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Operaãní masky
•
•
•
•
•
•
•

polypropylen
anatomicky tvarovateln˘ nosní oblouk
sav˘ materiál bránící zamlÏení skel br˘lí
bez obsahu skeln˘ch vláken
filtrace 99,5%
zelené
tﬁívrstvé antialergické

fixace vázáním, velikost klasická
75.895.00.000
balení 50/300 ks
fixace vázáním, velikost vût‰í pro vousaté
76.305.00.401
balení 50/300 ks

fixace gumov˘mi pásky (pro stomatology)
76.305.00.402
balení 50/300 ks

Obliãejové masky
76.305.06.000
balení 100/10000 ks
• jemn˘ lisovan˘ papír
• vhodné pro krátkodobé pouÏití (napﬁ. náv‰tûvy)
• fixace gumiãkami
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Operaãní ãepice pro Ïeny

Typ Bouffant, netkaná textilie, zelená
75.560.50.048
balení 100/500 ks
Typ Bouffant, netkaná textilie, bílá
75.560.50.050
balení 100/500 ks

Typ Bouffant Flex, netkaná textilie
75.560.50.060 - zelená
75.560.50.061 - bílá
balení 100/500 ks

Operaãní zástûra
Polyethylen, bílá
75.200.00.125 velikost 80 x 125 cm
75.200.00.140 velikost 80 x 140 cm
75.200.00.160 velikost 80 x 160 cm
balení 100/600 ks

Operaãní zástûra s dlouh˘m rukávem
Polyethylen, svûtle modrá, nesterilní
75.200.98.120 rozmûr 98 x 120 cm
75.201.00.132 rozmûr 105 x 130 cm
75.200.10.152 rozmûr 100 x 152 cm
balení 100 ks
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Náv‰tûvnick˘ plá‰È
75.590.00.001
balení 50 ks
• modrá barva
75.590.00.003
balení 50 ks
• modrá barva

STERILE EO

Náv‰tûvnick˘ plá‰È
•
•

bez obsahu latexu
‰íﬁka 145 cm a délka 125 cm

75.590.00.004
balení 50 ks
• barva zelená, rukávové manÏety (není ZP)
STERILE
75.590.00.015
balení 25 ks
• barva zelená, rukávové manÏety (není ZP)

Návleky Polyethylen,
modré, pro v‰echny velikosti obuvi
75.500.10.060
balení 100/2000 ks
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Potah na matrace Polyethylen
s elastick˘m okrajem, modr˘, velikost 90 x 210 cm
75.000.90.200
balení 10/100 ks
• pro v‰echny typy lÛÏek

Nemocniãní obuv pro pacienty Polypropylen,
jednotná velikost
75.985.00.000
balení 25/100 párÛ

Jednorázová um˘vací Ïínka
75.990.00.001
balení 50/1000 ks
• bílá netkaná textilie, 15 x 23 cm

Mytí bez vody
Nová ﬁada hygienick˘ch pﬁípravkÛ pro toaletu pacienta.

Umytí • O‰etﬁení • Dezodorace • Ochrana pﬁed infekcí
V˘robky „Mytí bez vody“ kompletnû splÀují poÏadavky na osobní hygienu. DÛraz je kladen nejen
na péãi o pokoÏku, ale také na velikosti balení, která jsou ‰itá na míru, resp. pro provedení
hygieny jednoho pacienta.
Antibakteriální pomÛcky „Mytí bez vody“ nejenom brání ‰íﬁení bakterií, ale také o‰etﬁují pokoÏku
a jsou efektivním ﬁe‰ením osobní hygieny pacientÛ.
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Vlhãené hygienické ubrousky
75.990.00.002
balení: 8 ubrouskÛ
krabice: 24 balení
75.990.00.007
balení: 25 ubrouskÛ
krabice: 24 balení
• bez alkoholu, latexu a lanolínu
• obsahuje vitamín E, provitamín B5 a pﬁírodní
extrakty
• moÏnost pﬁedehﬁátí v mikrovlnné troubû
• ãistí, osvûÏuje a neutralizuje pachy

Vlhãená hygienická Ïínka
75.990.00.003
balení: 8 Ïínek
krabice: 24 balení
• bez alkoholu, latexu a lanolínu
• obsahuje vitamín E, provitamín B5 a pﬁírodní
extrakty
• moÏnost pﬁedehﬁátí v mikrovlnné troubû
• ãistí, osvûÏuje a neutralizuje pachy

Antibakteriální vlhãená hygienická Ïínka
75.990.00.006
balení: 8 Ïínek
krabice: 24 balení
•
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Hygienická ãepice s pﬁídavkem ‰amponu
75.990.00.004
balení: 1 ãepice
krabice: 20 ãepic
•
‰amponování a mytí v jednom kroku
•
bez potﬁeby oplachování
•
bez alkoholu
•
ãistí, osvûÏuje a neutralizuje pachy
•
moÏnost pﬁedehﬁátí v mikrovlnné troubû
•
absorbuje usazeniny, sekrece a ‰pínu

Antibakteriální hygienická ãepice
s pﬁídavkem ‰amponu
75.990.00.005
balení: 1 ãepice
krabice: 20 ãepic
•
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Poznámky

