ks 8 bal.
12,5 × 12,5 cm 685 926 A0509A bal. à 10 ks 4 bal.

10 × 20 cm 685 927 A0510A bal. à 10 ks 4 bal.

Späť na Obsah
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Hydrosorb® Gel
Amorfný gél na vodnej báze

Charakteristika
•  Amorfný gél na vodnej báze, ktorý sa používa na liečbu suchých  

chronických rán. Priehľadný gél podporuje odstránenie nekrózy  
priebežným uvoľňovaním do rany.

•  Umožňuje rýchle čistenie rany vďaka svojmu hydroaktívnemu účinku.
•  Objem rany a množstvo gélu, ktorý zostáva, sa dá určiť presne pomocou 

dvoch stupníc.
•  Dá sa kombinovať so všetkými druhmi krytia na rany.
•  Gél obsahuje Ringerov roztok, ktorý rehydratuje a dodáva do rany  

dôležité ióny.
•  Na infikovanú ranu ho možno použiť iba pod dohľadom lekára.

Indikácie
Fáza čistenia, fáza granulácie.

Typ rany
Chronická, akútna, infikovaná aj neinfikovaná, suchá, nekrotická, hlboká.

Výmena obväzu
Na rane môže byť až 3 dni.

Sekundárna fixácia
Transparentná fólia (napr. Hydrofilm).
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sterilné hydrogélové 
krytie

hmotnosť číslo  
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Hydrosorb Gel 15 g 900 844 A76422 bal. à 10 ks 10 bal.

Späť na Obsah
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Hydrocoll®
Hydrokoloidné krytie

Charakteristika
•  Priľnavý absorpčný hydrokoloidný obväz so semipermeabilnou  

vrstvou z polyuretánu.
•  Pri absorpcii exsudátu z rany sa tvorí gél, ktorý vytvára vlhké  

prostredie v rane.
•  Neprepúšťa choroboplodné zárodky vďaka polyuretánovej vrstve.
•  Podporuje granuláciu a epitelizáciu vytváraním vlhkého prostredia  

vďaka premene exsudátu na gél.
•  Viaže sekrét z rany a bezpečne ho do seba uzatvára.
•  Možnosť sprchovania.
•  Sterilná verzia.

Indikácie
Fáza čistenia, fáza granulácie.

Typ rany
•  Akútna i chronická; neinfikovaná; nehojaca sa; menej secernujúca.
• Dlhotrvajúca výstavba granulačného tkaniva; minimum povlakov.

Cieľ liečby
•  Dočistenie rany.
•  Podpora granulácie a epitelizácie, podpora aktivácie buniek.
•  Udržiavanie elastickosti a vlhkosti rany.

Výmena obväzu
Na rane možno ponechať 7 dní; indikáciou na výmenu je vytvorenie pľuzgiera 
a viditeľné zafarbenie obväzu.

Typy produktu
Hydrocoll thin – tenšia verzia vhodná na menej secernujúce rany, môže sa 
strihať; vhodná pod kompresívne pančuchy.
Hydrocoll sacral – špeciálny tvar na ošetrenie v sakrálnej oblasti.

sterilný hydrokoloidný 
obväz

veľkosť číslo 
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Hydrocoll 5 × 5 cm 900 740 A59449 bal. à 10 ks 20 bal.
10 × 10 cm 900 744 A21640 bal. à 10 ks 20 bal.
15 × 15 cm 900 748 A21641 bal. à 5 ks 16 bal.
20 × 20 cm 900 749 bal. à 5 ks 16 bal.

Hydrocoll thin 7,5 × 7,5 cm 900 757 A59457 bal. à 10 ks 20 bal.
10 × 10 cm 900 758 A36911 bal. à 10 ks 20 bal.
15 × 15 cm 900 760 A36913 bal. à 5 ks 16 bal.

Hydrocoll sacral 12 × 18 cm 900 755 A36917 bal. à 5 ks 16 bal.

Späť na Obsah
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HydroTac®
Polyuretánové krytie s hydrogélom

Charakteristika
•  Spojenie polyuretánového krytia a hydrogélu.
•  Hydrogél (obsahuje až 60 % vody) s technológiou 

AquaClear ranu aktívne hydratuje.
•  Polyuretánová pena účinne absorbuje exsudát 

a uzamyká ho vnútri materiálu – bráni tak vzniku 
macerácií a podporuje proces granulácie.

•  Dvojaký účinok – absorpcia a hydratácia – efektívne 
podporuje prirodzené procesy hojenia.

•  Povrch krytia tvorí tenký polyuretánový film, ktorý bráni 
vzniku sekundárnej infekcie, ale je permeabilný pre kyslík 
a vodné pary.

•  Vďaka vysokej absorpcii a retencii exsudátu je účinný aj 
pri použití kompresívnej terapie.

•  Jednoduchá fixácia s Initial tack – krytie po priľnutí sa 
nezošmykuje a nelepí.

•  Absorpčnú kapacitu je možné kontrolovať vizuálne bez 
odstránenia krytia.

•  Sterilná verzia.

Fázy hojenia rany
Granulačná a epitelizačná fáza.

Typ rany
•  Na suché a mierne alebo stredne secernujúce rany.
•  Neinfikované a povrchové rany.

Sekundárna fixácia
•  Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic, Omnipor).
•  Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).

Typy produktu
HydroTac – bez samolepiaceho okraja.
HydroTac comfort – so samolepiacim okrajom.
HydroTac sacral
HydroTac concave
HydroTac border multisite
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penový  
polyuretánový obväz

vnútorný 
rozmer

vonkajší  
rozmer

číslo 
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

HydroTac
bez samolepiaceho 
okraja

∅ 6 cm 685 849 A85824 bal. à 10 ks 4 bal.
10 × 10 cm 685 832 A85816 bal. à 10 ks 4 bal.
10 × 20 cm 685 833 A85817 bal. à 3 ks 12 bal.

12,5 × 12,5 cm 685 837 A85819 bal. à 10 ks 6 bal.
15 × 20 cm 685 843 A85821 bal. à 10 ks 6 bal.
20 × 20 cm 685 844 A85822 bal. à 3 ks 6 bal.

HydroTac comfort
so samolepiacim 
okrajom

3,5 × 3,5 cm 8 × 8 cm 685 810 A85825 bal. à 10 ks 6 bal.
7,5 × 7,5 cm 12,5 × 12,5 cm 685 815 A85827 bal. à 10 ks 6 bal.

9 × 9 cm 15 × 15 cm 685 817 A85828 bal. à 3 ks 12 bal.
9 × 14 cm 15 × 20 cm 685 821 A85830 bal. à 10 ks 6 bal.

14 × 14 cm 20 × 20 cm 685 822 A85831 bal. à 3 ks 12 bal.
3 × 10 cm 8 × 15 cm 685 807 A95805 bal. à 10 ks 6 bal.

10 × 30 cm 685 830 A95806 bal. à 10 ks 6 bal.
HydroTac sacral 22 × 22 cm 685 828 A85836 bal. à 3 ks 12 bal.
HydroTac concave 18,5 × 18 cm 685 825 A85833 bal. à 10 ks 6 bal.
HydroTac border multisite 13 × 16 cm 685 829 A1743A bal. à 10 ks 6 bal.

11,5 cm 685 823 A1742A bal. à 10 ks 12 bal.
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Atrauman®
Krytie s masťou na atraumatické ošetrovanie rán

Charakteristika
•  Sterilný mäkký hydrofóbny polyesterový tyl s drobnými okami, so základom 

masti bez účinných látok (zloženie masti: zmes esterov prírodných 
rastlinných mastných kyselín s glycerínom a diglycerínom).

•  Hladká povrchová štruktúra zamedzuje zlepeniu so spodinou rany.
•  Okraje rán a plochy udržiava elastické a chráni ranu pred vysušením.
•  Netraumatizuje ranu vďaka masti.
•  Permeabilný pre plyny a sekréty – dobre sa kombinuje s absorpčnými 

materiálmi (Zetuvit Plus, Zetuvit Plus Sillicone).
•  Sterilná verzia.

Indikácie
Fáza granulácie a epitelizácie.

Typ rany
Odreniny, tržné rany, pomliaždeniny, vred predkolenia, dekubity, popáleniny, 
obareniny, poleptanie, poškodenie po ožiarení, abscesy, prekrytie plôch pri 
transplantácii kože atď.

Výmena obväzu
Na rane môže byť až 3 dni.

Sekundárne krytie
•  Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
•  Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundárna fixácia
•  Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic).
•  Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).
•  Fixačné ovínadlo (Peha-crepp).

krytie s masťou,  
zatavené jednotlivo

veľkosť číslo 
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Atrauman 5 × 5 cm 499 510 A17415 bal. à 10 ks 40 bal.
499 550 bal. à 50 ks 16 bal.

7,5 × 10 cm 499 513 A17416 bal. à 10 ks 20 bal.
499 553 bal. à 50 ks 8 bal.

10 × 20 cm 499 536 bal. à 30 ks 5 bal.
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Grassolind® neutral
Krytie s neutrálnou masťou

Charakteristika
•  Mastný sieťový tyl z bavlneného základu s veľkými okami, ktorý je 

impregnovaný masťou: biela vazelína, diglycerolester mono- a dikarbónových 
mastných kyselín, syntetický vosk.

•  Vďaka veľkým okám je umožnený prístup kyslíka – dobrá ventilácia,  
odtok sekrétu.

•  Okraje a plochu rany udržiava elastické a chráni ranu pred vysušením, 
netraumatizuje ranu.

•  Výborný v kombinácii s absorpčnými materiálmi.
•  Sterilná verzia.

Indikácie
Fáza granulácie a epitelizácie.

Typ rany
Odreniny, tržné rany, pomliaždeniny, vred predkolenia, dekubity, popáleniny, 
obareniny, poleptanie, poškodenie po ožiarení, abscesy, prekrytie plôch pri 
transplantácii kože a pod.

Výmena obväzu
Na rane môže byť až 3 dni.

Sekundárne krytie
•  Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
•  Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundárna fixácia
•  Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic).
•  Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).
•  Fixačné ovínadlo (Peha-crepp).

sterilný mastný tyl  
s neutrálnou masťou,  
zatavený jednotlivo

veľkosť číslo 
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Grassolind neutral 7,5 × 10 cm 499 313 A17418 bal. à 10 ks 12 bal.
7,5 × 10 cm 499 353 bal. à 50 ks 10 bal.
10 × 10 cm 499 314 A38870 bal. à 10 ks 20 bal.
10 × 20 cm 499 336 bal. à 30 ks 10 bal.
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Atrauman® Silicone
Silikónové krytie

Charakteristika
•  Kontaktná vrstva na ranu pokrytá na obidvoch stranách silikónovým gélom.
•  Optimálna ochrana jemných štruktúr a novovytvoreného tkaniva.
•  Sieťová štruktúra je dobre priepustná pre exsudát.

Použitie
•  Na atraumatické ošetrenie rany, kedy jemne a pevne priľne na suché,  

ale nie na vlhké povrchy, a predchádza tak prilepeniu na ranu.

Typ rany
•  Chronická, akútna, neinfikovaná.

Fáza hojenia rany
Epitelizačná fáza.

sterilné,  
zatavené jednotlivo

veľkosť číslo  
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Atrauman Silicone 10 × 20 cm 499 563 bal. à 5 ks 8 bal.
20 × 30 cm 499 565 bal. à 5 ks 4 bal.
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Vivano®

Podtlaková terapia
Podtlaková terapia pomocou systému Vivano® je neinvazívna procedúra, 
ktorá podporuje a urýchľuje hojenie rán. Špeciálne prístroje vytvoria na mieste 
rany subatmosférický podtlak aplikovaný moderným ultratenkým portom 
VivanoTec. Ten spôsobuje dekompresiu penového obväzu. Jednorazové krytia 
z polyuretánovej peny VivanoMed pomáhajú stimulovať tvorbu granulácie.

Technológia Vivano®

Prístroj VivanoTec Pro s moderným ultratenkým portom umožňuje 
kontrolovaný, kontinuálny a bezpečný priebeh podtlakovej terapie:
•  bezpečnostným signálom pri upchatí hadičky alebo znížení tlaku,
•  precíznym nastavením a monitorovaním požadovaného podtlaku v rane,
•  dokonalým priľnutím tenkej silikónovej vrstvy na akúkoľvek časť tela,
•  možnosťou inteligentného modu citlivej regulácie tlaku.

Port obsahuje senzory tlaku priamo v rane, zaisťujúce stálu a bezpečnú 
terapiu. V prípade upchatia hadičky (a zníženia tlaku) sa spustí bezpečnostný 
signál. VivanoTec Pro možno použiť pri stacionárnej i mobilnej terapii, lebo 
udržuje stály podtlak v rane bez ohľadu na pohyb či polohu ošetrovaného.

Indikácie
Urýchlenie hojenia chronických, subakútnych a akútnych rán s nevyhnutnosťou 
odvádzať exsudát (preležaniny stupňa 2 – 4, syndróm diabetickej nohy, 
neuzatvárajúce sa rany, traumatické rany, sekundárne sa hojace rany, 
komplikovane sa hojace chirurgické rany, transplantácie kožných lalokov 
a tkanív, popáleniny a kožné transplantácie).

Zvláštne opatrenia
Pri aktívnom krvácaní, koagulopatii alebo u pacientov s antikoagulačnou 
liečbou treba dbať na bezpečnostné opatrenia. Postupujte podľa oddielu 
Zvláštne univerzálne opatrenia. Ak je krytie VivanoMed umiestnené v blízkosti 
krvných ciev alebo orgánov, treba zaistiť ich primeranú ochranu obväzom alebo 
inou bariérou. Zvláštnu starostlivosť treba venovať oslabeným, ožiareným 
alebo zošitým cievam a orgánom. Úlomky kostí či ostré hrany môžu preniknúť 
bariérami, cievami alebo orgánmi. Rany s cievnou anastomózou vyžadujú pri 
podtlakovej terapii špeciálne ochranné opatrenia.

veľkosť číslo  
výrobku

kód  
MZ SR

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

VivanoTec Pro 409 508 bal. à 1 ks 1 bal.
VivanoTec Port 409 553 bal. à 3 ks 1 bal.
VivanoTec Y spojka 409 557 bal. à 3 ks 40 bal.
VivanoTec  
zberná nádoba

800 ml 409 520 X03655 P94519 bal. à 3 ks 1 bal.
300 ml 409 523 X03654 P94520 bal. à 3 ks 1 bal.
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VivanoMed®
Kompletné sterilné súpravy na podtlakovú terapiu

•  Krytie je vždy pripravené na okamžité použitie v jednom sterilnom balení.
•  Pena VivanoMed podporuje procesy hojenia rán, a urýchľuje tak ich liečbu.
•  Inovovaný ultratenký port VivanoTec priľne na akúkoľvek časť tela.
•  Väčšie pohodlie pre ošetrujúci personál i pre pacienta.

názov číslo  
výrobku

kód  
MZ SR

kód fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

VivanoMed Foam krytia na rany S
1× pena 10 × 7,5 × 3,3 cm 409 728 X00513 A86757 bal. à 1 súpr. 3 súpr.
1× port s hadičkou 409 728 A88650
2× Hydrofilm 15 × 20 cm 409 728 A88123
VivanoMed Foam krytia na rany M
1× pena 18 × 12,5 × 3,3 cm 409 725 X00512 A86756 bal. à 1 súpr. 3 súpr.
1× port s hadičkou 409 725 A88650
2× Hydrofilm 20 × 30 cm 409 725 A88123
VivanoMed Foam krytia na rany L
1× pena 26 × 15 × 3,3 cm 409 722 X00509 A86755 bal. à 1 súpr. 3 súpr.
1× port s hadičkou 409 722 A88650
2× Hydrofilm 20 × 30 cm 409 722 A88123
VivanoMed Foam krytia na rany XL
1× pena 60 × 30 × 1,6 cm 409 731 X00507 A88138 bal. à 1 súpr. 3 súpr.
1× port s hadičkou 409 731 A88650
6× Hydrofilm 20 × 30 cm 409 731 A88123
VivanoMed Foam Abdominal 38 × 25 × 1,6 cm
2× pena 409 720 X00488 P89337 bal. à 1 súpr. 1 súpr.
1× port s hadičkou 409 720 A88650
6× Hydrofilm 20 × 30 cm, 
1× PE film 65 cm

409 720 A88123

VivanoMed biela pena S
7,5 × 10 cm 409 760 P92874 á 10 ks 4 bal.
VivanoMed biela pena L
10 × 15 cm 409 761 P92877 á 10 ks 6 bal.
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Zetuvit® Plus
Superabsorbent s maximálnou absorpciou

Charakteristika
•  Extrémne vysoká absorpcia vďaka kombinácii buničiny a celulózy.
•  Hydrofóbna vrstva chrániaca pred kontamináciou rany a prilepením.
•  Menej častá výmena vďaka superabsorpčným schopnostiam.
•  Ideálne na kombináciu s kompresívnou terapiou.

Zloženie
•  Vonkajší obal – dvojvrstvový netkaný textil z hydrofóbnych polyamidových 

vlákien.
•  Vnútorna strana – tenká vrstva priedušnej netkanej textílie.
•  Jadro – viskózová triešť doplnená superabsorpčným polymérom.

Indikácia
•  Kompres Zetuvit Plus je určený na ošetrenie silne a veľmi silne secernujúcich 

rán, ako sú pooperačné rany, vredy predkolenia, dekubity a exulcerujúce 
tumory. 

•  Zetuvit Plus je určený predovšetkým na povrchové rany.

Mechanizmus účinku
Zetuvit Plus dokáže absorbovať až dvojnásobné množstvo exsudátu oproti 
bežným gázovým kompresom, preto je vhodný na silne secernujúce rany. 
Jadro absorbuje exsudát, zároveň ho uzaviera v sebe a postupne zväčšuje svoj 
objem, vďaka tomu sa dá Zetuvit Plus používať aj pri kompresívnej terapii.

absorpčné kompresy veľkosť číslo  
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná  
jednotka

Zetuvit Plus 10 × 10 cm 413 710 A89896 bal. à 10 ks 6 bal.
10 × 20 cm 413 711 A89897 bal. à 10 ks 6 bal.
15 × 20 cm 413 712 A89898 bal. à 10 ks 6 bal.
20 × 25 cm 413 713 A89899 bal. à 10 ks 6 bal.
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Zetuvit® Plus Silicone
Superabsorbent so silikónovou vrstvou

Charakteristika
Krytie na liečbu akútnych a chronických rán so strednou až vysokou  
hladinou exsudátu.
Silikónová kontaktná vrstva na rany umožňuje jednoduchú aplikáciu  
a bezbolestné, atraumatické odstránenie. Absorpčná podložka absorbuje 
a zadržuje exsudát. Redukuje aktivitu MMP viacerými mechanizmami, čím 
redukuje obsah inhibítorov hojenia v rane.
•  Vysoká absorpčná a retenčná kapacita aj pod kompresiou.
•  Vynikajúce odvádzanie tekutiny bez vystavenia pokožky macerácii.
•  Ľahká aplikácia a atraumatické odstraňovanie vďaka šetrne priľnavej  

silikónovej vrstve.
•  Udržiava optimálnu mikroklímu rán.
•  Poskytuje mechanickú ochranu.
•  Bezbolestná výmena krytia.
•  Príjemné a komfortné nosenie vďaka mäkkým materiálom a vysokej flexibilite.
•  Uzamyká zápach.

Indikácie
Fáza granulácie.

Typy rán
Zetuvit® Plus Silicone je vhodný na liečbu akútnych rán (traumatických 
rán, popálenín, pooperačných rán) a chronických rán (vredov, dekubitov, 
nádorových rán, diabetickej nohy) so strednou až vysokou hladinou exsudátu.

Sekundárne krytie
•  Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic, Hydrofilm).

Sekundárna fixácia
V kombinácií s HydroClean advance ako sekundárne krytie.

Typy produktov
Zetuvit Plus Silicone
Zetuvit Plus Silicone border

absorpčné kompresy veľkosť číslo  
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná  
jednotka

Zetuvit Plus Silicone 8 × 8 cm 413 810 A99487 bal. à 10 ks 12 bal.
12,5 × 12,5 cm 413 820 A99488 bal. à 10 ks 6 bal.

10 × 20 cm 413 830 A99489 bal. à 10 ks 6 bal.
20 × 25 cm 413 850 A99491 bal. à 10 ks 6 bal.

Zetuvit Plus Silicone 
Border  
sterilný

10 × 10 cm 413 910 A1139A bal. à 10 ks 8 bal.
12,5 × 12,5 cm 413 920 A1140A bal. à 10 ks 6 bal.

15 × 25 cm 413 940 A1142A bal. à 10 ks 6 bal.
17,5 × 17,5 cm 413 930 A1141A bal. à 10 ks 6 bal.

20 × 25 cm 413 950 A1143A bal. à 10 ks 6 bal.
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Sterilux® ES
Klasický gázový kompres so založenými okrajmi

Charakteristika
•  Klasický gázový kompres so založenými okrajmi, vďaka ktorým sa môže 

použiť pri viacnásobnom rozložení aj vo väčšom rozmere bez vytvorenia 
nežiaducich rozstrapkaných okrajov.

•  Dobrá absorpčná schopnosť, priedušnosť, mäkkosť, hebkosť.
•  Hospodárne využitie vďaka možnej úprave veľkosti a voľbe počtu kusov 

v balení.
•  Sterilná a nesterilná verzia.

Použitie
Na všestranné ošetrenie rán, najmä pri prvom ošetrení znečistených, 
infikovaných a silno secernujúcich rán; vo forme tampónov pri malých 
operačných zákrokoch v ambulancii a v nemocnici.

Technická špecifikácia
Hydrofilná gáza (13 vlákien, 17 vlákien), 100 % bavlna.  

gázové kompresy veľkosť číslo  
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Sterilux ES
sterilný, zatavený 
po 2 kusoch,  
17 vlákien,  
8 vrstiev 

5 × 5 cm 418 551 A21930 bal. 25× 2 ks 60 bal.
7,5 × 7,5 cm 418 554 A21931 bal. 25× 2 ks 36 bal.
10 × 10 cm 418 557 A21932 bal. 25× 2 ks 24 bal.
10 × 20 cm 418 559 bal. 25× 2 ks 15 bal.

Sterilux ES
sterilný, zatavený 
po 5 kusoch,  
17 vlákien,
8 vrstiev 

5 × 5 cm 232 002 bal. à 5 ks 200 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.

Sterilux ES
sterilný, zatavený 
po 10 kusoch,  
17 vlákien,  
8 vrstiev

10 × 10 cm 232 013 bal. à 10 ks 100 bal.

gázové kompresy veľkosť číslo  
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Sterilux ES
nesterilný,  
13 vlákien,  
8 vrstiev 

7,5 × 7,5 cm 416 802 bal. à 100 ks 10 bal.
10 × 10 cm 416 804 bal. à 100 ks 10 bal.

5 × 5 cm 416 800 bal. à 100 ks 30 bal.

Sterilux ES
nesterilný,  
sterilizovateľné 
papierové vrecká, 
17 vlákien,  
8 vrstiev 

5 × 5 cm 418 800 A21938 bal. à 100 ks 30 bal.
7,5 × 7,5 cm 418 802 A21939 bal. à 100 ks 10 bal.
10 × 10 cm 418 804 A21940 bal. à 100 ks 10 bal.
10 × 20 cm 418 805 bal. à 100 ks 10 bal.
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Medicomp®
Kompres z netkaného textilu

Charakteristika
•  Dobrá absorpčná schopnosť, mäkkosť, priedušnosť.
•  Na hospodárne použitie sú kompresy k dispozícii s rôznym počtom vrstiev 

v rozdielnych rozmeroch.
•  Sterilná a nesterilná verzia.

Použitie
•  Na všeobecné ošetrenie rán.
•  Ako krytie alebo tampón pri drobných operačných zákrokoch a preväzoch.

Technická špecifikácia
Netkaný textil s otvorenou štruktúrou je stabilizovaný čisto mechanicky bez 
spojív a je vyrobený bez optických bieliacich látok.

Typy produktu
Medicomp
Medicomp Drain
–  Špeciálne na ošetrenie rán s drenážou, pri tracheostómiách a extenziách.
– Pri aplikácii kanýl a sond.

kompresy  
z netkaného textilu 

veľkosť číslo 
výrobku 

kód fakturačná  
jednotka 

prepravná  
jednotka

Medicomp 
sterilný, 4 vrstvy,  
zatavený  
po 2 kusoch

5 × 5 cm 411 074 A20704 bal. à 25× 2 ks 50 bal.
7,5 × 7,5 cm 411 072 A35741 bal. à 25× 2 ks 40 bal.
10 × 10 cm 411 064 A35742 bal. à 25× 2 ks 40 bal.
10 × 20 cm 411 075 bal. à 25× 2 ks 15 bal.

Medicomp
nesterilný, 4 vrstvy,  
sterilizovateľné papie-
rové vrecká

5 × 5 cm 421 821 A35744 bal. à 100 ks 24 bal.
7,5 × 7,5 cm 421 823 A35745 bal. à 100 ks 12 bal.
10 × 10 cm 421 825 A35746 bal. à 100 ks 12 bal.
10 × 20 cm 421 827 bal. à 100 ks 6 bal.

Medicomp Drain
sterilný, 6 vrstiev,  
zatavený po 2 kusoch

7,5 × 7,5 cm 421 533 A20706 bal. à 25× 2 ks 12 bal.
10 × 10 cm 421 535 A35748 bal. à 25× 2 ks 8 bal.
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Zetuvit®
Kompres s vysokou absorpčnou kapacitou

Charakteristika
•  Nedráždivý štvorvrstvový kompres s veľkou absorpčnou kapacitou.
•  Priedušná hydrofóbna vrstva z polypropylénu zabraňuje presakovaniu 

sekrétov a zároveň chráni pred kontamináciou.
•  Sterilná a nesterilná verzia.

Použitie
Na ošetrenie silne secernujúcich rán.

Technická špecifikácia
Vonkajší obal – nelepí sa na ranu, je zhotovený z dvojvrstvového netkaného 
textilu.
Náplň – absorpčné jadro z mäkkých vločiek z buničiny, celulózová vložka na 
dokonalé rozptýlenie sekrétu a ochranná vrstva z polypropylénového flísu. 

absorpčné  
kompresy 

veľkosť číslo  
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná  
jednotka

Zetuvit
sterilný, zatavený 
jednotlivo

10 × 10 cm 413 701 A23340 bal. à 25 ks 9 bal.
10 × 20 cm 413 702 A36935 bal. à 25 ks 9 bal.
20 × 20 cm 413 703 bal. à 15 ks 7 bal.
20 × 40 cm 413 704 bal. à 5 ks 8 bal.

Zetuvit
nesterilný

10 × 10 cm 413 801 A23341 bal. à 30 ks 18 bal.
10 × 20 cm 413 802 A36939 bal. à 30 ks 4 bal.

13,5 × 25 cm 413 805 bal. à 30 ks 6 bal.
20 × 20 cm 413 803 bal. à 30 ks 4 bal.
20 × 40 cm 413 804 bal. à 30 ks 4 bal.

absorpčné  
kompresy 

veľkosť číslo  
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná  
jednotka

Zetuvit E
sterilný, zatavený 
jednotlivo

10 × 10 cm 413 770 bal. à 25 ks 10 bal.
10 × 20 cm 413 771 bal. à 25 ks 10 bal.
15 × 20 cm 413 772 bal. à 25 ks 6 bal.
15 × 25 cm 413 773 bal. à 10 ks 10 bal.
20 × 20 cm 413 774 bal. à 15 ks 9 bal.
20 × 40 cm 413 876 bal. à 10 ks 6 bal.

Zetuvit E
nesterilný, v škatuli 

10 × 10 cm 413 860 bal. à 50 ks 20 bal.
10 × 20 cm 413 861 bal. à 50 ks 12 bal.
15 × 20 cm 413 862 bal. à 50 ks 8 bal.
15 × 25 cm 413 863 bal. à 50 ks 6 bal.
20 × 20 cm 413 864 bal. à 50 ks 6 bal.
20 × 25 cm 413 865 bal. à 50 ks 4 bal.
20 × 40 cm 413 866 bal. à 30 ks 4 bal.
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Eycopad®
Očný kompres s protektívnym účinkom

Charakteristika
•  Na užších stranách kompresu je obal uzavretý, čo zlepšuje jeho súdržnosť.
• Neuvoľňuje vlákna a má trvalo dobré protektívne účinky.
• Mimoriadne mäkký a absorpčný.
• Sterilná a nesterilná verzia.

Použitie
Na očné obväzy.

Technická špecifikácia
Vata DIN 61640-A, Ph Eur. v gázovom obale z čistej bavlny.

očný kompres veľkosť číslo  
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Eycopad  
sterilný

56 × 70 mm 415 540 A23211 bal. à 25 ks 12 bal.
70 × 85 mm 417 540 bal. à 25 ks 12 bal.

