Niko-Fix
D-Fix
Waypad
Niko Central-Gard
Epi-Fix
Niko Naso-Fix
WAYSON transparentní krytí
CareFix Tube
CareFix Head a Heandband
CareFix Finger/Toe
CareFix pooperaãní podprsenky
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Fixace I.V. kanyl
•
•
•
•

ke krytí periferních I.V. kanyl
prody‰n˘
dobrá koÏní sná‰enlivost
snadná a rychlá manipulace

Niko-Fix
49-NF-92
7,2 x 8,5 cm
balení 100/1000 ks
•
netkan˘ textil
WAYPAD
811018
6 x 9 cm
balení 100/800
•
netkan˘ textil
D-Fix
70.700.41.071 6 x 9 cm
balení 100/800
• transparentní
• semipermeabilní

STERILE R

STERILE R

STERILE R

Easi-v
STERILE R

49-664M
5,8 x 7,6 cm
balení 50/800 ks
• semipermeabilní transparentní krytí
• k fixaci periferních i centrálních venózních katétrÛ
• nealergizující materiál
• odolná vÛãi sprchování, koupeli i potu
• pûnov˘ okraj (polyethylen)
• transparentní okénko ze speciálního polyuretanu
s mimoﬁádnou prody‰ností vût‰í neÏ
2000 g/m2/24 hod./370C
• bez nebezpeãí macerace kÛÏe
• minimální riziko infekce rány
• snadná a rychlá manipulace
• dva prouÏky k pﬁilepení hadiãky
• moÏnost ponechání aÏ 1 t˘den
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Niko Central-Gard
STERILE R

49-668L - pro vena subclavia
49-667S - pro vena jugularis
balení 25/250 ks
• semipermeabilní transparentní krytí
• k fixaci centrálních venózních katétrÛ
• nealergizující materiál
• odolná vÛãi sprchování, koupeli i potu
• pûnov˘ okraj (polyethylen)
• transparentní okénko ze speciálního polyuretanu s mimoﬁádnou prody‰ností vût‰í neÏ
2000 g/m2/24 hod./370 C
• bez nebezpeãí macerace kÛÏe
• minimální riziko infekce rány
• moÏnost ponechání 1-2 t˘dny - ekonomicky
v˘hodné
• tﬁi prouÏky k pﬁilepení katétru a hadiãky

Epi-Fix
STERILE R

49-670
balení 25/250 ks
• bezpeãná fixace epidurálních katétrÛ
• preventivnû zabraÀuje pohybu katétru, pﬁípadnû jeho vyboãení z epidurálního prostoru
• zabraÀuje zalomení katétru
• snadná inspekce punkãního bodu
• vysoká prody‰nost
• omezuje hromadûní vlhkosti pod náplastí
a riziko infekce
• nízk˘ profil zamezuje srolování fixace
• snadná aplikace a odstranûní
• ekonomická fixace
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Niko Naso-Fix
49-625-L - velk˘
49-625-S - stﬁední
49-625-I - dûtsk˘
balení 100/1600 ks
• bezpeãná fixace nosních katétrÛ
• brání zalomení katétrÛ a sond
• nealergizující materiál barvy kÛÏe
• v˘borná prody‰nost
• snadná a rychlá manipulace

Vodûodolné transparentní krytí WAYSITE
811210
60 x 70 mm
811211
90 x100 mm
811212
90 x150 mm
balení 10/200 ks
• prody‰né sterilní krytí
• umoÏÀuje vizuální kontrolu rány
• elastick˘ film se dokonale pﬁizpÛsobí
místu aplikace
• bezbolestné odstranûní fólie
• chrání kÛÏi pﬁed macerací
• baleno jednotlivû
Vodûodolné transparentní krytí v roli WAYTIF
806021
‰íﬁka krytí 10 cm
délka role 10 m
• nesterilní krytí v roli
• moÏnost pﬁizpÛsobit tvar a velikost
• umoÏÀuje vizuální kontrolu rány
• elastick˘ film se dokonale pﬁizpÛsobí
místu aplikace
• bezbolestné odstranûní fólie
• chrání kÛÏi pﬁed macerací
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pooperaãní kompresivní podprsenky
beze‰v˘ design

Jemná a podpÛrná bandáÏ vhodná pro citlivou pokoÏku
Podprsenky CareFix jsou ideální pro pooperaãní pouÏití nebo po radioterapii, splÀují ty nejnároãnûj‰í potﬁeby citlivé a náchylné pokoÏky.
Beze‰v˘ design a jemn˘ materiál nabízí v pooperaãní péãi podporu a svobodu pohybu bez omezení nebo
dráÏdûní citliv˘ch tkání.
Pﬁední zapínání a flexibilní materiál umoÏÀují snadnou kontrolu rány i pﬁevaz. V˘hody jednoduché v˘mûny bandáÏe ocení peãující personál i pacientka sama.
V‰echny pouÏité materiály jsou bez latexu s Öko-Tex certifikací, aby se zamezilo pﬁítomnosti jak˘chkoliv
‰kodliv˘ch látek v pouÏit˘ch materiálech.

