
Kompletny wachlarz produktów
zabezpieczających do sal
operacyjnych
Katalog wyrobów
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4. Produkty do obsługi narzędzi
Devon™

• Safe-T-Strainer™

• System zliczania gazików Bag-It™

p. str. 16

5. Produkty pozycjonujące Devon™

• Pozycjonery głowy
• Pozycjonery tułowia
• Pasy do pozycjonerów
• Pozycjonery dla pacjentów

ponadnormatywnych
• Zabiegowe zestawy pozycjonujące

p. str. 17-18

6. Markery chirurgiczne Devon™

• Markery chirurgiczne
• Markery chirurgiczne 

z wyskalowaną nasadką
• Markery chirurgiczne z podwójną

końcówką i wyskalowaną nasadką
p. str. 19

Markery Devon™

• Surgimark
p. str. 20

1. Liczniki igieł Devon™

• Liczniki igieł w postaci bloku pianki
• Magnetyczne liczniki igieł
• Liczniki igieł z paskami pianki

p. str. 12
Spis treści

10. Produkty do zabezpieczania
narzędzi Devon™

• Uniwersalny ochraniacz końcówek
• Ochraniacz końcówek Reticucel™
• Ochraniacz końcówek Reticucel™ delikatny
• Przekładka do misek
• Ochranicze do narzędzi ortopedycznych
• Ochraniacze formowane
• Wyściółki do tacek
• Pianka Reticucel™ w rolkach
• Ochraniacze delikatne Reticucel™,

wstępnie docięte
p. str. 27-28

Operating TheatreOperating TheatreSala operacyjna
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7. Kanki do odsysania operacyjnego
• Kanki Yankauera Argyle™

• Kanki Yankauera giętkie Argyle™

• Kanki Yankauera sztywne Argyle™

• Kanki Yankauera Argyle™ Selec-Trol™

• Narzędzia do odsysania Poole Argyle™

p. str. 22-24

8. Produkty pomocnicze 
do sal operacyjnych
• Czyścik do elektrod

elektrochirurgicznych Tipolisher™

• Ściereczka do mikrokońcówek
• Lejce naczyniowe Dev-O-Loops™

• Opinaki do obłożeń Dev-O-Clamp™

• Uchwyt do drenów
• Kieszeń na narzędzia Dev-O-Pouch™

• Worek na szwy
• Regulowana osłona mikroskopu

zabiegowego
p. str. 25-26

9. Urządzenie chirurgiczne
Vital Vue™

• Vital Vue™, końcówka kulista
• Vital Vue™, końcówka kulista

wydłużona
• Vital Vue™, końcówka z wąskim

wlotem, wydłużona
• Vital Vue™, końcówka metalowa

wydłużona
• Vital Vue™, końcówka metalowa

bardzo długa
p. str. 21

2. Systemy uchwytów do lamp
zabiegowych Devon™

• Elastyczne osłony uchwytów
lamp Liteglove™

• Uchwyty lamp EZ Handle™

• Półsztywne osłony uchwytów
lamp Litesleeve™

p. str. 13

3. Produkty do przekazywanie narzędzi
bez pośrednictwa rąk Devon™

• Podkładki magnetyczne
• Podkładki magnetyczne Drapeagain™

• Podkładki magnetyczne ze strefą neutralną
• Tacki i miski
• Magnetyczny zbierak igieł
• Podstawka na noże chirurgiczne

p. str. 14

12. Rękawice chirurgiczne
• Rękawice lateksowe

żelowane jałowe
• Rękawice lateksowe

pudrowane jałowe
• Rękawice bezlateksowe jałowe

p. str. 30

11. Produkty żelujące
• Środek żelujący Kwik-Sorb™

p. str. 29
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Zasadnicze cechy produktu

• Sztywne, zamykane na każdej
stronie pudełko z tworzywa
sztucznego odpornego
na przebicie

• Pojemniki dwuczęściowe na
zawiasach – części można
rozdzielać w celu oszczędności
miejsca

• Mocowanie od 10 do 100 igieł 
za pomocą magnesu, pianki lub
ich kombinacji

Istotne cechy bezpieczeństwa

• Łatwa w użyciu blokada otwarcia
pozwala na szybkie i pewne
zamknięcie pokrywy dla bezpiecznego
przechowywania ostrej zawartości

• Czerwony kolor pudełek sygnalizuje,
że zawierają one materiał skażony

Oferta liczników igieł Devon™
zapewnia szeroki wybór różnych
pojemności i rozmiarów,
obejmujący możliwość konfiguracji
wkładów piankowych,
magnetycznych lub
samoprzylepnych w celu
zabezpieczenia i przechowywania
igieł i ostrzy chirurgicznych.

Liczniki igieł Devon™

Bezpieczny sposób zliczania,
przechowywania i utylizacji skażonych
ostrzy i igieł chirurgicznych.
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Poprawa bezpieczeństwa
pracy w szpitalach

Bezpośrednia utylizacja skażonych
urządzeń w odpowiednich
pojemnikach na odpady ostre
eliminuje ryzyko wtórnych
zranień.

Pełna lista wyrobów na str. 12

5

Elastyczne i bezpieczniejsze
rozwiązanie



Produkty pozycjonujące Devon™

Rodzina produktów do układania
pacjentów, zapewniających ochronę 
i wygodę w szerokim zakresie zabiegów
operacyjnych.

Produkty pozycjonujące Devon™
stanowią niezawodne i skuteczne
rozwiązanie kwestii bezpiecznego
układania i podpierania pacjenta
podczas przygotowywania 
do zabiegów medycznych,
minimalizujące ryzyko powikłań
uciskowych i uszkodzenia nerwów.
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Główne cechy

• Elastyczne, ale sztywne tworzywo
– niweluje ucisk i zapewnia
maksymalne podparcie

• Dopracowany kształt,
zapewniający optymalną
ekspozycję operowanej okolicy

• Wyroby jednorazowego użytku 
– zmniejszenie ryzyka zakażenia

Rodzina produktów

• Pozycjonery Whole-in-one do 
goleni, pięt, stóp, kolan i innych
części kończyn

• Szczelinowe pozycjonery głowy
i zagłówki

• Osłony ramion, barków, łokci, nerwów
łokciowych, wyniosłości kostnych 
i innych miejsc wrażliwych na ucisk

Poprawa bezpieczeństwa
pacjentów

• Nietoksyczna pianka w kolorze
malinowym – praktycznie
niedrażniąca 

• Powierzchnia
przeciwpoślizgowa – łagodnie
zabezpiecza pacjenta

• Ograniczenie ucisku przy
zapewnieniu właściwego
krążenia krwi

Pełna lista wyrobów na str. 17
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Wyjątkowa stabilność i wygoda



Główne cechy wyrobu

• System uniwersalny – pasuje do
szerokiej gamy lamp

• Eliminuje stratę czasu i koszty 
– brak konieczności wyjaławiania

• Do wyboru konstrukcje sztywne
i elastyczne

Plastikowe osłony jednorazowego
użytku do uchwytów lamp
stanowią alternatywę dla
wyjaławiania systemów
wielokrotnego użytku.