Eycopad  
nesterilný

56 × 70 mm 415 650 A23213 bal. à 50 ks 15 bal.
70 × 85 mm 417 650 bal. à 50 ks 15 bal.
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Pagasling®
Tampóny z gázy

Charakteristika
•  Hydrofilná gáza stočená do guľôčky, bez gumičky a RTG nite.
•  Sterilná a nesterilná verzia.

Použitie
Na odsávanie krvi a sekrétov a pri dezinfekcii kože.

veľkosť  číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná 
jednotka

Pagasling  
nesterilný

veľkosť lieskového 
orecha

č. 1 481 292 bal. 1 000 ks 6 bal.

veľkosť vlašského 
orecha

č. 2 481 293 bal. 1 000 ks 6 bal.

veľkosť slivky č. 3 481 294  bal. 2× 500 ks 1 bal.
veľkosť vajca č. 4 481 299 bal. 4× 250 ks 1 bal.

mimoriadne veľký č. 5 400 131 bal. 4× 250 ks 1 bal.
Pagasling  
sterilný

veľkosť slivky č. 3 481 274 bal. 20× 4 ks 8 bal.
veľkosť slivky č. 3 481 284 bal. 20× 5 ks 8 bal.
veľkosť vajca č. 4 481 409 bal. 18× 10 ks 3 bal.
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Obväzová gáza
Skladaná

Gáza hydrofilná skladaná
Pripravené skladané štvorce zo 100 % bavlny dobre sajú a nealergizujú. 
Najčastejšie sa používajú na krytie rán.

Obväzová gáza
Technická špecifikácia: 100 % bavlna v osnove zo 17 a 20 vlákien. Gáza je 
skladaná. Vďaka tomu sa z nej dajú zhotoviť individuálne krycie obväzy na 
všetky typy rán.

veľkosť číslo  
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Gáza hydrofil-
ná skladaná
sterilná

16 vrstiev 7 × 5 cm 412 114 A38697 bal. à 10 ks 320 bal.
24 vrstiev 9 × 5 cm 412 116 A38698 bal. à 10 ks 200 bal.
48 vrstiev 10 × 5 cm 412 108 A38699 bal. à 5 ks 160 bal.

Gáza obväzová 
skladaná

17 vlákien 100 cm 206 112 bal. à 50 m 6 bal.
20 vlákien 105 cm 206 113 bal. à 50 m 6 bal.
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Hotové obväzy
Sterilné

Jednoduché a rýchle použitie pri prvej predlekárskej pomoci.

Obväz hotový č. 2
Sterilný obväz zložený z hydrofilného ovínadla a 1 pevne pripevneného 
absorpčného kompresu (Zetuvit E).

Obväz hotový č. 3
Sterilný obväz z hydrofilného ovínadla a 2 pevne pripevnených absorpčných 
kompresov (Zetuvit E).

veľkosť číslo 
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Obväz hotový, sterilný
č. 2 – ovínadlo a 1 kompres 700 032 bal. à 1 ks 230 ks
č. 3 – ovínadlo a 2 kompresy 700 033 bal. à 1 ks 170 ks
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Soft-Zellin-C®
Nesterilný tampón s alkoholom na dôkladnú dezinfekciu

Charakteristika
•  Vďaka vhodne upravenému povrchu a spevnenej netkanej vložke dobre 

zadržuje dezinfekčný roztok.
•  Zatavený jednotlivo – 3 × 3 cm, 2 vrstvy.
•  Nesterilný.

Použitie
Na očistenie kože pred injekciou.

Technická špecifikácia
Netkaný textil nasýtený 0,5 ml izopropylénalkoholu (70 % V/V).

nesterilné tampóny impregnované 
alkoholom, zatavené jednotlivo 

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Soft-Zellin-C 60 × 30 mm 288 887 bal. à 100 ks 20 bal.
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Pur-Zellin®
Hotový buničitý vankúšik v kotúči

Charakteristika
•  Okraje tampónov sú razením zhutnené, tampóny majú tvar vankúšika  

a dobrú súdržnosť.
•  Neprašné, majú stály tvar, mechanicky odolné.
•  Nesterilný.

Použitie
•  Na očistenie pokožky pred injekciami a infúziami.
•  Ako absorpčný vankúšik pri malých zraneniach.
•  Na lokálnu dezinfekciu pred menšími chirurgickými zákrokmi.
•  Pri laboratórnych prácach.

Technická špecifikácia
Vysokobielená obväzová buničina.

vata buničitá delená,  
kotúč à 500 ks

veľkosť číslo  
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Pur-Zellin 40 × 50 mm 143 223 A26586 bal. à 1 kotúč 16 bal.

Späť na Obsah
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Peha-fix®
Superelastické fixačné ovínadlo z mäkkej tkaniny

Charakteristika
•  Možno aplikovať bez opakovaného obtočenia, rýchlo a jednoducho  

na všetky časti tela.
•  Zachováva si elasticitu aj pri dlhšom používaní.
•  Spoľahlivo sedí, nesťahuje, nenarúša krvný obeh a nebráni v pohybe kĺbov.
•  Vďaka voľnej štruktúre je ovínadlo ľahké a priedušné.
•  Nesterilné.

Použitie
Na fixačné obväzy všetkého druhu, najmä v oblasti kĺbov a na kónických 
a oblých častiach tela.

Technická špecifikácia
Viskóza, polyamid.

Produkty prvej pomoci od HARTMANNU  
ste si zvolili za jednotku v pomere ceny a kvality.
Ďakujeme.

fixačné ovínadlo, dĺžka  
v napnutom stave 4 m

šírka číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Peha-fix
jednotlivo balené

4 cm 303 085 A21920 bal. à 1 ks 20/160 ks
6 cm 303 086 A21921 bal. à 1 ks 20/200 ks
8 cm 303 087 A21922 bal. à 1 ks 20/200 ks

10 cm 303 088 A21923 bal. à 1 ks 20/120 ks
12 cm 303 089 A21924 bal. à 1 ks 20/80 ks

Peha-fix
voľne v škatuliach  
po 20 ks

4 cm 303 090 A21925 bal. à 20 ks 8 bal.
6 cm 303 091 A21926 bal. à 20 ks 10 bal.
8 cm 303 092 A21927 bal. à 20 ks 10 bal.

10 cm 303 093 A21928 bal. à 20 ks 6 bal.
12 cm 303 094 A21929 bal. à 20 ks 4 bal.

Peha-fix
nemocničné balenie  
po 100 ks

6 cm 303 096 A21946 bal. à 100 ks 8 bal.
8 cm 303 097 A21947 bal. à 100 ks 6 bal.

10 cm 303 098 A21948 bal. à 100 ks 4 bal.
12 cm 303 099 A59148 bal. à 100 ks 4 bal.
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Ovínadlá hydrofilné
Pletené ovínadlá vhodné na fixáciu krytia rán

Ovínadlo hydrofilné
Charakteristika
•  Široká škála veľkostí, možno použiť na všetky časti tela.
• Sterilná a nesterilná verzia.

Použitie
Vhodné na fixáciu krytia rany.

Technická špecifikácia
100 % viskózová striž.

Ovínadlo hydrofilné – škrobené
Charakteristika
Po namočení zvláčnie a po zaschnutí zľahka fixuje postihnuté miesto.

Technická špecifikácia
Základné hydrofilné ovínadlo je napustené škrobovým doplnkom,  
67 % bavlna, 33 % viskózová striž (je pletené).

Typy produktu
Ovínadlo hydrofilné
Ovínadlo hydrofilné – škrobené

šírka číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Ovínadlo hydrofilné
sterilné, dĺžka 5 m,  
pletené, balené po 
10 ks

6 cm 300 406 A21863 bal. à 1 ks 700 ks
8 cm 300 408 A21864 bal. à 1 ks 560 ks

10 cm 300 410 A21865 bal. à 1 ks 460 ks
12 cm 300 412 A21866 bal. à 1 ks 420 ks

Ovínadlo hydrofilné 
nesterilné, dĺžka 5 m,  
pletené, balené po 
10 ks

6 cm 300 206 A21867 bal. à 1 ks 660 ks
8 cm 300 208 A21868 bal. à 1 ks 500 ks

10 cm 300 210 A21869 bal. à 1 ks 450 ks
12 cm 300 212 A21870 bal. à 1 ks 470 ks
14 cm 300 214 A21871 bal. à 1 ks 400 ks

šírka číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Ovínadlo hydrofilné
dĺžka 10 m, pletené,  
balené po 10 ks

8 cm 300 308 A21872 bal. à 1 ks 360 ks
12 cm 300 312 A21873 bal. à 1 ks 240 ks
14 cm 300 314 A21874 bal. à 1 ks 220 ks
16 cm 300 316 A21875 bal. à 1 ks 180 ks
20 cm 300 320 A21876 bal. à 1 ks 150 ks

Ovínadlo hydrofilné 
škrobené 
dĺžka 5 m, pletené,  
balené 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

Ovínadlo hydrofilné  
škrobené
dĺžka 10 m, pletené,  
balené 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

Obväzové svorky –  
biele

939 620 bal. à 50 
ks

60 bal.

Obväzové svorky –  
farba pleti

939 621 bal. à 50 
ks

60 bal.

Produkty prvej pomoci od HARTMANNU  
ste si zvolili za jednotku v pomere ceny a kvality.
Ďakujeme.
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Ovínadlo hydrofilné elastické sterilné
Superelastické fixačné ovínadlo z mäkkej tkaniny

Charakteristika
•  Možno aplikovať na všetky časti tela.
•  Zachováva si elasticitu aj pri dlhšom používaní.
•  Spoľahlivo sedí, nesťahuje, nenarúša krvný obeh a nebráni v pohybe kĺbov.
•  Vďaka voľnej štruktúre je ovínadlo ľahké a priedušné.
•  Sterilné.

Použitie
Na fixačné obväzy všetkého druhu, najmä v oblasti kĺbov a na kónických 
a oblých častiach tela.

Technická špecifikácia
Viskóza, polyamid.

šírka číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Ovínadlo hydrofilné elastické 
sterilné, dĺžka 4 m  
v napnutom stave, balené 
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

Produkty prvej pomoci od HARTMANNU  
ste si zvolili za jednotku v pomere ceny a kvality.
Ďakujeme.

Späť na Obsah
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Peha-haft®
Elastické fixačné ovínadlo s dvojnásobným kohéznym efektom

Charakteristika
• Neuvoľňuje sa, neposúva sa.
•  Nie je potrebné konečné upevnenie, priľne samo na seba, nelepí sa  

na pokožku, vlasy ani odev.
• Veľmi dobrá priedušnosť, dobrá absorpčná schopnosť.
•  Pri použití netreba jednotlivé obtáčky prekrývať, obväz sedí pevne,  

bez záhybov, neškrtí, neobmedzuje pohyb kĺbov.
• Vďaka priľnavosti veľmi malá spotreba.
• Nesterilné.
•  Neobsahuje latex.

Použitie
•  Na fixačné obväzy všetkého druhu, predovšetkým na kĺboch a oblých  

alebo kónických častiach tela.
•  Na upevnenie materiálov s výstelkou, kanýl a pod.
•  Na podporné a kompresívne obväzy.

Technická špecifikácia
Krepová štruktúra a mikrobodová impregnácia vytvárajúca kohézny efekt.

Typy produktu
Peha-haft – biela farba.
Peha-haft Color – červená a modrá farba.

kohézne elastické  
fixačné ovínadlo

šírka číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Peha-haft
dĺžka 4 m 
v napnutom stave

4 cm 932 421 bal. à 1 ks 140 ks
6 cm 932 423 bal. à 1 ks 140 ks
8 cm 932 424 bal. à 1 ks 140 ks

10 cm 932 425 bal. à 1 ks 140 ks
12 cm 932 426 bal. à 1 ks 140 ks

Peha-haft
kotúč, dĺžka 20 m  
v napnutom stave

6 cm 932 433 bal. à 1 kotúč 24 ks
8 cm 932 434 bal. à 1 kotúč 24 ks

10 cm 932 435 bal. à 1 kotúč 24 ks
12 cm 932 436 bal. à 1 kotúč 24 ks

Peha-haft Color 
červené, 20 m  
v napnutom stave

6 cm 932 453 bal. à 1 ks 24 ks
8 cm 932 454 bal. à 1 ks 24 ks

10 cm 932 455 bal. à 1 ks 24 ks
Peha-haft Color 
modré, 20 m  
v napnutom stave

6 cm 932 456 bal. à 1 ks 24 ks
8 cm 932 457 bal. à 1 ks 24 ks

10 cm 932 458 bal. à 1 ks 24 ks

Produkty prvej pomoci od HARTMANNU  
ste si zvolili za jednotku v pomere ceny a kvality.
Ďakujeme.
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Stülpa®
Bezšvový pletený hadicový obväz na univerzálne použitie

Charakteristika
•  Vysokoelastický priečne i pozdĺžne.
•  Prispôsobuje sa tvaru tela – neškrtí, netvorí záhyby, neobmedzuje  

pohyb kĺbov.
•  Prepúšťa vzduch.

Použitie
•  Ako fixačné obväzy všetkých druhov.
•  Ako spevňujúci obväz.
•  Ako podvleky a návleky zinkoglejových a sadrových obväzov.
•  Na obalenie dláh a vatových inlejí.

Technická špecifikácia
Viskóza, bavlna.

veľ. 0 R = detské prsty a prsty na nohe
veľ. 1 R = prsty 
veľ. 2 R = ruky a detské dolné končatiny
veľ. 3 R =  dolné končatiny, detská hlava 

a podpazušie
veľ. 4 R =  hlava, dolné končatiny 

a podpazušie, masky na tvár
veľ. 5 R =  detský trup, hlava, stehno 

a podpazušie, napínacie 
obväzy

veľ. 6 R = detský trup a stehno
veľ. 7 R =  nadmerný trup a stehno, 

Dessaultove obväzy
veľ. 8 R = trup, Dessaultove obväzy

hadicový obväz veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Stülpa
kotúč 15 m

veľ. 0 R 1,5 cm 427 110 1 kotúč 33 ks
veľ. 1 R 2,5 cm 427 111 1 kotúč 27 ks
veľ. 2 R 6 cm 427 112 1 kotúč 12 ks
veľ. 3 R 8 cm 427 113 1 kotúč 9 ks
veľ. 4 R 10 cm 427 114 1 kotúč 17 ks
veľ. 5 R 12 cm 427 115 1 kotúč 6 ks

Stülpa
kotúč 6 m

veľ. 6 R 15 cm 427 146 1 kotúč 4 ks
veľ. 7 R 21 cm 427 147 1 kotúč 6 ks
veľ. 8 R 24 cm 427 148 1 kotúč 6 ks

Stülpa
hotové obväzy,  
jednotlivo balené

veľ. 4 10 cm × 1 m 427 214 1 ks 250 ks
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Pruban®
Vysokoelastický sieťový obväz

Charakteristika
•  Vysokoelastický obväz so širokými okami určený na rýchlu fixáciu krytia rán 

na ktoromkoľvek mieste tela.
•  Pevné fixovanie rán pri všetkých pohyboch, prispôsobuje sa tvaru tela – 

neškrtí, netvorí záhyby, nevyťahuje sa.
•  Pri výmene krytia sa nemusí obväz odstraňovať.
•  Pokožka ho dobre znáša.

Použitie
Na fixačné obväzy všetkých druhov a veľkostí, na fixáciu podložného materiálu 
na miestach ohrozených dekubitmi.

Technická špecifikácia
Bavlna, polyamid.

veľ. 1 = jednotlivé prsty 
veľ. 2 = jeden a viac prstov 
veľ. 3 = zápästie, chodidlo, členok
veľ. 4 = lakeť, koleno, členok
veľ. 5 = lakeť, koleno
veľ. 6 = lakeť, koleno

veľ. 7 = rameno, hlava
veľ. 8 = rameno, hlava
veľ. 9 = hrudník, stehno
veľ. 10 = hrudník, stehno
veľ. 12 = objemnejší trup
veľ. 14 = nadmerný trup

pružný hadicový 
sieťový obväz

veľkosť číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Pruban veľ. 1 10 mm 427 301 bal. à 20 m 130 bal.
427 331 A41509 ks à 1 m 750 ks

veľ. 2 15 mm 427 302 bal. à 20 m 100 bal.
427 332 A21856 ks à 1 m 600 ks

veľ. 3 20 mm 427 303 bal. à 20 m 90 bal.
427 333 ks à 1 m 420 ks

veľ. 4 30 mm 427 304 bal. à 20 m 50 bal.
427 334 ks à 1 m 300 ks

veľ. 5 40 mm 427 305 bal. à 20 m 40 bal.
427 335 A21878 ks à 1 m 240 ks

veľ. 6 60 mm 427 306 bal. à 20 m 26 bal.
427 336 A21880 ks à 1 m 180 ks

veľ. 7 70 mm 427 307 bal. à 20 m 23 bal.
427 337 ks à 1 m 150 ks

pružný hadicový 
sieťový obväz

veľkosť číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

veľ. 8  80 mm 427 308 bal. à 20 m 20 bal.
427 338 ks à 1 m 150 ks

veľ. 9 90 mm 427 309 bal. à 20 m 18 bal.
427 339 A50202 ks à 1 m 120 ks

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

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

Charakteristika
•  Coverflex® fast je bezšvový, kruhovo pletený hadicový obväz.
•  Coverflex® fast je nesterilný trvalo elastický hadicový obväz na použitie  

na ľudskej koži.
•  Je na jednorazové použitie.

Použitie
Coverflex® fast môže byť použitý laikmi aj zdravotníckym personálom
•  ako druhotné fixačné krytie v kombinácii s primárnym krytím v liečbe 

akútnych aj chronických rán.
 
Pod dozorom zdravotníckeho personálu
•  ako vlhké krytie v dermatológii, ak ide o krátkodobú liečbu (< 30 dní) v akútnej 

fáze atopického ekzému špeciálnou vlhkou a mastnou terapiou aplikované 
v kombinácii s roztokmi, masťami a krémami.

•  ako suché krytie v dermatológii na dlhodobú liečbu chronickej fázy 
atopického ekzému s externou aplikáciou v kombinácii s masťami, krémami, 
púdrom, tinktúrou/mliekom, pastou.

•  ako vnútorná vrstva na dlhodobú prevenciu kožného podráždenia aplikovanú 
v kombinácii s tlakovými, zinkovými, podpornými, sadrovými, lepiacimi 
a kohéznymi obväzmi.

Technická špecifikácia
Viskóza, polyamid, polyuretán.

veľ. 1 – končatiny malé
veľ. 2 – končatiny stredné
veľ. 3 – končatiny veľké
veľ. 4 –  končatiny veľmi veľké, hrudník 

malý, hlava
veľ. 5 – hrudník

hadicový 
obväz trvalo 
elastický

farebný  
kód

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Coverflex 
fast

veľ. 1 červená 3,5 cm × 10 m 931 025 bal. à 1 ks 81 bal.
veľ. 2 zelená 5 cm × 10 m 931 026 bal. à 1 ks 54 bal.
veľ. 3 modrá 7,5 cm × 10 m 931 027 bal. à 1 ks 36 bal.
veľ. 4 žltá 10,7 cm × 10 m 931 028 bal. à 1 ks 27 bal.
veľ. 5 béžová 17,5 cm × 10 m 931 029 bal. à 1 ks 18 bal.
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Coverflex® grip
Elastický hadicový obväz

Charakteristika
Coverflex® Grip je elastický hadicový obväz zaručujúci vypnutie  
a stabilné usadenie a rovnomerne silný tlak, ktorý nepovoľuje.

Použitie
•  Hadicový kompresný obväz je určený na použitie lekárskymi pracovníkmi či 

pacientami na druhotnú fixáciu 
– ako ochrana pod dlahou, 
– ako podpora pre kĺby a väzy.

•  Kompresný efekt výrobku je vďaka materiálu a dizajnu výrobku,  
ale nejde o výrobok určený na kompresnú terapiu.

Technická špecifikácia
Bavlna, elastan, polyamid.

veľ. B = malá ruka, noha a rameno
veľ. C =  stredne veľká ruka, rameno, 

noha a predkolenie
veľ. D =  veľká ruka, rameno, noha 

a predkolenie
veľ. E =  predkolenie, veľké rameno 

a malé stehno
veľ. F = predkolenie a stehno
veľ. G = veľké stehno
veľ. L = veľký trup
veľ. M = mohutný trup

veľkosť šírka číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná 
jednotka

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

veľ. M 36 cm × 10 m 931 075 bal. à 1 kotúč 6 bal.
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Verba®
Pooperačný podporný pás s plošným rozdelením tlaku

Charakteristika
•  Pozdĺžna elasticita a priečna stabilita bandáže zaručujú rovnomerné plošné 

rozdelenie tlaku, ktoré ani pri silnej kompresii neobmedzuje dýchanie 
pacienta.

•  Možno jednoducho priložiť, uzáver na suchý zips uľahčuje výmenu obväzu.
•  Plochy suchého zipsu umožňujú pri všetkých veľkostiach bandáže nastavenie 

až o 10 cm.
•  Priedušnosť.
•  Možno prať v práčke i vyvárať pri 95 °C.

Použitie
•  Na ošetrenie po hrudných a brušných operáciách, na odľahčenie rán, na 

zabránenie dehiscencie rán a na rýchlu mobilizáciu pacienta.
•  Ako ochranný obväz pri traumách hrudníka, napr. pomliaždení hrudného koša 

a zlomeninách rebier.
•  Na korekciu statiky chrbtice pri koreňovej neuralgii a posunutí medzistavcovej 

platničky.
•  Pri diastáze po tehotenstve.

pooperačný  
podporný pás

veľkosť šírka číslo 
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
jednotka

Verba veľ. 1 65 – 75 cm 932 531 bal. à 1 ks 15 ks
veľ. 2 75 – 85 cm 932 532 bal. à 1 ks 15 ks
veľ. 3 85 – 95 cm 932 533 bal. à 1 ks 15 ks
veľ. 4 95 – 105 cm 932 534 bal. à 1 ks 15 ks
veľ. 5 105 – 115 cm 932 535 bal. à 1 ks 15 ks
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Idealflex®
Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo

Charakteristika
•  Je charakteristické nízkou ťažnosťou, ktorá spôsobuje tuhú kompresiu 

s vysokým pracovným a nízkym pokojovým ťahom.
•  Ovínadlo je mäkké, priedušné, pri nosení sa nevyťahuje.
•  Možno priložiť i na kónické časti tela, bezpečne sedí.
•  Možno prať pri teplotách do 60 °C.

Použitie
Ako podporný a odľahčovací obväz pri poškodení pohybového aparátu aj ako 
športová bandáž, tiež ako kompresívny obväz na rany a na pripevnenie dláh.

Technická špecifikácia
Polyester, bavlna, viskóza.

Typy produktu
Idealflex
Idealflex Universal

elastické krátkoťažné 
ovínadlo

veľkosť číslo  
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Idealflex 
balené jednotlivo

6 cm × 5 m 931 290 bal. à 1 ks 10/80 ks
8 cm × 5 m 931 291 A21060 bal. à 1 ks 10/60 ks

10 cm × 5 m 931 292 A22307 bal. à 1 ks 10/50 ks
12 cm × 5 m 931 293 A22308 bal. à 1 ks 10/40 ks
15 cm × 5 m 931 294 bal. à 1 ks 10/30 ks
20 cm × 5 m 931 295 bal. à 1 ks 10/20 ks

Idealflex 
voľne v škatuliach

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
Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo s kohéznym efektom

Charakteristika
• Pružné aj po opakovanom nosení.
• Otvorená štruktúra tkaniny zabezpečuje vysokú priedušnosť.
• Bavlnené vlákna pohlcujú vlhkosť kože.
•  Možno sterilizovať a je odolné proti ožiareniu, dá sa prať aj ručne.

Použitie
•  Na stredne silnú kompresiu.
•  Na profylaxiu a doliečenie žilového ochorenia.
•  Ako podporný a odľahčovací obväz pri poškodení pohybového aparátu  

aj ako športová bandáž.
•  Ako kompresívny obväz na rany a na pripevnenie dláh.

Technická špecifikácia
Bavlna, polyamidové a elastanové vlákna.
Obojstranná mikrobodová impregnácia.

elastické krátkoťažné 
ovínadlo

veľkosť číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Idealast-haft latex free  
dĺžka 4 m v napnutom  
stave, jednotlivo  
v skladačkách 

6 cm × 4 m 931 110 bal. à 1 ks 40 ks
8 cm × 4 m 931 111 A22147 bal. à 1 ks 40 ks

10 cm × 4 m 931 112 A22148 bal. à 1 ks 40 ks
12 cm × 4 m 931 113 A22149 bal. à 1 ks 40 ks

Idealast-haft latex free  
dĺžka 10 m v napnutom 
stave

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
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Idealast®-haft Color latex free
Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo s kohéznym efektom

Charakteristika
•  Jednotlivé vrstvy dobre držia spolu bez toho, že by sa zlepovali s pokožkou, 

ochlpením alebo oblečením.
• Vysoká priepustnosť vzduchu.
• Bavlnené vlákna pohlcujú vlhkosť kože.
• Je sterilizovateľné, a to aj ožarovaním, dá sa 1 až 2× vyprať ručne.
• K dispozícii v modrej a červenej farbe.

Použitie
•  Na stredne silnú kompresiu.
•  Ako podporný a odľahčovací obväz pri poškodeniach pohybového aparátu 

a tiež ako športová bandáž.
•  Ako sekundárny obväz na rany a na fixáciu dláh.
•  Tiež ako ochrana obväzov.

Technická špecifikácia
Bavlna, obojstranne mikrobodovo impregnované.

veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Idealast-haft Color latex free 
farba modrá, balené  
jednotlivo v škatuľkách

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 
farba červená, balené  
jednotlivo v škatuľkách

4 cm × 4 m 931 095 bal. à 1 ks 70 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 kartónoch
(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®
Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo

Charakteristika
•  Pevná tkanina vytvára veľmi silnú kompresiu s vysokým pracovným a nízkym 

pokojovým tlakom.
•  Dobre sa prispôsobuje zmenám objemu dolnej končatiny pri redukcii opuchu.
•  Môže sa používať 3 dni, s výnimkou akútneho štádia.
•  Dobrá priedušnosť, dá sa vyvárať a sterilizovať.
•  K dispozícii v dvojitom i jednoduchom balení.

Použitie
Na veľmi silnú kompresiu pri ochorení žilového a lymfatického systému,  
na liečbu ulcus cruris a posttrombotického syndrómu.

Technická špecifikácia
Bavlna.

elastické krátkoťažné 
ovínadlo

veľkosť číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Pütter-Verband 10 cm × 5 m 931 795 A22144 bal. à 2 ks 18 vrecúšok
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Idealtex
Elastické dlhoťažné ovínadlo

Charakteristika
•  Elastické dlhoťažné ovínadlo vytvára ľahkú a strednú kompresiu s nízkym 

pracovným a vysokým pokojovým tlakom.
•  Vytvára rovnomerný trvalý tlak, ktorý pôsobí iba na povrchové žily.
•  Nevytvára rytmické striedanie tlaku.
•  Dobre sa prispôsobuje tvaru končatiny.

Použitie
•  Ako podporný obväz pohybového systému a na doliečenie ochorení  

žilového systému.
•  Používa sa len u mobilných pacientov a na zosilnenie tlaku cez deň;  

v noci alebo pri dlhšom odpočinku treba sňať.

Technická špecifikácia
Viskóza, polyuretán, bez latexu.

elastické dlhoťažné 
ovínadlo

veľkosť číslo  
výrobku 

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Idealtex 8 cm × 5 m 931 061 A21900 bal. à 1 ks 250 ks
10 cm × 5 m 931 062 A21901 bal. à 1 ks 210 ks
12 cm × 5 m 931 063 A21902 bal. à 1 ks 150 ks
14 cm × 5 m 931 064 A21903 bal. à 1 ks 140 ks
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Varolast® Plus
Zinkoglejové ovínadlo na okamžité použitie

Charakteristika
•  Pozdĺžne a priečne elastické zinkoglejové ovínadlo na okamžité použitie.
•  Vďaka dvojsmernej pružnosti možno jednotlivé obtáčky ovíjať pod 

rovnomerným tlakom, čím sa uľahčuje priloženie ovínadla a znižuje riziko 
tvorby „vreciek“ alebo zaškrtených miest.

•  Hotový obväz z Varolastu je polotuhý trvalý obväz.

Použitie
•  Ako trvalý tlakový obväz pri: 

– subakútnych trombózach a v období po trombóze, 
– flebitídach hĺbkových a povrchových žíl, 
– ulcus cruris a dermatózach s venóznou stázou.

•  Ako podporný obväz vo všeobecnej ortopédii a v ortopedickej rehabilitácii.

Zloženie
Bavlna, polyamid, zinková pasta.

ovínadlo zinkoglejové,  
zatavené jednotlivo

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Varolast Plus 8 cm × 5 m 931 582 bal. à 1 ks 16 ks
10 cm × 7 m 931 583 bal. à 1 ks 20 ks

10 cm × 10 m 931 585 bal. à 1 ks 20 ks
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Rolta®
Výstelkové ovínadlo

Charakteristika
•  Prepúšťa vzduch a sekréty.
•  Pôsobí na vyrovnanie teplotných rozdielov.
• Odvádza vlhkosť, a tým bráni vzniku otlakov a stvrdnutých miest.

