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Spotﬁební materiál

... intenzivníí péãe

Studené/teplé sáãky KAWA
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

OCHRANNÉ KRYTÍ NA KAWA SÁâKY
balení 1 ks

STUDENÉ/TEPLÉ SÁâKY KAWA
katalogové ãíslo

popis

uÏití tam, kde pomáhá v léãbû teplo ãi chlad
ekologické polyethylenové obaly - bez PVC
flexibilní i pﬁi velkém podchlazení
opakované a stﬁídavé pouÏití - extrémní
trvanlivost
netoxick˘ gel
udrÏení tepla nebo chladu aÏ 2 hodiny
pouÏití: natrÏení ‰lach, vymknutí, vyvrtnutí, otoky,
kﬁeãe, sportovní lékaﬁství, pooperaãní terapie, ortopedie, gynekologie, neurologie, stomatologie atd.
pouãení pﬁed pouÏitím:
chladu dosáhneme umístûním sáãku do
ledniãky ãi mrazniãky
tepla dosáhneme ponoﬁením do vody max. 60°C
(pﬁi varu mÛÏe dojít k rozvolnûní ‰vÛ) nebo krátkodobû v MVT
pﬁed pouÏitím vloÏit do ochranného obalu
doba pﬁiloÏení stejnû jako ãasov˘ interval mezi
jednotliv˘m pﬁiloÏením cca 30 minut

balení ks

katalogové ãíslo

rozmûry/cm

Typ

93.000.00.240

sáãek mini, velikost 11x14 cm, modr˘

1/10

93.000.00.050

13x14

Mini

93.000.00.241

sáãek universal, velikost 11x28 cm, modr˘

1/25

93.000.00.051

12x29

Universal

93.000.00.242

sáãek therapie, velikost 16x26 cm, modr˘

1/15

93.000.00.052

16x26

Therapie

21x38

Spezial I

93.000.00.243

sáãek spezial I , velikost 20x34, modr˘

1/10

93.000.00.053

93.000.00.245

sáãek collar/small, velikost 7,5x35, modr˘

1/10

93.000.00.054

30x40

Spezial II

93.000.00.350

sáãek universal, velikost 11 x 28 cm, prÛhledn˘

1/25

93.000.00.055

7,5x35

Límec - dûti (krátk˘)

93.000.00.401

sáãek mini, velikost 11 x 14 cm, prÛhledn˘

1/10

93.000.00.056

7,5x52

Límec - dospûlí (dlouh˘)

93.000.00.402

sáãek therapie, velikost 16 x 26 cm, prÛhledn˘

1/15

93.000.00.403

sáãek spezial I, velikost 20 x 34 cm, prÛhledn˘

1/10

93.000.00.405

sáãek collar/small, velikost 7,5 x 35 cm, prÛhledn˘

1/10

Studené/teplé kompresivní br˘le
93.600.00.100
balení 1 ks
• univerzální stﬁih a upevnûní (such˘ zip, pﬁilne na
kaÏdou tváﬁ a spánky)
• antimigrenózní úãinek, otvírání pór usnadÀuje
pronikání krémÛ, proti vráskám
• udrÏení tepla a chladu aÏ 2 hodiny
• pouÏití: teplo - chﬁipka, ka‰el, r˘ma, zánût dutin,
migréna (pozdní fáze), chlad - migréna (poãáteãní
fáze), otoky
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Rychlé chladové sáãky Quick cold 15 x 21 cm
93.000.00.048
balení 1 ks
• okamÏitá chladová komprese u akutních stavÛ
• vnitﬁní sáãek s tekutinou obklopen zrnitou
substancí
• tlakem dojde k poru‰ení vnitﬁního sáãku, a tím
k chemické reakci vedoucí k okamÏitému chladu
• na jedno pouÏití

Fonendoskopy
typ Schwestern
76.001.00.000 - ãern˘
76.001.00.001 - modr˘
76.001.00.002 - zelen˘
76.001.00.003 - ãerven˘
balení 1 ks
• sestersk˘

typ Panascope
76.001.00.004 - ãern˘
76.001.00.200 - rÛzné barvy
balení 1 ks
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Gel pro sonografii

lahev 250 ml

93.050.00.425

balení 1 ks/24 ks karton

lahev 500 ml
lahev 1000 ml
lahev 1000 ml - tuÏ‰í konzistence
kanystr 5000 ml

93.050.00.435
93.050.00.443
93.050.00.444
93.050.00.048

balení
balení
balení
balení

1
1
1
1

ks/20 ks karton
ks/12 ks karton
ks/12 ks karton
ks/ 4 ks karton

Pumpa na gel k balení 5000 ml - kanystr
93.050.00.449
balení 1 ks

Gel pro sonografii balení 5000 ml - vak
93.050.00.050 - s kohoutkem
93.050.00.051 - samostatn˘ kohoutek
balení 1 ks