Systemy uchwytów do lamp Devon™

System jednorazowych uniwersalnych
uchwytów do lamp zabiegowych.
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Poprawa bezpieczeństwa
w szpitalach

• Jałowe uchwyty dostępne 
w każdej chwili – zapobiega
odwoływaniu zabiegów

• Urządzenie jednorazowego
użytku – zapobiega przenoszeniu
zakażeń

Rodzina produktów

Uniwersalna i adaptowalna linia
produktów obejmuje:

• Liteglove™ – elastyczne osłony
uchwytów lamp

• EZ Handle™ – sztywne osłony
uchwytów lamp

• Litesleeve™ – półsztywne osłony
uchwytów lamp

Pełna lista wyrobów na str. 13

9

Do wyboru uchwyty do lamp
elastyczne, półsztywne i sztywne



Kanki Yankauera
Wszechstronna gama produktów 
do odsysania, spełniających wszelkie 
potrzeby w sali operacyjnej.
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Główne cechy wyrobów

• Ergonomiczne ukształtowanie 
– lepszy chwyt i większa wygoda 

• Pomocne przy retrakcji narządów
i tkanek

• Uniwersalne złącze

• Do wyboru sześć różnych
końcówek

Rodzina produktów

Linia giętkich i sztywnych kanek
Yankauera z różnymi końcówkami:

• Wąska • Bardzo duża

• Średnia • Płaska

• Duża • Kulista

Szeroki zakres sztywnych 
i giętkich kanek do odsysania, 
do skutecznego odprowadzania
płynów i resztek z pola
operacyjnego w czasie 
zabiegów chirurgicznych.
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Pełna lista produktów na str. 22-24

Ważne cechy związane
z bezpieczeństwem

• Nieślizgający się uchwyt dla łatwej 
i bezpiecznej pracy podczas
długotrwałych zabiegów

• Wzrokowa ocena odprowadzanych
płynów, odsysania i przepływu

• Regulacja siły ssania na uchwycie
kanki w celu zapobiegania
inwaginacji tkanek

Wszechstronny wybór

11



Sala operacyjna

Liczniki igieł Devon™

Liczniki igieł stanowią bezpieczne i skuteczne rozwiązanie do przechowywania i zliczania igieł podczas
zabiegu. Dostępny jest także system zdejmowania ostrzy noży chirurgicznych. Łatwe w użyciu liczniki
igieł mają szereg użytecznych właściwości dostępnych w różnych kombinacjach:

• Powierzchnie magnetyczne i piankowe
• Licznik można rozdzielić na dwie osobne części i używać ich w dwóch różnych miejscach
• Podkładka samoprzylepna mocuje blok pianki do dowolnej powierzchni
• Zewnętrzne podkładki samoprzylepne mocują obie części pojemnika na dowolnej

powierzchni roboczej
• Funkcja Boxlocks umożliwia bezpieczne zamknięcie i utylizację zawartości, a zarazem ponowne

otwarcie w celu przeliczenia igieł
• Oporne na przebicia, zamykane ze wszystkich stron
• Pojemność od 10 do 100 igieł w standardowych konfiguracjach

Liczniki igieł z blokami pianki
Nr REF Opis Ilość/ Szt. w opak.

pojemność

31142352 Z uchwytem do zdejmowania ostrzy 100/100 Pud. 8 szt./karton 64 szt.
i podwójnym czarnym magnesem

31142360 Z uchwytem do zdejmowania ostrzy, 20/40 Pud. 12 szt./karton 96 szt.
samoprzylepny

31142386 Z uchwytem do zdejmowania ostrzy 20/40 Pud. 12 szt./karton 96 szt.
i pojedynczym czarnym magnesem

31142394 Z uchwytem do zdejmowania ostrzy 10/20 Pud. 12 szt./karton 96 szt.
i pojedynczym czarnym magnesem 

31142469 Z podwójnym blokiem pianki 80/80 Pud. 8 szt./karton 64 szt.

31142402 Samoprzylepny 40/70 Pud. 8 szt./karton 64 szt.

31142311 Z pojedynczym czarnym magnesem 40/70 Pud. 8 szt./karton 64 szt.

31142501 Samoprzylepny 20/40 Pud. 12 szt./karton 96 szt.

31142493 Z pojedynczym czarnym magnesem 20/40 Pud. 12 szt./karton 96 szt.

Magnetyczne liczniki igieł
Nr REF Opis Ilość/ Szt. w opak.

pojemność

31142238 Boxlocks, z uchwytem do zdejmowania 30/30 Pud. 12 szt./karton 96 szt.
ostrzy i podwójnym białym magnesem 

31142113 Boxlocks, z uchwytem do zdejmowania 30/30 Pud. 12 szt./karton 96 szt.
ostrzy i podwójnym czarnym magnesem

31142154 Boxlocks, z podwójnym czarnym 60/60 Pud. 8 szt./karton 64 szt.
magnesem

31142147 Boxlocks, z podwójnym czarnym 30/30 Pud. 12 szt./karton 96 szt.
magnesem

31142196 Z podwójnym czarnym magnesem 20/20 Pud. 21 szt./karton 168 szt.

31142139 Z przezroczyst pokryw, Boxlocks 30/30 Pud. 8 szt./karton 64 szt.
i pojedynczym czarnym magnesem

31142410 Z przezroczyst pokryw i pojedynczym 10/10 Pud. 21 szt./karton 168 szt.
czarnym magnesem

12

Liczniki igieł z paskami pianki
Nr REF Opis Ilość/ Szt. w opak.

pojemność



Sala operacyjna

Systemy uchwytów do lamp Devon™

System jednorazowych uchwytów lamp Devon™ pozwala na skuteczne ograniczenie kosztów 
i ujednolicenie oświetlenia pola operacyjnego, zapewniając kompletne rozwiązanie Twoich
specyficznych potrzeb w zakresie oświetlenia zabiegowego. System jałowych uchwytów
jednorazowego użytku eliminuje koszty związane z ponownym wyjaławianiem uchwytów, 
upraszcza przygotowywanie zamówień i zarządzanie wyposażeniem.

Dostępne są trzy systemy:

• Elastyczna osłona uchwytu lampy – wygodna i ekonomiczna osłona Liteglove™
• Sztywny, jednoczęściowy uchwyt do lampy – pewnie przykręcany uchwyt EZ Handle™
• Półsztywna osłona uchwytu lampy – zapewniająca pewny chwyt Litesleeve™

13

Covidien może dostarczyć przejściówki do niemal wszystkich modeli lamp operacyjnych

Osłona uchwytu Liteglove™

• Elastyczna osłona uchwytu lampy™ wygodna i ekonomiczna

Nr REF Opis Szt. w opak.

31140208 Liteglove™ 1 w op./25 w pud./100 w kart.

31140257 Liteglove™ 2 w op./40 w pud./160 w kart.

31140216 Liteglove™ 3 w op./48 w pud./192 w kart.

Uchwyt do lampy EZ Handle™

• Sztywny, jednoczęściowy, pewnie przykręcany uchwyt do lampy zabiegowej

Nr REF Opis Szt. w opak.

31140133 EZ Handle™ 1 w op./16 w pud./128 w kart.

31140125 EZ Handle™ 2 w op./28 w pud./112 w kart.

31140117 EZ Handle™ 3 w op./21 w pud./84 w kart.

Osłona uchwytu do lampy Litesleeve™

• Półsztywna, zapewniająca pewny chwyt osłona uchwytu lampy

Nr REF Opis Szt. w opak.

31140273 Litesleeve™ 1 w op./70 w kart.

31140240 Litesleeve™ 2 w op./120 w kart.



Przekazywanie narzędzi bez pośrednictwa rąk

Podkładki magnetyczne
Podkładki magnetyczne stanowią bezpieczny i skuteczny sposób ochrony przed przypadkowymi
zakłuciami i zranieniami podczas przekazywania narzędzi w sali operacyjnej.