Použitie
Podkladová výplň na ochranu kĺbov pri sadrovacích technikách  
a kompresívnej terapii.

Technická špecifikácia
Syntetická vata zo zvlnených nesavých polyesterových vlákien.

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná  
jednotka

Rolta-soft
nesterilné,  
jednotlivo 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.
10 cm × 3 m 932 045 bal. à 6 ks 1 bal.

6 cm × 3 m 932 043 bal. à 6 ks 1 bal.
15 cm × 3 m 932 047 bal. à 2 ks 1 bal.
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Safix® plus
Sadrový rýchloobväz

Charakteristika
•  Sadrový rýchloobväz s krémovitou konzistenciou a pórovitou štruktúrou.
• Čas namáčania 4 – 5 sekúnd, teplota vody 20 °C.
• Modelácia 2 – 3 minúty.
• Čas tuhnutia približne 5 minút, opatrná záťaž už po 30 minútach.
• Vďaka pórovitej štruktúre sa obväz rýchlo a rovnomerne premočí.
•  Nános sadry zabezpečuje pevnosť a odolnosť proti zlomeniu – nízka 

spotreba.
•  Kvalitný nosný materiál – nedochádza k strate sadry.

Použitie
•  Na strednú až extrémne silnú stabilizáciu.
•  Ako cirkulárna sadra, vhodná na primárnu i dodatočnú stabilizáciu.

Zloženie
Kvalitná gáza a prírodný sadrovec.

Typy produktu 
Safix plus 
Safix plus Longety – slúžia ako dlahy zabezpečujúce väčšiu pevnosť 
pripevnením zvrchu na sadrový rýchloobväz.

veľkosť číslo výrobku fakturačná 
jednotka 

prepravná  
jednotka

Safix plus  
sadrové obväzy  
(zatavené v balení  
po dvoch)

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  
štyri vrstvy, dĺžka 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
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Omniplast®
Klasická textilná náplasť

Charakteristika
•  Syntetické kaučukové lepidlo zaručuje dobrú znášanlivosť s pokožkou 

a spoľahlivo drží.
•  Prúžkový nános lepidla zabezpečuje vysokú priedušnosť náplasti.
•  Vrúbkovaný okraj umožňuje čisté odstránenie z rany a zabraňuje 

rozstrapkaniu tkaniny.
•  Na ochranu pred vonkajšou vlhkosťou je náplasť hydrofóbne impregnovaná.
•  Náplasť sa dá priečne aj pozdĺžne ľahko odtrhnúť.

Použitie
Na fixáciu obväzov všetkých druhov, na upevnenie sond, kanýl a pod. 
u pacientov s normálnou citlivosťou kože. Pri použití dbajte na to, aby pokožka 
bola čistá a suchá.

Technická špecifikácia
Klasická fixačná náplasť z textilnej tkaniny vo farbe kože so syntetickým 
kaučukovým lepidlom naneseným v prúžkoch.
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klasická náplasť  
na cievke

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
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
10 cm × 5 m 900 535 bal. à 6 ks 14 bal.

Omniplast  
nemocničné balenie

1,25 cm × 9,2 m 900 427 bal. à 20 ks 12 bal.
2,5 cm × 9,2 m 900 428 bal. à 20 ks 12 bal.

5 cm × 9,2 m 900 429 bal. à 10 ks 12 bal.
10 cm × 10 m 900 447 bal. à 5 ks 12 bal.
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Omnipor®
Hypoalergénna fixačná náplasť z bieleho netkaného textilu

Charakteristika
•  Nosný netkaný textil prepúšťa vzduch a vodné pary, pokožka dýcha  

a nepotí sa.
•  Ideálna pre pacientov s veľmi citlivou kožou. Aj pri dlhodobej a veľkoplošnej 

fixácii obväzu nedochádza k macerácii.
•  Na ochranu rany pred vonkajšou vlhkosťou je Omnipor hydrofóbne 

impregnovaný.
•  Náplasť sa dá priečne aj pozdĺžne ľahko odtrhnúť.
•  Neabsorbuje röntgenové žiarenie.

Použitie
 Na prekrytie a fixáciu obväzov u pacientov s veľmi citlivou pokožkou, 
predovšetkým pri dlhodobých obväzoch a na upevnenie meracích prístrojov, 
sond a pod. na citlivých častiach tela.

Technická špecifikácia
Biely netkaný textil so syntetickým kaučukovým lepidlom naneseným 
v prúžkoch.

hypoalergénna náplasť  
z netkaného textilu na cievke

veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
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 
nemocničné balenie

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
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Omnifilm®
Hypoalergénna fixačná náplasť z poréznej transparentnej fólie

Charakteristika
•  Vhodná aj pre pacientov s citlivou pokožkou.
•  Prepúšťa vzduch a vodné pary.
•  Je transparentná, a preto mimoriadne vhodná na fixáciu kanýl a hadičiek, kde 

je umožnená stála vizuálna kontrola.
•  Náplasť sa dá priečne aj pozdĺžne ľahko odtrhnúť.
•  Neabsorbuje röntgenové žiarenie.

Použitie
Vďaka transparentnosti je vhodná na fixáciu obväzov každého druhu, na 
transparentné upevnenie kanýl, sond, katétrov a pod., pretože umožňuje stálu 
kontrolu stavu tekutiny.

Technická špecifikácia
Transparentný porézny materiál s polyakrylátovým lepidlom.
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hypoalergénna fixačná náplasť  
z poréznej fólie, na cievke

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

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

5 cm × 5 m 900 435 bal. à 1 ks 10/120 ks
Omnifilm
nemocničné balenie

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
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Omnisilk®
Hypoalergénna náplasť z bieleho hodvábu

Charakteristika
•  Je hydrofóbne impregnovaná na ochranu pred vonkajšou vlhkosťou.
•  Dobre prepúšťa vzduch a vodné pary.
•  Zúbkovaný okraj možno ľahko odtrhnúť, pričom sa nenaruší pevnosť  

náplasti v ťahu.
•  Neabsorbuje röntgenové žiarenie.

Použitie
Na šetrnú fixáciu obväzov každého druhu, na upevnenie sond, kanýl, katétrov 
a pod. u pacientov s citlivou pokožkou.

Technická špecifikácia
Biely umelý hodváb so syntetickým kaučukovým lepidlom naneseným 
v prúžkoch.

hypoalergénna náplasť  
z bieleho hodvábu, na cievke

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
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  
nemocničné balenie

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
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Omnifix® Elastic
Fixačná náplasť z netkaného textilu

Charakteristika
•  Poskytuje možnosť komfortnej a celoplošnej fixácie obväzu tak pacientovi, 

ako aj zdravotníckemu personálu.
•  Je mimoriadne mäkká a jemná, prepúšťa vzduch a vodné pary.
•  Hypoalergénne lepidlo, ktoré znášajú aj pacienti s precitlivenou pokožkou 

a s dispozíciou na alergie.
•  Neabsorbuje röntgenové žiarenie, a preto sa nemusí pri röntgenologických 

vyšetreniach odstraňovať.
•  V prípade potreby sa dá sterilizovať žiarením.
•  Jednoduchá manipulácia: meradlo, vytlačené na krycom papieri, uľahčuje 

presné odstrihnutie; vlisovaný vlnovitý rez pomáha pri stiahnutí krycieho 
papiera.

Použitie
•  Na celoplošné prekrytie a fixáciu obväzov vo všetkých odboroch medicíny.
•  Náplasť je ideálna na fixáciu obväzov v oblasti kĺbov, oblých a kónických častí 

tela a takisto na upevnenie meracích prístrojov, sond, katétrov atď.

Technická špecifikácia
Netkaný textil so syntetickým kaučukovým lepidlom naneseným v prúžkoch.

Typy produktu
Omnifix Elastic
Omnifix E
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fixačná náplasť  
z netkaného textilu

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Omnifix Elastic  
s meradlom na krycom 
papieri

5 cm × 10 m 900 602 bal. à 1 ks 63 ks
10 cm × 10 m 900 603 bal. à 1 ks 36 ks
15 cm × 10 m 900 604 bal. à 1 ks 24 ks
20 cm × 10 m 900 605 bal. à 1 ks 18 ks

10 cm × 2 m 900 601 bal. à 1 ks 64 ks
Omnifix E  
fixačná náplasť z netkaného 
textilu

5 cm × 10 m 900 649 bal. à 1 ks 60 ks
10 cm × 10 m 900 650 bal. à 1 ks 32 ks
15 cm × 10 m 900 651 bal. à 1 ks 20 ks
20 cm × 10 m 900 652 bal. à 1 ks 16 ks
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Omnistrip®
Prúžky na stiahnutie rany

Charakteristika
•  Zaoblené okraje, ktoré spoľahlivo držia bez nepríjemného zhrňovania.
•  Výborná priľnavosť zaručuje bezpečnú fixáciu okrajov rany, prúžky sa dajú 

bezbolestne odstrániť.
•  Prepúšťajú vzduch a vodné pary.
•  Špecifická mikroelasticita netkanej textílie zaručuje, že prúžky dokonale  

držia aj pri zaťažení.
•  Vyrábajú sa v rôznych rozmeroch.

Použitie
•  Na stiahnutie menších a primárne sa uzavierajúcich rán.
•  Na pooperačné jazvy.
•  Môžu byť použité ako opora čerstvo zašitých rán.

Technická špecifikácia
Netkaný textil vo farbe kože, na ktorý je navrstvené polyakrylátové lepidlo.

* Obsah jedného peel-balenia.

prúžky na stiahnutie 
rany

veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
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.
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Omnitape®
Tejpovacia fixačná páska

Charakteristika
•  Neelastická, silno lepiaca náplasťová páska.
•  Vysoká pevnosť v ťahu zároveň s možnosťou ľahkého odtrhávania pásky 

v pozdĺžnom i priečnom smere.

Použitie
Spevnenie kĺbov, šliach a svalov.

Technická špecifikácia
Bavlna, jednostranne potiahnutá kaučukovým lepidlom s obsahom oxidu 
zinočnatého.
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tejpovacia fixačná 
páska

veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
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
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Cosmopor® E
Krytie na rany s lepiacou plochou na obvode

Charakteristika
•  Bezpečná ochrana rán, dobrá absorpcia, prepúšťa vzduch a vodné pary.
•  Povrchová vrstva absorpčného vankúšika spoľahlivo zabraňuje  

zlepeniu s ranou.
•  Zaoblené rohy zamedzujú zhrnutiu netkaného textilu aj  

pri dlhodobejšej aplikácii.
• Široká lepiaca plocha umožňuje ľahkú aplikáciu obväzu.
• Sterilné.

Použitie
•  Na pooperačné ošetrovanie rán, na sterilné ošetrenie – napr. v rámci  

prvej pomoci.

Technická špecifikácia
Vankúšik z absorpčnej viskózy zabalenej v nepriľnavej pórovitej vrstve.  
Nosný materiál z netkaného textilu s hypoalergénnym lepidlom.

obväz na rany, sterilný,  
zatavený jednotlivo

veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Cosmopor E 7,2 × 5 cm 900 870 bal. à 50 ks 20 bal.
10 × 6 cm 900 871 bal. à 25 ks 27 bal.
15 × 6 cm 900 872 bal. à 25 ks 18 bal.
10 × 8 cm 900 873 bal. à 25 ks 22 bal.
15 × 8 cm 900 874 bal. à 25 ks 14 bal.
20 × 8 cm 900 875 bal. à 25 ks 12 bal.

20 × 10 cm 900 876 bal. à 25 ks 12 bal.
25 × 10 cm 900 877 bal. à 25 ks 8 bal.
35 × 10 cm 900 878 bal. à 25 ks 8 bal.
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Cosmopor® I.V.
Obväz na fixáciu kanýl

Charakteristika
•  Zaoblené rohy zabraňujú zrolovaniu obväzu aj pri dlhšej aplikácii.
•  Široké lepiace okraje spoľahlivo obklopujú absorpčný vankúšik.
•  Prepúšťa vzduch a vodné pary.

Použitie
Na fixáciu kanýl.

Technická špecifikácia
Mäkká, pre vzduch priepustná netkaná textília so separátnym  
vankúšikom, hypoalergénne lepidlo.
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sterilný obväz  
na fixáciu kanýl

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
jednotka

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

6 × 5 cm 900 817 bal. à 100 ks 12 bal.
9 × 7 cm 900 818 bal. à 100 ks 12 bal.

12 × 10 cm 900 819 bal. à 50 ks
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Hydrofilm®
Samolepiaci transparentný obväz na rany

Charakteristika
•  Samolepiaci transparentný obväz.
•  Neprepúšťa mikroorganizmy a vodu, ale prepúšťa kyslík a vodné pary.
•  Napriek bezpečnej adhézii možno obväz bez bolesti a bez poškodenia 

novovytvoreného epitelu odstrániť.
•  Dokonalé prispôsobenie tvarom tela.
•  Priehľadnosť obväzu umožňuje kontrolu rany a kože, príp. fixáciu katétra 

alebo kanyly bez stiahnutia obväzu.
•  Sterilný.

Indikácie
Fáza epitelizácie.

Typ rany
Odreniny, tržné rany, fixácie krytia, ochrana pred sekundárnou infekciou  
a pred mechanickou iritáciou.

Výmena obväzu
Ak sa netvorí exsudát, možno ponechať 3 až 4 dni.

Technická špecifikácia
Polopriepustná, transparentná polyuretánová fólia s akrylátovým lepidlom.

sterilný samolepiaci  
transparentný obväz na rany, 
odolný proti vode

veľkosť číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Hydrofilm 6 × 7 cm 685 755 A79743 bal. à 10 ks 20 bal.
10 × 12,5 cm 685 757 A79744 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.
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Hydrofilm® Plus
Samolepiaci transparentný obväz s absorpčným vankúšikom

Charakteristika
•  Obväz je priedušný, priľnavý, hypoalergénny.
•  Neprepúšťa choroboplodné zárodky a vodu.
•  Absorpciu sekrétu vo vankúšiku možno vďaka transparentnosti lepiacej fólie 

kedykoľvek kontrolovať.
•  Zaoblené okraje zabezpečujú spoľahlivé priľnutie obväzu, chránia pred 

iritáciou a sekundárnou infekciou.
•  Vodotesný materiál uľahčuje každodennú starostlivosť o telo, dobre sa 

prispôsobuje tvarom tela.

Indikácie
Fáza epitelizácie.

Typ rany
•  Pooperačné ošetrovanie ľahko secernujúcich rán.
•  Ako ochrana pred sekundárnou infekciou.

Výmena obväzu
Možno ponechať na rane 3 až 4 dni.

Technická špecifikácia
Polopriepustná, transparentná polyuretánová fólia s akrylátovým lepidlom 
a s absorpčným vankúšikom.
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transparentný obväz  
s absorpčným vankúšikom

veľkosť číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Hydrofilm Plus 5 × 7,2 cm 685 770 bal. à 5 ks 20 bal.
9 × 10 cm 685 772 A79749 bal. à 5 ks 20 bal.

10 × 15 cm 685 774 A79750 bal. à 5 ks 20 bal.
10 × 25 cm 685 779 bal. à 25 ks 10 bal.
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Hrejivé náplasti pomáhajú preťaženému telu relaxovať a rýchlejšie sa navrátiť 
do formy. Teplo totiž podporuje prekrvenie pokožky, stimuluje krvný obeh 
a uvoľňuje napätie. Náplasti môžete strihať na požadovaný rozmer.

Cosmos® Hrejivá náplasť s kapsaicínom KLASICKÁ
• Hrejivá látka kapsaicín vo vyššej koncentrácii.
• Na intenzívne prehriatie.
• Na pokožke môže zostať až 8 hodín.
• Nie je vhodná pre deti.

Cosmos® Hrejivá náplasť s kapsaicínom JEMNÁ
• Hrejivá látka kapsaicín v nižšej koncentrácii.
• Na príjemné prehriatie.
• Na pokožke môže zostať až 8 hodín.
• Nie je vhodná pre deti.

Cosmos®
Hrejivé náplasti 

S
MIERNOU
HREJIVOSŤOU

HREJE
CHLADÍ

SO
STREDNOU
HREJIVOSŤOU

SO
SILNOU
HREJIVOSŤOU

S
MIERNOU
HREJIVOSŤOU

HREJE
CHLADÍ

SO
STREDNOU
HREJIVOSŤOU

SO
SILNOU
HREJIVOSŤOU

hrejivé náplasti veľkosť číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Cosmos Hrejivá náplasť 
s kapsaicínom KLASICKÁ

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

Cosmos Hrejivá náplasť 
s kapsaicínom JEMNÁ

12,5 × 15 cm 703 374 bal. à 1 ks 20 bal.
Produkty prvej pomoci od HARTMANNU  
ste si zvolili za jednotku v pomere ceny a kvality.
Ďakujeme.
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Náplasti s hydroaktívnym účinkom podporujú hojenie a tlmia bolesť. Pôsobia 
dlhodobo a hoja pľuzgiere, kurie oká, odreniny a popáleniny šetrnejšie 
a rýchlejšie než klasická náplasť. Hydrogélové náplasti sú vhodné na liečbu 
menších povrchových popálenín, hydrokoloidné náplasti sa používajú na 
odreniny, na prevenciu a ošetrenie pľuzgierov, drobných poranení a kurích ôk.

Cosmos® Na odreniny
Hydrokoloidný vankúšik podporuje lepšie a rýchlejšie hojenie a chráni ranu 
pred baktériami a nečistotou. Vďaka zaobleným rohom a tvarovaniu sa 
dokonale nalepuje nielen na kolená a lakte. Na rane vydrží niekoľko dní bez 
straty účinnosti.

Cosmos® Na popáleniny
Sterilné náplasti sú určené na ošetrenie povrchových popálenín a oparenín  
I. a II. stupňa a podporujú rýchlejšie hojenie. Náplasti ranu príjemne chladia, 
tlmia bolesť a urýchľujú hojenie. Pôsobia proti baktériám a nečistotám a na 
rane môžu byť až 7 dní.

Cosmos®
Hojivé náplasti na rany

O
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hojivé náplasti veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Cosmos Na odreniny 100 × 85 mm 536 023 bal. à 4 ks 12 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.

Produkty prvej pomoci od HARTMANNU  
ste si zvolili za jednotku v pomere ceny a kvality.
Ďakujeme.
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Cosmos®
Hojivé náplasti na rany s technológiou Twin-tec

Hydrokoloidné náplasti s technológiou Twin-tec zabezpečujú dvojitú ochranu 
rany. Obsahujú totiž dve vrstvy hydrokoloidov, ktoré vytvárajú na rane vlhké 
prostredie a umožňujú rýchle hojenie a úľavu od bolesti. Náplasti sú priedušné 
a vodoodolné. Lepidlo je nahradené hydrokoloidnou vrstvou, čo znižuje možné 
podráždenie pokožky.

Cosmos® Na pľuzgiere
Hydrokoloidný vankúšik zaisťuje lepšie a rýchlejšie hojenie. Tlmí bolesť, 
zmierňuje tlak pľuzgierov a chráni ranu pred infekciami a nečistotou. Náplasť 
je priehľadná a má špeciálny tvar, vďaka ktorému sa dobre prispôsobí miestu 
poranenia.

Cosmos® Na kurie oká
Náplasť uľahčuje odstránenie kurieho oka a tlmí tlak vyvolaný obuvou. 
Hydrokoloidný vankúšik zmäkčuje vrchnú vrstvu kurieho oka a umožňuje lepšie 
hojenie a regeneráciu. Náplasť má špeciálny tvar, vďaka ktorému dokonale 
priľne k pokožke a prispôsobí sa kuriemu oku.

hojivé náplasti veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Cosmos Na pľuzgiere na päte 76 × 45 mm 536 013 bal. à 5 ks 20 ks
Cosmos Na pľuzgiere XL 75 × 45 mm 536 043 bal. à 5 ks 20 ks
Cosmos Na pľuzgiere mix 3× (40 × 17 mm)

3× (55 × 19 mm) 
2× (76 × 45 mm)

536 053 bal. à 8 ks 10 ks

Cosmos Na kurie oká 40 × 17 mm 536 003 bal. à 6 ks 20 ks

Produkty prvej pomoci od HARTMANNU  
ste si zvolili za jednotku v pomere ceny a kvality.
Ďakujeme.
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Cosmos®
Tradičné náplasti na rany

Cosmos® Pružná
Elastická textilná náplasť na zranenia 
na kĺboch a prstoch. K dispozícii 
nedelená alebo delená.

Cosmos® Na šport
Náplasť pre športovcov s mäkkým 
tlmiacim vankúšikom. Je odolná 
proti vode, priedušná a neobmedzuje 
hybnosť. K dispozícii nedelená alebo 
delená.

Cosmos® Detská
Vďaka náplasti s veselými motívmi 
deti rýchlo zabudnú na svoje drobné 
zranenia. K dispozícii nedelená alebo 
delená. 

Cosmos® detská náplasť 
Mr.Wonderful 
Náplasť s atraktívnou grafikou  
v štýle Mr. Wonderful. Je odolná vode 
v praktickej veľkosti univerzálnych 
prúžkov vhodných na najbežnejšie 
typy poranení. Priedušná a nedráždi 
pokožku.

Cosmos® Pevná
Pevná textilná náplasť na spoľahlivé 
ošetrenie drobných poranení. 
K dispozícii ako nedelená (1 m ×  
6 cm a 1 m × 8 cm) alebo delená  
(6 cm × 2 cm a 8 cm × 4 cm).

Náplasti Cosmos® sme vyvinuli špeciálne na ošetrenie všetkých druhov 
drobných poranení. Dobre držia, sú priedušné, vďaka hypoalergénnemu lepidlu 
nedráždia pokožku a bezbolestne sa odstraňujú.
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tradičné náplasti veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
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 šport 6 × 10 cm 535 430 bal. à 5 ks 200 bal.
19 × 72 mm 535 431 bal. à 20 ks 200 bal.

Cosmos Detská 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×)
Cosmos detská  
náplasť Mr.Wonderful 

25 × 72 mm (8×) 535 673 bal. à 16 ks 200 bal.

Produkty prvej pomoci od HARTMANNU  
ste si zvolili za jednotku v pomere ceny a kvality.
Ďakujeme.
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Cosmos®
Tradičné náplasti na rany

Cosmos® Vodoodolná
Pružná náplasť odolná proti vlhkosti 
a vode (okrem kúpania a sprchovania). 
K dispozícii ako nedelená a delená.

Cosmos® Do vody
Priedušná náplasť, s ktorou sa môžete 
bez problémov sprchovať aj kúpať. 
K dispozícii delená.

Cosmos® Jemná
Mäkká a priľnavá náplasť na veľmi 
citlivú pokožku. K dispozícii nedelená 
alebo delená.

Cosmos® Ultra jemná
Mäkká náplasť so silikónovým lepidlom 
na extrémne citlivú a tenkú pokožku, 
akú majú deti a seniori a ľudia so 
syndrómom citlivej kože. K dispozícii 
ako nedelená a delená.

tradičné náplasti veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
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 prúžky 25 × 72 mm (12×) 535 553 bal. à 12 ks 200 bal.
Cosmos Vodoodolná 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.

Produkty prvej pomoci od HARTMANNU  
ste si zvolili za jednotku v pomere ceny a kvality.
Ďakujeme.

Späť na Obsah
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Cosmos®
Cievkové náplasti na rany

Náplasti slúžiace na fixáciu obväzov, ale aj sterilných štvorcov slúžiacich na 
prekrytie rany.

Cosmos® Cievková pevná 
Hypoalergénna priedušná fixačná náplasť z textilnej tkaniny so silnou lepiacou 
schopnosťou. Vhodná na jednoduchú a spoľahlivú fixáciu obväzov a ovínadiel. 
K dispozícii s dĺžkou 5 m a šírkou 1,25 alebo 2,5 cm.

Cosmos® Cievková jemná 
Hypoalergénna priedušná fixačná náplasť z netkaného textilu na jednoduchú 
a spoľahlivú fixáciu obväzov a ovínadiel. Je vhodná pre pacientov s citlivou 
pokožkou. K dispozícii s dĺžkou 5 m a šírkou 1,25 alebo 2,5 cm.

O
še

tro
va

ni
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rá
n

tradičné náplasti veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Cosmos Cievková 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 Cievková 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.

Produkty prvej pomoci od HARTMANNU  
ste si zvolili za jednotku v pomere ceny a kvality.
Ďakujeme.

Späť na Obsah
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Náplasti v ekonomických variantoch zaručujú nielen pohodlie a bezpečnosť, 
ale šetria aj náklady. K dispozícii v 3 verziách a vo variantoch 1 m × 6 cm  
a 1 m × 8 cm.

Cosmos®
Ekonomické náplasti

Cosmos® Klasická textilná
Pevná textilná náplasť z odolného 
materiálu na ošetrenie drobných poranení. 

Cosmos® Klasická vodoodolná
Náplasť odolná proti vlhkosti a vode 
(okrem kúpania a sprchovania).

Cosmos® Klasická z netkanej 
textílie
Náplasť z bielej netkanej textílie na 
ošetrenie drobných poranení. 

ekonomické náplasti veľkosť číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Cosmos Klasická textilná 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 vodoodolná 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 netkanej textílie 1 m × 6 cm 540 347 bal. à 1 m 90 bal.
1 m × 8 cm 540 348 bal. à 1 m 90 bal.

Produkty prvej pomoci od HARTMANNU  
ste si zvolili za jednotku v pomere ceny a kvality.
Ďakujeme.

Späť na Obsah
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DermaPlast®
Náplasti na lekársku prax

DermaPlast® soft
Náplasť z mäkkého netkaného textilu
Hypoalergénna náplasť na rany z mäkkého netkaného textilu vo farbe kože. 
Náplasť je priedušná vďaka nánosu syntetického kaučukového lepidla 
v prúžkoch, ktoré dobre znáša aj citlivá pokožka. Na ošetrenie menších 
poranení.

DermaPlast® soft injection
Nastrihané náplasti po injekcii
Jednotlivo nastrihané náplasti šetria čas pri ošetrení miesta po injekcii 
alebo odbere krvi. Vysoký komfort pri nosení je zaručený vďaka mäkkému 
a ku koži šetrnému netkanému textilu. Náplasti sú priedušné vďaka nánosu 
syntetického kaučukového lepidla v prúžkoch, ktoré dobre znáša aj citlivá 
pokožka. Perforovaná krycia fólia chráni vankúšik na rany pred znečistením až 
do okamihu aplikácie.

DermaPlast® soft spots 
Okrúhle náplasti z mäkkého netkaného textilu
Jednotlivo nastrihané okrúhle náplasti (priemer 22 mm) šetria čas pri ošetrení 
miesta po drobnom chirurgickom zákroku (napr. odstránenie materských 
znamienok alebo bradavíc). Vysoký komfort pri nosení je zaručený vďaka 
mäkkému a k pokožke šetrnému netkanému textilu. Náplasti sú priedušné 
vďaka nánosu syntetického kaučukového lepidla v prúžkoch, ktoré dobre znáša 
aj citlivá pokožka.

O
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náplasti na  
lekársku prax 

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
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.

Späť na Obsah
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DermaPlast® classic
Náplasť na rany z tuhej textilnej tkaniny
Ku koži šetrná náplasť na rany z tuhej textilnej tkaniny na spoľahlivé 
a hygienické ošetrenie menších poranení. Náplasť je priedušná 
a hypoalergénna vďaka nánosu syntetického kaučukového lepidla v prúžkoch.

DermaPlast®
Náplasti na lekársku prax

náplasti na  
lekársku prax 

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
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.

Späť na Obsah
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Cosmos® Kineziologická tejpovacia páska
Denne používaná špičkovými športovcami a terapeutmi.
•  Pružná páska na kĺby, väzy a natiahnuté a ochabnuté svaly.
•  Priedušná a vodoodolná.
•  Neobmedzuje pohyb.
•  Veľmi pohodlná pri nosení.
•  Spoľahlivo lepí.
•  Dostať ju v troch farebných variantoch
•  On-line inštruktážne videá, ako tejpovať, s profesionálmi.

Cosmos® Active
Prvá pomoc pre svaly a kĺby

O
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n

farebný kód veľkosť číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Kineziologická 
tejpovacia 
páska

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

Späť na Obsah
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Opakovane použiteľný gélový vankúšik
Na liečbu chladom i teplom.
•  Liečba chladom: akútne zápaly kĺbov a svalov, tupé poranenia,  

hematómy, poštípanie hmyzom, bolesti zubov... 
–  Schladenie v mrazničke.

•  Liečba teplom: podporuje lokálny krvný obeh, uvoľňuje napätie,  
na bolesti svalov, bolesti chrbta, menštruačné ťažkosti... 
–  Zohriatie v horúcej vode lebo v mikrovlnnej rúre.

