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DOFINANSOWANIA
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) refunduje wyroby medyczne do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia.

Jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit, to udział własny Pacjenta jest liczony od tej ceny. Jeżeli cena 

wyrobu wybranego przez Pacjenta jest wyższa niż ta określona limitem, dopłaca on różnicę pomiędzy ceną brutto, a 

kwotą refundacji. 

Refundacja NFZ na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, przysługuje każdej osobie ubezpieczonej w ramach 

ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, ale można także starać się o dodatkowe fundusze z innych instytucji, jak 

PCPR lub MOPS.
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Maksymalne obciążenie 100 kg • Funkcja toalety • wyciągany 

pojemnik sanitarny • uchylne podłokietniki • aluminiowe ciągi • 

uchylne podnóżki

COMFORT-TIM 

kod produktu: FS 681 / FS 681U 

kod NFZ: P.127

WÓZKI STALOWE /ALUMINIOWE

WÓZKI STALOWE

Maksymalne obciążenie 100 kg • łamane oparcie z poduszką • 

pas dla użytkownika • odpinana tapicerka • hamulec postojowy • 

szybkozłączka • kółka antywywrotne  • podwójny krzyżak

PREMIUM-TIM 

kod produktu: TGR-R WA C2600 

kod NFZ: P.129

WÓZKI ALUMINIOWE

Maksymalne obciążenie 120 kg • pas dla użytkownika • poduszka w 

zestawie • hamulec postojowy • szybkozłączka • kółka antywywrotne  

• podwójny krzyżak • aluminiowe ciągi

EVERYDAY-TIM 

kod produktu: T101 

kod NFZ: P.129

WÓZKI ALUMINIOWE

Maksymalne obciążenie 125 kg • pas dla użytkownika • odpinana 

wymiękczona tapicerka • stabilizacja poprzeczna • regulacja kąta 

oparcia • hamulec postojowy • szybkozłączka • kółka antywywrotne  

• podwójny krzyżak • aluminiowe ciągi

EXPERT-TIM

kod produktu: E1  

kod NFZ: P.129

WÓZKI ALUMINIOWE

Maksymalne obciążenie 115 kg • uchylne i zdejmowane podnóżki • 

uchylne podłokietniki • hamulec postojowy

BASIC-TIM

kod produktu: H011-B 

kod NFZ: P.127

WÓZKI STALOWE

Maksymalne obciążenie: 115 kg – do rozmiaru 48 cm • 135 kg – 

rozmiar 51 cm • szybkozłącza • poduszka w zestawie • pas dla 

użytkownika • uchylne i zdejmowane podnóżki • uchylne podłokietniki 

regulowane na wysokość • hamulec postojowy

CLASSIC-TIM

kod produktu: H011 

kod NFZ: P.127

WÓZKI STALOWE

Maksymalne obciążenie: 100 kg • łamane oparcie • podwójny 

krzyżak • uchylne podnóżki z 3 stopniową regulacją kąta odchylania 

• krótki podłokietnik  • hamulec dla osoby prowadzącej

STANDARD-TIM

kod produktu: FS 901 

kod NFZ: P.127

WÓZKI STALOWE

Maksymalne obciążenie: 225 kg • podwójny krzyżak • uchylne 

stalowe ze skokową regulacją długości • krótki podłokietnik z funkcją 

demontażu • hamulec postojowy • stalowe ciągi

BIG-TIM

kod produktu: K7 

kod NFZ: P.127

WÓZKI STALOWE
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• maksymalne obciążenie: 90 kg • składana rama • sterowanie-

joystick • prędkościomierz 5 biegów • sygnalizacja dźwiękowana • 

kompatybilny ze schodołazem • kółka antywywrotne, pompowane • 

odpinana tapicerka 

ELECTRICTIM I  – 
WÓZEK INWALIDZKI 
NA DUŻYCH KOŁACH 

kod produktu: D130AL 

kod NFZ: P.130

WÓZKI ALUMIOWE /PIELĘGNACYJNE /PRYSZNICOWE /ELEKTRYCZNE • PODPÓRKI STALOWE

WÓZKI INWALIDZKIE ELEKTRYCZNE

• maksymalne obciążenie: 90 kg • składana rama • sterowanie-

joystick • 5 biegów • sygnalizacja dźwiękowana • kółka 

antywywrotne, pompowane • odpinana tapicerka • zasięg do 20 km

ELECTRICTIM II  – 
WÓŻEK INWALIDZKI 
NA MAŁYCH KOŁACH 

kod produktu: D130HL 

kod NFZ: P.130

WÓZKI INWALIDZKIE ELEKTRYCZNE

• anatomiczne uchwyty • regulowana wysokość rączki • hamulce 

postojowe • siedzisko ze zdejmowana tacką • uchwyt na kule • 

koszyk i tacka • pełne gumowe koła • funkcja składania

TGR-R RS 881

kod produktu: TGR-R RS 881 

kod NFZ: P.123

PODPÓRKI STALOWE

• hamulce ręczne z systemem postojowego blokowania • siedzisko 

ze zdejmowaną tacką • koszyk z rączką do przewożenia bagażu do 

12 kg • regulacja wysokości • przycisk ułatwiający składanie • koła 

pełne lane

TRG-R RS 8811

kod produktu: TGR-R RS 8811 

kod NFZ: P.123

PODPÓRKI STALOWE

• maksymalne obciążenie: 115 kg • hamulce dla osoby prowadzącej 

• łamane oparcie • pas dla użytkownika • szybkozłączka • odblaski 

na oparciu i kołach

EXCLUSIVE-TIM 

kod produktu: TGR-R WA 6700 

kod NFZ: P.129

WÓZKI ALUMINIOWE

• maksymalne obciążenie: 100 kg - dla rozmiaru 46, 120 kg – 

rozmiar 51 cm • przedłużone oparcie z funkcją regulacji kąta 

nachylenia o 0 do 90 stopni • zagłówek • hamulec bębnowy dla 

osoby prowadzącej • 4 punktowy pas dla użytkownika • kółka 

antywywrotne • podwójny krzyżak • regulacja środka ciężkości

STABLE-TIM

kod produktu: ALH 008 

kod NFZ: P.130

WÓZKI PIELĘGNACYJNE

• maksymalne obciążenie: 100 kg • funkcja transportowo-toaletowa 

• miękkie tapicerowane siedzisko • uchylne podłokietniki • pojemnik 

sanitarny • 4 obrotowe kółka z hamulcami • możliwość najeżdżania 

na sedes

TRANSPORT-TIM

kod produktu: FS 692 

WÓZKI TRANSPORTOWE

• maksymalne obciążenie: 100 kg • rama aluminiowa odporna na 

korozję • siedzisko z wycięciem u i otworami do odprowadzania 

wody • składane podparcie pod nogi • uchylne podłokietniki

SHOWER-TIM

kod produktu: FS 7962L 

WÓZKI PRYSZNICOWE
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• lekka aluminiowa rama • anatomiczne uchwyty • rączki regulowane 