• Podkładki magnetyczne jednorazowego użytku przyciągają i przytrzymują narzędzia
chirurgiczne w polu jałowym

• Dopasowują się do kształtu podłoża; przeciwpoślizgowa piankowa warstwa spodnia zapobiega
przesuwaniu się podkładki

• Dostępne w różnych wzorach i w dwóch rozmiarach
• Podkładki wyposażone są w opatentowane podpórki, mogą być układane tak, by tworzyć

uniesiony brzeg zabezpieczający przed zsuwaniem się narzędzi
• Ekonomiczna podkładka przeciwpoślizgowa utrzymuje narzędzia na miejscu bez

stosowania magnesów
• Wypukłe magnesy zapewniają wysoką siłę przytrzymywania narzędzi i ułatwiają ich chwytanie

Nr REF Opis Rozmiar Szt. w opak.

31140570 Podkładka magnetyczna 25,5 × 40,5 cm 30

31140562 Podkładka magnetyczna 40,5 × 51 cm 20

31140596 Podkładka magnetyczna z podpórkami 25,5 × 40,5 cm 30

31140547 Podkładka magnetyczna z podpórkami 40,5 × 51 cm 20

„Z punktu widzenia OSHA zapobieganie ekspozycjom (na patogeny krwiopochodne)
wymaga stosowania wszechstronnego programu, obejmuj cego rodki techniczne...
i wła ciwe metody pracy (np. rezygnacj  z posługiwania si  r kami przy obsłudze
ska onych przedmiotów ostrych, eliminacj  przekazywania narz dzi z r ki do r ki 
w sali operacyjnej)”. OSHA1

Drapeagain™

• Podkładki magnetyczne wielokrotnego użytku – mogą być wyjaławiane w autoklawie lub
tlenkiem etylenu

• Okrągłe magnesy ceramiczne zapobiegają perforacjom przy wielokrotnym użyciu

Nr REF Opis Rozmiar Szt. w opak.

31140588 Podkładka magentyczna 30 × 40 cm 3

Podkładki magnetyczne ze strefą neutralną
• Nienamagnesowana strefa neutralna może być wykorzystywana do odkładania lub

bezpiecznego przekazywania ostrych narzędzi w polu jałowym

Nr REF Opis Strefa Rozmiar Szt. w opak.
neutralna

31140612 Podkładka magnetyczna z podpórkami 1 25,5 × 40,5 cm 30

31140539 Podkładka magnetyczna z podpórkami 1 40,5 × 51 cm 20

31140505 Podkładka magnetyczna 2 25,5 × 40,5 cm 26

31140430 Podkładka magnetyczna 2 40,5 × 51 cm 16

Sala operacyjna
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1 Ministerstwo Pracy USA: Zarz d Bezpiecze stwa i Higieny Pracy: Ekspozycja na patogeny przenoszone drog
krwi: (CPL 2-2. 44D, Methods of Compliance – 29CFR 1910. 1030(d). Engineering Controls and Work Practices 
– paragraph (d)(2)(i)



Przekazywanie narzędzi bez pośrednictwa rąk

Sala operacyjna

Tacki i miski
Miska Safe-T-Basin i tacka Safe-T-Tray mogą współpracować z podkładkami magnetycznymi,
tworząc strefę neutralną do odkładania lub bezpiecznego przekazywania ostrych narzędzi.

Nr REF Opis Rozmiar Szt. w opak.

31140398 Safe-T-Tray™ z paskiem samoprzylepnym 9,5 × 23 × 2,5 cm 50

31140380 Safe-T-Tray™ z uchwytem na narz dzia 9,5 × 23 × 2,5 cm 50
i paskiem samoprzylepnym

31140372 Safe-T-Basin™ z metalow  stopk 10 × 21 × 5 cm 40

Magnetyczny zbierak igieł
Przyrząd wielokrotnego użytku, który zapewnia wygodną, bezpieczną i skuteczną metodę
odnajdywania i zbierania igieł i ostrzy, które spadły na podłogę.

• Konstrukcja z lekkiego aluminium
• Dzięki anodowanej, matowej powierzchni w kolorze niebieskim, odnalezione igły i narzędzia 

są lepiej widoczne
• Przewodzące kółka stanowią dodatkowe zabezpieczenie

Nr REF Opis Rozmiar Szt. w opak.

31140422 Zbierak igieł 110 cm 1

Podstawka na noże chirurgiczne
Jałowa podstawka jednorazowego użytku na noże chirurgiczne utrzymuje ich ostrza skierowane 
ku dołowi, zapobiegając przypadkowym skaleczeniom i zakłuciom.

• Utrzymuje trzy noże w wygodnej pozycji, pozwalającej na natychmiastowe użycie
• Samoprzylepna taśma na spodzie mocuje podstawkę do powierzchni roboczej
• Niewielkie rozmiary (10 × 5 × 1,5 cm)

Nr REF Opis Szt. w opak.

31142576 Podstawka na no e chirurgiczne Pud. 24 szt./karton 96 szt.
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Produkty do obsługi narzędzi Devon™

Sala operacyjna

Przenoszenie narzędzi za pomocą Safe-T-Strainer™

Wkładka jednorazowego użytku do misek i zlewów eliminuje potrzebę zanurzania ręki w pojemniku
wypełnionym potencjalnie skażonymi ostrymi narzędziami. Opcjonalna pokrywa Flexi-Lid™ ułatwia
przenoszenie wypełnionej wkładki Safe-T-Strainer poza salę operacyjną. Uchwyty EZ-Grip™
zapewniają pewny chwyt przy podnoszeniu wkładki z ciężką zawartością.

Nr REF Opis Jałowy Szt. w opak.

31144234 Safe-T-Strainer™ z Flexi-Lid Tak 50

31144291 Safe-T-Strainer™ (luzem) Nie 100

31144283 Safe-T-Strainer™ z Flexi-Lid (luzem) Nie 100

31144226 Flexi-Lid (luzem) Nie 100

System zliczania gazików Bag-It™

• Służy do skutecznego zliczania i przechowywania do pięciu dużych i 10 małych gazików 
w jednym worku

• Dostępny z przezroczystą lub nieprzezroczystą ścianką tylną
• Przezroczysta ścianka przednia zapewnia dobrą widoczność zawartości w celu ułatwienia oceny

utraty krwi i zliczania gazików
• Dostępny wieszak mocowany na stojaku do kroplówek lub do ściany

Nr REF Opis Szt. w opak.

31144119 Pojemnik na zu yte gaziki, przezroczysty tył Pud. 50 szt./karton 250 szt.

31144127 Pojemnik na zu yte gaziki, nieprzezroczysty tył Pud. 50 szt./karton 250 szt.

31144168 Wieszak na stojak do kroplówek 1

31144176 Wieszak na cian 1

31144184 Wieszak potrójny, na stojak do kroplówek 1

„W my l ust pu (d)(4)(ii)(E) zakazuje si  pracodawcom umo liwianie zatrudnionym
wkładania r k do pojemników zawieraj cych ostre narz dzia wielokrotnego u ytku
ska one krwi  lub innym materiałem potencjalnie zaka nym. Na przykład,
zatrudnionym nie wolno si ga  do zlewów wypełnionych roztworem mydła, 
w których umieszczono ostre narz dzia; wła ciwy sposób post powania w takich
przypadkach obejmuje stosowanie drucianych koszy, w których znajduj  si  narz dzia
oraz pincet do ich wyjmowania.” Wytyczne OSHA1
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1 Ministerstwo Pracy USA: Zarz d Bezpiecze stwa i Higieny Pracy: Ekspozycja na patogeny przenoszone drog
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– paragraph (d)(2)(i)



Produkty pozycjonujące Devon™

Sala operacyjna

Produkty pozycjonujące Devon™ stanowią niezawodne, skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie 
kwestii bezpiecznego układania i podpierania pacjenta podczas przygotowywania do zabiegów
medycznych, zabezpieczające przed ryzykiem powikłań uciskowych i uszkodzenia nerwów.
Wykonane z nietoksycznej pianki zapewniają wyjątkowe połączenie stabilności i ochrony przy
optymalnej ekspozycji operowanej okolicy ciała.