•  S ochranným obalom na pohodlnú aplikáciu.

Cosmos® Active
Prvá pomoc pre svaly a kĺby

veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná  
jednotka

prepravná 
jednotka

Opakovane použiteľný 
gélový vankúšik

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

Späť na Obsah
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Vata Pehazell®
Buničitá, vinutá a v prírezoch

Charakteristika
•  Buničitá vata, vysokobielená.
•  Mimoriadne mäkká a absorpčná.

Použitie
•  Ako tlaková poduška pri obväzoch.
•  Ako podložka pri menších operačných zákrokoch a na rôzne hygienické účely.

O
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n

vata hmotnosť/
veľkosť 

číslo  
výrobku 

kód fakturačná  
jednotka 

prepravná 
jednotka

Pehazell Clean
vata buničitá vinutá 500 g 913 062 A21845 bal. à 1 ks 10 ks

1 000 g 913 061 A21846 bal. à 1 ks 6 ks
vata buničitá v prírezoch 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 A21848 1 bal. × 500 g 20 bal.

Späť na Obsah



Na obmedzenie rizika vzniku infekcie na operačných sálach i mimo nich slúži rad 
jednorazových zdravotníckych prostriedkov určených na operačné aj ambulantné 
zákroky.

Patria sem predovšetkým jednorazové operačné súpravy CombiSet či sterilné 
jednorazové zákrokové balíčky MediSet, ktoré vďaka svojmu zloženiu umožňujú 
skrátenie času prípravy na zákrok a zároveň účinnú ochranu pacienta aj 
zdravotníkov, a tým výrazne zvyšujú bezpečnosť v týchto oblastiach zdravotnej 
starostlivosti.

missionprevention.sk 

Náš spoločný cieľ:

Znížiť riziko infekcie
na minimum

Prevencia rizík
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Prevencia rizík
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Na obmedzenie rizika vzniku infekcie na operačných sálach i mimo nich slúži rad 
jednorazových zdravotníckych prostriedkov určených na operačné aj ambulantné 
zákroky.

Patria sem predovšetkým jednorazové operačné súpravy CombiSet či sterilné 
jednorazové zákrokové balíčky MediSet, ktoré vďaka svojmu zloženiu umožňujú 
skrátenie času prípravy na zákrok a zároveň účinnú ochranu pacienta aj 
zdravotníkov, a tým výrazne zvyšujú bezpečnosť v týchto oblastiach zdravotnej 
starostlivosti.

missionprevention.sk 

Náš spoločný cieľ:

Znížiť riziko infekcie
na minimum
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Foliodrape®
Sterilné krytie

Charakteristika
•  Sterilné krytie Foliodrape je dôležitou súčasťou účinnej profylaxie infekcií  

na operačných sálach.
•  Materiál, vyhotovenie a bezpečné použitie umožňujú spoľahlivé a jednoduché  

zakrytie pacienta a jeho okolia pri všetkých chirurgických zákrokoch.

Typy súprav
•  Súprava pre všeobecnú chirurgiu.
•  Súprava pre hrudnú a cievnu chirurgiu.
•  Súprava pre ortopédiu a traumatológiu.
•  Súprava pre gynekológiu a pôrodníctvo.
•  Súprava pre urológiu.
•  Súprava pre neurochirurgiu.
•  Súprava pre ORL.
•  Súprava pre očnú chirurgiu.
•  Súprava pre pediatriu.

Operačné súpravy je možné vyvinúť aj na zákazku podľa priania zákazníka.

Tu uvádzame len základné krytie, sme však schopní ponúknuť zákazkové riešenie.

Pr
ev

en
ci

a 
riz

ík

jednorazové operačné 
krytie

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Základná súprava 
obsah súpravy
1 ks rúško na stolík,  
dvojvrstvové

140 × 190 cm 257 160 bal. à 6 súprav 1 bal.

1 ks návlek na inštru-
mentačný stolík

80 × 145 cm

2 ks rúško, samolepiace 75 × 90 cm
1 ks rúško, samolepiace 170 × 175 cm
1 ks rúško, samolepiace 150 × 240 cm
1 ks lepiaca páska 10 × 50 cm
4 ks obrúsok 33 × 33 cm

jednorazové operačné 
krytie

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Doplnky
Návlek na inštrumentačný 
stolík

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

Návlek na inštrumentačný 
stolík, zosilnený

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

Lepiaca páska na fixáciu 
rúšok a hadičiek

10 × 50 cm 258 347 bal. à 115 ks 4 bal.
10 × 50 cm 258 348 bal. à 70× 2 ks 4 bal.

Suchý zips na fixáciu  
káblov kamier, hadičiek, 
káblov kauterov atď.

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

Zberná kabelka
jednokomorová priehľadná 28 × 30 cm 258 327 bal. à 50 ks 4 bal.
jednokomorová priehľadná 38 × 43 cm 258 322 bal. à 30 ks 4 bal.
dvojkomorová priehľadná 38 × 43 cm 258 323 bal. à 30 ks 4 bal.

Späť na Obsah
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Foliodrape® Protect
Jednorazové rúška

Charakteristika
•  Ekonomický variant na kratšie operačné výkony s nižším únikom tekutín.
•  Bezpečná ochrana pred infekciou vďaka PE vrstve.
•  Príjemný materiál s výbornou absorpčnou schopnosťou.
•  Výhodná cena.
•  Vyhovuje norme ČSN 13795.

Dvojvrstvový materiál
•  Absorpčná povrchová vrstva – netkaná textília z polypropylénu.
•  Nepriepustná vrstva – polyetylénová fólia.

V materiáli Protect ponúkame jednotlivé rúška, štandardné operačné súpravy aj súpravy vyvinuté podľa požiadaviek zákazníka.

Mikroorganizmy

Mikroorganizmy

Tekutiny

Tepelnýkomfort

Mikroorganizmy

Tekutiny

Mikroorganizmy

MikroorganizmyTekutiny

Foliodrape 
Protect

Foliodrape 
Protect Plus

Foliodrape 
Comfort

 jednorazové rúška veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Rúška dvojvrstvové 45 × 70 cm 277 500 bal. à 65 ks 4 bal.
75 × 75 cm 936 155 bal. à 55 ks 4 bal.
75 × 90 cm 277 502 bal. à 35 ks 4 bal.

90 × 100 cm 277 504 bal. à 25 ks 4 bal.
90 × 150 cm 277 506 bal. à 20 ks 4 bal.

Rúška dvojvrstvové samolepiace 170 × 300 cm 277 538 bal. à 11 ks 2 bal.
90 × 100 cm 277 542 bal. à 25 ks 4 bal.

150 × 175 cm 277 543 bal. à 19 ks 2 bal.
50 × 50 cm 277 546 bal. à 90 ks 4 bal.

150 × 240 cm 277 551 bal. à 15 ks 2 bal.
Rúška dvojvrstvové s otvorom
s otvorom 5 cm 50 × 60 cm 277 549 bal. à 70 ks 4 bal.
s otvorom 7 cm 45 × 75 cm 277 503 bal. à 65 ks 4 bal.
s otvorom 10 cm 75 × 90 cm 277 511 bal. à 40 ks 4 bal.
Variabilné rúška s otvorom  
samolepiace

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

Späť na Obsah
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Foliodress® gown Comfort
Hygienický bezpečný operačný plášť

Charakteristika
•  Trojvrstvový materiál umožňuje výbornú ochranu pred prevlhčením a priechodom 

choroboplodných zárodkov, zároveň prepúšťa vzduch, vodnú paru a teplo.
•  Vďaka anatomickému strihu plášť výborne sadne a uľahčuje pohyb rúk.
•  Pevný materiál, odolný proti oderu.
•  Antistatická a alkohol odpudzujúca úprava zvyšuje ochranu.
•  Široký lem okolo krku zaručuje pohodlie.
•  Manžety z elastického a príjemného materiálu zaručujú pohodlie.
• Na opasku je možné zvoliť optimálnu šírku.

Typy plášťov
Foliodress® gown Comfort Peel & Go – plášť s otvoreným chrbtom vhodný  
na kratšie výkony.
Foliodress® Comfort Peel & Go Standard – zavinovací plášť, štandardný plášť  
na operačný zákrok.
Foliodress® Comfort Peel & Go Extra Reinforced – zosilnený zavinovací plášť vhodný  
na výkony s väčším únikom tekutín.

Nové farebné označenie plášťov  
Foliodress gown Comfort
•  Jednoducho rozoznateľné kódovanie 

na chirurgických plášťoch Foliodress.
•  Výrazná výhoda v kombinácii s CombiSets 

od HARTMANN – je okamžite vidieť, aký typ 
plášťa je v súprave pripravený.

nezosilnený urologický,  
extra zosilnený

zosilnený

Pr
ev
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ík

chirurgické plášte  
na jedno použitie

veľkosť dĺžka číslo 
výrobku

 fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Foliodress gown 
Comfort Standard 
(nezosilnený)

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 
(zosilnený)

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.

Foliodress gown  
Comfort Extra  
Reinforced  
(zosilnený)

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.

chirurgické plášte  
na jedno použitie

veľkosť dĺžka číslo 
výrobku

 fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Foliodress gown Com-
fort Urology Ultra Rein-
forced (ultra zosilnený)

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

Foliodress gown  
Comfort Peel & Go 
Basic  
(nezosilnený)

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

Foliodress gown  
Comfort Peel & Go 
Standard  
(nezosilnený)

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 (zosilnený)

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.

Späť na Obsah
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Foliodress® gown Protect
Hygienický bezpečný operačný plášť

Charakteristika
•  Trojvrstvový materiál umožňuje výbornú ochranu pred premoknutím 

a priechodom choroboplodných zárodkov, zároveň prepúšťa vzduch, vodnú 
paru a teplo.

• Pevný materiál, odolný proti oderu.
• Široký, dobre sadnúci lem okolo krku.
• Manžety z elastického a príjemného materiálu.
•  Opasok umožňuje jednoduchú manipuláciu pri obliekaní a umožňuje výber 

optimálnej šírky.

Typy plášťov
Foliodress® gown Protect Basic – plášť s otvoreným chrbtom vhodný  
na kratšie výkony.
Foliodress® gown Protect Standard – zavinovací plášť, štandardný plášť  
na operačný zákrok.
Foliodress® gown Protect Reinforced – zosilnený zavinovací plášť vhodný  
na výkony s väčším únikom tekutín.

Nové farebné označenie plášťov Foliodress gown Protect
•  Jednoducho rozoznateľné kódovanie na chirurgických plášťoch Foliodress.
•  Výrazná výhoda v kombinácii s CombiSets od HARTMANN – je okamžite 

vidieť, aký typ plášťa je v súprave pripravený.

nezosilnený urologický,  
extra zosilnený

zosilnený

chirurgické plášte  
na jedno použitie

veľkosť dĺžka číslo 
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Foliodress gown Protect  
Basic (nezosilnený)

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

Foliodress gown Protect  
Standard (nezosilnený)

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 (zosilnený)

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
Nohavice s tunikou na operačné sály

Charakteristika
• Pohodlný odev na operačné sály.
•  Trojvrstvový materiál umožňuje výbornú ochranu pred prevlhčením 

a priechodom choroboplodných zárodkov, zároveň prepúšťa vzduch,  
vodnú paru a teplo.

• Pevný a voči oteru odolný materiál.
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chirurgické nohavice  
s tunikou na jedno použitie

veľkosť farba číslo 
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Foliodress Suit S zelená 992 515 1 ks 50 bal.
M zelená 992 517 1 ks 50 bal.
L zelená 992 519 1 ks 50 bal.

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

XXL zelená 992 523 1 ks 50 bal.
modrá 992 522 1 ks 50 bal.
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Foliodress® Suit Comfort
Oblečenie na operačné sály

Charakteristika
•  Jednorazové oblečenie na operačné sály.
•  Vyrobené zo SMS materiálu, ktorý zaisťuje veľmi dobrý termofyziologický 

komfort pri nosení.
•  Dostupné v 7 veľkostiach.
•  Možnosť kombinovať veľkosti vďaka samostatnému baleniu halien a nohavíc.
•  Antistatické.
•  Dostupné v dvoch farebných stvárneniach – modré a zelené.
•  Dodávané v praktických dispenzoroch s farebným kódom na rozlíšenie 

veľkostí.

Foliodress kabátik
•  Jednorazové kabátiky na operačné sály.
•  Vyrobené zo SMS materiálu, ktorý zaisťuje veľmi dobrý termofyziologický 

komfort pri nosení.
•  Dostupné v 2 veľkostiach M a L.
•  Antistatické.
•  Dostupné v dvoch farebných stvárneniach – modré a zelené.
•  Dodávané v praktických dispenzoroch s farebným kódom na rozlíšenie 

veľkostí.

Foliodress hrejivý golier
•  Jednorazový golier.
•  Vyrobené zo SMS materiálu, ktorý zaisťuje veľmi dobrý termofyziologický 

komfort pri nosení.
•  Univerzálna veľkosť.
•  Dostupný v modrej farbe.
•  Antistatický.

Foliodress jednorazové ponožky
•  Materiál: 100 % polyamid.
•  Jednorazové.
•  Univerzálna veľkosť.
•  Dostupné v bielej farbe.
•  Latex-free.
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nohavice veľkosť číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Foliodress Suit Comfort
kráľovská 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
smaragdovo 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

tunika veľkosť číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Foliodress Suit Comfort
kráľovská 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
smaragdovo 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

kabátik veľkosť číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Foliodress jacket Comfort
kráľovská modrá

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

Foliodress jacket Comfort
smaragdovo zelená

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

 

hygienické ponožky veľkosť číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Foliodress hygienické 
ponožky biele

univerzálna 
veľkosť

992 860 600 ks 1× 600 ks

nákrčník veľkosť číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Foliodress nákrčník
kráľovská modrá

univerzálna 
veľkosť

992 850 50 ks 6× 50 ks
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Foliodress® Cap Comfort
Čiapky na operačné sály

Charakteristika
•  Špičková kvalita na všetky zákroky.
•  Bezpečná ochrana pred infekciou prenesenou z vlasov alebo  

z čiastočiek pokožky.
•  Pohodlie zaručuje široká ponuka tvarov a variantov.
•  Príjemný pocit aj pri dlhších výkonoch vďaka jemnému netkanému textilu 

s dobrou priedušnosťou.

Universal
Základný typ.

Form
Typ s gumičkou v rozšírenej 
zadnej časti, vhodný na 
dlhšie vlasy.

Form Plus
Typ s potnou vložkou  
a gumičkou.

Rondo
Okrúhla čiapka, vhodná 
na kratšie vlasy.

Rondo Plus
Okrúhla čiapka, vhodná 
na kratšie vlasy.

čiapky na operačné sály farba číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Foliodress Cap Comfort Universal biela 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 Comfort Rondo zelená 992 463 bal. à 100 ks 6 bal.
Foliodress Cap Comfort Rondo Plus zelená 992 467 bal. à 100 ks 6 bal.
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Foliodress® Cap Comfort
Čiapky na operačné sály

Charakteristika
• Špičková kvalita na všetky zákroky.
•  Bezpečná ochrana pred infekciou prenesenou z vlasov alebo  

z čiastočiek pokožky.
• Pohodlie zaručuje široká ponuka tvarov a variantov.
•  Príjemný pocit aj pri dlhších výkonoch vďaka jemnému netkanému textilu 

s dobrou priedušnosťou.
• Obrázkový variant Fun pre tých, ktorí chcú vyniknúť.

Apart
„Sesterská“ šatka.

Bandana
„Pirátska“ šatka.

Astro
Kukla.

Astro Plus
Kukla s potnou vložkou.

Pr
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čiapky na operačné sály farba číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
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 na operačné sály

Všetky masky vyhovujú norme EN14683.

Special
Maska na chirurgické výkony, väčšia 
veľkosť, vhodná pre mužov s bradou.
Ochranný typ II.

Loop
Jednoduchá maska s elastickými 
páskami za uši, vhodná pre návštevy 
alebo drobné chirurgické výkony. 
Ochranný typ II.

Anti Splash
Maska na chirurgické výkony odolná proti 
postriekaniu.  
Ochranný typ IIR.

Senso
Maska na chirurgické výkony,  
na citlivú pleť.  
Ochranný typ II.

Perfect
Maska na chirurgické výkony.  
Ochranný typ II.

Anti Splash Vizor
Maska na chirurgické výkony odolná  
proti postriekaniu, so štítom a ochranou 
proti zahmlievaniu štítu aj okuliarov. 
Ochranný typ IIR.

Anti Fogging
Maska na chirurgické výkony s ochranou proti 
zahmlievaniu okuliarov, vhodná pre operatérov 
s okuliarmi alebo so štítom.
Ochranný typ II.

Základné typy Masky s vyšším ochranným typom

Typy s rozšírenými vlastnosťami

chirurgické masky  
na operačné sály 

farba číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Foliodress Mask Comfort Loop modrá 992 537 bal. à 50 ks 10 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.
Foliodress Mask Comfort Anti Splash Vizor modrá 992 594 bal. à 50 ks 12 bal.
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Foliodress® Mask Protect
Chirurgické masky na operačné sály

Charakteristika
• Bezpečná ochrana pre lekára aj pacienta pred infekciou.
•  Istotu zaručuje voľba zo širokej ponuky variantov podľa stupňa nevyhnutnej 

ochrany.
•  Príjemný pocit aj pri dlhších výkonoch vďaka dizajnu a jemnému materiálu.

Základný typ

Typy s rozšírenými vlastnosťami

Perfect
Maska na chirurgické výkony.  
Typ II.

Senso
Maska na chirurgické výkony, na citlivú pleť. 
Typ II.

Všetky masky vyhovujú norme EN14683.

Pr
ev

en
ci

a 
riz

ík

chirurgické masky  
na operačné sály 

farba číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
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 
Senso

modrá 992 535 bal. à 50 ks 6 bal.
zelená 992 536 bal. à 50 ks 6 bal.
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Foliodress® Ochranné okuliare

Foliodress Ochranné okuliare
Ochranné okuliare s úpravou proti zahmlievaniu.  
Typ – osobná ochrana očí.

farba číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná 
jednotka

Foliodress ochranné okuliare modrá 992 524 bal. à 5 ks 12 bal.
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Základné operačné rukavice
Jednorazové operačné rukavice

Peha-taft® Classic
•  Latexové rukavice bez púdru.
•  Hladký povrch zabezpečuje vysokú citlivosť.
•  Jednoduché obliekanie aj pri vlhkých rukách vďaka povrchu  

pokrytému polymérmi.
•  Vysoká pružnosť a povrch umožňujú navlečenie druhých rukavíc.
•  Jednoduché otvorenie obalu.
•  Spĺňajú normu EN455 I-III.

Pr
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jednorazové  
operačné rukavice

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
jednotka

Peha-taft Classic pf  
bez púdru

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

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

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

8,5 942 650 bal. à 50 párov 4 bal.
9 942 651 bal. à 50 párov 4 bal.

materiál púder farba povrch
Peha-taft Classic pf latex bez púdru latexovo biela hladký
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Štandardné operačné rukavice
Jednorazové operačné rukavice

•  Latexové rukavice s nízkym obsahom proteínov.
•  Jednoduché obliekanie aj pri vlhkých rukách vďaka povrchu  

pokrytému polymérmi.
•  Jednoduché otvorenie obalu.
•  Vysoká pružnosť a povrch umožňujú navlečenie druhých rukavíc.
•  Vhodné na každý typ zákroku.
•  Spĺňajú normu EN455 I–III.

jednorazové  
operačné rukavice 

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
jednotka

Peha-taft  
bez púdru

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

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

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

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

jednorazové  
operačné rukavice 

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
jednotka

Peha-profile  
bez púdru

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

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

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

8,5 942 696 bal. à 50 párov 4 bal.
9 942 697 bal. à 50 párov 4 bal.

materiál púder farba povrch
Peha-taft LATEX latex bez púdru latexovo biela hladký
Peha-profile LATEX latex bez púdru latexovo biela 

(polopriehľadné)
štruktúrovaný
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Špeciálne operačné rukavice
Jednorazové operačné rukavice

Peha®-basic LATEX
•  Univerzálne latexovo biele rukavice 

s hladkým povrchom.
• Zosilnená manžeta.
•  Chlórovaný vnútorný povrch na 

jednoduché navliekanie.
•  Vysoká rezistencia voči roztrhnutiu.

Peha®-underglove LATEX
•   Zelená pre väčšiu bezpečnosť.
•   Netextúrovaný povrch a zosilnená 

manžeta.
•   Jednoduché obliekanie vďaka 

povrchu pokrytému polymérmi.
•   Vysoká rezistencia voči roztrhnutiu.
•   Vhodné na mikrochirurgiu a ako 

spodné rukavice. 

Peha®-underglove LATEXFREE
•  Syntetické operačné rukavice 

z polyizoprénu – vhodné pre 
alergikov.

•  Zelená pre väčšiu bezpečnosť.
•  Netextúrovaný povrch a zosilnená 

manžeta.
•  Jednoduché obliekanie vďaka 

povrchu pokrytému polymérmi.
•  Vysoká rezistencia voči roztrhnutiu.
•  Vhodné na mikrochirurgiu a ako 

spodné rukavice. 

Všetky typy spĺňajú normu EN455 I–III.
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jednorazové operačné  
rukavice 

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
jednotka

Peha-basic 5,5 942 500 bal. à 50 párov 4 bal.
6 942 501 bal. à 50 párov 4 bal.

6,5 942 502 bal. à 50 párov 4 bal.
7 942 503 bal. à 50 párov 4 bal.

7,5 942 504 bal. à 50 párov 4 bal.
8 942 505 bal. à 50 párov 4 bal.

8,5 942 506 bal. à 50 párov 4 bal.
9 942 507 bal. à 50 párov 4 bal.

Peha-underglove LATEX 5,5 942 510 bal. à 50 párov 4 bal.
6 942 511 bal. à 50 párov 4 bal.

6,5 942 512 bal. à 50 párov 4 bal.
7 942 513 bal. à 50 párov 4 bal.

7,5 942 514 bal. à 50 párov 4 bal.
8 942 515 bal. à 50 párov 4 bal.

8,5 942 516 bal. à 50 párov 4 bal.
9 942 517 bal. à 05 párov 4 bal.

Peha-underglove LATEXFREE 5,5 942 520 bal. à 50 párov 4 bal.
6 942 521 bal. à 50 párov 4 bal.

6,5 942 522 bal. à 50 párov 4 bal.
7 942 523 bal. à 50 párov 4 bal.

7,5 942 524 bal. à 50 párov 4 bal.
8 942 525 bal. à 50 párov 4 bal.

8,5 942 526 bal. à 50 párov 4 bal.
9 942 527 bal. à 50 párov 4 bal.

materiál púder farba povrch
Peha-basic LATEX latex bez púdru latexová biela hladký
Peha-underglove LATEX latex bez púdru zelená netextúrovaný
Peha-underglove LATEXFREE syntetické bez púdru zelená netextúrovaný
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Špeciálne operačné rukavice
Jednorazové operačné rukavice

Peha®-neon
•  Syntetické rukavice z polychlóroprénu  

bez púdru.
•  Štruktúrovaný povrch umožňuje  

bezpečné držanie.
•  Materiál odolný proti cementu.
•  Hnedá farba minimalizuje odlesky.
•  Jednoduché otvorenie obalu.

Peha®-isoprene
•  Syntetické rukavice z polyizoprénu  

bez púdru.
•  Hladký povrch a tenký materiál zaisťujú vysokú 

citlivosť.
•  Materiál odolný proti cementu.
•  Vysoká pružnosť a povrch umožňujú  

navlečenie druhých rukavíc.
•  Jednoduché otvorenie obalu.

Peha-micron®

•  Mimoriadne tenké, zabezpečujú  
vysokú citlivosť.

• Hnedá farba minimalizuje odlesky.
•  Jednoduché obliekanie aj pri vlhkých rukách 

vďaka povrchu pokrytému  
polymérmi.

•  Pri použití ako spodné rukavice   
jednoduché zistenie perforácie  
vonkajšej vrstvy.

•  Vhodné na mikrochirurgiu a ako  
spodné rukavice.

• Jednoduché otvorenie obalu.

Všetky typy spĺňajú normu EN455 I–III.

jednorazové operačné  
rukavice

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná 
jednotka

Peha-neon 5,5 942 544 bal. à 50 párov 4 bal.
6 942 545 bal. à 50 párov 4 bal.

6,5 942 546 bal. à 50 párov 4 bal.
7 942 547 bal. à 50 párov 4 bal.

7,5 942 548 bal. à 50 párov 4 bal.
8 942 549 bal. à 50 párov 4 bal.

8,5 942 550 bal. à 50 párov 4 bal.
9 942 551 bal. à 50 párov 4 bal.

Peha-isoprene 5,5 942 717 bal. à 50 párov 4 bal.
6 942 718 bal. à 50 párov 4 bal.

6,5 942 719 bal. à 50 párov 4 bal.
7 942 720 bal. à 50 párov 4 bal.

7,5 942 721 bal. à 50 párov 4 bal.
8 942 722 bal. à 50 párov 4 bal.

8,5 942 723 bal. à 50 párov 4 bal.
9 942 724 bal. à 50 párov 4 bal.

Peha-micron 5,5 942 570 bal. à 50 párov 4 bal.
6 942 571 bal. à 50 párov 4 bal.

6,5 942 572 bal. à 50 párov 4 bal.
7 942 573 bal. à 50 párov 4 bal.

7,5 942 574 bal. à 50 párov 4 bal.
8 942 575 bal. à 50 párov 4 bal.

8,5 942 576 bal. à 50 párov 4 bal.
9 942 577 bal. à 50 párov 4 bal.

materiál púder farba povrch
Peha-neon syntetické bez púdru hnedá štruktúrovaný
Peha-isoprene syntetické bez púdru latexovo biela hladký
Peha-micron latex bez púdru hnedá hladký

Späť na Obsah



103

Špeciálne operačné rukavice
Jednorazové operačné rukavice

Peha®-shield
•  Tieniaci účinok proti rozptýlenému röntgenovému  

žiareniu (faktor 2).
•  Neobsahujú olovo.
•  Vysoká citlivosť vďaka mäkkému materiálu.
•  Jednoduché otvorenie obalu.

Všetky typy spĺňajú normu EN455 I–III.
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jednorazové operačné  
rukavice

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná 
jednotka

Peha-shield 6 942 879 bal. à 5 párov 4 bal.
6,5 942 880 bal. à 5 párov 4 bal.

7 942 881 bal. à 5 párov 4 bal.
7,5 942 882 bal. à 5 párov 4 bal.

8 942 883 bal. à 5 párov 4 bal.
8,5 942 884 bal. à 5 párov 4 bal.

9 942 885 bal. à 5 párov 4 bal.

materiál púder farba povrch
Peha-shield latex bez púdru hnedá hladký
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Telatrast®
Obväzové materiály, kompresy a tampóny s RTG vláknom

Telacomp®

Kompresy z hydrofilnej gázy, so založenými okrajmi a zatkaným  
Telatrast-röntgenkontrastným vláknom, v papierových sterilizovaných 
vrecúškach.

Telaprep®

Preparačný tampón z hydrofilnej gázy, z 24 vlákien, jednovrstvový,  
pevne stočený, so zatkaným Telatrast-röntgenkontrastným vláknom.

Telasling®

Stáčaný tampón z hydrofilnej gázy, z 20 vlákien, jednovrstvový, so zatkaným 
Telatrast-röntgenkontrastným vláknom.

Telasorb®

Predprané brušné rúška na jednorazové použitie, s našitými  
Telatrast-röntgenkontrastnými telieskami a šnúrkami.
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íkobväzové materiály  
kompresy a tampóny 

veľkosť číslo výrobku fakturačná  
jednotka 

prepravná 
jednotka

Telacomp  
nesterilný

8 vrstiev, 17 vlákien 10 × 10 cm 401 925 bal. à 100 ks 10 bal.
12 vrstiev, 17 vlákien 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 vrstiev, 17 vlákien 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 × 12,5 cm 401 946 bal. à 100 ks 10 bal.
Telaprep  
nesterilný

č. 1 malý 489 290 bal. à 1 000 ks 6 bal.
č. 2 stredný 489 291 bal. à 1 000 ks 6 bal.
č. 3 veľký 489 293 bal. à 1 000 ks 6 bal.

Telasling nesterilný č. 2 veľ. vlašského orecha 482 293 bal. à 1 000 ks 6 bal.
č. 3 veľkosť slivky 482 294 bal. à 2× 500 ks 1 bal.
č. 4 veľkosť vajca 482 299 bal. à 4× 250 ks 1 bal.
č. 5 obzvlášť veľký 400 493 bal. à 4× 250 ks 1 bal.

Telasorb nesterilný v 4 vrstvách, biely 20 × 30 cm 760 541 bal. à 40× 5 ks 1 bal.
45 × 45 cm 760 543 bal. à 24× 5 ks 1 bal.

90 × 8 cm 760 548 bal. à 30× 5 ks 1 bal.
v 4 vrstvách, zelený 45 × 45 cm 761 563 bal. à 12× 5 ks 1 bal.