na wysokość • hamulce postojowe • tapicerowane siedzisko z 

oparciem • uchwyt na kule • zdejmowany koszyk na zakupy • funkcja 

składania

TGR-R RA 882

kod produktu: TGR-R RA 882 

kod NFZ: P.123

PODPÓRKI STALOWE /ALUMINIOWE

PODPÓRKI ALUMINIOWE

• lekka aluminiowa rama • podwyższona wytrzymałość na nacisk • 

anatomiczne uchwyty • regulowane na wysokość rączki • hamulce z 

zaciskiem postojowym • siedzisko z oparciem • uchwyt na kule • koła 

o wąskim przekroju • funkcja składania

TGR-R RA 883

kod produktu: TGR-R RA 883 

kod NFZ: P.123

PODPÓRKI ALUMINIOWE

• lekka aluminiowa rama z metalicznym połyskiem • regulowane na 

wysokość rączki • hamulce z zaciskiem postojowym • tapicerowane 

siedzisko • oparcie z możliwością zmiany stron do funkcji 

transportowej • składane podparcie na nogi • funkcja składania

TGR-R RA 888

kod produktu: TGR-R RA 888 

kod NFZ: P.123

PODPÓRKI ALUMINIOWE

• lekka aluminiowa rama • anatomiczne uchwyty • regulowane na 

wysokość rączki • hamulce z zaciskiem postojowym • tapicerowane 

siedzisko z oparciem • regulacja wysokości siedziska • podręczna 

torba na zakupy • uchwyt na kule • funkcja demontażu kół

TGR-R RA 885

kod produktu: TGR-R RA 885 

kod NFZ: P.123

PODPÓRKI ALUMINIOWE

• regulowana wysokość rączki • anatomiczne uchwyty • hamulce z 

zaciskiem postojowym • tapicerowane siedzisko • miękkie oparcie • 

zdejmowany koszyk •  funkcja składania

TGR-R RS 880

kod produktu: TGR-R RS 880 

kod NFZ: P.123

PODPÓRKI STALOWE

• piankowe uchwyty • regulowana wysokość podparcia • siedzisko • 

hamulec nożny (4 koła) • uchwyt na kroplówkę

TGR-R RS 8812

kod produktu: TGR-R RS 8812 

kod NFZ: P.123

PODPÓRKI STALOWE

• anatomiczne uchwyty • regulowane na wysokość rączki • hamulce 

z zaciskiem postojowym • koszyk ze zdejmowaną tacką • torba na 

zakupy • pełne gumowe koła • funkcja składania

TGR-R RT 892G

kod produktu: TGR-R RT 892G 

kod NFZ: P.123

PODPÓRKI STALOWE

• anatomiczne uchwyty • regulowane na wysokość rączki • szerokie 

siedzisko • gumowe koła • funkcja składania

JMC-C 3511

kod produktu: JMC-C 3511 

kod NFZ: P.123

PODPÓRKI STALOWE
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• podwójnie wzmocniona rama • szerokie pole podparcia • miękkie 

piankowe uchwyty • regulowana wysokość nóżek • funkcja składania 

• gumowe nasadki antypoślizgowe

JMC-C 3201/3202 

kod produktu: JMC-C 3201/3202 

kod NFZ: P.123

PORPÓRKI ALUMINIOWE • BALKONIKI • POMOCE

BALKONIKI

• podwójna wzmocniona rama • szerokie pole podparcia • 

stabilny, długi zakres kroczenia • miękkie piankowe uchwyty • 

regulowana wysokość nóżek • funkcja składania • gumowe nasadki 

antypoślizgowe

JMC-C 3211/3212 

kod produktu: JMC-C 3211/3212 

kod NFZ: P.123

BALKONIKI

• podwójnie wzmocniona aluminiowa rama • funkcja statyczno-

krocząca • regulowana wysokość nóżek • szerokie pole podparcia • 

wygodne uchwyty • funkcja składania • tylne nóżki: gumowe nasadki 

antypoślizgowe

JMC-C 3222

kod produktu: JMC-C 3222 

kod NFZ: P.123

BALKONIKI

• miękki piankowy uchwyt • aluminiowo-stalowy trzon • rączka 

regulowana na wysokość • podstawa z trzema punktami podparcia i 

gumowymi nasadkami

TRÓJNÓG 
INWALIDZKI 

kod produktu: JMC-C 2680SL 

kod NFZ: P.123

POMOCE

• piankowe uchwyty • szerokie siedzisko • regulowane na wysokość 

nóżki • funkcja składania

FS 914L

kod produktu: FS 914L 

kod NFZ: P.123

PODPÓRKI ALUMINIOWE

• lekka aluminiowa rama • anatomiczne uchwyty • regulowane na 

wysokość rączki • hamulce z zaciskiem postojowym • maksymalne 

obciążenie: 125 kg • koszyk ze zdejmowaną tacką • torba zapinana 

na zamek • koła o wąskim przekroju • funkcja składania • maksymalne 

obciążenie torby i koszyka na zakupy: 5 kg

TGR-R RTA 891L

kod produktu: TGR-R RTA 891L 

kod NFZ: P.123

PODPÓRKI ALUMINIOWE

• wytrzymała aluminiowa rama • regulowana wysokość nóżek;  

• szerokie pole podparcia • wygodne uchwyty • funkcja składania 

• tylne nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi

JMC-C 3016W5

kod produktu: JMC-C 3016W5 

kod NFZ: P.123

BALKONIKI

• wzmocniona rama • funkcja statyczna, krocząca • szerokie pole 

podparcia • stabilny, długi zakres kroczenia • miękkie piankowe 

uchwyty • regulowana wysokość nóże • funkcja składania • nasadki 

antypoślizgowe

FS913L

kod produktu: FS913L 

kod NFZ: P.123

BALKONIKI
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• licznik z funkcją liczenia pełnych obrotów, czasu przejazdu, 

spalonych kalorii • dociskowy mechanizm oporowy • gumowe 

zapięcia zabezpieczające stopy • cztery nasadki antypoślizgowe • 

funkcja składania

ROTOR 
REHABILITACYJNY Z 
LICZNIKIEM

kod produktu: TGR-R RR S005L 

POMOCE • POMOCE TOALETOWE

POMOCE

• regulacja kąta oparcia (skokowy, 5 stopni) • rama stalowa • 

odpinana podkładka pod głowę • oparcie z przewiewnej siatki • 

wyrób medyczny

PODPÓRKA POD 
PLECY 

kod produktu: JMC-C 7000 

POMOCE

• Wypukłe kolce znajdujące się na powierzchni piłki pobudzają 

receptory czuciowe. Piłki z kolcami poprawiają czynność chwytną 

dłoni oraz koordynację ruchową. 