Optimální rovnováha komprese a pohodlí
Po operaci prsou ãasto oblast kolem rány otéká a vzniká edém.
Mûkk˘ materiál a beze‰v˘ povrch hrudních bandáÏí CareFix sniÏuje riziko edému a pooperaãních komplikací. Podprsenky podporují a fixují prsa v oblasti jizev, minimalizují dráÏdûní pooperaãní rány.
Pﬁední zapínání usnadÀuje aplikaci bandáÏí bez jakéhokoliv nepohodlí pacientky nebo stresu pro peãující
personál. Spodní beze‰v˘ lem podprsenky je navrÏen z mûkkého materiálu tak, aby poskytoval pacientce
maximální pocit komfortu bez dráÏdûní rány a zároveÀ umoÏÀoval neomezen˘ pﬁístup ke drénu.
âtyﬁsmûrn˘ streãov˘ materiál zaji‰Èuje optimální podporu po operaci prsou.
Vlastnosti bandáÏe umoÏÀují dostateãnou kompresi v okolí rány a zároveÀ poskytují pacientce maximální
pohodlí.
Integrované a podpÛrné kompresní zóny pooperaãních kompresivních podprsenek vytváﬁí optimální
rovnováhu komprese a komfortu.
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POOPERAâNÍ KOMPRESIVNÍ PODPRSENKY
Na‰e pooperaãní podprsenky jsou navrÏeny pro pouÏití v t˘dnech bezprostﬁednû po operaci prsou.
Disponují pﬁedním zapínáním pro snadné nasazení pacientce ihned po operaci a umoÏÀují plnou kontrolu
v místû pooperaãní rány.
K dispozici je osm modelÛ.

Sophia, Marianne, Mary, Bella, Bianca, Alice, Anna, Ava

SOPHIA
3342
balení 1 ks
dostupné v bílé a ãerné barvû
stupeÀ komprese 5 - velmi vysok˘
• kompresivní / chirurgická vesta
• optimální stabilizace a imobilizace operovan˘ch prsou díky zakomponovan˘m kompresním zónám
• na obou stranách kapsy pro lehké vycpávky
• pﬁední zapínání na zip a skryté zapínání na
systém háãkÛ a oãek
• ramínka nastavitelná zepﬁedu na such˘ zip
• plnû rozepinatelná pro snadnou manipulaci
• ultra jemn˘, ãtyﬁsmûrn˘ stﬁeãov˘ prody‰n˘
materiál z bavlny

MARY
3343
balení 1 ks
dostupné v bílé a ãerné barvû
stupeÀ komprese 4 - vysok˘
• pﬁední zapínání na systém háãkÛ a oãek
• ‰iroká ramínka nastavitelná zepﬁedu
• na obou stranách kapsy pro lehké vycpávky
po mastektomii
• plnû rozepinatelná pro snadnou manipulaci
• jemné a prody‰né mikrovlákno, ãtyﬁsmûrn˘
streãov˘ materiál
• dvojitá vrstva materiálu pro optimální podporu
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MARIANNE
3373
balení 1 ks
dostupné v bílé a ãerné barvû
stupeÀ komprese 4 - vysok˘
• stejná jako Mary, navíc disponuje poutkem na
drenáÏní lahviãku
• na obou stranách kapsy pro lehké vycpávky
• pﬁední zapínání na systém háãkÛ a oãek
• ‰iroká, plnû nastavitelná ramínka
• plnû rozepinatelná pro snadnou manipulaci
• dvojitá vrstva materiálu ko‰íãkÛ pro pevnûj‰í
podporu
• prsní vycpávky mohou b˘t dodány spolu
s podprsenkou nebo prodány samostatnû
• ultra jemné a prody‰né mikrovlákno,
ãtyﬁsmûrn˘ streãov˘ materiál

BELLA
3212
balení 1 ks
dostupné v bílé a ãerné barvû
stupeÀ komprese 3 - stﬁední
• pﬁední zapínání na systém háãkÛ a oãek
• ramínka nejsou nastavitelná
• jemná bavlna, ãtyﬁsmûrn˘ streãov˘ materiál
• vhodná pro radioterapii - neobsahuje Ïádné
kovové ãásti