45 × 45 cm 761 543 bal. à 24× 5 ks 1 bal.
Telasorb sterilný v 4 vrstvách, biely 20 × 30 cm 453 241 bal. á 24× 2 ks 6 bal.

45 × 45 cm 453 018 bal. à 12× 5 ks 4 bal.
v 4 vrstvách, zelený 50 × 60 cm 454 266 bal. à 13× 2 ks 4 bal.
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Peha®-instrument
Jednorazové chirurgické nástroje

Charakteristika
•  Jednorazové chirurgické nástroje Peha-instrument sú vyrobené z matnej 

kefovanej ocele a sú funkčne porovnateľné s ostatnými kovovými nástrojmi.
•  Čistotu nástrojov zaručuje unikátna výrobná technológia spoločnosti 

HARTMANN.
•  Nástroje sú v perfektnej kondícii a sú sterilné až 5 rokov.
•  Kov, z ktorého sú nástroje vyrobené, je možné recyklovať.
•  Každý nástroj je samostatne balený.
•  Nástroje sú označené farebným kódovaním, tzn. na každom nástroji je na 

určitom mieste nanesená farba, ktorá slúži na rozlíšenie jednorazových 
a opakovane resterilizovateľných nástrojov.

•  Farebné kódovanie je bezpečné, farba je odolná voči oderu a oteru aj voči 
dezinfekcii.

Nožnice na epiziotómiu Braun-Stader
veľkosť 14,5 cm

Chirurgické nožnice Iris rovné
veľkosť 11,5 cm

Nožničky na nechty ohnuté
veľkosť 9,5 cm

Nožnice Metzenbaum zahnuté
veľkosť 14,5 cm

Preväzové nožnice
veľkosť 16 cm

Chirurgické nožnice špicaté rovné
veľkosť 13 cm

Chirurgické nožnice špicato-tupé rovné
veľkosť 14,5 cm

jednorazové chirurgické nástroje veľkosť číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Peha-instrument – chirurgické nožnice
Chirurgické nožnice špicaté rovné 13 cm 991 083 bal. à 25 ks 2 bal.
Chirurgické nožnice špicato-tupé rovné 14,5 cm 991 081 bal. à 25 ks 2 bal.
Nožnice na epiziotómiu Beaun-Stader 14,5 cm 991 080 bal. à 20 ks 2 bal.
Chirurgické nožnice Iris rovné 11,5 cm 991 086 bal. à 25 ks 2 bal.
Nožničky na nechty ohnuté  9,5 cm 991 091 bal. à 25 ks 2 bal.
Nožnice Metzenbaum zahnuté 14,5 cm 991 084 bal. à 25 ks 2 bal.
Preväzové nožnice 16 cm 991 090 bal. à 20 ks 2 bal.
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Peha®-instrument
Jednorazové chirurgické nástroje

Peán anatomický rovný
veľkosť 14 cm

Svorka Kocher chirurgická rovná
veľkosť 14 cm

Svorka Micro-Mosquito anatomická rovná
veľkosť 12,5 cm

Svorka Halsted-Mosquito anatomicky zahnutá
veľkosť 12,5 cm

Tampónové kliešte
veľkosť 16 cm
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jednorazové chirurgické nástroje veľkosť číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Peha-instrument – svorky
Peán anatomický rovný 14 cm 991 040 bal. à 25 ks 2 bal.
Svorka Kocher chirurgická rovná 14 cm 991 042 bal. à 25 ks 2 bal.
Svorka Micro-Mosquito  
anatomická rovná

12,5 cm 991 044 bal. à 25 ks 2 bal.

Svorka Halsted-Mosquito  
anatomicky zahnutá

12,5 cm 991 041 bal. à 25 ks 2 bal.

Tampónové kliešte 16 cm 991 046 bal. à 20 ks 2 bal.
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Peha®-instrument
Jednorazové chirurgické nástroje

Štandardná pinzeta chirurgická rovná
veľkosť 14 cm

Štandardná pinzeta anatomická rovná
veľkosť 14 cm

Pinzeta Adson chirurgická rovná
veľkosť 12 cm

Pinzeta Adson anatomická rovná
veľkosť 12 cm

Pinzeta Adson mikrochirurgická
veľkosť 12 cm

Pinzeta DeBakey rovná
veľkosť 15,5 cm

Pinzeta na úlomky rovná
veľkosť 9 cm

jednorazové chirurgické nástroje veľkosť číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Peha-instrument – pinzety
Štandardná pinzeta chirurgická rovná 14 cm 991 063 bal. à 25 ks 2 bal.
Štandardná pinzeta anatomická rovná 14 cm 991 064 bal. à 25 ks 2 bal.
Pinzeta Adson chirurgická rovná 12 cm 991 062 bal. à 25 ks 2 bal.
Pinzeta Adson anatomická rovná 12 cm 991 060 bal. à 25 ks 2 bal.
Pinzeta Adson mikrochirurgická 12 cm 991 066 bal. à 25 ks 2 bal.
Pinzeta DeBakey rovná 15,5 cm 991 061 bal. à 25 ks 2 bal.
Pinzeta na úlomky rovná 9 cm 991 065 bal. à 25 ks 2 bal.
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Peha®-instrument
Jednorazové chirurgické nástroje

Držiak na ihly Mayo-Hegar
veľkosť 12 cm

Držiak na ihly Mayo-Hegar
veľkosť 14 cm

Ostrá lyžička kombinovaná
veľkosť 16,5 cm

Kanyla zakončená gombíkom
veľkosť 8,1 cm

Hák na rany kombinovaný
veľkosť 16 cm

Pr
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ík

jednorazové chirurgické nástroje veľkosť číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Peha-instrument – držiaky na ihly
Držiak na ihly Mayo-Hegar 12 cm 991 031 bal. à 25 ks 2 bal.
Držiak na ihly Mayo-Hegar 14 cm 991 030 bal. à 25 ks 2 bal.
Peha-instrument – doplnky
Ostrá lyžička kombinovaná 16,5 cm 991 010 bal. à 25 ks 2 bal.
Kanyla zakončená gombíkom 8,1 cm 991 011 bal. à 25 ks 2 bal.
Hák na rany kombinovaný 16 cm 991 012 bal. à 15 ks 2 bal.
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MediSet®
Sterilné zákrokové súpravy – Močová katetrizácia

Charakteristika
•  MediSet je hotový sterilný balíček, obsahujúci kompletnú súpravu 

zdravotníckeho materiálu, umožňuje okamžite a kedykoľvek vykonať 
aseptický zákrok.

•  Dá sa použiť ihneď bez zdĺhavej prípravy a kompletizácie zdravotníckeho 
materiálu.

•  Je k dispozícii v rôznych variantoch, ktoré svojím zložením zodpovedajú  
typu zákroku.

•  Jednotlivé komponenty sú uložené v logickom poradí. 
•  Všetky zložky súpravy boli starostlivo vybrané v úzkej spolupráci  

so zdravotníkmi.

MediSet® na jednorazovú močovú katetrizáciu
2× vyšetrovacie rukavice, latexové, bez púdru, veľ. M
1× pinzeta
2× kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
4× tampón netkaný, veľ. vlašského orecha
1× rúško 50 × 55 cm
1× rúško 50 × 50 cm

MediSet® na močovú katetrizáciu
1× rúško 50 × 50 cm
1× rúško 60 × 60 cm - s otvorom 5 cm a s nastrihnutím 
2× kompres gázový 7,5 × 7,5 cm 
4× tampón gázový, veľ. 3 slivka
1× pinzeta anatomická, modrá, plast
1× pinzera anatomická, zelená, plast
1×  pár vyšetrovacích rukavíc, nitrilové,  

bez púdru, veľ. M, 
1× miska 500 ml

MediSet® na močovú katetrizáciu Permanent
1× krycie rúško 50 × 55 cm
1× plastová pinzeta
1× sklenená ampulka s 10 ml destilovanej vody
1× biele rúško 50 × 50 cm
4× tampóny netkané, veľ. vlašského orecha
2× vyšetrovacie rukavice, latexové, bez púdru, veľ. M
2× kompres 5 × 5 cm, netkaný
1× injekčná striekačka 10 ml

sterilné zákrokové súpravy číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná 
jednotka

MediSet na jednorazovú močovú katetrizáciu 475 634 1 ks 28 ks
MediSet na močovú katetrizáciu Permanent 475 388 1 ks 42 ks
MediSet na močovú katetrizáciu 455 271 1 ks 10 ks
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MediSet®
Sterilné zákrokové súpravy – Cievna katetrizácia

MediSet® na centrálnu žilovú katetrizáciu
1× krycie rúško 50 × 50 cm
1× rúško z buničiny 33 × 33 cm
1× rúško 75 × 90 cm, s otvorom
1× plastový peán
5× tampón netkaný, veľ. slivky
1× ihla 0,7 × 30 mm, čierna
1× ihla 1,2 × 40 mm, ružová
1× injekčná striekačka 20 ml
1× injekčná striekačka 10 ml
1× skalpel
1× kovová pinzeta
1× kadička 120 ml
1× nožnice
6× kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
2× kompres 5 × 5 cm, gáza
1× Hydrofilm 10 × 15 cm
1× kovový peán

MediSet® na centrálnu žilovú katetrizáciu – Basic
1× rúško z buničiny 33 × 33 cm
1× rúško 75 × 90 cm, s otvorom
1× rúško 50 × 50 cm
1× plastový peán
5× tampón netkaný, veľ. slivky
1× ihla 0,7 × 30 mm, čierna
1× ihla 1,2 × 40 mm, ružová
2× injekčná striekačka 10 ml
1× kadička 120 ml
1× nožnice
2× kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
2× kompres 10 × 10 cm, netkaný
2× kompres 5 × 5 cm, gáza
1× Hydrofilm 6 × 7 cm
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sterilné zákrokové súpravy číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

MediSet na centrálnu žilovú katetrizáciu 455 272 1 ks 21 ks
MediSet na centrálnu žilovú katetrizáciu – Basic 455 273 1 ks 21 ks
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MediSet®
Sterilné zákrokové súpravy – Anestézia

Sterilné zákrokové súpravy vyvíjame aj na zákazku podľa potrieb zákazníka.

MediSet® na anestéziu I
1× krycie rúško 75 × 90 cm
1× rúško z buničiny 33 × 33 cm
1× rúško 50 × 50 cm, lepiace
1× plastový peán
5× tampón netkaný, veľ. slivky
1× ihla 0,7 × 30 mm, čierna
1× injekčná striekačka 5 ml
4× kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný 
1× rúško 50 × 50 cm

MediSet® pre ARO (epidurálne)
1× krycie rúško 75 × 90 cm
1× téglik 120 ml, priehľadný
1× rúško 50 × 50 cm
5× kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
1× ihla 0,7 × 30 mm, čierna
1× ihla 1,2 × 40 mm, ružová
1× injekčná striekačka 5 ml
1× plastový peán
1× injekčná striekačka 20 ml
5× tampón netkaný, veľ. slivky

sterilné zákrokové súpravy číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
jednotka

MediSet na anestéziu I 470 631 1 ks 30 ks
MediSet pre ARO (epidurálne) 470 968 1 ks 27 ks
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MediSet®
Sterilné zákrokové súpravy – Chirurgia

MediSet® na zašívanie rán
1× lepiace rúško 48 × 48 cm, s otvorom
4× tampón netkaný, veľ. slivky
1× nožnice s hrotom – kov
1× pinzeta Adson so zúbkami – kov
1× ihelec Derf – kov
1× rúško 50 × 50 cm

MediSet® na malé chirurgické výkony
1× krycie rúško 75 × 90 cm, dvojvrstvové
1× rúško 75 × 90 cm, dvojvrstvové s otvorom
5× kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
1× injekčná striekačka 10 ml
1× ihla čierna 0,7 × 30 mm
5× tampón netkaný, veľ. slivky
1× rúško 50 × 50 cm

MediSet® na suchý preväz rany
5× kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
5× tampón netkaný, veľ. slivky
1× pinzeta
1× rúško 50 × 50 cm

MediSet® na odstránenie stehov
1× nôž na stehy
6× tampón netkaný, veľ. slivky
1× rúško 50 × 50 cm (osobitne balené)

Pr
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sterilné zákrokové súpravy číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

MediSet na zašívanie rán 475 633 1 ks 66 ks
MediSet na malé chirurgické výkony 470 967 1 ks 24 ks
MediSet na suchý preväz rany 470 632 1 ks 75 ks
MediSet na odstránenie stehov 475 381 1 ks 84 ks
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Dialýza Set III
5× kompres netkaný 5 × 5 cm
5× kompres netkaný 5 × 5 cm, v obale
1× pár vyšetrovacích rukavíc, nitrilové, bez púdru, veľ. M
1× rúško 38 x 45 cm 
4× fixačná náplasť dvojitá 15 cm 

Dialýza Set VIII
1× rúško 38 × 45 cm
3× kompres 5 × 5 cm, gázový
3× fixačná náplasť dvojitá, úzka 15 × 1,25 cm
2× tampón netkaný, veľ. slivky (osobitne balený)
1× rúško 50 × 50 cm

MediSet®
Sterilné zákrokové súpravy – Dialýza

sterilné zákrokové súpravy číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
jednotka

MediSet – Dialýza Set III 475 118 1 ks 100 ks
MediSet – Dialýza Set VIII 475 202 1 ks 168 ks
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MediSet®
Sterilné zákrokové sety - Hrudná punkcia

MediSet® na prípravu hrudnej punkcie
1× rúško 50 × 50 cm – otvor s lepením
5× tampón gázový, veľ. 3 slivka
1× ihla ružová 1,2 × 40 mm
1× ihla čierna 0,7 × 30 mm
1× injekčná striekačka 20 ml
1× skalpel, čepieľka č. 11
1× pinzeta Adson chirurgická rovná, kov
1× chirurgické nožnice, hrotnato-tupé rovné, kov
1× peán anatomický rovný, kov
1× rúško 75 × 90 cm
2× kompres netkaný 10 × 10 cm
2× kompres netkaný 10 × 10 cm s nastrihnutím
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sterilné zákrokové súpravy číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

MediSet na prípravu hrudnej punkcie 478 551 1 ks 30 ks
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MediSet®
Sterilné zákrokové súpravy a doplnky

Sterilné doplnky 

Peha – nôž na stehy
Sterilný nôž na vyťahovanie stehov.

Plastová ústna lyžička
Sterilne balená ústna lyžička.

Plastový peán dlhý

Vatové tyčinky

Miska

Sterilné zákrokové súpravy vyvíjame i na zákazku podľa potrieb zákazníka.

číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

MediSet –  
Sterilné doplnky

Peha – nôž na stehy 999 591 100 ks 10 ks
Plastová ústna lyžička 478 580 1 ks 100 ks
Plastový peán dlhý 470 493 1 ks 72 ks
Vatové tyčinky 967 950 100× 2 ks 1 bal.
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
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Vyšetrovacie rukavice
Nitrilové rukavice

Syntetické nitrilové rukavice. Textúrované prsty. Certifikované podľa dvoch 
noriem EN 455 i EN 374. Certifikované na kontakt s potravinami. Osobné 
ochranné prostriedky PPE kat. III.

Peha-soft® nitrile guard
•  Spoľahlivá ochrana proti 

patogénom, chemikáliám 
i cytostatikám.

•  Predĺžená manžeta  
na najvyššiu ochranu.

Peha-soft® nitrile
•  Spoľahlivá ochrana proti 

patogénom, chemikáliám 
i cytostatikám.

•  Vysoká pružnosť.
•  Nesterilná a sterilná verzia.

Peha-soft® nitrile fino
•  Univerzálne použitie s vysokou 

mierou ochrany.
•  Špeciálne spracovanie  

na vysokú citlivosť.

Peha-soft® nitrile white
•  Univerzálne použitie.
•  Špeciálne spracovanie  

na vysokú citlivosť.
•  Biela farba.

nitrilové vyšetrovacie rukavice veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná 
jednotka

Peha-soft nitrile guard 
predĺžené nesterilné bezlatexové
rukavice bez púdru, svetlomodré

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 
nesterilné bezlatexové rukavice
bez púdru, 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
sterilné bezlatexové rukavice
bez púdru, modré

S 942 211 bal. à 50 párov 4 bal.
M 942 212 bal. à 50 párov 4 bal.
L 942 213 bal. à 50 párov 4 bal.

Peha-soft nitrile fino
nesterilné bezlatexové rukavice
bez púdru, tmavomodré

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
nesterilné bezlatexové rukavice
bez púdru, biele

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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Vyšetrovacie rukavice

Peha-soft® powderfree
•  Latexové rukavice bez púdru, dvakrát chlórované 

s nízkym obsahom proteínov.
•  Kvalitné rukavice na univerzálne použitie,  

príjemné na nosenie.
•  Nedráždia pokožku.
•  Mechanická pevnosť materiálu.
•  Zdrsnené s textúrou na prstoch.
•  Svetložltá farba.

Peha-soft® syntex powderfree
•  Základné syntetické bezlatexové rukavice  

z pružného vinylu bez púdru.
•  Komfort pri nosení.
•  Vysoká pevnosť a pružnosť.
•  Hladký povrch.
•  Latexová farba.

vyšetrovacie a ochranné  
rukavice 

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná 
jednotka

Peha-soft powderfree  
nesterilné latexové

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
nesterilné bezlatexové bez púdru

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.
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Ochranné rukavice

Peha-tex
•  Podvliekacie rukavice z bavlnenej pleteniny na dlhotrvajúce výkony  

v ortopédii a traumatológii.
•  Dajú sa použiť pod klasické operačné rukavice.
•  Iba v nesterilnej forme.

Peha-fol
•  Obojstranné jednorazové rukavice z polyetylénu.
•  Vhodné na dennú hygienu pacientov alebo na upratovacie práce.

vyšetrovacie a ochranné rukavice veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná 
jednotka

Peha-tex  
nesterilné z bavlnenej pleteniny

6,5 992 130 bal. à 10 párov 10 bal.
7 992 131 bal. à 10 párov 10 bal.

7,5 992 132 bal. à 10 párov 10 bal.
8 992 133 bal. à 10 párov 10 bal.

8,5 992 134 bal. à 10 párov 10 bal.
9 992 135 bal. à 10 párov 10 bal.

9,5 992 136 bal. à 10 párov 10 bal.
10 992 137 bal. à 10 párov 10 bal.

Peha-fol
nesterilné z polyetylénu, vo fóliových vrecúškach
ženy číslo 1 999 522 bal. à 100 ks 20 bal.
muži číslo 2 999 521 bal. à 100 ks 20 bal.
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Jednorazové návleky, jednorazový plášť

Valachauss S
Jednorazové návleky na topánky z bielej netkanej textílie  
(napr. pre návštevy v nemocnici).

Foliodress S
Jednorazový nesterilný plášť z modrej netkanej textílie  
(napr. pre návštevy v nemocnici).

jednorazové návleky,  
jednorazový plášť 

farba číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
jednotka

Valachauss S biela 604 743 bal. à 250 párov 1 bal.
Foliodress S nesterilný modrá 604 705 bal. 5 × 10 ks 1 bal.
Foliodress S sterilný modrá 992 167 bal. à 48 ks 1 bal.
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Kľúčovým faktorom obmedzenia rozvoja infekcie je efektívna dezinfekcia 
rúk, povrchov a plôch. Zásluhou vlastného výskumu a vývoja patrí 
HARTMANN medzi špičku v tejto oblasti.

Rad produktov Sterillium je preferovaná zdravotníkmi po celom svete vďaka 
spojeniu ich vysokej účinnosti a zároveň šetrnosti k pokožke. K širokej škále 
dezinfekčných prípravkov navyše poskytujeme vzdelávacie a poradenské 
služby a projekty na zvyšovanie informovanosti zdravotníckeho personálu 
a pacientov o význame hygienických opatrení v boji proti infekciám.

missionprevention.sk 

Náš spoločný cieľ:

Znížiť riziko infekcie
na minimum

Dezinfekcia
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Dezinfekcia
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Kľúčovým faktorom obmedzenia rozvoja infekcie je efektívna dezinfekcia 
rúk, povrchov a plôch. Zásluhou vlastného výskumu a vývoja patrí 
HARTMANN medzi špičku v tejto oblasti.

Rad produktov Sterillium je preferovaná zdravotníkmi po celom svete vďaka 
spojeniu ich vysokej účinnosti a zároveň šetrnosti k pokožke. K širokej škále 
dezinfekčných prípravkov navyše poskytujeme vzdelávacie a poradenské 
služby a projekty na zvyšovanie informovanosti zdravotníckeho personálu 
a pacientov o význame hygienických opatrení v boji proti infekciám.

missionprevention.sk 

Náš spoločný cieľ:

Znížiť riziko infekcie
na minimum
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Dezinfekcia rúk na domáce využitie

Sterillium® Protect & Care
Vysoko účinný dezinfekčný gél na ruky s komplexom látok ošetrujúcich 
pokožku. Ničí 99,99 % vírusov a baktérií. Účinkuje rýchlo a efektívne, zároveň 
ošetruje pokožku a na rukách zanechá príjemný pocit. Na využitie doma i na 
cestách.

Charakteristika a použitie
Sterillium® Protect & Care poskytuje rýchlu účinnosť proti baktériám, 
kvasinkám a obaleným vírusom, vrátane norovírusov a rotavírusov. Vysoko 
účinný vďaka obsahu 85 % ethanolu (w/w). Rýchlo zasychá a zanechá 
príjemný pocit na pokožke. Používajte nezriedený priamo na pokožku rúk, 
nezabudnite na palce a končeky prstov. Používajte, kedykoľvek si nemôžete 
umyť ruky vodou a mydlom a potrebujete ochrániť seba a svojich blízkych pred 
vírusmi a baktériami.

Popis
•  Ničí 99,99 % patogénov, vrátane norovírusov.*
•  Účinkuje proti baktériám, kvasinkám a obaleným vírusom, vrátane 

norovírusov a rotavírusov.
•  Rýchla účinnosť.
•  Zanechá príjemný pocit na pokožke.
•  Komplex látok ošetrujúcich pokožku.
•  Skvelá kožná znášanlivosť.
•  Dermatologicky testovaný.
•  Zvyšuje hydratáciu pokožky1).

* testované s MNV
1)  Kampf G, Muscatiello M, Häntschel D, Rudolf M. 2002 Dermal tolerance and 

effect on skin hydration of new ethanol-based hand gel. Journal of Hospital 
Infection; 52: 297-301

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka

 prepravná 
jednotka

Sterillium Protect & Care bal. à 35 ml 981 758 1 ks 15 ks
bal. à 100 ml 981 759 1 ks 10 ks
bal. à 475 ml 981 760 1 ks 6 ks

Späť na Obsah
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Dezinfekcia rúk

Sterillium®

Alkoholový prípravok na chirurgickú a hygienickú dezinfekciu rúk.  
CHDR – 1,5 min.

Sterillium® med
Alkoholový prípravok bez farbív a parfumácie na chirurgickú  
a hygienickú dezinfekciu rúk. Účinný na norovírus a rinovírus.  
CHDR – 1,5 min.

Sterillium® Gel pure
Etanolový prípravok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk  
vo forme viskózneho roztoku.

Sterillium® dezinfekčné obrúsky
Prípravok na báze etanolu na chirurgickú a hygienickú dezinfekciu s plne 
virucídnym účinkom za 30 s. CHDR – 1,5 min.

Manusept® basic
Hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk. Na báze etanolu.  
Bez parfumácie a pridaných farbív. Vysoko účinné proti baktériám, kvasinkám 
a obaleným vírusom. Dobrá znášanlivosť s pokožkou.

veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná  
jednotka

prepravná 
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 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 dezinfekčné obrúsky 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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Umývanie, ochrana a starostlivosť o pokožku

Baktolin® pure
Umývacia emulzia na dôkladné umývanie rúk a tela. Má vyváženú  
pH hodnotu pri uchovaní prirodzeného kyslého ochranného povlaku.

Baktolan® lotion
Regeneračná emulzia na starostlivosť o pokožku. Olej vo vode (o/v).

Baktolan® balm
Krém na starostlivosť o ruky a celé telo, predovšetkým na vysoko namáhanú 
a citlivú pokožku.

Baktolan® protect+ pure
Ochranný a ošetrujúci krém na suchú a veľmi namáhanú pokožku. 
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veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka

 prepravná 
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 balm bal. à 350 ml 980 144 1 ks 20 ks
Baktolan protect+ pure bal. à 100 ml 981 137 1 ks 25 ks
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Dezinfekcia kože a tela

Cutasept® F
Bezfarebný dezinfekčný prípravok na kožu pre nemocnice  
a na primárnu zdravotnú starostlivosť. 

Cutasept® G
Farebný dezinfekčný prípravok na kožu na pred- a pooperačné  
použitie.

Stellisept® med
Antibakteriálna emulzia na umytie rúk, celého tela vrátane vlasov MRSA 
pozitívnych pacientov. 

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka

prepravná 
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 ml 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
bal. à 500 ml s pumpičkou 980 500 1 ks 20 ks

Späť na Obsah
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Dezinfekcia nástrojov

Bomix® plus
Dezinfekčný prípravok s vynikajúcim čistiacim účinkom a materiálovou 
znášanlivosťou, bez aldehydov.

Korsolex® plus
Prípravok na dezinfekciu nástrojov a endoskopov bez obsahu aldehydov so 
silnými čistiacimi účinkami.

Korsolex® basic
Prípravok na dezinfekciu nástrojov, bez obsahu formaldehydu. Druhý a vyšší 
stupeň dezinfekcie endoskopov.

Bodedex® forte
Čistiaci prípravok na nástroje a endoskopy. Účinne odstraňuje biofilm a rezíduá 
RTG kontrastných látok. De
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veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

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

Korsolex plus bal. à 2 l 980 264 1 ks 4 ks
bal. à 5 l 980 266 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
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Rýchla dezinfekcia plôch a povrchov

Bacillol® AF
Rýchla dezinfekcia povrchov zdravotníckych prostriedkov postrekom  
na báze alkoholu. Nezanecháva na povrchu žiadne rezíduá.

Bacillol® Tissues – dezinfekčné obrúsky
Rýchla dezinfekcia povrchov zdravotníckych prostriedkov pomocou utierok 
napustených alkoholovým roztokom. Nezanecháva na povrchu žiadne rezíduá.

Bacillol® 30 Foam
Alkoholový dezinfekčný prípravok na rýchlu dezinfekciu citlivých povrchov.

Bacillol® 30 Tissues
Utierky napustené alkoholovým roztokom na dezinfekciu povrchov z citlivých 
materiálov (napr. displeje, monitory, mobilné telefóny a pod.).

Bacillol® 30 Sensitive Foam
Prípravok na dezinfekciu povrchov, s nízkym obsahom alkoholu pripravený 
k okamžitému použitiu ako dezinfekcia neinvazívnych zdravotníckych 
prostriedkov vyrobených z citlivých materiálov.

Bacillol 30 Sensitive Tissues
Dezinfekčné utierky s alkoholom pripravené na dezinfekciu malých povrchov 
neinvazívnych zdravotníckych pomôcok odolných proti alkoholu.

veľkosť číslo 
výrobku

 fakturačná 
jednotka 

prepravná 
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 Tissues dóza 100 ks 980 505 1 dóza 12 dóz

náhradná náplň 100 ks 980 506 100 ks 12 bal.
Bacillol 30 Foam bal. à 750 ml 981 307 1 ks 8 ks

bal. à 5 l  981 127 1 ks 1 ks
Bacillol 30 Tissues flow pack 80 ks 981 312 1 ks 6 ks
Bacillol 30 Sensitive Foam bal. à 750 ml 981 847 1 ks 8 ks

bal. à 5 l 981 843 1 ks 1 ks
Bacillol 30 Sensitive 
Tissues

40 obrúskov 981 855 1 ks 6 ks
80 obrúskov 981 851 1 ks 6 ks
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BODE X-Wipes
Systém zásobníkov a flísových utierok. Utierky v zásobníku sa zalejú 
dezinfekčným roztokom na dezinfekciu povrchov zdravotníckych prostriedkov. 
Otestovaná stabilita 28 dní so všetkými dezinfekčnými tekutými prípravkami 
na plochy a povrchy. 

X Wipes držiak zásobníka na stenu
Držiak na stenu vyrobený z pevného plastu a nerezovej ocele. Stabilné riešenie 
na rôzne použitia.

X Wipes zámok na držiak zásobníka

Rýchla dezinfekcia plôch a povrchov

De
zi

nf
ek

ci
a

veľkosť číslo 
výrobku

 fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

flísový kotúč 40 utierok 980 557 1 ks 12 ks
flísový kotúč 90 utierok 980 556 1 ks 6 ks
flísový kotúč v taške 90 utierok 981 373 1 ks 6 ks
kotúč 90 utierok 980 556 1 ks 6 ks

kotúč v igelitovom sáčku 90 utierok 981 442 1 ks 6 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
držiak zásobníka na stenu 1 ks 980 583 1 ks 1 ks
zámok na držiak zásobníka 1 ks 980 584 1 ks 1 ks

Späť na Obsah
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Dezinfekcia plôch a povrchov

Mikrobac® forte
Prípravok na dezinfekciu a čistenie povrchov zdravotníckych prostriedkov bez 
obsahu aldehydov.