Pozycjonery głowy
• Wysoce sprężysta gąbka o wysokiej gęstości zmniejsza ucisk, zapewniając zarazem

skuteczne podparcie
• Przystosowane do ochrony wrażliwych struktur twarzy
• Pozycjonery pierścieniowe mogą być także stosowane do ochrony nóg, pięt, kolan i innych

części kończyn
• Szczelinowy pozycjoner głowy i zagłówek są przystosowane do współpracy z rurką intubacyjną

Nr REF Opis Szt. w opak.

31143194 Pozycjoner głowy dla dzieci Pud. 1 szt./karton 24 szt.

31143129 Pozycjoner głowy dla dorosłych Pud. 1 szt./karton 24 szt.

31143160 Szczelinowy pozycjoner głowy dla dorosłych Pud. 1 szt./karton 24 szt.

31143137 Podkładka pier cieniowa, r. 23 cm Pud. 1 szt./karton 36 szt.

31143145 Podkładka pier cieniowa, r. 18 cm Pud. 1 szt./karton 72 szt.

31143152 Pozycjoner pier cieniowy 8, 10, 15, 23 cm Pud. 1 szt./karton 36 szt.

31143020 Podgłówek ze szczelin  prawostronn Pud. 1 szt./karton 28 szt.

31163184 Pozycjoner głowy Soft Touch 28

Pozycjonery do tułowia
• Podparcie i ochrona ramion, barków, łokci, nerwów łokciowych, wyniosłości kostnych i innych

miejsc wrażliwych na ucisk
• Maksymalne podparcie goleni, kolan, pięt, łokci i stóp
• Ograniczenie ucisku przy zapewnieniu właściwego krążenia krwi
• Konstrukcja zapewniająca optymalną ekspozycję operowanych okolic
• Bezpieczna i wygodna stabilizacja tułowia pacjenta
• Zapewnienie ochrony, prawidłowego ułożenia i wygody w szerokim zakresie

zabiegów operacyjnych

Nr REF Opis Rozmiar Szt. w opak.

31143103 Klin na stół operacyjny – 8

31143095 Ochraniacz nerwu łokciowego 41 × 15 × 5 cm Pud. 2 szt./karton 72 szt.
z g bki falistej 

31143467 Podkładka pod przedrami  51 × 20 × 5 cm Pud. 2 szt./karton 24 szt.
z g bki falistej

31143491 Podkładka korytkowa pod 61 × 13 × 8 cm Pud. 2 szt./karton 24 szt.
ko czyn  górn

31143046 Uchwyt kolanowy do artroskopii – Pud. 1 szt./karton 10 szt.

31143277 Podkładka pod zdrow  nog – Pud. 1 szt./karton 18 szt.

31143178 Ochraniacz stóp i pi t z g bki falistej – Pud. 2 szt./karton 72 szt.

31143376 Pozycjoner nóg w uło eniu „ abim” – Pud. 2 szt./karton 10 szt.

31143087 Poduszka odwodz ca mała 46 × 30 × 15 cm Pud. 1 szt./karton 6 szt.

31143061 Poduszka odwodz ca rednia 56 × 38 × 15 cm Pud. 1 szt./karton 6 szt.

31143053 Poduszka odwodz ca du a 63 × 46 × 15 cm Pud. 1 szt./karton 6 szt.

31163457 Podkładka z g bki falistej 183 × 51 × 5 cm Pud. 1 szt./karton 12 szt.
na stół operacyjny
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Sala operacyjna

Produkty pozycjonujące Devon™
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Pozycjonery ciała (c.d.)
Nr REF Opis Rozmiar Szt. w opak.

31143392 Klin do układania pacjenta 55 × 51 × 22 cm Pud. 1 szt./karton 8 szt.

31143418 Wałek pod klatk  piersiow 43 × 13 cm Pud. 2 szt./karton 12 szt.

31143434 Podgłówek mały 46 × 18 cm Pud. 2 szt./karton 12 szt.

31143442 Podgłówek du y 76 × 18 cm Pud. 2 szt./karton 10 szt.

31143384 Podkładka z g bki falistej 51 × 30 × 30 cm 12 par

31157988 Pozycjoner kołyskowy – 12

Pozycjonery pacjenta duże
Nr REF Opis Szt. w opak.

777001 Pozycjoner głowy okr gły 36

777002 Pozycjonery ramion 6 par

777003 Pozycjonery nóg 6 par

777004 Zestaw do układania na wznak 4

Zestawy do układania do zabiegu
Nr REF Opis Szt. w opak.

31143301 Zestaw do układania w pozycji na brzuchu 8

Pasy mocujące
Miękkie, ale wytrzymałe, zapewniają utrzymanie ułożenia ciała przy zachowaniu bezpieczeństwa
i wygody.

• Wielokrotnego użytku
• W pełni przystosowane do prania
• Pierścienie metalowe do łatwego i szybkiego mocowania do stołu operacyjnego lub wózka
• Zakres regulacji umożliwia dopasowanie do większości pacjentów

Nr REF Opis Rozmiar Szt. w opak.

31142998 Pas do mocowania przedramienia, 66 × 4 cm 25
wielokrotnego u ytku

31142964 Pas do mocowania tułowia lub kolan, 92 × 10 cm 6 
wielokrotnego u ytku

31143004 Pas do mocowania tułowia lub kolan, 152 × 8 cm 12
jednorazowego u ytku

31142980 Pas do mocowania przedramienia, 81 × 4 cm 48
jednorazowego u ytku



Sala operacyjna

Markery chirurgiczne Devon™

Markery chirurgiczne to najwyższej jakości jałowe produkty jednorazowego użytku.

• Nietoksyczny, nie rozmazujący się i niepodrażniający tusz na bazie fioletu gencjany
• Markery zwykłe, cienkie lub z podwójną końcówką
• Opatentowana wyskalowana nasadka do pomiarów w polu operacyjnym
• Jałowe naklejki dołączone do opakowania
• Dostępne elastyczne linijki Flexi-Ruler™*
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Markery chirurgiczne z wyskalowaną nasadką
Nr REF Opis Szt. w opak.

31145926 Ze zwykł  ko cówk Pud. 25 szt./karton 100 szt.

31145918 Ze zwykł  ko cówk  i 9 naklejkami Pud. 25 szt./karton 100 szt.

31145942 Z cienk  ko cówk Pud. 25 szt./karton 100 szt.

31145892 Z cienk  ko cówk  i elastyczn  linijk  Pud. 25 szt./karton 100 szt.

31145843 Z cienk  ko cówk  9 naklejkami Pud. 25 szt./karton 100 szt.
i elastyczn  linijk

Markery chirurgiczne z podwójną końcówką 
i wyskalowaną nasadką
Nr REF Opis Szt. w opak.

31145900 Z podwójn  ko cówk Pud. 25 szt./karton 100 szt.

31145868 Z podwójn  ko cówk  i 9 naklejkami Pud. 25 szt./karton 100 szt.

31160560 Z podwójn  ko cówk  i elastyczn  linijk Pud. 25 szt./karton 100 szt.

31145934 Z podwójn  ko cówk  9 naklejkami Pud. 25 szt./karton 100 szt.
i elastyczn  linijk

Markery chirurgiczne
Nr REF Opis Szt. w opak.