PIŁKA 
REHABILITACYJNA Z 
KOLCAMI - JEŻYK

kod produktu: TGR-R PRJ 101 

POMOCE

• stalowa rama składana na szybkozłączki • deska sanitarna z klapą 

• pojemnik sanitarny, osłonka • regulowane na wysokość nóżki • 

gumowe nasadki antypoślizgowe.

KRZESŁO 
TOALETOWE 
SKŁADANE 

kod produktu: TGR-R KT 618 

POMOCE TOALETOWE

• uchwyt piankowy lub z tworzywa sztucznego • rączka regulowana 

na wysokość • podstawa z czterema punktami podparcia i gumowymi 

nasadkami

CZWÓRNÓG 
INWALIDZKI 

kod produktu: JMC-C 2670SL

     JMC-C 2660SL 

kod NFZ: P.121

POMOCE

• wytrzymały uchwyt • ergonomiczny kształt • odpowiednio dobrany 

kąt łokciowy • trzon zakończony gumową nasadką

KULA INWALIDZKA 
ŁOKCIOWA 

kod produktu: JMC-C 2040-2046   

     JMC-C 2048-204 

kod NFZ: P.118

POMOCE

• wytrzymały uchwyt • uchylna obejma • trzon zakończony gumową 

nasadką • dwustopniowa regulacja w części górnej i dolnej

KULA INWALIDZKA 
ŁOKCIOWA Z 
UCHYLNĄ OBEJMĄ 

kod produktu: FS 933L 

kod NFZ: P.118

POMOCE

• uchwyt  dostosowany do lewej lub prawej ręki • pasek na rękę • 

skokowa regulacja długości • trzon z gumową nasadką • możliwość 

złożenia na trzy części

LASKA INWALIDZKA

kod produktu: FS 948L / FS 949L 

POMOCE
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• wyprofilowane siedzisko z oparciem • obrotowa podstawa z 

dźwignią blokującą ławkę w czterech pozycjach • kliny rozporowe do 

stabilizacji • uchwyty boczne

ŁAWKA OBROTOWA 
NA WANNĘ 

kod produktu: FS 793S 

POMOCE TOALETOWE • POMOCE KĄPIELOWE

POMOCE KĄPIELOWE

• dwustopniowa regulacja szerokości: 73  cm, 78 cm • szerokość 

wanny w środku: 47-52 cm • siedzisko z otworami odpływowymi • 

zabezpieczające elementy gumowe ławki • łatwy montaż bez użycia 

narzędzi • wyrób medyczny

ŁAWKA WGŁĘBNA 
DO WANNY 

kod produktu: TGR-R LW 794L-1 

POMOCE KĄPIELOWE

• maksymalne obciążenie: 100 kg • rama malowana proszkowo z 

ochronną powłoką • odporność na wilgoć • montaż w pionie i w 

poziomie

UCHWYTY 
ŁAZIENKOWE 

kod produktu: JMC-C 54032

     JMC-C 54024

POMOCE KĄPIELOWE

• miękki piankowy uchwyt • aluminiowo-stalowy trzon • rączka 

regulowana na wysokość • podstawa z trzema punktami podparcia i 

gumowymi nasadkami

TABORET 
PRYSZNICOWY 
PRZYŚCIENNY, 
SKŁADANY

kod produktu: JMC-C 5105 

POMOCE KĄPIELOWE

• stalowa rama składana, malowana proszkowo • deska sanitarna 

z klapą • pojemnik sanitarny • regulowane na wysokość nóżki 

zakończone kółkami • tylne koła z blokadą • maksymalne 

obciążenie: 100 kg

KRZESŁO 
TOALETOWE NA 
KÓŁKACH

kod produktu: FS 696 

POMOCE TOALETOWE

• wysokość 12 cm • maksymalne obciążenie: 130 kg • nowoczesny 

system mocowania • uchylne uchwyty boczne • wycięcie w części 

przedniej • pasuje do większości toalet • odporna na plamy i zapachy

NASADKA 
TOALETOWA 
Z UCHWYTAMI 
BOCZNYMI

kod produktu: KING-12FA-20 

POMOCE TOALETOWE

• wysokość 15 cm (dostępna tylko z klapą) • trwałe i wytrzymałe 

tworzywo • odporna na plamy i zapachy • nowoczesny system 

mocowania • zabezpieczenia antypoślizgowe • pasuje do większości 

toalet

NASADKA 
TOALETOWA

kod produktu: KING-15L-20 

POMOCE TOALETOWE

• wykonana z ultralekkiego aluminium • regulowana szerokość 

i wysokość • nóżki zakończone gumowymi antypoślizgowymi 

nasadkami

PRZYSTAWKA 
TOALETOWA

kod produktu: JMC-C 5300KD 

POMOCE TOALETOWE
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• zewnętrzne siłowniki w wersji zabudowanej • 4-cześciowe łamane 