Kohrsolin® FF
Prípravok bez obsahu formaldehydu na dezinfekciu a čistenie povrchov 
zdravotníckych prostriedkov. So sporicídnym účinkom.

Mikrobac® Tissues
Dezinfekčné obrúsky v praktickom balení umožňujú jednoduché odobratie 
utierky. Na dezinfekciu povrchov citlivých na alkohol a citlivých lekárskych 
prístrojov. 

Dismozon® plus
Prípravok na dezinfekciu a čistenie povrchov zdravotníckych prostriedkov na 
báze aktívneho kyslíka. So sporicídnym účinkom.

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Mikrobac forte bal. à 20 ml 980 434 1 ks 250 ks
bal. à 5 l 981 179 1 ks 1 ks

Kohrsolin FF bal. à 40 ml 980 428 1 ks 125 ks
bal. à 5 l 980 431 1 ks 1 ks

Mikrobac Tissues  80 utierok 981 387 80 ks 6 bal.
Dismozon plus bal. à 16 g 981 187 100 ks 100 ks
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Čistenie plôch a povrchov

Dismofix® G
Čistiaci prípravok s leštiacou prísadou na všetky povrchy  
a plochy umývateľné vodou. 
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veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná 
jednotka

Dismofix G bal. à 1 000 ml 980 198 1 ks 12 ks
bal. à 5 l 980 200 1 ks 1 ks

Späť na Obsah
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Dávkovanie
Eurospender 1 plus
Kovový nástenný dávkovač na alkoholovú 
dezinfekciu rúk, umývacie emulzie 
a ošetrujúce mlieka. Jednoduchá výmena 
náhradnej pumpičky bez demontáže zadnej 
steny.

Eurospender 1 plus Touchless
Bezdotykový kovový nástenný dávkovač 
na alkoholovú dezinfekciu rúk, umývacie 
emulzie a ošetrujúce mlieka.

Eurospender RX5 Touchless
Automatický bezdotykový dávkovač 
umývacích a dezinfekčných prípravkov na 
ruky pre fľaše 500 ml.

Eurospender 3 flex
Vďaka svojmu unikátnemu 360-stupňovému 
úchytu môže byť dávkovač upevnený na 
všetky trubky či dosky v blízkosti pacienta 
a v mieste starostlivosti.

Eurospender Safety plus*
Bezdotykový nástenný dávkovač 
na alkoholovú dezinfekciu rúk.

Eurospender 3
Dávkovač na zavesenie na lôžko 
na alkoholovú dezinfekciu rúk.  

Eurodržiak na Sterillium®*
Plastový držiak na fľaše 350/500 ml 
dezinfekčných prípravkov, umývacích 
emulzií a krémov.

Držiak na fľaše
Odolný plastový držiak na fľaše 
dezinfekčných prípravkov, umývacie
emulzie a krémov vo fľašiach  
s objemom 350/500 ml.

* Dávkovacia pumpička nie je súčasťou balenia

veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
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
Odkvapkávacia miska pre RX5 TouchLess 981 732 1 ks 1 ks
Náhradná pumpička pre 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
Eurodržiak na Sterillium® 981 734 1 ks 2 ks
Odkvapkávacia miska pre Eurodržiak 
na Sterillium®

981 735 1 ks 6 ks

Držiak na fľaše na stenu 500 ml 980 333 1 ks 1 ks

Späť na Obsah



135

Dávkovanie

Náhradná pumpička do Eurospendera 1 plus

Náhradná pumpička do Eurospendera 3000

Náhradná pumpička do Eurospendera Touchless

Predĺžená dávkovacia pumpička
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veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Náhradná pumpička  
k Eurospenderu 1 plus

350/500 ml 980 480 1 ks 2 ks
1 000 ml 980 481 1 ks 2 ks

Náhradná pumpička  
k Eurospenderu 3000

350/500 ml 980 423 1 ks 1 ks

Náhradná pumpička  
k Eurospenderu Touchless

500 ml 981 156 1 ks 1 ks

Pumpička na fľaše 350/500 ml 980 424 1 ks 1 ks
1 000 ml 980 425 1 ks 1 ks

Odkvapkávač  
k Eurospenderu 1 plus 

350/500 ml 980 335 1 ks 1 ks
1 000 ml 980 336 1 ks 1 ks

Predĺžená dávkovacia pumpička 350/500 ml 981 571 1 ks 1 ks
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Dávkovanie

* dodávame iba na objednávku

Univerzálny pištoľový rozprašovač na Bacillol AF

Dávkovacia nádoba na riedenie koncentrovaných dezinfekčných prípravkov

Dávkovacia pumpa na 5 l a 2 l kanistry

Otvárač kanistier na 5 l a 2 l kanistry

Lievik na kanistry na 5 l a 2 l kanistry

Dezinfekčné vane s objemom 3, 5, 10 a 30 litrov

veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Univerzálny pištoľový  
rozprašovač

500 ml 980 035 1 ks 1 ks

Dávkovacia nádoba 1 000 ml 980 033 1 ks 1 ks
Otvárač na kanistry 980 051 1 ks 1 ks
Lievik na kanistry 980 034 1 ks 1 ks
Odmerka 250 ml 980 014 1 ks 1 ks
Dosing Device 600 980 607 1 ks 1 ks
Dezinfekčná vaňa
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
Veko na dezinfekčnú vaňu
objem 3 l 980 052 1 ks* 1 ks
objem 5 l 980 053 1 ks* 1 ks
objem 10 l 980 062 1 ks* 1 ks
objem 30 l 980 054 1 ks* 1 ks
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Špeciálny tovar

Hodinky pre zdravotné sestry

Derma LiteCheck® box
Zdroj UV svetla na nácvik vykonávania dezinfekcie rúk.

Dermalux® Checkbox
Zdroj UV svetla na nácvik vykonávania dezinfekcie rúk.

Kamera
Na Dermalux Checkbox.

GlowCheck
Testovacia súprava na kontrolu čistených a dezinfikovaných plôch.

Visirub
Fluorescenčná emulzia.

Držiak vreckových fliaš
Na fľaše BODE 100 ml.

* dodávame iba na objednávku
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číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Visirub 10 ml 980 529 1 ks 20 ks
GlowCheck 980 596 1 ks 1 ks
Derma LiteCheck box 980 533 1 ks* 1 ks
Dermalux Checkbox 895 767 1 ks* 1 ks
Kamera na Dermalux Checkbox 895 834 1 ks* 1 ks
Hodinky pre zdravotné sestry 981 029 1 ks
Držiak vreckových fliaš 100 ml 981 129 1 ks 1 000 ks

Späť na Obsah



Inkontinencia sa netýka iba starších osôb. Môže zaskočiť kohokoľvek bez ohľadu 
na vek, pohlavie či kondíciu. Asi je však vždy spojená s pocitom obmedzenia 
a hanby. Našou motiváciou je zlepšiť kvalitu života s inkontinenciou, odstrániť 
nepohodlie a obavy. Preto načúvame potrebám pacientov, zdravotníkov 
a ošetrovateľov a pomôcky vyvíjame tak, aby okamžite riešili každodenné reálne 
problémy. Snažíme sa myslieť na všetko – či už ide o diskrétne balenie, spoľahlivú 
savosť, nenápadný tvar, komfortný materiál, alebo aktívnu ochranu pokožky.

Produkty HARTMANN sú riešením, či už ide o príležitostný únik moču, alebo 
závažnú inkontinenciu.

Viac informácií aj na hartmann.sk
Inkontinencia



139

Inkontinencia
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Inkontinencia sa netýka iba starších osôb. Môže zaskočiť kohokoľvek bez ohľadu 
na vek, pohlavie či kondíciu. Asi je však vždy spojená s pocitom obmedzenia 
a hanby. Našou motiváciou je zlepšiť kvalitu života s inkontinenciou, odstrániť 
nepohodlie a obavy. Preto načúvame potrebám pacientov, zdravotníkov 
a ošetrovateľov a pomôcky vyvíjame tak, aby okamžite riešili každodenné reálne 
problémy. Snažíme sa myslieť na všetko – či už ide o diskrétne balenie, spoľahlivú 
savosť, nenápadný tvar, komfortný materiál, alebo aktívnu ochranu pokožky.

Produkty HARTMANN sú riešením, či už ide o príležitostný únik moču, alebo 
závažnú inkontinenciu.

Viac informácií aj na hartmann.sk
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Vložky MoliCare Premium Lady (predtým MoliMed 
Premium) ponúkajú spoľahlivú ochranu pri ľahkom 
úniku moču. Osem druhov vložiek umožňuje jednoduchý 
výber tej správnej veľkosti vďaka zlepšenému systému 
orientácie podľa kvapiek (absorpcie). MoliCare Premium 
Lady 1, 1,5 a 2 kvapky sú pre väčšiu diskrétnosť jednotlivo 
balené.

Charakteristika
MoliCare Premium Lady majú nový zlepšený povrch 
s aloe vera, ktorý je ešte jemnejší a plne priedušný. 
Pokožka sa nezaparuje a zostáva zdravá. Spoľahlivo 
pohltia zápach vďaka Odour Neutralizéru. Obsahujú 
unikátne krútené vlákno, ktoré ihneď odvedie moč do 
absorpčného jadra a zabraňuje jeho prenikaniu naspäť na 
povrch. Superabsorbent (SAP) v absorpčnom jadre ihneď 
premení moč na gél. Povrch je suchý s pH 5,5, ktoré je 
neutrálne k pokožke, a je tak antibakteriálny – eliminuje  
až 99,9 % baktérií.

Použitie
Pri ľahkom úniku moču. Využívajú sa tiež ako ochrana po 
gynekologických zákrokoch alebo ako vložky pri dočasnej 
inkontinencii po pôrode.

MoliCare Premium Lady
Vložky na ľahký únik moču špeciálne pre ženy
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vložky absorpcia 
ISO

číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

MoliCare Premium Lady
MoliCare Premium Lady 0,5 kvapky 70 ml 168 131 B59677 bal. à 28 ks 8 bal.
MoliCare Premium Lady 1 kvapka 181 ml 168 132 B68964 bal. à 14 ks 12 bal.
MoliCare Premium Lady 1,5 kvapky 252 ml 168 624 B53320 bal. à 14 ks 24 bal.
MoliCare Premium Lady 2 kvapky 300 ml 168 634 B53317 bal. à 14 ks 18 bal.
MoliCare Premium Lady 3 kvapky 504 ml 168 644 B53318 bal. à 14 ks 12 bal.
MoliCare Premium Lady 3,5 kvapky 600 ml 168 651 bal. à 14 ks 12 bal.
MoliCare Premium Lady 4 kvapky 782 ml 168 684 B96403 bal. à 14 ks 12 bal.
MoliCare Premium Lady 4,5 kvapky 951 ml 168 654 B53319 bal. à 14 ks 12 bal.

½

1½
1

2
3
3½
4
4½
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MoliCare Premium Men
Pomôcky na ľahký únik moču špeciálne pre mužov

Pomôcky MoliCare Premium Men (predtým MoliMed 
for men) ponúkajú spoľahlivú ochranu pri ľahkom úniku 
moču. Majú špeciálny tvar vhodný pre mužov. Dva 
druhy umožňujú jednoduchý výber tej správnej veľkosti 
a absorpcie vďaka zlepšenému systému orientácie podľa 
kvapiek.

Charakteristika
MoliCare Premium Men sú plne priedušné a spoľahlivo 
pohltia zápach vďaka Odour Neutralizéru. Obsahujú 
unikátne krútené vlákno, ktoré ihneď odvedie moč do 
absorpčného jadra a zabraňuje jeho prenikaniu späť na 
povrch. Superabsorbent (SAP) v absorpčnom jadre ihneď 
premení moč na gél. Povrch s pH 5,5, ktoré je neutrálne 
k pokožke, a je tak antibakteriálny – eliminuje až 99,9 % 
baktérií. Pokožka sa nezaparuje a zostáva zdravá.

Použitie
Pri ľahkom úniku moču. Využívajú sa tiež ako ochrana po 
urologických zákrokoch.

vložky absorpcia 
ISO

číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

MoliCare Premium Men
MoliCare Premium Men 2 kvapky 330 ml 168 600 B32773 bal. à 14 ks 12 bal.
MoliCare Premium Men 4 kvapky 546 ml 168 705 B68965 bal. à 14 ks 12 bal.
MoliCare Premium Men 5 kvapiek 852 ml 168 801 bal. à 14 ks 12 bal.

4
2

5

Späť na Obsah



143

MoliCare Pad
Vložky na ľahký únik moču unisex

Vložky MoliCare Pad (predtým MoliMed Comfort) sú 
ekonomickým variantom vložiek na ľahký únik moču 
a ponúkajú spoľahlivú ochranu pri ľahkom úniku moču. 
Tri druhy vložiek umožňujú jednoduchý výber tej správnej 
veľkosti vďaka zlepšenému systému orientácie podľa 
kvapiek (absorpcie).

Charakteristika
MoliCare Pad rýchlo a spoľahlivo pohltia moč aj zápach. 
Obsahujú unikátne patentované krútené vlákno, ktoré 
ihneď odvedie moč do absorpčného jadra a zabraňuje 
jeho prenikaniu späť na povrch. Superabsorbent 
(SAP) v absorpčnom jadre ihneď premení moč na gél. 
Povrch s pH 5,5, ktoré je neutrálne k pokožke, a je tak 
antibakteriálny – eliminuje až 99,9 % baktérií. Navyše 
Odour Neutralizér rýchlo a spoľahlivo pohltí zápach. 
Po novom sú vložky plne priedušné, a tým sa pokožka 
nezaparuje a zostáva zdravá.

Použitie
Pri ľahkom úniku moču. Využívajú sa tiež ako ochrana po 
gynekologických zákrokoch alebo ako vložky pri dočasnej 
inkontinencii po pôrode.
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vložky absorpcia 
ISO

číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

MoliCare Pad
MoliCare Pad 2 kvapky 321 ml 168 106 B87623 bal. à 30 ks 12 bal.
MoliCare Pad 3 kvapky 481 ml 168 107 B87625 bal. à 30 ks 6 bal.
MoliCare Pad 4 kvapky 865 ml 168 108 B87627 bal. à 30 ks 6 bal.

2
3
4
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MoliCare Premium Lady a Men Pants
Špeciálne anatomicky tvarované naťahovacie nohavičky na stredný a ťažký únik moču

Nohavičky MoliCare Premium Lady a Men Pants ponúkajú 
spoľahlivú ochranu pri strednom a ťažkom úniku moču. 
Nohavičky pre ženy majú tvar dámskej spodnej bielizne 
a sú absolútne diskrétne. Pánske nohavičky sú špeciálne 
anatomicky tvarované ako pánska spodná bielizeň, majú 
sivú farbu a sú taktiež absolútne diskrétne.

Charakteristika
Nohavičky majú jemný a plne priedušný povrch. Pokožka 
sa nezaparuje a zostáva zdravá. Dámske nohavičky majú 
povrch, ktorý obsahuje aloe vera pre zdravú pokožku. 
Nohavičky spoľahlivo pohltia zápach vďaka Odour 
Neutralizéru. Obsahujú unikátne krútené vlákno, ktoré 
ihneď odvedie moč do absorpčného jadra a zabraňuje 
jeho prenikaniu späť na povrch. Superabsorbent (SAP) 
v absorpčnom jadre ihneď premení moč na gél. Povrch 
je suchý s pH 5,5, ktoré je neutrálne k pokožke, a je tak 
antibakteriálny – eliminuje až 99,9 % baktérií.

Použitie
Pri strednom a ťažkom úniku moču, pohodlné ako spodná 
bielizeň, ktorú plne nahradia.

plienkové nohavičky absorpcia
ISO

obvod  
bokov

číslo 
výrobku

kód  fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

MoliCare Premium Lady Pants 5 kvapiek
Medium 843 ml 80 – 120 cm 915 867 B98927 bal. à 8 ks 8 bal.
Large 844 ml 100 – 150 cm 915 868 B98928 bal. à 7 ks 8 bal.
MoliCare Premium Lady Pants 7 kvapiek
Medium 1 442 ml 80 – 120 cm 915 877 B99072 bal. à 8 ks 4 bal.
Large 1 373 ml 100 – 150 cm 915 870 B99071 bal. à 7 ks 4 bal.
MoliCare Premium Men Pants 5 kvapiek
Medium 850 ml 80 – 120 cm 915 817 B98925 bal. à 8 ks 4 bal.
Large 850 ml 100 – 150 cm 915 818 B98926 bal. à 7 ks 4 bal.
MoliCare Premium Men Pants 7 kvapiek
Medium 1 400 ml 80 – 120 cm 915 827 B99074 bal. à 8 ks 4 bal.
Large 1 412 ml 100 – 150 cm 915 828 B99073 bal. à 7 ks 4 bal.

5

5

5

5

7

7

7

7
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MoliCare Mobile
Naťahovacie absorpčné nohavičky na stredný a ťažký únik moču

Naťahovacie nohavičky MoliCare Mobile sa nosia a aj 
vyzerajú ako bežná spodná bielizeň. Priedušný materiál 
a optimálny tvar nohavičiek zaistí pohodlie pre každého. 

Charakteristika
Obliekajú sa ako spodná bielizeň, vyzliekanie je 
uľahčené roztrhnutím boku nohavičiek. Unikátne 
patentované krútené vlákno okamžite odvedie moč do 
absorpčného jadra a zabraňuje jeho spätnému prenikaniu. 
Superabsorbent (SAP) v absorpčnom jadre ihneď premení 
moč na gél. Povrch je tak suchý s vyváženým pH 5,5, 
ktoré je neutrálne k pokožke, je antibakteriálny a eliminuje 
tak až 99,9 % baktérií. Navyše Odour Neutralizér rýchlo 
a spoľahlivo pohltí zápach. Vďaka jemnému a elastickému 
materiálu sa prispôsobia každej postave. Indikátor 
absorpcie upozorní na včasnú výmenu nohavičiek tak, 
že sa rozpije.

Použitie
Pohodlné riešenie strednej a ťažkej inkontinencie. 
Mobilným pacientom poskytnú MoliCare Mobile najvyššie 
možné pohodlie. U hyperaktívnych alebo dementných 
pacientov ošetrovateľský personál ocení ľahkú 
manipuláciu. Nohavičky dodávame v troch vyhotoveniach: 
zelené pre pacientov so strednou inkontinenciou, modré 
pre väčšiu bezpečnosť na denné nosenie a fialové so 
zvýšenou absorpčnou kapacitou na väčší únik moču 
alebo na použitie v noci.

In
ko

nt
in

en
ci

a

plienkové 
nohavičky

farebný  
kód

absorpcia 
ISO

obvod  
bokov

číslo 
výrobku

kód  fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

MoliCare Mobile 5 kvapiek
Medium zelené 1 017 ml 80 – 120 cm 915 852 B65960 bal. à 14 ks 4 bal.
Large zelené 1 198 ml 100 – 150 cm 915 853 B65961 bal. à 14 ks 4 bal.
Extra large zelené 1 183 ml 130 – 170 cm 915 854 B92064 bal. à 14 ks 4 bal.
MoliCare Mobile 6 kvapiek
Extra small modré 1 361 ml 45 – 70 cm 915 840 B70307 bal. à 14 ks 4 bal.
Small modré 1 475 ml 60 – 90 cm 915 831 B39457 bal. à 14 ks 4 bal.
Medium modré 1 662 ml 80 – 120 cm 915 832 B39458 bal. à 14 ks 4 bal.
Large modré 1 963 ml 100 – 150 cm 915 833 B39459 bal. à 14 ks 4 bal.
Extra large modré 2 140 ml 130 – 170 cm 915 834 B70308 bal. à 14 ks 4 bal.
MoliCare Mobile 8 kvapiek
Medium fialové 2 015 ml 80 – 120 cm 915 872 B70309 bal. à 14 ks 4 bal.
Large fialové 2 279 ml 100 – 150 cm 915 873 B70310 bal. à 14 ks 4 bal.
Extra large fialové 2 421 ml 130 – 170 cm 915 874 B92065 bal. à 14 ks 4 bal.
MoliCare Mobile 10 kvapiek
Medium sivé 2 626 ml 80 – 120 cm 915 878 B98303 bal. à 14 ks 3 bal.
Large sivé 2 613 ml 100 – 150 cm 915 879 B98304 bal. à 14 ks 4 bal.
Extra large sivé 2 757 ml 130 – 170 cm 915 880 B98305 bal. à 14 ks 4 bal.
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MoliCare Premium Elastic
Zalepovacie nohavičky s elastickými bočnými pásmi

Inovatívne zalepovacie nohavičky uľahčujú každodennú 
prácu ošetrovateľov. Nové riešenie problémov s ťažkým 
únikom moču teraz prináša produkt, ktorý je možné 
aplikovať jednoducho a rýchlo. Nohavičky zaisťujú 
pacientom príjemnejšiu každodennú starostlivosť 
a zlepšujú kvalitu ich života s ťažkou inkontinenciou. 

Charakteristika
Nohavičky MoliCare Premium Elastic sa skvelo 
prispôsobia tvaru tela aj pohybom vďaka bočným 
elastickým pásikom. Tie poskytujú väčšie pohodlie 
pri nosení. Elastické pásy umožňujú jednoduchšiu 
a rýchlejšiu aplikáciu a vďaka tomu pomáhajú znižovať 
fyzickú záťaž zdravotníkov aj ošetrovateľov. Oproti 
bežným zalepovacím nohavičkám sa čas aplikácie 
skracuje o 20 % a námaha ošetrovateľov o 24 %. MoliCare 
Premium Elastic navyše zaisťujú aktívnu ochranu 
pokožky vďaka 3-vrstvovému absorpčnému jadru, ktoré 
vďaka unikátnej technológii krúteného vlákna rýchlo 
odvádza moč do hlbších vrstiev jadra, a udržuje tak 
pokožku zdravú. Jemné materiály na povrchu pomôcok 
neobsahujú fólie, udržujú pH 5,5, a minimalizujú tak riziko 
podráždenia. Molekuly Odour Neutralizéru uzamknú 
zápach a postranné pásiky zabránia bočnému pretečeniu.

Použitie
MoliCare Premium Elastic sú určené pre pacientov 
s ťažkým únikom moču alebo stolice. Sú vhodné pre ženy 
aj pre mužov. Modré balenia sú vhodné na použitie počas 
dňa a fialové balenia hlavne na noc. Veľmi jednoduchá 
a intuitívna aplikácia na profesionálne i domáce použitie.

Ďalšie varianty absorpcií a veľkostí už čoskoro k dispozícii.

plienkové 
nohavičky

farebný  
kód

absorpcia
ISO

obvod  
bokov

číslo 
výrobku

kód  fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

MoliCare Premium Elastic 6 kvapiek
Small modré 1 667 ml 70 – 90 cm 165 271 B98929 bal. à 30 ks 3 bal.
Medium modré 2 159 ml 85 – 120 cm 165 272 B96384 bal. à 30 ks 3 bal.
Large modré 2 349 ml 115 – 145 cm 165 273 B96385 bal. à 30 ks 3 bal.
Extra Large modré 2 750 ml 140 – 175 cm 165 274 B96386 bal. à 14 ks 4 bal.
MoliCare Premium Elastic 8 kvapiek
Small fialové 2 356 ml 70 – 90 cm 165 471 B98934 bal. à 26 ks 3 bal.
Medium fialové 3 050 ml 85 – 120 cm 165 472 B96387 bal. à 26 ks 3 bal.
Large fialové 3 200 ml 115 – 145 cm 165 473 B96388 bal. à 24 ks 3 bal.
Extra Large fialové 3 550 ml 140 – 175 cm 165 474 B96389 bal. à 14 ks 4 bal.
MoliCare Premium Elastic 9 kvapiek
Small tmavomodré 2 546 ml 70 – 90 cm 165 571 B98935 bal. à 26 ks 3 bal.
Medium tmavomodré 3 521 ml 85 – 120 cm 165 572 B96390 bal. à 26 ks 3 bal.
Large tmavomodré 3 856 ml 115 – 145 cm 165 573 B96391 bal. à 24 ks 3 bal.
Extra Large tmavomodré 3 950 ml 140 – 175 cm 165 574 B98936 bal. à 14 ks 4 bal.
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MoliCare Premium
Plienkové nohavičky na trvalý únik moču

Priedušné plienkové nohavičky MoliCare Premium s 
lepiacimi pásikmi pomáhajú výrazne zlepšiť kvalitu života 
pacientom s ťažkou inkontinenciou. Plienkové nohavičky 
MoliCare ponúkajú: 
•  spoľahlivú absorpciu – trojvrstvové savé jadro mení 

tekutinu na gél a plienkové nohavičky zostávajú na 
povrchu neustále suché,

•  ochranu pokožky – ultrajemný a plne priedušný materiál 
v oblasti bokov umožňuje pokožke dýchať, preto sa 
nezaparuje a zostáva zdravá, navyše antibakteriálny 
povrch s pH 5,5, ktoré je neutrálne k pokožke, eliminuje  
až 99,9 % baktérií,

•  jednoduchú manipuláciu – lepiace pásiky na suchý zips 
je možné opakovane použiť kedykoľvek a kdekoľvek na 
plienke, čo zaručuje aj bezpečnú fixáciu plienky,

•  pohodlné nosenie vďaka jemnému a na dotyk 
príjemnému materiálu, ktorý nedráždi pokožku.

Použitie
MoliCare Premium sú určené pre pacientov s ťažkým 
únikom moču (nad 200 ml za 4 hod.) alebo stolice. Sú 
vhodné pre ženy aj pre mužov. 

MoliCare Premium
•  Vyrobené z hypoalergénnych a dermatologicky 

testovaných materiálov, ktoré spoľahlivo zaručujú 
prevenciu alergických reakcií.

•  Plienky sú vysoko absorpčné a anatomicky tvarované, 
vnútorné pásiky chránia pred pretekaním po bokoch.

•   Jednoduchá manipulácia – jedinečné lepiace pásiky 
na suchý zips možno opakovane použiť kedykoľvek 
a kdekoľvek na plienke, čo tiež zaručuje bezpečné 
uchytenie plienky.

•  Ochrana pokožky – ultrajemný a priedušný materiál 
umožňuje pokožke dýchať, preto sa nezaparuje a 
zostáva zdravá.
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plienkové  
nohavičky

farebný  
kód

absorpcia  
ISO

obvod  
bokov

číslo  
výrobku

kód fakturačná  
jednotka

prepravná  
jednotka

MoliCare Premium Extra Plus
Medium modré 2 190 ml 90 – 120 cm 169 648 B81151 bal. à 30 ks 3 bal.
Large modré 2 382 ml 120 – 150 cm 169 848 B81152 bal. à 30 ks 3 bal.
Extra Large modré 2 669 ml 150 – 175 cm 169 948 B81153 bal. à 14 ks 4 bal.
MoliCare Premium super plus
Medium fialové 2 859 ml 90 – 120 cm 169 650 B81158 bal. à 30 ks 3 bal.
Large fialové 3 070 ml 120 – 150 cm 169 850 B81159 bal. à 30 ks 3 bal.
Extra Large fialové 3 591 ml 150 – 170 cm 169 950 B3659A bal. à 14 ks 4 bal.
MoliCare Maxi – nepriedušné
Small tmavomodré  2 145 ml 50 – 80 cm 165 531 B20701 bal. à 14 ks 4 bal.
Medium tmavomodré 3 510 ml 70 – 120 cm 165 532 B20702 bal. à 14 ks 4 bal.
Large tmavomodré 4 600 ml 100 – 150 cm 165 533 B20703 bal. à 14 ks 4 bal.
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MoliCare Premium Fixpants
Elastické nohavičky na fixáciu inkontinenčných vložiek a vkladacích plienok

Charakteristika
Nohavičky sú vyrobené z mäkkého, vysoko kvalitného 
materiálu. MoliCare Premium Fixpants veľmi dobre držia 
tvar, sú veľmi elastické a vďaka manžetám bez švov sú  
aj veľmi pohodlné. Dajú sa prať v automatickej práčke pri 
60 °C a môžu sa opakovane použiť.