31145819 Ze zwykł  ko cówk Pud. 25 szt./karton 100 szt.

31145785 Ze zwykł  ko cówk  i elastyczn  linijk Pud. 25 szt./karton 100 szt.

31145777 Ze zwykł  ko cówk , 9 naklejkami Pud. 25 szt./karton 100 szt.
i elastyczn  linijk  

31177366 Z cienk  ko cówk Pud. 25 szt./karton 100 szt.

31145827 Z cienk  ko cówk  i elastyczn  linijk Pud. 25 szt./karton 100 szt.

31145793 Z cienk  ko cówk , 9 naklejkami Pud. 25 szt./karton 100 szt.
i elastyczn  linijk



Markery Devon™

Sala operacyjna

Surgimark 
Służy do oznaczania narzędzi, próbek i innych obiektów w polu jałowym.

• Jałowy marker jednorazowego użytku
• Nierozmazujący się, szybkoschnący, nietoksyczny tusz
• Dołączonych dziewięć naklejek

Nr REF Opis Szt. w opak.

31145884 Czarny, z naklejkami, jałowy Pud. 25 szt./karton 100 szt.

Naklejki (sprzedawane osobno)
Nr REF Opis Szt. w opak.

31145751 Jałowe Pud. 225 szt./karton 900 szt.
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Sala operacyjna

Urządzenie chirurgiczne Vital Vue™

Konstrukcja „3 w 1”
Konstrukcja „3 w 1” urządzenia chirurgicznego Vital Vue™ zapewnia chirurgowi wygodny 
i bezpośredni dostęp do pola operacyjnego z oświetleniem, płukaniem i odsysaniem.

Bezpośrednie korzyści obejmują:
• Mniej osób, rąk i narzędzi w polu operacyjnym
• Poprawa widoczności w polu operacyjnym
• Zmniejszenie ryzyka zakażenia
• Większa swoboda manewru w ciasnych lub trudno dostępnych obszarach
• Lepsza kontrola używania narzędzi
• Brak konieczności oczekiwania na oświetlenie, odessania czy przepłukanie

Vital Vue™ – końcówka kulista
Stosowana w wielu zabiegach ginekologicznych i plastycznych oraz innych zabiegach w płytkim polu
operacyjnym, gdzie właściwe jest użycie kulistej końcówki.

Vital Vue™ – końcówka kulista wydłużona
Do zabiegów w dolnej części jamy brzusznej i miednicy, gdzie niezbędny jest dodatkowy zasięg 
i właściwe jest użycie kulistej końcówki.

Vital Vue™ – końcówka wydłużona z wąskim wlotem ssącym
Końcówka z wyboru dla chirurgów wymagających precyzyjnego odsysania za pomocą wąskiej
końcówki (1,35 cm). Przydatna zwłaszcza w zabiegach naczyniowych i przewodowych.

Vital Vue™ – końcówka wydłużona, metalowa
Końcówka metalowa 12 Ch, z wydłużonym do 5 cm metalowym końcem sprawdza się doskonale
przy zabiegach o wysokiej precyzji, np. w obrębie jamy ustnej i niektórych zabiegach naczyniowych.

Vital Vue™ – końcówka bardzo długa, metalowa
Przeznaczona zwłaszcza do zabiegów ortopedycznych. Średnica 16 Ch, z wydłużonym do 8 cm
metalowym końcem. Doskonała w zabiegu artroplastyki stawu biodrowego.

Nr REF Opis Szt. w opak.

8886827906 Vital Vue™, ko cówka kulista 6

8886828006 Vital Vue™, ko cówka kulista, wydłu ona 6

8886828106 Vital Vue™ ko cówka w ska, wydłu ona 6

8886828206 Vital Vue™ ko cówka metalowa, wydłu ona 6

8886828306 Vital Vue™ ko cówka metalowa, bardzo długa 6

Źródło światła Vital Vue™

Nr REF Opis Szt. w opak.

8886828421 GB ródło wiatła Vital Vue™ ×1 1
(wtyczka brytyjska trójbolcowa) 

8886828422 ES ródło wiatła Vital Vue™ ×1 1
(wtyczka europejska dwubolcowa)

8886828423 DE ródło wiatła Vital Vue™ ×1 1
(wtyczka europejska dwubolcowa)

8886828424 IT ródło wiatła Vital Vue™ ×1 1
(wtyczka europejska dwubolcowa)

8886828425 FR ródło wiatła Vital Vue™ ×1 1
(wtyczka europejska dwubolcowa)

F090481 Wtyczka europejska dwubolcowa do brytyjskiego 1
ródła wiatła 220 V
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A. Wtyk o wietlenia
B. Zł cze ssania
C. Nakłuwacz
D. Przycisk płukania
E. Otwór regulacji ssania
F. Przycisk płukania ci głego
G. Mandryn



Sala operacyjna

Odsysanie operacyjne – kanki Argyle™ Yankauer

Kanki Argyle™ Yankauer
• Kompletna linia sztywnych i giętkich kanek Yankauera jednorazowego użytku do

odsysania płynów
• Otwory boczne ułatwiające odsysanie atraumatyczne
• Wysokiej jakości przezroczyste tworzywa, ułatwiające kontrolę wzrokową odsysanych płynów
• Wysokiej jakości wykończenie, z kształtowanymi na gorąco zakończeniami dystalnymi 

i zaokrąglonymi krawędziami dla minimalizacji uszkodzeń nawet najdelikatniejszych tkanek
• Nie zawierają lateksu

Kanki giętkie Argyle™ Yankauer
• Jałowe, do jednorazowego użytku
• Mogą być dowolnie kształtowane przez użytkownika 
• Bogata gama zakończeń: płaskie, wąskie, zwykłe, duże, bardzo duże i z nakładką koszyczkową
• Wersje pediatryczne poprawiające dostęp nawet w najciaśniejszych przestrzeniach
• Dostępne z otworem Tip-trol do regulacji siły ssania palcem
• Standardowe stożkowe zakończenie bliższe dla umożliwienia podłączania do drenów ssących
• Dostępne ze złączem Sure-Grip na końcu bliższym dla zwiększonego bezpieczeństwa

podłączenia drenu ssącego
• Dostępne pojedynczo oraz w zestawach, wstępnie podłączone do drenu

Kanki Yankauera giętkie Argyle™ do zastosowań pediatrycznych
i stomatologicznych
Nr REF Opis Tip Rozmiar Długość Szt. 

Trol w opak.

1180113001 Bez otworów bocznych Nie 16 Fr 16 cm 100

1180113050 Z 4 otworami bocznymi Tak 16 Fr 16 cm 100

1180113100 Bez otworów bocznych Tak 16 Fr 16 cm 100

Kanki Yankauera giętkie Argyle™

Nr REF Opis Tip Rozmiar Długość Szt. 
Trol w opak.

8888504001 Z cienk  ko cówk  Nie 12Fr 25 cm 50

8888504019 Z cienk  ko cówk Tak 12Fr 25 cm 50

8888501007 Ze redni  ko cówk Nie 18Fr 25 cm 50

8888501023 Ze redni  ko cówk Tak 18Fr 25 cm 50

8888501015 Ze redni  ko cówk  i nakładk  Nie 18Fr 25 cm 50
koszyczkow  

8888501031 Ze redni  ko cówk  i nakładk  Tak 18Fr 25 cm 50
koszyczkow  

1180501205 Ze redni  ko cówk  i Sure-Grip Nie 18Fr 25 cm 50

8888502005 Z du  ko cówk Nie 22Fr 25 cm 50

8888502013 Z du  ko cówk  i nakładk  Tak 22Fr 25 cm 50
koszyczkow  

1180502039 Z du  ko cówk  i Sure-Grip* Nie 22Fr 25 cm 50

1180504018 Z płask  ko cówk Nie 22Fr 25 cm 50

1180503003 Z bardzo du  ko cówk Nie 30Fr 25 cm 50
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* zł cze SURE-GRIP na ko cu bli szym



Sala operacyjna

Odsysanie operacyjne – kanki Argyle™ Yankauer

Kanki Yankauera giętkie Argyle™ – zestawy z elastycznym
drenem nieprzewodzącym
Nr REF Opis Tip Rozmiar Długość Szt. 