łoże drewniane • regulacja wysokości 40 do 81cm • regulacja kąta 

zagłówka od 0° do 70° • stabilne barierki boczne • możliwość 

transportu pacjenta • prosty montaż/ demontaż • silikonowe uchwyty 

poprzeczek łoża • wysięgnik z uchwytem

DOMIFLEX II

kod produktu: BOCK

POMOCE KĄPIELOWE • ŁÓŻKA REHABILITACYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE • MATERACE

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE

• regulacja wysokości: od 15 do 80cm • trzy podwójne kółka z 

blokadą i obustronnym układem kierunkowym • 4-częściowe leże • 

beznarzędziowe przedłużenia łóżka i poręczy bocznych • możliwości 

regulacji za pomocą przycisku

ŁÓŻKO DO OPIEKI 
DŁUGOTERMINOWEJ

kod produktu: Floorlne

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE

• maksymalne obciążenie: 100 kg • pianka poliuretanowa • 

pokrowiec z tkaniny paroprzepuszczalnej • możliwość prania w 

wysokiej temperaturze • zapinany na zamek

MATERAC TYPU 
GOFER

kod produktu: R-GOFF

MATERACE 

• maksymalne obciążenie: 100 kg • pianka poliuretanowa • pokrowiec 

z tkaniny bawełnianej, zmywalnej, bądź paroprzepuszczalnej • 

zapinany na zamek

MATERAC SZPITALNY 

kod produktu: R-BAW / R-ZM / R-PAR

MATERACE 

• maksymalne obciążenie: 135 kg • oparcie i podłokietniki z 

możliwością demontażu • szerokie siedzisko • regulowane na 

wysokość nóżki • boczne uchwyty przy siedzisku • nasadki 

antypoślizgowe

TABORET 
PRYSZNICOWY 
Z OPARCIEM I 
UCHWYTAMI 
BOCZNYMI

kod produktu: TGR-R KP 355L

POMOCE KĄPIELOWE

• maksymalne obciążenie: 135 kg • siedzisko z PCV • regulacja 

wysokości • gumowe nasadki antypoślizgowe • system ułatwiający 

montaż

TABORET 
PRYSZNICOWY 
OKRĄGŁY /OKRAGŁY 
OBROTOWY 

kod produktu: TGR-R KP-O 3432

     TGR-R KP-O 5021

POMOCE KĄPIELOWE

• maksymalne obciążenie: 100 kg • szerokie siedzisko z PCV • 

boczne uchwyty przy siedzisku • regulowane na wysokość nóżki • 

gumowe nasadki antypoślizgowe

TABORET 
PRYSZNICOWY Z 
SYSTEMEM ŁATWEGO 
MONTAŻU

kod produktu: TGR-R KP 340L

POMOCE KĄPIELOWE

• precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące • regulacja wysokości od 40 

do 81cm • regulacja kąta zagłówka od 0°do 70° • barierki boczne 

• możliwość transportu pacjenta • prosty montaż/ demontaż • 

silikonowe uchwyty poprzeczek łoża • wysięgnik z uchwytem

DOMIFLEX

kod produktu: BOCK

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE
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• samopompujący system komór pneumatycznych • pianka 

VISCO-ELASTYCZNA z pamięcią kształtu • pokrowiec z tkaniny 

paroprzepuszczalej oraz antypoślizgowej

PODUSZKA 
PNEUMATYCZNA 

kod produktu: TGR-R PP 474 

kod NFZ: P.116

MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE • PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE

PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE

• maksymalne obciążenie: 120 kg • samodzielna regulacja twardości 

• wykonana z zmywalnego nylonu medycznego

BUBBLE BASIC  

kod produktu: BUBBLE BASIC 

PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE

• maksymalne obciążenie: 120 kg • zawór samopompujacy • 

przewiewny pokrowiec zapiany na suwak • wygodny uchwyt

PNEUMATYCZNA 
Z ZAWOREM 
AUTOMATYCZNYM - 
BUBBLE EXPERT

kod produktu: BUBBLE EXPERT 

PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE

• maksymalne obciążenie: 120 kg • dwuwarstwowy pokrowiec z 

siateczkowej, oddychającej tkaniny mesh • pompka w zestawie • 

przewiewny pokrowiec zapiany na suwak

PNEUMATYCZNA 
Z CHOWANYM 
ZAWOREM – BUBBLE 
EVERYDAY

kod produktu: BUBBLE EVERYDAY 

PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE

• maksymalne obciążenie: 110 kg • wykonany z wytrzymałego PCV 

• struktura bąbelkowa • poprzeczne komory • pompa zasilająca do 

110 kg

MATERAC Z 
KOMPRESOREM

kod produktu: TGR-Y MB 001-1 

kod NFZ: P.117

MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE

• maksymalne obciążenie: 110 kg • wykonany z wytrzymałego PCV 

• struktura rurowa • poprzeczne komory • pompa zasilająca do 110 

kg • pokrowiec • zapasowa komora

MATERAC RUROWY Z 
KOMPRESOREM

kod produktu: TGR-Y MR 001-2 

kod NFZ: P.117

MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE

• maksymalne obciążenie: 135 kg • wykonany z trwałego PCV • 

struktura rurowa • trójprzepływowy • pompa zasilająca do 135 kg 

• zapasowa komora • pokrowiec • mikrowentylacja powietrza • 

paroprzepuszczalny pokrowiec odprowadzający wilgoć

MATERAC 
TRÓJPRZEPŁYWOWY

kod produktu: TGR-Y MR 001-3 

kod NFZ: P.117

MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE

• tkanina bawełniana lub paroprzepuszczalna • pokrowiec zamykany 

na zamek • wypełniona granulatem styropianowym

PODUSZKA OKRAGŁA 
– WYPEŁNIONA 
GRANULATEM

kod produktu: R-15 / R-15p

     R-33 / R33P / R-4 

PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE
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• tkanina nieprzepuszczająca płynów • ergonomiczna budowa • 

zapinany na klamrę i rzep • regulacja długości • możliwość prania w 

temp. do 40°C

PAS TRZYMAJĄCY 
BRZUCH

kod produktu: SCP 4500

PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE • UNIERUCHOMIENIE I TRANSFER PACJENTA