Použitie
Nohavičky MoliCare Premium Fixpants umožňujú 
bezpečnú, hygienickú a pritom jednoduchú fixáciu 
inkontinenčných vložiek a vkladacích plienok. Sú rovnako 
vhodné tak pre ležiacich, ako aj pre mobilných pacientov. 
Sieťované fixačné nohavičky MoliCare Fixpants sú vhodné 
na fixáciu pôrodníckych vložiek Samu pre ich maximálnu 
priepustnosť vzduchu. 

elastické sieťované 
nohavičky 

farebný  
kód 

obvod  
bokov

číslo  
výrobku

 kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

MoliCare Premium Fixpants
Small žlté 45 – 80 cm 947 795 B30642 bal. à 5 ks 60 bal.
Medium modré 60 – 100 cm 947 796 B30644 bal. à 5 ks 40 bal.
Large hnedé 80 – 120 cm 947 797 B30645 bal. à 5 ks 40 bal.
Extra Large zelené 100 – 160 cm 947 798 B30646 bal. à 5 ks 40 bal.
Extra Extra Large sivé 140 – 180 cm 947 799 B30647 bal. à 5 ks 40 bal.
MoliCare Fixpants
Medium modré 60 – 100 cm 947 745 bal. à 100 ks 4 bal.
Large hnedé 80 – 120 cm 947 748 B28792 bal. à 3 ks 10 bal.

947 746 bal. à 100 ks 6 bal.
Extra Large zelené 100 – 160 cm 947 750 B28794 bal. à 3 ks 10 bal.

947 747 bal. à 100 ks 6 bal.
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MoliCare Bed Mat
Podložky pod chorých

Podložky pod pacientov so savým jadrom z celulózy.

Charakteristika
Podložka s absorpčným jadrom, ktoré tvorí niekoľko 
vrstiev celulózy, má vonkajšiu nepriepustnú a nekĺzavú 
fóliu. Celá plocha podložky je obalená a po obvode 
uzavretá netkanou textíliou.

Použitie
Ako priama podložka pod inkontinentných pacientov 
a ako dodatočná ochrana lôžka.

Typy produktu
MoliCare Bed Mat – je najpoužívanejším variantom medzi 
podložkami pre svoju spoľahlivú absorpciu. Vysoké 
absorpčné schopnosti sú zaistené vďaka absorpčnému 
jadru z celulózy, ktorého povrch je potiahnutý netkanou 
textíliou.
MoliCare Bed Mat Eco – jednorazové podložky 
z recyklovaného vrstveného papiera slúžia ako 
sekundárna ochrana lôžok pri strednej a ťažkej 
inkontinencii.

podložky  
pod chorých

farebný  
kód 

absorpcia
ISO

rozmer číslo 
výrobku

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

MoliCare Premium Bed Mat textil 7 kvapiek
so záložkami 1 304 ml 75 × 85 cm 155 012 B3428A 1 ks 25 bal.

1 692 ml 85 × 90 cm 155 010 B3429A 1 ks 25 bal.
MoliCare Premium Bed Mat 5 kvapiek

715 ml 60 × 60 cm 161 063 B23355 bal. à 30 ks 4 bal.
971 ml 60 × 90 cm 161 065 B0725A bal. à 30 ks 1 bal.

MoliCare Premium Bed Mat 7 kvapiek
s krídelkami 1 201 ml 60 × 90 cm 161 072 B0726A bal. à 30 ks 4 bal.
MoliCare Premium Bed Mat 8 kvapiek

1 407 ml 60 × 90 cm 161 088 B1938A bal. à 30 ks 4 bal.
MoliCare Premium Bed Mat 9 kvapiek

1 168 ml 40 × 60 cm 161 073 B0727A bal. à 15 ks 6 bal.
1 809 ml 60 × 60 cm 161 075 B0728A bal. à 15 ks 1 bal.
2 719 ml 60 × 90 cm 161 077 B0729A bal. à 15 ks 4 bal.
2 717 ml 60 × 90 cm 161 078 B1470A bal. à 30 ks

MoliCare Bed Mat Eco 5 kvapiek
1 198 ml 60 × 90 cm 159 002 B1136A bal. à 100 ks 1 bal.

MoliCare Bed Mat Eco 9 kvapiek
2 180 ml 60 × 90 cm 159 006 B91396 bal. à 50 ks 1 bal.

5
5

5

7

8

7
7

9
9
9
9

9
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Samu
Pôrodnícke vložky

Pôrodnícke vložky bez fólie s absorpčným jadrom z celulózy.

Charakteristika
Pôrodnícke vložky Samu zaisťujú vďaka vysoko priedušnému materiálu 
optimálny prísun vzduchu k pokožke, a tým znižujú riziko vzniku infekcie. 
Použitie týchto špeciálnych vložiek po pôrode je oveľa vhodnejšie, pretože 
nemajú nepriedušnú fóliu ani lepiacu pásku. Ideálne na použitie s fixačnými 
nohavičkami MoliCare Fixpants.

variant číslo  
výrobku

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
jednotka

Samu – vložky pôrodnícke 716 221 bal. à 20 ks 30 bal.
Vložky pôrodnícke 455 221 bal. à 700 ks 1 kartón

Späť na Obsah
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MoliCare Skin
Starostlivosť o zrelú a citlivú pokožku – čistenie pokožky

Čistiaca pena
Čistiaca pena na rýchle a šetrné čistenie bez použitia mydla a vody silno 
znečistených partií pokožky pri (stolicovej) inkontinencii. Spoľahlivo chráni 
pokožku pred škodlivými vonkajšími vplyvmi, a udržuje ju tak zdravšiu. Účinne 
neutralizuje pachy, príjemne a sviežo vonia.

Umývacia emulzia 
Umývacia emulzia na jemné čistenie zrelej a citlivej pokožky.  
Dodáva pokožke vlhkosť vďaka pantenolu a obsahuje látky  
neutralizujúce zápach.

Ošetrujúca prísada do kúpeľa 
Ošetrujúca prísada do kúpeľa na jemné čistenie zrelej a citlivej  
pokožky. Dodáva pokožke vlhkosť vďaka pantenolu a obsahuje  
látky neutralizujúce zápach.

Šampón 
Ošetrujúci šampón na umývanie vlasov na suchej a citlivej pokožke hlavy. 

Vlhké ošetrujúce utierky
Vlhké ošetrujúce obrúsky na rýchle a šetrné čistenie intímnych partií bez 
použitia mydla a vody pri inkontinencii. Účinne neutralizujú pachy. Príjemne 
a sviežo voňajú.

Hygienické vreckovky
Vreckovky na šetrnú a rýchlu intímnu hygienu, ideálne do kabelky alebo na 
cesty. Špeciálne zloženie s pH 5,5 je ideálne na starostlivosť o citlivú pokožku 
intímnych partií, obohatené o upokojujúci rumanček.

Navlhčené umývacie špongie
Navlhčené umývacie špongie na rýchle a ultrajemné čistenie celého tela osoby 
na lôžku bez použitia mydla a vody. Špeciálne zloženie vyvinuté na zrelú, citlivú 
alebo namáhanú pokožku.

účinná starostlivosť  
o podráždenú pokožku

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Čistiaca pena bal. à 400 ml 995 029 1 ks 12 ks
Umývacia emulzia bal. à 500 ml 995 027 1 ks 12 ks
Ošetrujúca prísada do kúpeľa bal. à 500 ml 995 028 1 ks 12 ks
Šampón bal. à 500 ml 995 030 1 ks 12 ks
Vlhké ošetrujúce utierky bal. à 50 ks 995 082 1 ks 12 bal.
Hygienické vreckovky bal. à 10 ks 995 138 1 ks 20 bal.
Navlhčené umývacie špongie bal. à 8 ks 995 083 1 ks 24 bal.
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MoliCare Skin
Starostlivosť o zrelú a citlivú pokožku – starostlivosť o pokožku

Telové mlieko 
Telové mlieko na starostlivosť o zrelú a citlivú pokožku. Vďaka kreatínu 
podporuje prirodzené mechanizmy ochrany pokožky. 

Krém na ruky 
Krém na ruky ošetruje namáhané a vysušené ruky. Svojím zložením vracia 
pokožke vlhkosť a elasticitu. Rýchlo sa vstrebáva a nezanecháva mastný film 
na pokožke.

Ošetrujúci olej 
Intenzívne ošetruje suché a popraskané časti pokožky. Obsahuje vysoko 
účinné prírodné oleje, ochranný vitamín E. Ľahko sa roztiera.

Masážny gél 
Masážny gél obsahuje mentol, ktorý podporuje prekrvenie pokožky a jej  
látkovú výmenu. Je určený na masáže a natieranie krku, chrbta, rúk a nôh.  
Má upokojujúci účinok a zmierňuje svalové napätie. Rýchlo sa vstrebáva.

účinná starostlivosť  
o podráždenú pokožku

veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Telové mlieko bal. à 500 ml 995 032 1 ks 12 ks
Krém na ruky bal. à 200 ml 995 033 1 ks 12 ks
Ošetrujúci olej bal. à 500 ml 995 034 1 ks 12 ks
Masážny gél bal. à 200 ml 995 031 1 ks 12 ks
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MoliCare Skin
Starostlivosť o namáhanú a zrelú pokožku – ochrana pokožky

Ochranný krém so zinkom
Ochranný krém so zinkom chráni pokožku v intímnej oblasti, kde je vystavená 
pôsobeniu agresívnych látok v moči a stolici a tlaku. Obsahuje zinok, ktorý 
chráni pokožku pred infekciami. Na pokožku sa nanáša v tenkej vrstve.

Ochranná pena na pokožku
Ochranná pena na pokožku je účinná ochrana pokožky v intímnej oblasti 
zaťažovanej inkontinenciou pred agresívnymi látkami obsiahnutými v moči 
a v stolici. Vysoko účinná vďaka pantenolu a močovine (urea 5 %). Príjemne 
ľahká pena, ktorá sa ľahko roztiera a pôsobí ako prevencia proti preležaninám 
na namáhaných miestach.

Ochranný olej v spreji 
Ochranný olej v spreji chráni zrelú pokožku pred vonkajšími vplyvmi. Účinné 
prírodné látky pantenolu a mandľového oleja podporujú regeneráciu pokožky 
a dodávajú jej pružnosť. Jednoducho sa nastrieka na pokožku a ľahko sa 
roztiera.

účinná starostlivosť  
o podráždenú pokožku

veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Ochranný olej v spreji bal. à 200 ml 995 036 1 ks 12 ks
Ochranný krém so zinkom bal. à 200 ml 995 035 1 ks 12 ks
Ochranná pena na pokožku bal. à 100 ml 995 037 1 ks 12 ks
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ValaClean
Jednorazové vrecká a utierky

Jednorazové umývacie vrecká
Vyrobené z mäkkého netkaného textilu, mokré sa netrhajú. Vďaka zaoblenému 
otvoru sa ľahko navliekajú.

ValaClean basic
Jemný netkaný textil.

ValaClean soft 
Ultra jemný netkaný textil, vysoká absorpcia.

ValaClean film
Netkaná textília s fóliou vo vnútri na lepšiu ochranu ošetrovateľa.

Jednorazové utierky

ValaClean roll 
Jednorazové utierky z netkaného textilu v praktických kotúčoch, zvýšená 
absorpčná kapacita.

ValaClean box
Zásobník na jednorazové utierky na pripevnenie na stenu. Chráni utierky 
ValaClean roll pred znečistením.

jednorazové umývacie 
vrecká a utierky

model veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
jednotka

ValaClean
jednorazové umývacie 
vrecká

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.

jednorazové utierky roll 22 × 30 cm 992 251 1 kotúč (= 175 ks) 18 ks
ValaClean box 996 858 1 ks 1 ks

Späť na Obsah



155

In
ko

nt
in

en
ci

a

ValaFit, ValaProtect
Jednorazové podbradníky a podložky pod pacienta

ValaFit 
Jednorazové podbradníky
Jednorazové ochranné podbradníky na zachytenie zvyškov potravy a tekutín, 
určené na ochranu bielizne a posteľných obliečok. Nepremokavé, extrémne 
absorpčné.

ValaFit band
Z netkanej textílie s integrovanou fóliou, s okrúhlym výstrihom,  
na uviazanie.

ValaFit tape
Z netkanej textílie s ochrannou fóliovou vrstvou, s funkčným vreckom, 
okrúhlym výstrihom a fixačnými lepiacimi okrajmi.

ValaProtect
Jednorazové podložky pod pacienta
Nepriepustné ochranné podložky pod pacienta. Chránia pred znečistením 
posteľných obliečok a vyšetrovacieho lôžka. Zabraňujú prenosu infekcie.

ValaProtect basic
Vrstva netkanej textílie ihneď vstrebáva vlhkosť. Nepriepustná fólia  
na spodnej strane.

ValaProtect special
Z absorpčnej dvojvrstvovej netkanej textílie s fóliou na spodnej strane. Vlhkosť 
sa hneď vstrebáva. Veľmi odolné vďaka zosilneným vláknam. S ochranou proti 
premočeniu.

model veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
jednotka

ValaFit  
ochranné  
podbradníky 

band 38 × 70 cm 992 252 bal. à 100 ks 6 bal.
tape 38 × 75 cm 992 253 bal. à 100 ks 6 bal.

obrúsky eco 36 × 36 cm 992 340 bal. à 50 ks 20 bal.
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.
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ValaComfort
Jednorazové utierky, prikrývky a vankúše

Špeciálna séria jednorazových hygienických produktov (utierky, deky 
a vankúše).

ValaComfort net
Viacúčelové utierky zo sieťovanej štruktúrovanej netkanej textílie. Veľmi  
jemné a absorpčné, mokré sa netrhajú.

ValaComfort multi
Viacúčelové utierky z pevnej netkanej textílie. Pevné, absorpčné, neuvoľňujú 
vlákna.

ValaComfort blanket
Prikrývka z netkaného polyesteru, príjemná na dotyk, prepúšťa vzduch 
i vlhkosť, čím vyrovnáva teplotu. Je veľmi ľahká – 480 g.

ValaComfort pillow
Vankúše s povlakom z netkaného textilu a jemnou náplňou z polyesteru.  
Veľmi ľahké a vzdušné.

ValaComfort zástera
Ochranná igelitová zástera na ochranu oblečenia personálu.

jednorazové utierky,  
masky, deky a vankúše

model veľkosť číslo  
výrobku

 fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

ValaComfort
viacúčelové utierky multi 34 × 38 cm 992 335 bal. à 50 ks 24 bal.
viacúčelové utierky net 35 × 38 cm 992 330 bal. à 100 ks 12 bal.
deky blanket 135 × 195 cm 992 332 bal. à 1 ks 12 ks
vankúše pillow 40 × 50 cm 992 333 bal. à 4 ks 5 bal.
zástera apron 70 × 125 cm 992 336 bal. à 100 ks 10 bal.
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Drevené lyžičky, Pagavit, Peha-fresh

Drevené ústne lyžičky
Vhodné na vyšetrovacie metódy, na liečebné aplikácie i na prípravu ďalších 
materiálov.

Pagavit
Vatové tyčinky obohatené glycerínom a ochutené prírodným citrónovým 
extraktom spolu s 0,1 % natriumbenzoátom podporujú tvorbu slín, a tým 
i čistiaci proces v dutine ústnej, napr. u pacientov v bezvedomí.

Peha-fresh
Osviežovač vzduchu, ktorý pohlcuje nepríjemné pachy. Vhodný na používanie 
v priestoroch, kde sú pacienti s inkontinenciou.

drevené ústne lyžičky, vatové 
tyčinky, osviežovač vzduchu

veľkosť číslo  
výrobku 

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Lyžičky ústne drevené 
nesterilné

968 900 bal. à 100 ks 50 bal.

Pagavit  
vatové tyčinky
zatavené po 3 kusoch

999 581 bal. à 25× 3 ks 8 bal.

Peha-fresh  
osviežovač vzduchu  
plechovka–sprej

400 ml 995 705 bal. à 1 ks 12 ks

Tyčinky vatové
nesterilné, drevené,  
s vatovou hlavičkou

15 cm 967 936 bal. à 100 ks 200 bal.

nesterilné, z polypropylénu,
s veľkou vatovou hlavičkou

14 cm 967 939 bal. à 50 ks 20 bal.
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Každý deň túžíme cítiť sa pohodlne a sebaisto, starať sa o svoje telo tými 
najkvalitnejšími produktami a to najlepšie dopriavať aj svojim blízkym. Preto 
prinášame produkty značky Bel pre vašu čistú a žiarivú pleť. Bel Baby pre 
suchú a hebkú pokožku vášho dieťatka a Ria pre maximálne pohodlie 
počas menštruácie i mimo nej.

Krása a zdravie
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Krása a zdravie
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Každý deň túžíme cítiť sa pohodlne a sebaisto, starať sa o svoje telo tými 
najkvalitnejšími produktami a to najlepšie dopriavať aj svojim blízkym. Preto 
prinášame produkty značky Bel pre vašu čistú a žiarivú pleť. Bel Baby pre 
suchú a hebkú pokožku vášho dieťatka a Ria pre maximálne pohodlie 
počas menštruácie i mimo nej.
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Detská hygiena Fixies
Jednorazové detské plienky

Detské plienky Fixies majú pružné boky, ktoré sa prispôsobia detskému 
zadočku. Absorpčné jadro plienky spoľahlivo zadržuje tekutinu, a zabraňuje 
tak podráždeniu citlivej detskej pokožky. Navyše sú plienky Fixies mimoriadne 
mäkké, nespôsobujú alergické reakcie a sú dermatologicky testované.

Kr
ás

a 
a 

zd
ra

vi
e

detské plienky veľkosť číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka 

prepravná  
jednotka

Fixies – Maxi 7 – 18 kg 913 034 3 B35717 bal. à 48 ks 3 bal.
Fixies – Junior 11 – 25 kg 913 034 5 B35719 bal. à 40 ks 3 bal.
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Detská hygiena Bel baby

Bel baby prsné vložky
Prsné vložky Bel baby sú mimoriadne mäkké a vysoko savé vďaka 
absorpčnému jadru z buničiny. Anatomicky tvarované s lepidlom na 
zabránenie posunutia a na optimálny komfort pri nosení. Priedušná vonkajšia 
vrstva chráni oblečenie pred vlhkosťou a zašpinením. Dermatologicky 
potvrdené.

Bel baby prebaľovacie podložky
Sú ideálnym pomocníkom pri prebaľovaní doma aj na cestách. Majú hodvábne 
mäkký povrch, ktorý sa stará o jemnú detskú pokožku, a extra savú výplň 
z buničiny na rýchle uzamknutie tekutiny. Potlačená zadná fólia s veselými 
motívmi hrošíkov spoľahlivo chráni proti presiaknutiu. Podložky sú v skladnom 
balení s praktickým úchopom.

Bel baby vlhčené obrúsky
Ultrasenzitívne obrúsky napustené emulziou s obsahom alantoínu sú 
vhodné na citlivú detskú pokožku. Bel baby vlhčené obrúsky sú extra savé, 
dermatologicky potvrdené, bez parfumácie a alkoholu.* Biologicky odbúrateľný 
obrúsok vyrobený zo 100 % viskózy. *Etanol

Bel baby detské vatové tyčinky
Zaručujú bezpečný spôsob čistenia detského uška. Vatová guľôčka na konci 
tyčinky zabráni vniknutiu tyčinky do zvukovodu. Vďaka obsahu aloe vera  
a provitamínu B5 poskytujú Bel baby detské vatové tyčinky šetrnú a ohľaduplnú 
starostlivosť. Tyčinka i škatuľka sú vyrobené z papiera, celý výrobok je tak 
šetrnejší k životnému prostrediu. Tyčinky nezavádzajte hlbšie do zvukovodu.

veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná  
jednotka

Bel baby prsné vložky 491 191 bal. à 30 ks 12 bal.
Bel baby podložky na prebaľovanie 60 × 60 cm 161 960 bal. à 10 ks 4 bal.
Bel baby vlhké utierky 916 292 bal. à 60 ks 16 bal.
Bel baby vatové tyčinky 187 281 bal. à 60 ks 16 bal.
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Dámska hygiena Ria
Dámske vložky

Ria Classic
Dámske vložky Ria Classic s jemným povrchom z netkaného textilu poskytujú 
maximálnu istotu pri nosení. Bočné drážky spoľahlivo odvádzajú tekutinu do 
jadra vložky. Extra absorpčné jadro zaručuje maximálny pocit bezpečia.

Ria Ultra
Ultratenké dámske vložky Ria Ultra zaistia každej žene pohodlie, maximálnu 
istotu a šetrnú starostlivosť. Vďaka unikátnemu savému jadru, ktoré premení 
tekutinu na gél, zaistia dokonalú absorpciu a tekutinu nikdy neprepustia. 
Variant Odour Neutraliser navyše disponuje schopnosťou pohlcovať zápach, 
a zaručí tak maximálnu diskrétnosť.
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variant číslo  
výrobku

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
jednotka

Ria Classic
klasické 
vložky

Normal 710 510 bal. à 10 ks 36 bal.
Normal Plus 710 521 bal. à 10 ks 36 bal.

Night 710 522 bal. à 9 ks 24 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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Dámska hygiena Ria
Slipové vložky, tampóny

Ria Slip
Klasické slipové vložky Ria Slip s jemným povrchom s obláčikovou razbou na 
každodennú spoľahlivú a diskrétnu ochranu bielizne.

Ria tampóny
Tampóny Ria sú istou a spoľahlivou ochranou počas celej menštruácie. 
Úzka, zaoblená špička a hladký povrch umožňujú jednoduchú aplikáciu 
a odstránenie tampónu. Pomocou 7 drážok sa tampón rovnomerne rozširuje 
a optimálne prispôsobuje telu. Vďaka otváraniu twist & open sa navyše veľmi 
rýchlo a ľahko rozbaľujú.

Ria tampóny Sport
Navrhnuté na šport. Vďaka špeciálnym ochranným drážkam sa dokonale 
prispôsobia telu a ochránia pred pretečením aj pri zvýšenej záťaži.

Ria tampóny Organic
Tampóny sú vyrobené zo 100 % biobavlny pochádzajúcej z certifikovaného 
ekologického poľnohospodárstva. Vďaka tomu sú šetrnejšie k telu aj k prírode.

variant číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
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 tampóny
menštruačné  
tampóny

Mini Comfort 709 116 bal. à 16 ks 30 bal.
Normal Comfort 709 400 bal. à 16 ks 30 bal.

Normal 709 216 bal. à 16 ks 30 bal.
Normal  709 014 bal. à 32 ks 12 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 tampóny Sport
menštruačné tampóny

Normal 709 135 bal. à 16 ks 30 bal.
Super 709 233 bal. à 16 ks 30 bal.

Ria tampóny 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 odličovacie obrúsky
Jemné prémiové kozmetické obrúsky Bel čistia pokožku tváre jemne a 
dôkladne. Odstránia aj vodoodolný (očný) mejkap. Bez alkoholu*, pH neutrálne, 
dermatologicky aj oftalmologicky potvrdené. Obohatené o výťažok z uhorky. 
Ideálne na cesty. Biologicky odbúrateľný obrúsok zo 100 % viskózy. *Etanol

Bel premium vlhčené odličovacie tampóny
Vlhčené odličovacie tampóny sú vatové tampóny napustené micelárnou 
vodou vhodnou na rýchle a ľahké čistenie a odlíčenie očí, pleti tváre a dekoltu. 
Micelárna voda odlíči dokonca aj vodoodolný (očný) mejkap. Dermatologicky 
aj oftalmologicky potvrdené. Variant obohatený o aloe vera alebo o morské 
minerály. Biologicky odbúrateľný vatový tampón.

Bel premium vlhčené peelingové tampóny
Rad vlhčených odličovacích tampónov dopĺňajú vlhčené peelingové tampóny 
napustené micelárnou vodou na dôkladné vyčistenie pleti obohatené o výťažok 
z jojoby. Použitie: 3x týždenne. Vyhnúť sa očiam a ústam, nepoužívať pri akné.

Bel premium vatové tampóny s odlakovačom
Sú jemné vatové tampóny napustené odlakovačom s vôňou citrusov, bez 
acetónu, s prídavkom vitamínu E, šetrné k pokožke aj nechtovej kožke. 
Odlakovanie nechtov je tak bez nepríjemného zápachu. Dermatologicky 
potvrdené. Vhodné aj na niektoré druhy umelých nechtov. Tampónik  
zo 100 % bavlny.
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číslo  
výrobku 

fakturačná  
jednotka 

prepravná  
jednotka

Bel premium vlhké kozmetické obrúsky 916 294 bal. à 25 ks 20 bal.
Bel premium vlhké odličovacie tampóny
s aloe vera 918 987 bal. à 30 ks 6 bal.
s morskými minerálmi 918 988 bal. à 30 ks 6 bal.
Bel premium vlhké peelingové tampóny 918 990 bal. à 24 ks 6 bal.
Bel premium vlhké odličovacie tampóny 918 984 bal. à 30 ks 36 bal.
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Bel cosmetic odličovacie tampóny 
Vďaka obsahu mikrovlákna dôkladne čistia 
pleť do hĺbky. Majú jemný a hladký povrch. 
Dobre absorbujú kozmetické prípravky 
a neuvoľňujú vlákna. Ideálne na každodenné 
odlíčenie a čistenie všetkých typov pletí.

Bel premium odličovacie tampóny
Vďaka obsahu mikrovlákna dôkladne čistia 
pleť do hĺbky. Navyše obsahujú ochranné 
prísady aloe vera a panthenol, ktoré 
upokojujú pokožku. Ideálne na každodenné 
odlíčenie a čistenie všetkých typov pleti.

Bel nature odličovacie tampóny 
Vyrobené zo 100% certifikovanej bio 
bavlny, pri ich výrobe sa nepoužívajú žiadne 
chemikálie. Vďaka tomu sú vhodné i na 
veľmi citlivú pokožku.

HARTMANN odličovacie tampóny 
Vyrobené zo 100 % bavlny. Tampón 
s jednostrannou razbou a obšitím. V ponuke 
v troch farebných variantoch.

Vata a vatové výrobky Bel

Bel cosmetic a Bel premium vatové tyčinky 
Na každodennú hygienu a ošetrovanie. Jemná štruktúra vaty  
s mikrovláknom umožňuje šetrnú starostlivosť, dlhé vlákna  
bavlny zaistia pevné namotanie dostatočného množstva vaty  
na tyčinku. Plastové tyčinky sú pružné a odolávajú tlaku, takže  
sa nelámu a zaručujú bezpečné používanie. Vatové tyčinky  
Bel premium navyše obsahujú ošetrujúce prísady aloe vera  
a provitamín B5. 

Bel nature vatové tyčinky 
Majú vatové hlavičky zo 100% certifikovanej bio bavlny. Jednotlivé 
tyčinky sú z papiera, ktorý nezaťažuje životné prostredie. Sú ideálne  
na denné použitie.

Obväzová vata skladaná 
Patrí už k tradičným výrobkom HARTMANN. Jemná obväzová vata 
v ponuke v troch variantoch balenia: 50 g, 100 g, 200 g.

veľkosť číslo  
výrobku

fakturačná 
jednotka 

prepravná 
jednotka

Bel cosmetic  
odličovacie tampóny

okrúhle 918 514 bal. à 70 ks 60 bal.
okrúhle 918 515 bal. à 35 ks 21 bal.

Bel premium  
odličovacie tampóny

okrúhle 918 593 bal. à 75 ks 14 bal.
oválne 918 594 bal. à 45 ks 12 bal.

Bel nature odličovacie tampóny okrúhle 918 481 bal. à 70 ks 20 bal.
HARTMANN odličovacie tampóny okrúhle 703 349 bal. à 80 ks 36 bal.
Bel cosmetic vatové tyčinky v škatuľke 187 622 bal. à 200 ks 30 bal.

vo vrecúšku 187 610 bal. à 160 ks 42 bal.
Bel premium vatové tyčinky v škatuľke 187 000 bal. à 300 ks 24 bal.

vo vrecúšku 187 614 bal. à 200 ks 24 bal.
Bel nature vatové tyčinky v škatuľke 187 521 bal. à 200 ks 24 bal.
Vata obväzová skladaná 
(55 % bavlny, 45 % viskózy)

50 g 110 232 1 bal. 28 bal.
100 g 110 233 1 bal. 28 bal.
200 g 110 235 1 bal. 30 bal.
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Pravidelné sledovanie zdravotného stavu je dôležitou súčasťou zodpovednej 
starostlivosti o zdravie.

Rad produktov domácej diagnostiky Veroval umožňuje monitoring 
zdravotného stavu pohodlne v domácom prostredí, a zaisťuje tak účinnú 
alternatívu prevencie a včasnej indikácie prípadného zdravotného problému 
či závažného ochorenia. Viac na veroval. sk.

Portfólio HARTMANN dopĺňajú tiež kvalitné stomické pomôcky Dansac.

Ostatné
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Ostatné
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Pravidelné sledovanie zdravotného stavu je dôležitou súčasťou zodpovednej 
starostlivosti o zdravie.

Rad produktov domácej diagnostiky Veroval umožňuje monitoring 
zdravotného stavu pohodlne v domácom prostredí, a zaisťuje tak účinnú 
alternatívu prevencie a včasnej indikácie prípadného zdravotného problému 
či závažného ochorenia. Viac na veroval. sk.