Trol w opak.

1180504613 Z cienk  ko cówk  i drenem rednicy 5 mm Nie 12 Fr 2,2 m** 25

1180504639 Z cienk  ko cówk  i drenem rednicy 5 mm Nie 12 Fr 3,0 m** 25

1180504621 Z cienk  ko cówk  i drenem rednicy 5 mm Nie 12Fr 4,0 m** 25

1180501619 Ze redni  ko cówk  i drenem rednicy 7 mm Nie 18 Fr 2,2 m** 25

1180501635 Ze redni  ko cówk  i drenem rednicy 7 mm Nie 18 Fr 3,0 m** 25

1180501700 Ze redni  ko cówk  i drenem rednicy 7 mm Tak 18 Fr 3,0 m** 25

1180502617 Z du  ko cówk  i drenem rednicy 7 mm Nie 22 Fr 2,2 m** 25

1180502625 Z du  ko cówk  i drenem rednicy 7 mm Nie 22 Fr 3,0 m** 25

1180502618 Z płask  ko cówk  i drenem rednicy 7 mm Nie 22 Fr 2,2 m** 25

1180502658 Z płask  ko cówk  i drenem rednicy 7 mm Nie 22 Fr 3,0 m** 25

8888501502 Ze redni  ko cówk  i drenem rednicy 7 mm Nie 18 Fr 1,8 m** 50

8888501528 Ze redni  ko cówk  koszyczkow  i drenem Tak 18 Fr 1,8 m** 50
rednicy 7 mm

8888502518 Z du  ko cówk  koszyczkow  i drenem Tak 22 Fr 1,8 m** 50
rednicy 7 mm

Kanki Yankauera sztywne Argyle™

• Jałowe, do jednorazowego użytku
• Niepękające PCW umożliwia stosowanie narzędzia jako retraktora, przy umiarkowanej sile, 

oraz do rozdzielania tkanek
• Dostępne z dużym lub kulistym zakończeniem
• Dostępne z lub bez regulatora Tip Trol do kontroli siły ssania za pomocą palca
• Ergonomiczny, nie ślizgający się uchwyt. Oryginalny, płetwiasty kształt uchwytu zwiększa

wygodę użytkownika podczas długotrwałych zabiegów
• Wielostożkowe złącze umożliwiające pewne podłączenie drenów o różnej średnicy

Nr REF Opis Tip Rozmiar Długość Szt. 
Trol w opak.

8888505115 Z du  ko cówk Nie 22 Fr 25 cm 50

8888505123 Z du  ko cówk Tak 22 Fr 25 cm 50

8888505016 Z kulist  ko cówk Nie 34 Fr 26 cm 50

8888505024 Z kulist  ko cówk Tak 34 Fr 26 cm 50
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** dotyczy wył cznie długo ci drenu
Podane rednice dotycz  wiatła wewn trznego drenu



Kanki Yankauera Argyle™ Selec-Trol™

• Jałowe, do jednorazowego użytku
• Dostępne z końcówkami dużą, kulistą lub małą
• Końcówka otwarta i kulista wykonane są z wysokiej jakości przezroczystego PCW z otworami

bocznymi, zaokrąglonymi końcami dalszymi i zaokrąglonymi krawędziami dla minimalizacji
uszkodzeń nawet najdelikatniejszych tkanek

• Opatentowany włącznik przesuwny on-off pozwalający użytkownikowi na ręczną regulację siły
ssania i zmniejszenie natężenia hałasu w sali operacyjnej

• Ergonomiczny, nieślizgający się uchwyt. Żebrowane wykończenie uchwytu zwiększa wygodę
użytkowania podczas długotrwałych zabiegów

• Wielostożkowe złącze umożliwiające pewne podłączenie drenów o różnej średnicy

Nr REF Opis Tip Rozmiar Długość Szt. 
Trol w opak.

1180505172 Z du  ko cówk  Wł cznik on-off 24 Fr 27 cm 20

1180505164 Z kulist  kocówk Wł cznik on-off 32 Fr 27 cm 20

Narzędzia do odsysania Argyle™ Poole
• Jałowe, jednorazowego użytku
• Konstrukcja dwuczęściowa: przezroczyste światło wewnętrzne i zewnętrzne z otworem 

do kontroli siły ssania

Nr REF Opis Tip Rozmiar Długość Szt. 
Trol w opak.

8888508002 Narz dzie Poole gi tkie n/d 34 Fr 27 cm 50

8888509703 Narz dzie Poole sztywne n/d 14-28 Fr 25 cm 50

Sala operacyjna

Odsysanie operacyjne – kanki Argyle™ Yankauer
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Sala operacyjna

Produkty pomocnicze do sal operacyjnych

Czyścik do elektrod elektrochirurgicznych
Bezpiecznie i skutecznie czyści końcówki elektrochirurgiczne, wyposażony jest w silnie przylepną
stronę tylną, radiocieniodajny.

Nr REF Opis Szt. w opak.

31142790 Czy cik do elektrod elektrochirurgicznych (5 × 5 cm) Pud. 25 szt./karton 100 szt.

31142717 Czy cik do elektrod elektrochirurgicznych (5 × 5 cm) Pud. 80 szt./karton 240 szt.

Ściereczka do mikrokońcówek
Jałowa, nie pozostawia włókien, nie krusząca się gąbka do czyszczenia delikatnych końcówek
mikronarzędzi i soczewek.

Nr REF Opis Szt. w opak.

31142535 ciereczka do mikroko cówek Pud. 25 szt./karton 100 szt.

Opinaki Dev-O-Clamp™

• Jałowe, jednorazowego użytku
• Niejałowe, jednorazowego użytku

Nr REF Opis Szt. w opak.

31140315 Opinak jednorazowego u ytku, niejałowy Luzem, 50 szt.

31140299 Opinak jednorazowego u ytku, niejałowy Luzem, 100 szt.

31140281 Opinak jednorazowego u ytku, jałowy 1 w opak./10 w pud./80 w kart.

31140307 Opinak jednorazowego u ytku, jałowy 2 w opak./30 w pud./120 w kart.

Lejce naczyniowe Dev-O-Loops™

Wykonane z gumy silikonowej, radiocieniodajne lejce pomocne przy konieczności identyfikacji,
wyizolowania, retrakcji czy zamknięcia tętnic, żył, nerwów i ścięgien. Dostępne w czterech kolorach
(czerwonym, białym, żółtym i niebieskim) oraz dwóch wielkościach.

Nr REF Opis Kolor Rozmiar Szt. w opak.

31145728 Dev-O-Loops™ Biały Mini Pud. 20 szt./karton 200 szt.

31145710 Dev-O-Loops™ Czerwony Mini Pud. 20 szt./karton 200 szt.

31145702 Dev-O-Loops™ Niebieski Mini Pud. 20 szt./karton 200 szt.

31145660 Dev-O-Loops™ ółty Mini Pud. 20 szt./karton 200 szt.

31145686 Dev-O-Loops™ Biały Maxi Pud. 20 szt./karton 200 szt.

31145744 Dev-O-Loops™ Czerwony Maxi Pud. 20 szt./karton 200 szt.

31145678 Dev-O-Loops™ Niebieski Maxi Pud. 20 szt./karton 200 szt.

31145694 Dev-O-Loops™ ółty Maxi Pud. 20 szt./karton 200 szt.
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Uchwyt do drenu
• Pozwala na uporządkowanie i mocowanie drenów i przewodów
• Pasuje do drenów o różnych średnicach
• Dostępny z odłączalnym lub stałym paskiem do szybkiego mocowania
• Jałowy, jednorazowego użytku

Nr REF Opis Szt. w opak.