UNIERUCHOMIENIE I TRANSFER PACJENTA

• materiał: miękki welur • oddychająca siateczka • szybka regulacja 

– zapięcie na rzep 

RĘKAWICA 
OCHRONNA

kod produktu: SVC 2500 / SVC2510

UNIERUCHOMIENIE I TRANSFER PACJENTA

• materiał: wewnętrzna część - 75% poliester; 25% wiskoza, 

zewnętrzna część: welur • zapinany przez pas z rzepem i metalową 

sprzączką

PAS NA 
NADGARSTEK LUB 
KOSTKĘ

kod produktu: SVC 2476XL

UNIERUCHOMIENIE I TRANSFER PACJENTA

• wykonany z ultracieńkiego, wytrzymałego śliskiego materiału 

nylonowego • zszyty w formie rękawa

ŁATWOŚLIZG 

kod produktu: TTE 6100 - TTE6122

UNIERUCHOMIENIE I TRANSFER PACJENTA

• oddychająca, syntetyczna tkanina • odpowiednie odprowadzenie 

wilgoci • poliamidowy welur • możliwość czyszczenia lub prania w 

temp. do 95°C • wyrób medyczny

OCHRANIACZE 
SALVAPAD - 
SALVAPAD

kod produktu: SVP 2412

PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE

• pas stabilizujący: miednicę, miednicę z ujęciem krocza, pas 

trzymajacy brzuch, kaftan unieruchamiajacy 5-punktowy, stabilizujący 

tułów (na rzep, na klis), stabilizujacy pachwinę

SALVACLIP

kod produktu: SALVACLIP

UNIERUCHOMIENIE I TRANSFER PACJENTA

• pas ograniczający ruchy: na kostki, na klatję piersiową, na tułów, na 

nadgarstki, na udo

SALVAFIX

kod produktu: SALVAFIX

UNIERUCHOMIENIE I TRANSFER PACJENTA

• tkanina nie przepuszczająca płynów • komfortowa stabilizacja 

pacjenta • ergonomiczna budowa •  regulacja długości • możliwość 

prania w temp. do 40°C

PAS STABILIZUJĄCY 
MIEDNICĘ 

kod produktu: SCP 4300M / 4300L

UNIERUCHOMIENIE I TRANSFER PACJENTA
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• system alarmujący o odcięciu dopływu prądu, złym ciśnieniu • niskie 

zużycie energii • przepływ tlenu: 1-10l/min • czujnik stężenia tlenu

KONCENTRATOR 
TLENU Z CZUJNIKIEM 
STĘŻENIA PRZEPŁYW 
TLENU 10 LITRÓW 

kod produktu: 8F-10

UNIERUCHOMIENIE I TRANSFER PACJENTA • KONCENTRATORY TLENU

KONCENTRATORY TLENU

• system alarmujący o odcięciu dopływu prądu, złym ciśnieniu • niskie 

zużycie energii • przepływ tlenu: 0,5-8l/min • czujnik stężenia tlenu

KONCENTRATOR 
TLENU Z CZUJNIKIEM 
STĘŻENIA PRZEPŁYW 
TLENU 8 LITRÓW 

kod produktu: 8F-8

KONCENTRATORY TLENU

• system alarmujący o odcięciu dopływu prądu, złym ciśnieniu • niskie 

zużycie energii • przepływ tlenu: 0,5-5l/min • czujnik stężenia tlenu

KONCENTRATOR 
TLENU Z CZUJNIKIEM 
STĘŻENIA PRZEPŁYW 
TLENU 5 LITRÓW

kod produktu: 8F-5

KONCENTRATORY TLENU

• wyświetlacz LCD • nebulizator • systemy alarmowe • sterowany 

pilotem • kompaktowe wymiary i niska waga • cicha praca • funkcja 

pomiaru czasu eksploatacji

KONCENTRATOR 
TLENU Z CZUJNIKIEM 
STĘŻENIA I 
NEBULIZATOREM

kod produktu: 8F-5AW

KONCENTRATORY TLENU

• specjalnie wzmocniona tkanina • pas obwodowy z możliwością 

regulacji długości • zapinany od przodu na klamrę • wewnętrzny 

materiał antypoślizgowy • zewnętrzne uchwyty

PAS DO 
PRZENOSZENIA 
CHORYCH

kod produktu: STMT 6512 /6513

               6500 /6520

UNIERUCHOMIENIE I TRANSFER PACJENTA

• możliwość modyfikacji kształtu • sztywne podłoże

DESKA DO 
PRZENOSZENIA 
CHORYCH Z 
UCHWYTEM

kod produktu: TMG 6405

UNIERUCHOMIENIE I TRANSFER PACJENTA

• antypoślizgowa górna powierzchnia • wysokość 15mm

TALERZ OBROTOWY

kod produktu: TMT 6550

UNIERUCHOMIENIE I TRANSFER PACJENTA

• miękki materiał w górnej części • antypoślizgowy spód

PODUSZKA 
OBROTOWA

kod produktu: TMT 6555

UNIERUCHOMIENIE I TRANSFER PACJENTA
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• urządzenie przenośne • pracuje z przerwami: 30 minut pracy i 30 

minut przerwy • niewielkie wymiary i waga • nowoczesny wygląd

INHALATOR 
KOMPRESYJNY DO 
NEBULIZACJI

kod produktu: 403M

SSAKI ELEKTRYCZNE • INHALATORY /NEBULIZATORY • CIŚNIENIOMIERZE

INHALATORY / NEBULIZATORY

• kompaktowe wymiary i waga • nowoczesny wygląd • cicha i płynna 

praca

KOMPAKTOWY 
INHALATOR 
KOMPRESYJNY DO 
NEBULIZACJI

kod produktu: 405B

INHALATORY / NEBULIZATORY

• kieszonkowy rozmiar • ultra cichy • wykonanie: technologia Mesh  

• wibrująca membrana

INHALATOR 
SIATECZKOWY DO 
NEBULIZACJI – 
BEZPRZEWODOWY

kod produktu: M102

INHALATORY / NEBULIZATORY

• wyświetlacz daty i godziny • średnia wartości z 3 pomiarów • 

pamięć 74 ostatnich pomiarów • wyświetlacz LCD • nowoczesna 

stylistyka • całkowicie automatyczny tryb pomiaru

CIŚNIENIOMIERZ 
NARAMIENNY

kod produktu: YE-660B

CIŚNIENIOMIERZE

• niski poziom hałasu • nowoczesny design • niewielkie wymiary i 

waga • zasilany prądem zmiennym lub stałym (AC/DC)