Portfólio HARTMANN dopĺňajú tiež kvalitné stomické pomôcky Dansac.
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Tlakomery Veroval®
Domáca diagnostika

Veroval® tlakomer s EKG
Kombinovaný prístroj 2-v-1: na kontrolu srdcového rytmu  
a meranie krvného tlaku
•  Mobilná kontrola srdcového rytmu (EKG), krvného tlaku  

a tepovej frekvencie.
•  Automatické vyhodnotenie srdcového rytmu pomocou  

prehľadných ikon.
•  Softvér Veroval® medi.connect graficky zobrazuje výsledky  

merania vrátane záznamu EKG.
•  Jednoduché použitie kedykoľvek a kdekoľvek – záznam srdcového  

rytmu za 30 sekúnd.
•  Univerzálna manžeta Secure fit s ergonomickým tvarom a vizuálnou  

kontrolou správneho nasadenia (na obvod ramena 22 – 42 cm).
•  Technológia Comfort Air zaisťuje pohodlné a šetrné meranie na ramene. 
•  Kapacita pamäte 2× 64 meraní (režim pre 2 používateľov).
•  Prepojenie s počítačom prostredníctvom USB Bluetooth®.
•  Predĺžená záruka 5 rokov.

domáca diagnostika Veroval číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Veroval tlakomer s EKG 925 347 bal. à 1 ks 4 ks
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Tlakomery Veroval®
Domáca diagnostika

Veroval® duo control
Ramenný tlakomer na presné meranie  
krvného tlaku i pri poruchách srdcového rytmu
•  Vďaka patentovanej technológii DUO SENSOR 

kombinujúcej dve metódy merania (oscilometrickú 
a Korotkovovu – posluchovú) je presný aj v prípade 
srdcových arytmií.

•  Vhodný pre osoby s nepravidelným srdcovým rytmom.
•  Veľký podsvietený displej, zvuková signalizácia, 

jednoduché ovládanie.
•  Zistí a upozorní na prípadné poruchy srdcového rytmu.
•  Technológia Comfort Air zaisťuje pohodlné a šetrné 

meranie na ramene.
•  Špeciálna manžeta Secure fit s ergonomickým tvarom 

a vizuálnou kontrolou správneho nasadenia. 
Vďaka dvom veľkostiam manžiet je meranie vysoko 
presné: 
– manžeta veľ. M vhodná na obvod paže 22 – 32 cm, 
– manžeta veľ. L vhodná na obvod paže 32 – 42 cm.

•  Indikátor odpočinkovej polohy a správnej teploty okolia 
na ešte presnejšie výsledky.

•  Kapacita pamäte 2× 100 meraní (režim pre  
2 používateľov + režim HOST).

•  Súčasťou balenia je USB kábel na prenos údajov  
do softvéru medi.connect.

•  Predĺžená záruka 5 rokov.

príslušenstvo k tlakomerom Veroval číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Veroval duo control adaptabilná manžeta M (22 – 32 cm) 925 531 bal. à 1 ks 10 ks
Veroval duo control adaptabilná manžeta L (32 – 42 cm) 925 532 bal. à 1 ks 10 ks
Sieťový adaptér pre tlakomer Veroval duo control 925 391 bal. à 1 ks 30 ks

domáca diagnostika Veroval číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
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
Darčekové balenie Veroval duo control 
Veroval duo control + manžety veľ. M i L + sieťový adaptér

703 494 bal. à 1 ks 6 ks
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Tlakomery Veroval®
Domáca diagnostika

Veroval® ramenný tlakomer
Ramenný tlakomer na presné a pohodlné meranie na ramene
•  Plnoautomatické meranie krvného tlaku a tepovej frekvencie  

s vysokou presnosťou.
•  Zistí a upozorní na prípadné poruchy srdcového rytmu.
•  Veľký prehľadný displej a jednoduché ovládanie.
•  Univerzálna manžeta Secure fit s ergonomickým tvarom a vizuálnou 

kontrolou správneho nasadenia (na obvod ramena 22 – 42 cm).
•  Technológia Comfort Air zaisťuje pohodlné a šetrné meranie na ramene.
•  Režim zobrazenia priemerných hodnôt, ranných či večerných,  

za posledných 7 dní.
•  Kapacita pamäte 2× 100 meraní (režim pre 2 používateľov).
•  Súčasťou balenia je USB kábel na prenos údajov do softvéru  

medi.connect.
•  Predĺžená záruka 5 rokov.

Veroval® zápästný tlakomer
Zápästný tlakomer na jednoduché a rýchle meranie
•  Meranie krvného tlaku a tepovej frekvencie s vysokou presnosťou.
•  Zistí a upozorní na prípadné poruchy srdcového rytmu.
• Jednoduché a rýchle použitie, extra veľký displej.
• Pohodlná manžeta na obvod zápästia 12,5 – 21 cm.
• Optická kontrola správnej polohy paže na presne namerané hodnoty.
•  Režim zobrazenia priemerných hodnôt, ranných či večerných,  

za posledných 7 dní.
• Kapacita pamäte 2× 100 meraní (režim pre 2 používateľov).
•  Súčasťou balenia je USB kábel na prenos údajov do softvéru  

medi.connect.
• Predĺžená záruka 5 rokov.

domáca diagnostika Veroval číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Veroval ramenný tlakomer 925 304 bal. à 1 ks 4 ks
Veroval ramenný tlakomer s adaptérem 703 490 bal. à 1 ks 6 ks
Veroval zápästný tlakomer 925 324 bal. à 1 ks 4 ks
Sieťový adaptér pre tlakomer Veroval ramenný 925 391 bal. à 1 ks 30 ks
Univerzálna manžeta na ramenný tlakomer  
(22 – 42 cm)

925 535 bal. à 1 ks 10 ks
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Tlakomery Veroval®
Domáca diagnostika

Veroval® compact
Digitálny ramenný tlakomer na presné meranie na ramene
•  Plnoautomatický ramenný tlakomer s vysokou presnosťou merania.
•  Zistí a upozorní na prípadné poruchy srdcového rytmu.
• Veľké tlačidlá a jednoduché ovládanie.
• Univerzálna manžeta na obvod ramena 22 – 42 cm.
•  Režim zobrazenia priemerných hodnôt, ranných či večerných,  

za posledných 7 dní.
• Kapacita pamäte 2× 100 meraní (režim pre 2 používateľov).
• Klinicky overená presnosť.
• Záruka 3 roky.

domáca diagnostika Veroval číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Veroval compact 925 423 bal. à 1 ks 4 ks
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Veroval® inteligentná osobná váha
Inteligentná osobná váha na analýzu optimálnej hmotnosti  
a celkového telesného stavu
•  Meria telesnú hmotnosť, hmotnosť kostí, BMI a podiel  

telesného tuku, svalového tkaniva a vody v tele.
• Komplexná analýza zloženia tela na princípe biometrickej impedancie.
•  Automatický výpočet potreby kalórií – hodnoty bazálneho metabolizmu.
•  Možno uložiť až 30 údajov u každého používateľa  

(pamäť pre 4 používateľov).
•  Odnímateľný displej možno pripojiť k počítaču a namerané hodnoty 

vyhodnocovať v počítači vďaka softvéru Veroval® medi.connect.
• USB kábel na prepojenie s počítačom.
• Predĺžená záruka 5 rokov.

Veroval®
Domáca diagnostika

domáca diagnostika Veroval číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Veroval inteligentná osobná váha 925 374 bal. à 1 ks 3 ks
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Teplomery Veroval®
Infračervené teplomery

Veroval® infračervený dotykový teplomer
• Možnosť voľby spôsobu merania teploty – na čele a v uchu.
• Veľmi rýchly výsledok – za 1 sekundu v uchu a za 3 sekundy na čele.
•  Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom + tlačidlo na boku na prepínanie 

režimu merania..
• Ukladá do pamäte posledných 10 nameraných hodnôt.
• Akustický a optický signál pri začiatku i konci merania.
• Hygienický vďaka ochranným krytom (10 kusov v balení).
• Vysoká životnosť batérií s kapacitou min. 1 000 meraní.
• Záruka 3 roky.

2 v 1
Infrared
Technology
Infrared
Technology

infračervené teplomery číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Veroval infračervený dotykový teplomer 925 463 bal. à 1 ks 4 ks
Veroval súprava ochranných krytov (2× 10 ks) 925 482 bal. à 20 ks 10 ks
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Teplomery Thermoval®
Infračervené teplomery

Thermoval® baby
Infračervený bezdotykový teplomer
•  Bezdotykové meranie teploty na čele za 3 sekundy.
•  Meria teplotu ľudského tela, predmetov (napr. dojčenskej fľašky)  

i okolia (napr. detskej izby).
•  Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom.
•  Ukladá do pamäte posledných 10 nameraných hodnôt.
•  Optický alarm pri horúčke, tichá prevádzka – bez zvukového znamenia.
•  Praktické puzdro na uloženie.
•  Kapacita batérií až 1 000 meraní.
•  Záruka 3 roky.

3 v 1

infračervené teplomery číslo 
výrobku

fakturačná
jednotka

prepravná 
jednotka

Thermoval baby 925 093 bal. à 1 ks 16 bal.

Na čele Pri objektoch V miestnosti

O
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Teplomery Thermoval®
Digitálne teplomery

Thermoval® kids flex
Digitálny teplomer s pružnou špičkou a ergonomickým tvarom je vhodný na 
meranie teploty najmenších detí. Má extra veľký displej a poskytne výsledky 
merania za niekoľko sekúnd. Kapacita batérií zaistí dlhú životnosť.
• Presnejšie a šetrnejšie meranie vďaka pružnej špičke.
•  Lepšia prispôsobivosť pri meraní v ústach a v podpazuší.
•  Rýchle meranie teploty v desiatkach sekúnd vďaka 10 s high speed 

technology.
• Extra veľký displej.
• Pamäť na uchovanie poslednej nameranej hodnoty.
• Po 7 minútach sa automaticky vypne.
• Batérie s životnosťou 4 000 meraní.
• Odolný proti pádu.
• Vodoodolný.
•  Záruka 3 roky.

Thermoval® kids
Digitálny teplomer s detským dizajnom a extra veľkým displejom poskytne 
výsledky merania za pár sekúnd. Kapacita batérií zaistí dlhú životnosť. Veselé 
obrázky urobia radosť malým pacientom. Dostať ich v dvoch farebných 
variantoch
•  Rýchle meranie teploty v desiatkach sekúnd vďaka 10 s high speed 

technology.
• Extra veľký displej.
• Pamäť na uchovanie poslednej nameranej hodnoty.
• Po 7 minútach sa sám automaticky vypne.
• Batérie s životnosťou 4 000 meraní.
• Odolný proti pádu.
• Vodoodolný.
•  Záruka 3 roky. 

digitálne teplomery číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Thermoval kids flex 925 053 bal. à 1 ks 48 bal.
Thermoval kids 925 043 bal. à 1 ks 48 bal.
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Teplomery Thermoval®
Digitálne teplomery

HARTMANN
Thermoval
rapid

72 %
vítěz testu
dobrá kvalita
v testu: 8 produktů
dTest 11/2008

Thermoval® rapid
Digitálny teplomer s moderným dizajnom a extra veľkým displejom poskytne 
výsledky merania za pár sekúnd. Kapacita batérií zaistí dlhú životnosť. 
Teplomer je víťazom testu časopisu dTEST.
•  Rýchle meranie teploty v desiatkach sekúnd vďaka 10 s high speed 

technology.
• Extra veľký displej.
•  Pamäť na uchovanie poslednej nameranej hodnoty.
•  Po 7 minútach sa sám automaticky vypne.
•  Batérie s životnosťou 4 000 meraní.
• Odolný proti pádu.
• Vodoodolný.
•  Záruka 3 roky. 

Thermoval® standard
Cenovo výhodný digitálny teplomer s dlhou životnosťou batérie  
a akustickým signálom na začiatku a na konci merania.
• Rýchlosť merania 60 – 90 sekúnd.
• Extra veľký displej.
•  Pamäť na uchovanie poslednej nameranej hodnoty.
•  Po 9 minútach sa sám automaticky vypne.
•  Batérie s životnosťou 3 000 meraní.
• Odolný proti pádu.
• Vodoodolný.
•  Záruka 2 roky. 

digitálne teplomery číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Thermoval rapid 925 033 bal. à 1 ks 48 bal.
Thermoval standard 925 023 bal. à 1 ks 48 bal.
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Veroval® DOMÁCI TEST
Diagnostické testy na domáce použitie

5 min
Presnosť
95 %

TEST Z KRVI
Z PRSTA

TEST
Z KLIEŠŤA

TEST
Z MOČU

TEST
ZO STOLICE

TEST
Z EJAKULÁTU

Veroval® – Pomôžu Vám pri liečení antibiotiká?
Rýchlotest na zistenie bakteriálnej infekcie v organizme
Princíp testu: Zistenie zvýšenej hladiny C-reaktívneho proteínu v krvi, 
signalizujúceho prebiehajúci bakteriálny zápal v organizme.
• Zistenie bakteriálneho či vírusového pôvodu ochorenia.
•  Zistenie potenciálnej potreby antibiotík na liečenie sezónnych ochorení.
• Vhodné aj pre deti.

Testy Veroval® sú založené na moderných diagnostických metódach a sú 
určené na domáce použitie. Fungujú veľmi jednoducho a rýchlo – výsledky sú 
známe počas niekoľkých minút. Spoľahlivosť testov bola overená v množstve 
hodnotiacich štúdií a garantuje spoľahlivosť 95 – 98 % (podľa typu testu).

domáce testy číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

CRP test 924 147 bal. à 1 ks 112 ks
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Veroval® DOMÁCI TEST
Diagnostické testy na domáce použitie

1 min
Presnosť
> 97 %

TEST Z KRVI
Z PRSTA

TEST
Z KLIEŠŤA

TEST
Z MOČU

TEST
ZO STOLICE

TEST
Z EJAKULÁTU

10 min
Presnosť
> 95 %

TEST Z KRVI
Z PRSTA

TEST
Z KLIEŠŤA

TEST
Z MOČU

TEST
ZO STOLICE

TEST
Z EJAKULÁTU

Veroval® – Zápal močových ciest
Rýchlotest na zistenie bielych krviniek, dusitanov a bielkovín
Princíp testu: Zistenie leukocytov, dusitanov a bielkovín v moči.
•  Zistenie prítomnosti látok v moči signalizujúcich ochorenie močových ciest, 

močového mechúra alebo obličiek. 
• Vhodné aj pre deti.

Veroval® – Nedostatok železa
Rýchlotest na zistenie nízkej hladiny železa
Princíp testu: Imunologické zistenie proteínu feritínu v krvi, v ktorom sa železo 
ukladá v bunkách.
•  Zistenie koncentrácie železa v krvi v priebehu 10 minút. Železo ako súčasť 

červeného krvného farbiva, hemoglobínu, má dôležitú úlohu v zásobovaní 
organizmu kyslíkom a v energetickom metabolizme, a preto by si jeho 
nedostatok mali strážiť nielen ženy trpiace silnou menštruáciou.

• Vhodné aj pre deti.

domáce testy číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Zápal močových ciest 924 127 bal. à 2 ks 112 ks
Nedostatok železa 924 107 bal. à 1 ks 112 ks

O
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10 min
Presnosť
98 %

TEST Z KRVI
Z PRSTA

TEST
Z KLIEŠŤA

TEST
Z MOČU

TEST
ZO STOLICE

TEST
Z EJAKULÁTU

Veroval® DOMÁCI TEST
Diagnostické testy na domáce použitie

Veroval® – Neznášanlivosť lepku
Rýchlotest na zistenie celiakie
Princíp testu: Zistenie protilátok proti transglutamináze (IgA protilátok), ktoré 
sú známkou neznášanlivosti lepku.
• Zistenie celiakie v priebehu 10 minút.
• Vhodné aj pre deti.

Veroval® – Prevencia žalúdočných ochorení
Rýchlotest na zistenie baktérie Helicobacter pylori
Princíp testu: Imunologické zistenie protilátok IgG proti baktérii Helicobacter 
pylori v krvi.
•  Zistenie výskytu špecifickej baktérie v krvi v priebehu 10 minút. Baktéria môže 

byť spojovaná s chorobami, ako je gastritída, žalúdočný vred alebo napr. 
rakovina žalúdka.

10 min
Presnosť
> 96 %

TEST Z KRVI
Z PRSTA

TEST
Z KLIEŠŤA

TEST
Z MOČU

TEST
ZO STOLICE

TEST
Z EJAKULÁTU

domáce testy číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Neznášanlivosť lepku 924 207 bal. à 1 ks 112 ks
Prevencia žalúdočných ochorení 924 007 bal. à 1 ks 112 ks
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Veroval® DOMÁCI TEST
Diagnostické testy na domáce použitie

15 min
Presnosť
> 97 %

Veroval® – Chlamýdie
Rýchlotest na preukázanie infekcie chlamýdiami
Princíp testu: Zistenie baktérie Chlamydia trachomatis (krajná hodnota: 
približne 2,5 μg EB/ml) vo výtere z vaginálnej sliznice.
•  Zistenie prítomnosti baktérie Chlamydia trachomatis v priebehu  

15 minút. Neliečená infekcia má často za následok neplodnosť  
a zvyšuje riziko mimomaternicového tehotenstva a predčasného pôrodu.

• Test je určený pre ženy.

TEST Z KRVI
Z PRSTA

TEST
Z KLIEŠŤA

TEST
Z MOČU

TEST
ZO STOLICE

TEST
Z EJAKULÁTU

VÝTER
Z POŠVY

domáce testy číslo 
výrobku

fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Chlamýdie 924 407 bal. à 1 ks 112 ks

O
st
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né
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Kolostomické pomôcky

NovaLife 1
Najmodernejší jednodielny systém, ktorý má znížený horný okraj vrecka 
zabraňujúci prevísaniu. Do vrecka sa zmestí viac stolice. Vyhovuje modernému 
typu oblečenia. Zlepšený filtračný systém vrecka zabraňuje úniku pachu 
a eliminuje jeho nafukovanie. Povrch vrecka je potiahnutý vodovzdornou 
textíliou.

NovaLife 2
Najmodernejší dvojdielny systém pre pacientov s vyvedenou kolostómiou, 
ktorí preferujú oddelenú podložku od vrecka. Vrecko má upravený, znížený 
horný okraj, ktorý zabraňuje prevísaniu vrecka a lepšie sa prispôsobuje tvaru 
tela v sede. Vrecko je veľmi diskrétne, napriek tomu sa doň zmestí väčšie 
množstvo stolice.

Nova 1
Jednodielny systém pre pacientov s pevnou stolicou. Vrecká sú potiahnuté 
vodovzdornou textíliou, ktorá zaručuje, že vrecko zostane suché aj po 
sprchovaní. Špeciálna vnútorná úprava vrecka redukuje nepríjemné zvuky.

Nova 2
Dvojdielny systém pre pacientov, ktorí preferujú oddelenú podložku od vrecka. 
Plávajúci krúžok na podložke pomáha redukovať tlak na brušnú stenu pri 
spojení podložky a vrecka, a ponúka tak zároveň aj zvýšenú ochranu proti 
podtečeniu.

Výhody
•  Vodovzdorná textília, ktorá zaručuje,  

že povrch vrecka bude vždy suchý.
• Zlepšený filtračný systém.
•   Flexibilný povrch podložky, ktorý kopíruje tvar 

tela a zaisťuje vysokú priľnavosť podložky.
•   Vnútorný povrch vrecka, ktorý redukuje 

nepríjemné zvuky.
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farba,
veľkosť 

číslo  
výrobku

kód fakturačná  
jednotka

prepravná  
jednotka

Nova 1 Mini béžová, 20 – 60 mm 895 727 5 F76891 1 10 bal.
Nova 1 Midi béžová, 20 – 60 mm 895 727 3 F76889 1 10 bal.

priehľadná, 20 – 60 mm 895 727 4 F76890 1 10 bal.
béžová, 20 – 60 mm 895 727 6 F76892 1 10 bal.

Nova 2 béžová, 43 mm 895 717 6 F76901 1 10 bal.
béžová, 55 mm 895 717 7 F76901 1 10 bal.
béžová, 70 mm 895 717 8 F76901 1 10 bal.

NovaLife 1 Mini béžová, 10 – 38/50 mm 895 844 6 F85678 1 10 bal.
NovaLife 1 Midi béžová, 10 – 55/70 mm 895 844 4 F85676 1 10 bal.

priehľadná, 10 – 55/70 mm 895 844 5 F85677 1 10 bal.
NovaLife 1 Maxi béžová, 10 – 70/90 mm 895 844 7 F85679 1 10 bal.

priehľadná, 10 – 70/90 mm 895 844 8 F85680 1 10 bal.
NovaLife 1 Closed Soft Convex Midi béžová, s kontrolným  

okienkom, 15 – 34 mm
895 260 5 F94830 1 10 bal.

NovaLife 1 Closed Soft Convex Maxi béžová, s kontrolným  
okienkom, 15 – 54 mm

895 260 4 F94829 1 10 bal.

NovaLife 2 Midi béžová, 55 mm 895 845 1 F85689 1 10 bal.

O
st

at
né

Späť na Obsah



188

Ileostomické pomôcky

NovaLife 1 a 2 Open
Novinka na Slovensku! Ide o novú verziu veľmi 
obľúbených ileostomických vreciek. Povrch vrecka 
je potiahnutý vodovzdornou netkanou textíliou, ktorá 
zostane suchá aj počas sprchovania. NovaLife Open 
má inovovaný filtračný systém, ktorý eliminuje únik 
nežiaducich zápachov a zároveň zabraňuje jeho 
nafukovaniu. Tvar vrecka je špeciálne navrhnutý, aby 
lepšie kopíroval krivky ľudského tela, prispôsobil sa 
mu a bol nanajvýš diskrétny aj pod moderným typom 
oblečenia.

Nova 1 Fold Up
Veľmi obľúbený jednodielny systém pre ileostomických 
pacientov. Povrch vrecka je potiahnutý špe ciálnou 
netkanou textíliou, ktorá zaručuje, že vrecko zostane 
suché aj pri sprchovaní. Filtračný systém vrecka je 
chránený tromi vrstvami. Výpustný systém zo suchého 
zipsu zaisťuje jednoduchú a bezpečnú obsluhu.

Výhody
•  Jednoduchý uzatvárací systém, obsluhovateľný 

jednoducho i jednou rukou.
•  Zatočenie 3x na zývšenie bezpečnosti.
•  Výpustná časť rozšírená na 70 mm na jednoduchšiu 

manipuláciu.
•   Spojenie pomocou suchého zipsu po celej dĺžke zvyšuje 

bezpečnosť.
•  Chránený suchý zips zostáva suchý aj počas 

sprchovania.

farba,
veľkosť 

číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Nova 1 Fold Up béžová, 15 – 60 mm 895 727 9 F76896 1 10 bal.
priehľadná, 15 – 60 mm 895 728 0 F76897 1 10 bal.

Nova 2 Fold Up béžová, 55 mm 895 718 5 F76905 1 10 bal.
béžová, 70 mm 895 718 6 F76905 1 10 bal.

priehľadná, 55 mm 895 718 9 F76906 1 10 bal.
NovaLife 1 Open 
Mini

béžová, 10 – 38/50 mm 895 847 4 F85683 1 10 bal.
priehľadná, 10 – 38/50 mm 895 847 5 F85684 1 10 bal.

NovaLife 1 Open 
Midi

béžová, 10 – 55/70 mm 895 847 2 F85681 1 10 bal.
priehľadná, 10 – 55/70 mm 895 847 3 F85682 1 10 bal.

NovaLife 1 Open 
Maxi

béžová, 25 – 55/70 mm 895 847 6 F85685 1 10 bal.
béžová, 30 – 55/70 mm 895 847 7 F85686 1 10 bal.

NovaLife 1 Open 
Soft Convex Midi

béžová, s kontrolným  
okienkom, 15 – 34 mm

895 260 3 F94831 1 10 bal.

NovaLife 1 Open 
Soft Convex Maxi

béžová, s kontrolným  
okienkom, 15 – 54 mm

895 260 6 F94828 1 10 bal.
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farba,
veľkosť 

číslo  
výrobku

kód fakturačná 
jednotka

prepravná  
jednotka

NovaLife 2 Open Mini béžová, 43 mm 895 848 7 F85705 1 10 bal.
priehľadná, 36 mm 895 848 9 F85707 1 10 bal.

NovaLife 2 Open Midi béžová, 55 mm 895 848 0 F85698 1 10 bal.
priehľadná, 43 mm 895 848 3 F85701 1 10 bal.
priehľadná, 55 mm 895 848 4 F85702 1 10 bal.

NovaLife 2 Open Maxi béžová, 43 mm 895 849 2 F85710 1 10 bal.
priehľadná, 55 mm 895 849 6 F85714 1 10 bal.
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Urostomické pomôcky

Nova 1 X3 urostomický
Vynikajúci jednodielny systém pre urostomikov. Podložka obsahuje  
3 mm lepiacej plochy navyše v okolí stómie, a oveľa efektívnejšie tak zabraňuje 
podtečeniu.

Nova 2 urostomický
Dvojdielny urostomický systém. Rovnako ako Nova 1 X3 je povrch vrecka 
tvorený špeciálnou vodovzdornou netkanou textíliou, ktorá zaručuje, že vrecko 
zostane suché aj počas sprchovania alebo počas teplého dňa.

Výhody
•  Nevratný komorový systém, ktorý slúži ako prevencia spätného toku moču.
•  Minimalizácia rizika močových infekcií.
•  Možnosť napojenia na nočné odvodné vrecko.
•   Jednoduché vypúšťanie vrecka.
•  Špeciálna povrchová úprava vrecka, ktorá redukuje nepríjemné zvuky 

a zlepovanie stien vrecka.

farba,  
veľkosť

číslo 
výrobku

kód fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Nova1 X3 priehľadná 895 728 2 F76899 1 10 bal.
Nova 2 priehľadná, 43 mm 895 719 3 F76908 1 10 bal.

priehľadná, 55 mm 895 719 4 F76908 1 10 bal.
Duo Soft  
Drenážne vrecko

2 000 ml 895 722 0 F22190 1 12 bal.
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Prehľad podložiek

veľkosť číslo  
výrobku

kód fakturačná  
jednotka

prepravná  
jednotka

Nova 2 – podložky krúžok 36 mm, otvor 20 – 28 mm 895 717 1 F76909 1 20 bal.
krúžok 43 mm, otvor 10 – 35 mm 895 717 2 F76910 1 20 bal.
krúžok 55 mm, otvor 10 – 47 mm 895 717 3 F76911 1 20 bal.
krúžok 70 mm, otvor 10 – 62 mm 895 717 4 F76912 1 20 bal.

Nova 2 Convex – podložky krúžok 43 mm, otvor 15 – 42 mm 895 844 2 F85674 1 20 bal.
krúžok 55 mm, otvor 10 – 47 mm 895 844 3 F85675 1 20 bal.

NovaLife 2 – podložky krúžok 36 mm, otvor 10 – 28 mm 895 846 0 F85716 1 20 bal.
krúžok 43 mm, otvor 10 – 35 mm 895 846 1 F85717 1 20 bal.
krúžok 55 mm, otvor 10 – 47 mm 895 846 2 F85718 1 20 bal.
krúžok 70 mm, otvor 10 – 62 mm 895 846 3 F85719 1 20 bal.
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Príslušenstvo

Dansac telová voda
Čistiaca voda na umytie a očistenie peristomálnej pokožky. Stabilizuje 
a udržuje vlhkosť pokožky.

Dansac ochranný krém
Krém je nemastný, bezfarebný, neparfumovaný, rýchlo sa vstrebáva. Funguje 
ako prevencia vysušovania pokožky a neovplyvňuje priľnavosť podložky. 

Pohlcovač zápachu Nodor S
Potlačenie zápachu pri vyprázdňovaní či výmene vrecka. Predlžuje  
životnosť filtra.

Dansac pasta
Slúži na vyrovnanie nerovnosti a utesnenie v okolí stómie.

Dansac odstraňovač náplastí v spreji
Aplikuje sa na lepiacu plochu a používa sa na ľahšie odstránenie lepiacej 
plochy z pokožky.

Pás stomický prídržný Dansac 
Môže sa použiť s dvojdielnym systémom (pripevnením k uškám vreciek) 
alebo s vybraným jednodielnym systémom (pripevnenie na špeciálny plastový 
krúžok. Zaisťovací pásik je dostupný v bielej farbe a s dĺžkou 100 cm.

veľkosť číslo 
výrobku

kód fakturačná 
jednotka

prepravná 
jednotka

Dansac telová voda 50 ml 895 726 6 F41469 1 30 ks
Dansac telová voda v rúškach 50 ks 895 726 7 F41470 1 50 ks
Dansac ochranný krém 100 ml 895 716 8 F41473 1 5 ks
Pás stomický prídržný Dansac 100 cm 895 918 0 F76914 1 50 ks
Dansac Nodor S,  
tekutý pohlcovač zápachu

250 ml 895 716 7 F41480 1 45 ks

Dansac pasta 50 g 895 727 2 F41471 1 54 ks
Dansac odstraňovač  
náplastí v spreji 

50 ml 895 069 7  F41481 1 12 ks
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starostlivosť 
a prevenciu
Katalóg výrobkov
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