31142667 Uchwyt do drenu z odł czalnym paskiem Pud. 25 szt./karton 100 szt.
do szybkiego mocowania 

31142659 Uchwyt do drenu z odł czalnym paskiem Pud. 12 szt./karton 96 szt.
do szybkiego mocowania

31142675 Uchwyt do drenu ze stałym paskiem do Pud. 25 szt./karton 100 szt.
szybkiego mocowania 

Kieszeń na narzędzia Dev-O-Pouch™

Do przechowywania w trakcie zabiegu różnych narzędzi podłączonych do drenów i przewodów.

Nr REF Opis Szt. w opak.

31142550 Kiesze  na narz dzia Dev-O-Pouch™ (podwójna) Pud. 20 szt./karton 80 szt.

Worek na szwy
Mocowany pewnie do dowolnej powierzchni, zapewnia szybki dostęp.

Nr REF Opis Szt. w opak.

31142691 Worek na szwy Pud. 25 szt./karton 100 szt.

Regulowana osłona mikroskopu zabiegowego
Jałowa osłona na mikroskop zabiegowy, umożliwiająca jego regulację w czasie trwania zabiegu.

Nr REF Opis Szt. w opak.

31142543 Regulowana osłona mikroskopu zabiegowego Pud. 120 szt./karton 480 szt.

Sala operacyjna

Produkty pomocnicze do sal operacyjnych
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Przekładka do misek
Proste rozwiązanie problemu zatrzymywania wilgoci i przenikania pary podczas wyjaławiania
zestawów misek.

• Eliminuje potrzebę stosowania serwet jako przekładek między miskami
• Umożliwia doskonałą penetrację strumienia pary między miskami, niezależnie od ich kształtu
• Jeden rozmiar pasuje do wszystkich misek

Nr REF Opis Rozmiar Szt. w opak.

31140935 Przekładka do misek 61 × 7,5 cm 300

Sala operacyjna

Systemy do zabezpieczania narzędzi Devon™ zmniejszają koszty wymiany drogich narzędzi
chirurgicznych, uszkodzonych w trakcie wyjaławiania i przenoszenia, zapewniając całkowitą ochronę
narzędzi w trakcie tych czynności. Reticucel to hydrofobowa pianka klasy medycznej o całkowicie
otwartych komórkach, do jednorazowego użytku. Jej unikatowe właściwości pozwalają na
wyjaławianie pianki Reticucel i chronionych za jej pomocą narzędzi bez korekt cyklu w autoklawie
lub gazem.

Uniwersalny ochraniacz końcówek
• Chroni końcówki narzędzi, zapobiegając ich uszkodzeniu w trakcie sterylizacji

i przemieszczania
• Zapobiega przebiciu worków sterylizacyjnych i opakowań, zachowując sterylność środowiska
• Zapobiega skaleczeniom
• Produkt dostarczany w formie złożonej z wielu torebek, w rolkach, z których można łatwo

odciąć żądaną liczbę torebek
• Dostępny w wersjach z otworami i pętlami

Ochraniacze końcówek Reticucel™

Nr REF Opis Rozmiar Wielkość kieszeni Szt. w opak.

31140836 Ochraniacz ko cówek 27 × 41 cm 4 × 5 cm 50
(10 kieszeni z przelotkami)

31140828 Ochraniacz ko cówek 27 × 41 cm 4 × 5 cm 50
(10 kieszeni ze szlufkami)

31140810 Ochraniacz ko cówek 27 × 241 cm 4 × 5 cm 8
(60 kieszeni ze szlufkami)

Ochraniacze końcówek delikatne Reticucel™

Nr REF Opis Rozmiar Wielkość kieszeni Szt. w opak.

31140844 Ochraniacz ko cówek 5 × 19 cm 4 × 5 cm 350
(pojedyncza kiesze )

31140802 Ochraniacz ko cówek 27 × 41 cm 4 × 5 cm 50
(10 kieszeni z przelotkami)

31140778 Ochraniacz ko cówek 27 × 41 cm 4 × 5 cm 50
(10 kieszeni ze szlufkami)

31140794 Ochraniacz ko cówek 27 × 241 cm 4 × 5 cm 8
(60 kieszeni z przelotkami)

31140760 Ochraniacz ko cówek 27 × 241 cm 4 × 5 cm 8

Produkty do zabezpieczania narzędzi Devon™
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Sala operacyjna

Produkty do zabezpieczania narzędzi Devon™

Ochraniacz narzędzi ortopedycznych
Wykonany z niepozostawiającej włókien, niechłonącej wilgoci, delikatnej pianki Reticucel™.

• Chroni kosztowne gwoździe ortopedyczne, wszczepy, osteotomy, poszerzacze, skrobaki 
i inne narzędzia

• Zapobiega powstawaniu zadrapań, nacięć i innym uszkodzeniom

Nr REF Opis Rozmiar Wielkość kieszeni Szt. w opak.

31140752 Ochraniacz do gwo dzi, mały 42 × 34 cm 15 × 5 cm 40

31140745 Ochraniacz do gwo dzi, redni 42 × 43 cm 28 × 5 cm 25

Ochraniacze formowane
• Kształtki z pianki Reticucel™ służą do ochrony narzędzi o skomplikowanych kształtach,

wzierników, gwoździ ortopedycznych itp.
• Użytkownik może samodzielnie przystosować ochraniacz do wymaganego kształtu, usuwając

zbędne elementy tak, by powstały otwór pasował kształtem i rozmiarem do narzędzia.

Nr REF Opis Rozmiar Szt. w opak.

31141123 Ochraniacz formowany 51 × 25 × 2,5 cm 8

31140943 Ochraniacz formowany 51 × 25 × 5 cm 5

Wyściółki do tacek
• Wykonane z niepozostawiającej włókien i niechłonącej wilgoci pianki Reticucel™
• Wyściółki jednorazowego użytku zapobiegają uszkodzeniom narzędzi chirurgicznych,

zmniejszając ilość koniecznych napraw i wymian
• Można je stosować do wyściełania tacek narzędziowych, tac na stojakach, półek magazynowych,

wszędzie tam, gdzie przechowywane są narzędzia
• Rolki dostarczane są w podajnikach i mogą być łatwo przycinane na wymiar, co

eliminuje odpady

Wyściółka do tacek Reticucel™, w rolkach
Nr REF Opis Rozmiar Szt. w opak.

31141073 Wy ciółka do tacek 30 × 203 cm 8 rolek

31141057 Wy ciółka do tacek, luzem 30 × 203 cm 15 rolek

Wyściółki z bardzo delikatnej pianki Reticucel™,
wstępnie przycięte
Nr REF Opis Rozmiar Szt. w opak.

31141024 Wy ciółka do tacek 25 × 30 cm 150 szt.

31141016 Wy ciółka do tacek 41 × 30 cm 75 szt.

31140992 Wy ciółka do tacek 51 × 30 cm 75 szt.

31140877 Wy ciółka do tacek 61 × 30 cm 75 szt.
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Sala operacyjna

Środek żelujący Kwik-Sorb™

Środek żelujący Kwik-Sorb™ chłonie i zestala krew, wymiociny i wszelkie inne płyny zawierające 
co najmniej 6% wody.

• Stożkowata nasadka ułatwia wprowadzenie substancji do butelki ssącej

Nr REF Opis Chłonność Szt. w opak.