SSAK ELEKTRYCZNY 
PRZENOŚNY

kod produktu: 7E-C

SSAKI ELEKTRYCZNE

• zasilanie na trzy sposoby: prądem zmiennym, stałym, akumulatorem 

• akumulator: praca ciągła aż do 30 minut • nowoczesny design • 

niewielkie wymiary • wielokrotne ładowanie akumulatora • informacja 

o pełnym naładowaniu akumulatora 

SSAK ELEKTRYCZNY 
PRZENOŚNY

kod produktu: 7E-G

SSAKI ELEKTRYCZNE

• system kontroli próżni • bezpieczny i niezawodny • mobilny dzięki 

kołom transportowym • przełącznik ręczny i nożny • cicha praca

SSAK ELEKTRYCZNY 
PRZEJEZDNY 

kod produktu: 7A-23D / 7A-23B

SSAKI ELEKTRYCZNE

• alarm poziomu wody • membrana oscylacyjna (duża i mała) • złącze 

zabezpieczające przed odpływem wstecznym • rurka do nieżytu nosa

INHALATOR 
ULTRADŹWIĘKOWY 
DO NEBULIZACJI

kod produktu: 402AI

INHALATORY / NEBULIZATORY
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• wysoka wydajność pacy • 4-stopniowy system wyciszania • zapis 

parametrów snu na karcie SD • funkcja automatycznego obniżania 

ciśnienia przy wydechu użytkownika • funkcja ulgi na wydechu

APARAT AUTO CPAP

kod produktu: YH-580

CIŚNIENIOMIERZE • TERMOMETRY • LECZENIE BEZDECHU • ELEKTROSTYMULACJA • ELEKTROMEDYCYNA • HIGIENA PACJENTA

LECZENIE BEZDECHU SENNEGO

• mała kompaktowa obudowa • 8 trybów pracy • 9 poziomów 

intensywności terapii • wbudowany akumulator • ładowanie za 

pomocą micro-usb • wysoka jakość wykonania • wyrób medyczny 

• ceryfikat CE

ELEKTROSTYMULA-
TOR TENS 

kod produktu: SDP-330

ELEKTROSTYMULACJA MIĘŚNIOWA

• otwór odprowadzający wodę • podwójne komory powietrzne • 

przenośny prysznic • zbiornik do 8 litrów wody

BASEN DO MYCIA 
GOWY

kod produktu: YHWB02

HIGIENA PACJENTA

• domowy sterylizator • urządzenie generuje dźwięk o natężeniu 

do 14.9 dB • wymiana filtra sugerowana po 12 msc użytkowania • 

wymiary zewnętrzne 250 mm x 250 mm x 503 mm• wtyczka sieciowa 

• waga 8,3 kg

STERYLIZATOR 
POWIETRZA UV-C

kod produktu: SAYOLI-150

ELEKTROMEDYCYNA

• duży wyświetlacz alarm arytmii • wyświetlacz LCD  • nowoczesna 

stylistyka   • pamięć 74 wyników dla dwóch niezależnych 

użytkowników  • całkowicie automatyczny tryb pomiaru

CIŚNIENIOMIERZ 
NARAMIENNY Z 
FUNKCJĄ WYKRYWA-
NIA ARYTMII

kod produktu: YE-690A 

CIŚNIENIOMIERZE

• eleganckie wykończenie • mankiet z zegarem • stetoskop z głowicą 

jednostronną • duża czytelna skala manometru • odporny na urazy 

mechaniczne

CIŚNIENIOMIERZ 
ZEGAROWY ZE 
STETOSKOPEM

kod produktu: 3.02.008

CIŚNIENIOMIERZE

• natychmiastowe, automatyczne pomiary • reaguje na ruch • alarm 

gorączki • zasilany przewodem USB typu c lub akumulatorem • 

wysoka dokładność (± 0,2 ° c) • odległość pomiaru: 1-10cm

TERMOMETR 
BEZDOTYKOWY 
ŚCIENNY 

kod produktu: 

TERMOMETRY

• precyzyjny pomiar • alarm wibracyjny i dźwiękowy gorączki 

• wskaźnik odległości pomiarowej • wskaźnik zużycia baterii • 

podświetlenie ekranu

TERMOMETR 
BEZDOTYKOWY

kod produktu: YT-1

TERMOMETRY
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• impregnowany łagodnym • szamponem oraz odżywką • warianty: 

zwykły, antybakteryjny • opakowanie jednostkowe: 1 szt. • 

opakowanie zbiorcze: 30 szt.

CZEPEK DO 
BEZWODNEGO 
MYCIA GŁOWY

kod produktu: OASIS® SHAMPOO CAP

HIGIENA PACJENTA

HIGIENA PACJENTA

• zapachowe, bezzapachowe • antybakteryjne zapachowe, 

• antybakteryjne bezzapachowe • rozmiar: 33 cm x 22 cm • 

opakowanie zbiorcze: 48/5 szt.; 32/8 szt. 24/10 szt.

CHUSTECZKI DO 
PRZECIERANIA 
PACJENTA OASIS BED 
BATH

kod produktu: OASIS® BED BATH

HIGIENA PACJENTA

• wykonane są z bardzo chłonniej i miękkiej celulozy • wysoka 

gramatura materiału zapewnia znakomitą absorpcję wody • 

opakowanie w formie dyspensera

JEDNORAZOWE 
RĘCZNIKI 
OSUSZAJĄCE Z 
WŁÓKNINY

kod produktu: CELDRAP

HIGIENA PACJENTA

• właściwości antybakteryjne • zapewnia mniejsze zużycie myjek - o 

44% w porównaniu do mydła i wody • liczne substancje nawilżające 

oraz brak parabenów • odżywia oraz minimalizuje podrażnienia

PIANKA MYJĄCO-
PIELĘGNUJĄCA 
CLINISAN

kod produktu: SEF200 /SEF400

HIGIENA PACJENTA

• myjki jednorazowe w formie rękawicy • środek myjący na obu 

ściankach rękawicy • miękka włóknina • mydło o neutralnym PH

MYJKA NASĄCZONA 
ŚRODKIEM MYJĄCYM 
– CLEANET PLUS / 
GANTNET PLUS

kod produktu: 87ENTAS1220-07 

     PLMA1502260-72

HIGIENA PACJENTA

• jednorazowe myjki w formie gąbek • nasączone żelem myjącym o 

neutralnym PH • faktura zbliżona do wielorazowych gąbek

MYJKA Z ŻELEM 
MYJĄCYM – HIGIMED

kod produktu: 01EF0122001-55

HIGIENA PACJENTA

• myjki jednorazowe w formie rękawicy • Pokryte są jednostronnie 

środkiem myjącym o naturalnym PH • wysoka gramatura • delikatnie 

chropowata powierzchnia

MYJKA W FORM-
IE RĘKAWICY 
NASĄCZONA 
ŚRODKIEM MYJĄCYM 
– GANTNET

kod produktu: 01MA1552090-76

HIGIENA PACJENTA

• umożliwia nawilżenie jamy ustnej • wykonany z miękkiej, chłonnej 

gąbki 

APLIKATOR 
GĄBKOWY

kod produktu: HJM-GB

HIGIENA PACJENTA
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• gotowy do użycia • na bazie alkoholi • bakteriobójczy, prątkobójczy, 