BIANCA
3211
balení 1 ks
dostupné v bílé a ãerné barvû
stupeÀ komprese 3 - stﬁední
• pﬁední zapínání na such˘ zip
• ramínka nejsou nastavitelná
• jemná bavlna, ãtyﬁsmûrn˘ streãov˘ materiál
• vhodná pro radioterapii - neobsahuje Ïádné
kovové ãásti
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ALICE
3291
balení 1 ks
dostupné v bílé a ãerné barvû
stupeÀ komprese 2 - mírn˘
• pﬁední zapínání na systém háãkÛ a oãek
• vpﬁedu nastavitelná ramínka
• jemné a prody‰né mikrovlákno, ãtyﬁsmûrn˘
streãov˘ materiál
• plnû rozepinatelná
• jemná krajka ve v˘stﬁihu

ANNA
3270
balení 1 ks
dostupné v bílé a ãerné barvû
stupeÀ komprese 2 - mírn˘
• pﬁední zapínání na zip
• nastavitelná ramínka vzadu
• jemné a prody‰né mikrovlákno, ãtyﬁsmûrn˘
streãov˘ materiál
• velk˘ v˘stﬁih

AVA
3444
balení 1 ks
dostupné v bílé a ãerné barvû
stupeÀ komprese 4 - vysok˘
• beze‰vá pooperaãní podprsenka
• pro augmentaci, modelaci a zmen‰ení prsou
• plnû rozepnutelná
• elastická ãtyﬁmi smûry
• prody‰n˘ materiál
• podpÛrné zóny
• zaji‰Èuje zachování nejlep‰ích v˘sledkÛ
chirurgického zákroku a elegantní tvar prsou
• vyváÏené zaji‰tûní v˘sledku chir. zákroku
a komfortu uÏivatelky
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komfortní podprsenky

KOMFORTNÍ PODPRSENKY
Komfortní podprsenky a ko‰ilka Mindy jsou navrÏeny pro období rekonvalescence, kdy je pacientce
umoÏnûno více pohybu a mÛÏe nosit podprsenky i bez pﬁedního zapínání. Tyto modely jsou vhodné
i jako klasická ãi sportovní podprsenka, v jakékoliv situaci zajistí zv˘‰ené pohodlí.
K dispozici jsou tﬁi modely: Mindy, Catia a Celia.

MINDY
3227
balení 1 ks
dostupné v bílé a ãerné barvû
stupeÀ komprese 3 - stﬁední
• pruÏn˘ materiál, oblékání pﬁes hlavu,
nastavitelná ramínka vzadu
• na obou stranách kapsy pro externí prsní
protézy
• jemné a prody‰né mikrovlákno, ãtyﬁsmûrn˘
streãov˘ materiál

CATIA
3086
balení 1 ks
dostupné v barvû bílé, ãerné a tûlové
stupeÀ komprese 2 - mírn˘
• podprsenka z jemného a prody‰ného mikrovlákna, která se obléká pﬁes hlavu, ãtyﬁsmûrn˘
streãov˘ materiál
• ‰irok˘ spodní lem pro fixaci prsou v oblasti
jizev

9

fixace

... intenzivníí péãe

CELIA
5006/5007
balení 1 ks
dostupné v barvû bílé, ãerné a tûlové
stupeÀ komprese 1 - lehk˘
• podprsenka z elastické bavlny, která se obléká
pﬁes hlavu
• pro jednorázové i opakované pouÏití
• ekonomická varianta fixaãní bandáÏe

doplÀky
STABILIZAâNÍ PÁS
8113
balení 1 ks
dostupné v barvû bílé a ãerné
Pro stabilizaci a upevnûní pozice prsních
implantátÛ.
PouÏití pouze na doporuãení lékaﬁe.
•
•
•
•

such˘ zip vepﬁedu
vhodné po augmentaci prsou
jedna velikost
správné umístûní pásu zajistí o‰etﬁující lékaﬁ

LEHKÉ PRSNÍ VYCPÁVKY
8108
balení 1 ks
dostupné v barvû bílé
Prsní vycpávky s vyjmutelnou textilní v˘plní
PouÏitelné u podprsenek s oboustrann˘mi
kapsami.
•
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fixace a krytí ran