Zásobník na tablety
92.705.00.002
balení 1 ks
• pohotovû k pouÏití
• ulehãuje práci sester
• pﬁehledn˘ systém dávkování léãiv bûhem celého dne
• v˘hodné také pro star‰í pacienty v domácím o‰etﬁení
Kryt zásobníku na tablety
92.704.00.010
balení 1 ks
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Kelímky na medikamenty
kalibrované, balení 90/9000 ks
k a ta l o g o v é č í s l o
68. 414. 21. 004

ba r v a
průhle dná

68. 414. 23. 003

ž lutá

68. 414. 24. 003

č e r v e ná

68. 414. 25. 003

modrá

68. 414. 26. 003

z e le ná

Víčka pro kelímky na medikamenty
68.663.12.904
balení 500/4000 ks

Stojan na zásobníky a kelímky pro
19 zásobníků a 19 kelímků
92.703.00.000
balení 1 ks

Tyčinky na hygienu dutiny ústní
32.000.00.020
balení 75/1500 ks
• s glycerinem a citronovým extraktem
• 10 cm dlouhé
• bez cukru (vhodné i pro diabetiky)
• chráněno pfied světlem
Bezpečnostní lanceta
10.000.00.025
balení 100/4000 ks
• 25G, 2,2 mm, s pfiedem natáhnutou spouští
• tfiída ZP IIa
• pfiedem formovaná, jednorázová
• bezpečná náhrada za klasická kopíčka
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Tlakové za‰krcovadlo
5020 - pro dospûlé
5085 - pro dûti - motiv dino
5086 - pro dûti - motiv klaun
balení 1 ks
• z pruÏného materiálu
• snadná manipulace jednou rukou
• snadné uvolnûní ‰krtidla
• okamÏité rozepnutí
• autoklávovatelné do 1210 C

Zdravotnické ‰krtidlo s automatickou pﬁezkou
KVS AA25500
balení 1 ks
• k zastavení krvácení v urgentní medicínû, pﬁed
chirurgick˘m v˘konem
• lokalizace cév pﬁi odbûrech krve
• omezení krvácení pﬁi akutních chirurgick˘ch
v˘konech
• první pomoc pﬁi u‰tknutí a poranûní
✔

MoÏno prát bûÏn˘mi pracími prostﬁedky.

✔

Velice jednoduché pouÏití.

FlexiSlide
•
•
•
•
•
•
105089
105093
1029
1061

120
120
195
195

x 85
x 115
x 85
x 115

1
1
1
1

ks
ks
ks
ks

•
•
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podloÏka pro snadnou manipulaci s pacientem
speciální povrch usnadÀující manipulaci
k jednorázovému pouÏití
vhodné i pro obézní pacienty – testováno na
400 kg váhy
bez latexu
balení je lehké a jednotlivû balené – vhodné pro
transport
cenovû v˘hodné ﬁe‰ení manipulace s pacientem
pro pouÏití v nemocnicích, v nemocnicích pro
dlouhodobû nemocné, v psychiatrick˘ch nemocnicích, pro zdravotnickou záchrannou sluÏbu, pro
sanatoria a dal‰í

Základní set pro péãi o dutinu ústní
STERILE R

43.004.66.500
balení 10/120 ks
set obsahuje:
• 1 rukojeÈ s regulátorem odsávání
• 1 kartáãek s odsáváním
• 3 aplikátory – houbiãky s odsáváním

RukojeÈ s regulátorem odsávání
STERILE R

43.004.66.502
balení 50/300 ks

Aplikátor – houbiãka s odsáváním
STERILE R

43.004.66.503
balení 50/100 ks

Zubní kartáãek s odsáváním
STERILE R

43.004.66.501
balení 50/300 ks

Jednorázov˘ zubní kartáãek s pastou
76.800.80.000
balení 100 ks
jednotlivû balen˘
• délka 16,5 cm
• materiál rukojeti: polystyrol, materiál ‰tûtinek: nylon
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Tlaková manÏeta SafePress
Pro opakované pouÏití
43.018.00.013
500 ml
balení 1/10 ks
43.019.00.013
1000 ml
balení 1/5

Pro jednorázové pouÏití
43.018.00.012
500 ml
balení 1/10 ks
43.019.00.012
1000 ml
balení 1/5 ks

PomÛcky pro míchání zdravotnického cementu
Miska nesterilní - samostatná
07.017.00.024
balení 10 ks
·pachtle/‰pátle nesterilní - samostatná
07.017.00.025
balení 10 ks
Set na míchání cementu - sterilní
07.082.11.000
balení 1/10 ks
Set na míchání cementu - nesterilní
99.082.11.000
balení 1/10 ks
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STERILE R