grzybobójczy, wirusobójczy • do dezynfekcji powierzchni 

kontaktujących się z żywnością • możliwość użycia produktu przez 

spryskanie, jak i przy użyciu ściereczki • nie tworzy tłustego nalotu • 

szybko schnie • przyjemny, delikatny zapach

AERODESIN 2000 

kod produktu: 9736

HIGIENA PACJENTA • DEZYNFEKCJA 

DEZYNFEKCJA 

• jednorazowe chusteczki alkoholowe • skuteczność bakteriobójcza, 

grzybobójcza, prątkobójcza – 1 min • skuteczność wirusobójcza

MEDIWIPES PLUS

kod produktu: MEDILAB 40581053041 

DEZYNFEKCJA 

• wysoka kompatybilność materiałowa • dezynfekcja powierzchni 

wrażliwych na działanie alkoholi • wysoka jakość materiały • 

skuteczność biobójcza

MEDIWIPES DM

kod produktu: MEDILAB 4059450 

     MEDILAB 40

DEZYNFEKCJA 

• jednocześnie myje i dezynfekuje • biobójczy, bakteriobójczo, 

grzybobójczy, prątkobójczo i wirusobójczy • sprawdzony w 

stanach zagrożenia epidemiologicznego • usuwanie zanieczyszczeń 

organicznych • zawiera substancje antykorozyjne • nie pozostawia   

plam i osadu • możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych

LYSOFORMIN 3000

kod produktu: 9264-5l / 9256-1l

DEZYNFEKCJA 

• miękkie włosie • funkcję jednoczesnego szczotkowania, płukania 

oraz odsysania • manualna regulacja siły ssania • Druga strona 

szczoteczki pokryta szorstką gąbką 

SZCZOTECZKA 
DO ZĘBÓW Z 
ODSYSANIEM

kod produktu: HJM-SO

HIGIENA PACJENTA

• przedłużone działanie dezynfekujące • na bazie alkoholu etylowego 

• substancje nawilżające • obecny olejek zapachowy • pielęgnacyjny 

wpływ na naskórek • polecany do dezynfekcji skóry wrażliwej i 

skłonnej do alergii • nie pozostawia uczucia lepkich dłoni • odtłuszcza 

skórę

PŁYN DO 
DEZYNFEKCJI AHD 
1000

kod produktu: AHD 1000

DEZYNFEKCJA 

• działanie wirusobójcze i bakteriobójcze • bezpieczny dla ludzi i 

środowiska • nie zawiera substancji zapachowych i barwiących • nie 

podrażnia dróg oddechowych • bardzo wydajny

PŁYN DO 
DEZYNFEKCJI RĄK 
HYDROSEPT A

kod produktu: Hydrosept A

DEZYNFEKCJA 

• płyn do profesjonalnej dezynfekcji skóry rąk • skuteczność 

przeciwko wirusom polio typu I i adeno typu • skuteczność wobec 

wirusów osłonkowych: Herpes simplex, HBV, HCV, HIV • zawiera 

D-pantenol który pielęgnuje skórę dłoni,

BIOSEPTOL

kod produktu: BIOSEPTOL 80 

HIGIENA PACJENTA



19

• wykonany z lateksu naturalnego, pokryty elastomerem silikonowym • 

balon odporny na ciśnienie I rozrywanie • sterylny, przeznaczony do 

jednorazowego użytku • oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

CEWNIK FOLEY 
DWUDROŻNY 
SILIKONOWANY

kod produktu: ZARYS

DEZYNFEKCJA  • MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

• trzyczęściowa, ze stożkiem do cewnika  • gumowy tłoczek z 

podwójnym uszczelnieniem • kryza ograniczająca wysuwanie się 

tłoka • czytelna i trwała skala • sterylna, jednorazowego użytku

STRZYKAWKA 
CEWNIKOWA JANETA

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

• wykonany w 100% z silikonu medycznego  • odpowiednia 

miękkość i elastyczność • posiada znacznik głębokości (2020-

0004)  • linia kontrastująca w RTG • zwężona końcówka ułatwiająca 

wprowadzanie • sterylna zatyczka cewnikowa

ZGŁĘBNIK 
ŻOŁĄDKOWY 100% 
SILIKON

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

• jednorazowego użytku  • nie zawiera lateksu  • wykonany 

z medycznego PVC • końcówka drenu zabezpieczona zatyczką

WOREK DO 
LEWATYWY

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

• wyrób medyczny • środek ochrony indywidualnej • dopuszczone 

do kontaktu z żywnością  • wewnętrzna warstwa rękawicy pokryta 

polimerem  • pudrowane lub bezpudrowe  • rolowany mankiet 

ułatwiający zakładanie • uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą 

dłoń

RĘKAWICE 
DIAGNOSTYCZNE 
LATEKSOWE

kod produktu: easyCARE LATEX

DEZYNFEKCJA 

• wyrób medyczny • środek ochrony indywidualnej • bezpudrowe • 

chlorowane od strony wewnętrznej • teksturowane na końcówkach 

palców • rolowany mankiet ułatwiający zakładanie • uniwersalny 

kształt pasujący na prawą i lewą dłoń • rozmiary rozróżnione 

kolorystycznie na opakowaniach

RĘKAWICE 
DIAGNOSTYCZNE 
NITRYLOWE

kod produktu: easyCARE NITRYLE

DEZYNFEKCJA 

• wykonany w 100% z silikonu medycznego • przezroczysty - 

ułatwiający obserwację  • sterylny, do jednorazowego użytku • 

miękki, symetryczny, jednolicie wypełniony balon • gładka, dokładnie 

wyprofilowana powierzchnia zewnętrzna

CEWNIK FOLEY 100% 
SILIKON 

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

• odporny na skręcanie się i załamania • lekko zaokrąglona, zamknięta 

końcówka • dwa boczne końcowe otwory o łagodnych krawędziach 

• rozmiary oznaczone kolorami łączników • sterylny

CEWNIK NELATON

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE
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• możliwa sterylizacja w autoklawie w temperaturze do 130°C  • 

rozmiar: 20 cm, 28 cm

NERKA MEDYCZNA

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

• kolor: zielony, niebieski • opakowanie jednostkowe: 100 szt.