Elastick˘ síÈov˘ obvaz
CareFix Tube
Vysoce elastick˘ síÈov˘ obvaz CareFix se pouÏívá k zaji‰tûní a ochranû fixace IV kanyl, chirurgick˘ch
pﬁevazÛ a bandáÏí na rukou a nohou. Rukáv je pﬁipraven v rÛzn˘ch délkách k okamÏitému pouÏití,
je ideální v úrazov˘ch ambulancích a na v‰ech nemocniãních jednotkách a oddûleních, kde ãas
hraje hlavní roli.
0151
balení box/15 ks
Vlastnosti:
• drÏí obvazy nebo chirurgické pﬁevazy na
místû bez nutnosti lepení
• rychlá a snadná aplikace
• flexibilní, prody‰né, pohodlné a mûkké
v kontaktu s kÛÏí
• pﬁipravené délky k okamÏitému pouÏití ‰etﬁí ãas
• snadn˘ pﬁístup k injekãnímu vstupu na katétru
• s vystﬁiÏen˘m otvorem pro palec ve velikostech S a M
• speciální materiál a metoda tkaní chrání pﬁed
deformací a srolováním bandáÏe
• lze zkrátit podle potﬁeby, aniÏ by se materiál
páral
• praktické barevné kódování znaãí velikost
• moÏno prát pﬁi 60 °C
• neobsahuje latex v zájmu pacienta a peãovatele
• testováno na pﬁítomnost ‰kodliv˘ch látek
podle Öko-Tex Standart 100
Indikace:
• IV fixace
• krytí ran
• bandáÏe
SloÏení:
70% polyamid, 21% elastan, 9% polyester.
Praní:
60

Doporuãené velikosti:
S = ruka (dítû)
M = ruka (dítû/dospûl˘)
L = ruka/noha (dospûl˘)
XL = noha (dospûl˘)
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elastické síÈové obvazy na hlavu

Elastick˘ síÈov˘ obvaz
CareFix Head a Headband
Vysoce elastické síÈové obvazy na hlavu CareFix Head a CareFix Headband jsou navrÏeny tak,
aby drÏely obvazy nebo chirurgické krytí na místû bez nutnosti lepení.
Jsou pﬁipraveny k okamÏitému a snadnému pouÏití. ·etﬁí ãas peãovatele.

CareFix Head 0170
CareFix Headband 0186
balení box (sáãek) 10 ks
Vlastnosti:
• efektivní fixace v‰ech typÛ krytí
• pﬁipravené tvary ihned k pouÏití
• jednoduchá a rychlá aplikace
• pruÏnost a podpora
• pohodlné no‰ení
• vhodné pro dûti i dospûlé
• k dispozici ve ãtyﬁech flexibilních velikostech
• praktické barevné kódování znaãí velikost
• moÏno prát pﬁi 60 °C
• neobsahuje latex v zájmu pacienta a peãovatele
• testováno na pﬁítomnost ‰kodliv˘ch látek
podle Öko-Tex Standart 100
Indikace:
Pro pouÏití po o‰etﬁení u‰í, obliãeje, hlavy a krku.
SloÏení:
CareFix Head: 60% polyamid, 18% elastan,
16% bavlna, 6% polyester.
CareFix Headband: 50% bavlna, 22% elastan,
18% polyamid, 10% polyester.
Praní:
60

Doporuãené velikosti:
CareFix Head:
S = pro dûti, M = dítû/dospûl˘, L = pro dospûlé,
XL = pro dospûlé
CareFix Headband:
Jedna velikost
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elastick˘ síÈov˘ obvaz

Elastick˘ síÈov˘ obvaz
CareFix Finger / Toe
Fixace CareFix Finger/Toe z mûkkého a elastického materiálu je navrÏena k jednoduchému
a pohodlnému pouÏití.
MÛÏe b˘t pouÏita jak na prst ruky tak na palec u nohy.

0161
balení box/20 ks
Vlastnosti:
• jeden v˘robek pouÏiteln˘ pro fixaci prstu ruky
nebo palce u nohy
• pﬁipraveno k okamÏitému pouÏití, nejsou
potﬁeba Ïádné zvlá‰tní pomÛcky
• jednoduchá a rychlá aplikace
• vysoká elasticita pﬁi zachování tvaru
• fixace pﬁevazÛ a bandáÏí
• pohodlné pro pacienta
• praktické barevné kódování znaãí velikost
• nedráÏdí kÛÏi
• moÏné prát pﬁi 60 °C
• neobsahuje latex v zájmu pacienta a peãovatele
• testováno na pﬁítomnost ‰kodliv˘ch látek
podle Öko-Test standart 100
Indikace:
Pro pouÏití po o‰etﬁení zranûní prstu ruky
nebo nohy.
MÛÏe b˘t pouÏito samostatnû nebo jako fixace
obvazÛ na místû bez nutnosti lepení. CareFix
Finger/Toe poskytuje extra bezpeãné krytí ran,
které sniÏuje pravdûpodobnost zneãi‰tûní rány
a následné infekce.
SloÏení:
79% polyamid, 21% elastan.
Praní:
60

Doporuãené velikosti:
S = pro dûti
M = pro dospûlé
L = pro dospûlé

15

fixace

... intenzivníí péãe

Poznámky