54901200 Kwik-Sorb™ 1200 ml 75

54901500 Kwik-Sorb™ 1500 ml 75

54902000 Kwik-Sorb™ 2000 ml 75

54916000 Kwik-Sorb™ 16000 ml 20

54930000 Kwik-Sorb™ Kubeł 1,5 kg 4

Uwaga: odpady medyczne transportowane w workach z folii plastikowej musz  mie  posta  zestalon .
Niedopuszczalny jest transport wolnych płynów. Odpady zawieraj ce zaabsorbowany płyn mog  by  pakowane
jako substancja stała w worki z folii plastikowej, o ile worki zawieraj  ilo  substancji pochłaniaj cej wystarczaj c
do wchłoni cia i zatrzymania wszystkich płynów podczas transportu.

Produkty żelujące

„Wszelkie zabiegi zwi zane z krwi  lub innymi potencjalnie zaka nymi materiałami
nale y wykonywa  w taki sposób, aby ograniczy  do minimum rozpryskiwanie,
rozpylanie, rozchlapywanie i tworzenie si  kropelek tych substancji.” OSHA2

Produkty żelujące sprzyjają bezpieczeństwu w miejscu pracy personelu medycznego poprzez
eliminację możliwości wyciekania, rozpryskiwania i tworzenia aerozoli. Zestalone płynne odpady
medyczne są bezpieczniejsze w transporcie i utylizacji.

2 Ministerstwo Pracy USA: Zarz d Bezpiecze stwa i Higieny Pracy: Ekspozycja na patogeny przenoszone drog
krwi: (CPL 2-2. 44D, Methods of Compliance – 29CFR 1910. 1030(d). Engineering Controls and Work Practices 
– paragraph (d)(2)(xii)
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Rękawice chirurgiczne lateksowe żelowane jałowe
Nr REF Opis Rozmiar Szt. w opak.

TPGHS60 R kawica chirurgiczna lateksowa elowana jałowa 6,0 4 × 50

TPGHS65 R kawica chirurgiczna lateksowa elowana jałowa 6,5 4 × 50

TPGHS70 R kawica chirurgiczna lateksowa elowana jałowa 7,0 4 × 50

TPGHS75 R kawica chirurgiczna lateksowa elowana jałowa 7,5 4 × 50

TPGHS80 R kawica chirurgiczna lateksowa elowana jałowa 8,0 4 × 50

TPGHS85 R kawica chirurgiczna lateksowa elowana jałowa 8,5 4 × 50

TPGHS90 R kawica chirurgiczna lateksowa elowana jałowa 9,0 4 × 50

Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane, jałowe
Nr REF Opis Rozmiar Szt. w opak.

TPPHS60 R kawica chirurgiczna lateksowa pudrowana, jałowa 6,0 4 × 50

TPPHS65 R kawica chirurgiczna lateksowa pudrowana, jałowa 6,5 4 × 50

TPPHS70 R kawica chirurgiczna lateksowa pudrowana, jałowa 7,0 4 × 50

TPPHS75 R kawica chirurgiczna lateksowa pudrowana, jałowa 7,5 4 × 50

TPPHS80 R kawica chirurgiczna lateksowa pudrowana, jałowa 8,0 4 × 50

TPPHS85 R kawica chirurgiczna lateksowa pudrowana, jałowa 8,5 4 × 50

Rękawice bezlateksowe jałowe
Nr REF Opis Rozmiar Szt. w opak.

PPZS60 R kawice chirurgiczne Profile P-Zero, 6,0 200
bezlateksowe, jałowe

PPZS65 R kawice chirurgiczne Profile P-Zero, 6,5 200
bezlateksowe, jałowe

PPZS70 R kawice chirurgiczne Profile P-Zero, 7,0 200
bezlateksowe, jałowe

PPZS75 R kawice chirurgiczne Profile P-Zero, 7,5 200
bezlateksowe, jałowe

PPZS80 R kawice chirurgiczne Profile P-Zero, 8,0 200
bezlateksowe, jałowe

PPZS85 R kawice chirurgiczne Profile P-Zero, 8,5 200
bezlateksowe, jałowe

Rękawice chirurgiczne
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Kompletny zakres zabezpiecze  w sali operacyjnej

Indeks

Nr REF Strona Nr REF Strona Nr REF Strona

777001 18

777002 18

777003 18

777004 18

31140117 13

31140125 13

31140133 13

31140208 13

31140216 13

31140240 13

31140257 13

31140273 13

31140281 25

31140299 25

31140307 25

31140315 25

31140372 15

31140380 15

31140398 15

31140422 15

31140430 14

31140505 14

31140539 14

31140547 14

31140562 14

31140570 14

31140588 14

31140596 14

31140612 14

31140745 28

31140752 28

31140760 27

31140778 27

31140794 27

31140802 27

31140810 27

31140828 27

31140836 27

31140844 27

31140877 28

31140935 27

31140943 28

31140992 28

31141016 28

31141024 28

31141057 28

31141073 28

31141123 28

31142113 12

31142139 12

31142147 12

31142154 12

31142188 12

31142196 12

31142212 12

31142238 12

31142295 12

31142303 12

31142311 12

31142352 12

31142360 12

31142386 12

31142394 12

31142402 12

31142410 12

31142451 12

31142469 12

31142493 12

31142501 12

31142543 26

31142550 26

31142576 15

31142659 26

31142667 26

31142675 26

31142691 26

31142717 25

31142790 25

31142964 18

31142980 18

31142998 18

31143004 18

31143020 17

31143046 17

31143053 17

31143061 17

31143087 17

31143095 17

31143103 17

31143129 17

31143137 17

31143145 17

31143152 17

31143160 17

31143178 17

31143194 17

31143277 17

31143301 18

31143376 17

31143384 18

31143392 18

31143418 18

31143434 18

31143442 18

31143467 17

31143491 17

31144119 16

31144127 16
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Indeks

31144168 16

31144176 16

31144184 16

31144226 16

31144234 16

31144283 16

31144291 16

31145660 25

31145678 25

31145686 25

31145694 25

31145702 25

31145710 25

31145728 25

31145744 25

31145751 20

31145777 19

31145785 19

31145793 19

31145819 19

31145827 19

31145843 19

31145868 19

31145884 20

31145892 19

31145900 19

31145918 19

31145926 19

31145934 19

31145942 19

31157988 18

31160560 19

31163184 17

31163457 17

31177366 19

54901200 29

54901500 29

54902000 29

54916000 29

54930000 29

1180113001 22

1180113050 22

1180113100 22

1180501205 22

1180501619 23

1180501635 23

1180501700 23

1180502039 22

1180502617 23

1180502618 23

1180502625 23

1180502658 23

1180503003 22

1180504018 22

1180504613 23

1180504621 23

1180504639 23

1180505164 24

1180505172 24

8886827906 21

8886828006 21

8886828106 21

8886828206 21

8886828306 21

8886828421 21

8886828422 21

8886828423 21

8886828424 21

8886828425 21

8888501007 22

8888501015 22

8888501023 22

8888501031 22

8888501502 23

8888501528 23

8888502005 22

8888502013 22

8888502518 23

8888504001 22

8888504019 22

8888505016 23

8888505024 23

8888505115 23

8888505123 23

8888508002 24

8888509703 24

F090481 21

PPZS60 30

PPZS65 30

PPZS70 30

PPZS75 30

PPZS80 30

PPZS85 30

TPGHS60 30

TPGHS65 30

TPGHS70 30

TPGHS75 30

TPGHS80 30

TPGHS85 30

TPGHS90 30

TPPHS60 30

TPPHS65 30

TPPHS70 30

TPPHS75 30

TPPHS80 30

TPPHS85 30

Nr REF Strona Nr REF Strona Nr REF Strona



Uwagi
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