CZEPEK MEDYCZNY

kod produktu: -

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

  • zakrywają nos, usta, podbródek  • wysoka przepuszczalność 

powietrza • odporne na przesiąkanie • trójwarstwowe • niepyląca i 

hypoalergiczna włóknina • wkładka pozwalająca na dopasowanie do 

kształtu nosa • niejałowa

MASKA MEDYCZNA

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

• włókninowe, foliowe • kolor: zielony, niebieski • opakowanie 

jednostkowe: 100 szt.

OCHRANIACZE NA 
BUTY

kod produktu: -

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

• bezlateksowy worek • wykonanie: medyczna, mocna folia 

PCV • skuteczna zastawka antyrefluksyjna  • samouszczelniający 

się port  • szczelny zawór spustowy typu poprzecznego (T), 

obsługiwany jedną ręką • czytelna, łatwa do odczytu skala  • 

wzmocnione otwory do powieszenia

WOREK DO ZBIÓRKI 
MOCZU Z ODPŁYWEM 
NA NOGĘ / Z 
ODPŁYWEM TYPU T

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

• wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego  • specjalnie 

wyprofilowany ustnik  • materiał odporny na zarysowania środkami 

myjącymi  • posiada deklarację zgodności, znak CE  • możliwa 

sterylizacja w autoklawie w temperaturze do 130°C

KUBEK POJNIK

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

 • wykonany z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości • możliwa 

sterylizacja w autoklawie w temperaturze do 130°C

BASEN SANITARNY

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

•  kaczka męska z uchwytem • wykonany z tworzywa łatwego do 

utrzymania w czystości  • możliwa sterylizacja w autoklawie w 

temperaturze do 130°C

KACZKA SANITARNA 

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE
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• zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem 

ostrzegawczym i instrukcją użytkowania • posiadają atest PZH

POJEMNIK NA 
ODPADY MEDYCZNE

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

MEDYCYNA OGÓLNA / RĘKAWICE MEDYCZNE

• wykonana ze stali nierdzewnej:  silikonowana, ultra ostra i 

cienkościenna • ruchome skrzydełka mocujące wykonane z miękkiego 

tworzywa  • posiadają  łącznik luer – lock  • produkt  sterylny, w 

pojedynczym opakowaniu

IGŁA MOTYLEK

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA / RĘKAWICE MEDYCZNE

• staza bezlateksowa uciskowa • wykonana z gumy syntetycznej • 

wysoka wytrzymałość na rozciąganie • opaski są jednorazowe

STAZA GUMOWA

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA / RĘKAWICE MEDYCZNE

• prosty mechanizm umożliwiający łatwe zapinanie i odpinanie • 

płynna zmiana siły zacisku • wykonana z wysokiej jakości gumy

STAZA 
AUTOMATYCZNA

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA / RĘKAWICE MEDYCZNE

• wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m², 25 g/

m² lub 40 g/m² • wiązany na troki w talii oraz na szyi • rękawy długie 

zakończone gumką • przewiewny • rozmiar L, XL • jednorazowy

FARTUCH MEDYCZNY 

kod produktu: BT-019

MEDYCYNA OGÓLNA / RĘKAWICE MEDYCZNE

• włóknina polipropylenowa • opakowanie jednostkowe: 20 szt.

PRZEŚCIERADŁO 
MEDYCZNE

kod produktu: -

MEDYCYNA OGÓLNA / RĘKAWICE MEDYCZNE

• wykonany z pięciu warstw: laminat /wata celulozowa /pulpa 

celulozowa /wata celulozowa /włóknina PP • posiada wkład chłonny 

z pulpy celulozowej • podfoliowana, nieprzemakalna część spodnia.

PODKŁĄD CHŁONNY 
BETATEX 

kod produktu: BT

MEDYCYNA OGÓLNA / RĘKAWICE MEDYCZNE

• podkład bibułowy (celuozowy) • jednorazowy • higieniczne nakrycie 

ochronne zabezpieczające fotele, łóżka zabiegowe, kozetki

PODKŁAD BIBUŁOWY

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA / RĘKAWICE MEDYCZNE
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• możliwa sterylizacja w autoklawie w temperaturze do 130°C  • 

rozmiar: 20 cm, 28 cm

NERKA MEDYCZNA

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

• kolor: zielony, niebieski • opakowanie jednostkowe: 100 szt.

CZEPEK MEDYCZNY

kod produktu: -

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

  • zakrywają nos, usta, podbródek  • wysoka przepuszczalność 

powietrza • odporne na przesiąkanie • trójwarstwowe • niepyląca i 

hypoalergiczna włóknina • wkładka pozwalająca na dopasowanie do 

kształtu nosa • niejałowa

MASKA MEDYCZNA

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

• włókninowe, foliowe • kolor: zielony, niebieski • opakowanie 

jednostkowe: 100 szt.

OCHRANIACZE NA 
BUTY

kod produktu: -

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

• elastyczne • odpowiednia przepuszczalność powietrza i pary 

wodnej • prawidłowa przylepność • możliwość dzielenia wzdłuż i w 

poprzek bez użycia nożyczek • hipoalergiczne

PRZYLEPCE 
MEDYCZNE

kod produktu: ZARYS

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

• wyrób medyczny • środek ochrony indywidualnej • dopuszczone 

do kontaktu z żywnością  • wewnętrzna warstwa rękawicy pokryta 

polimerem  • pudrowane lub bezpudrowe  • rolowany mankiet 

ułatwiający zakładanie • uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą 

dłoń

RĘKAWICE 
LATEKSOWE

kod produktu: easyCARE LATEX

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

• wyrób medyczny • środek ochrony indywidualnej • dopuszczone 

do kontaktu z żywnością • pudrowane mączką kukurydzianą • gładka 

powierzchnia rękawicy • rolowany mankiet ułatwiający zakładanie • 

uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń

RĘKAWICE 
WINYLOWE

kod produktu: easyCARE VINYL

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE

• wyrób medyczny • środek ochrony indywidualnej • bezpudrowe • 

chlorowane od strony wewnętrznej • teksturowane na końcówkach 

palców • rolowany mankiet ułatwiający zakładanie • uniwersalny 

kształt pasujący na prawą i lewą dłoń • rozmiary rozróżnione 

kolorystycznie na opakowaniach

RĘKAWICE 
NITRYLOWE  

kod produktu: easyCARE NITRYLE

MEDYCYNA OGÓLNA /RĘKAWICE MEDYCZNE
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