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Hygiene

Hygiena

Products used for the protection of patients and medical staff.

Výrobky sloužící především k ochraně pacienta a zdravotnického personálu.

HYGIENA / HYGIENE
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PERLAN je netkaná textilie ze 100 % viskózy vyráběná v bílé barvě 45 g/m2. Má vysokou užitnou hodnotu, 
je pevný, příjemný na omak a netrhá se za mokra. PERLAN se používá na výrobu jednorázových utěrek, 
ručníků, žínek, podložek či prostěradel pod pacienty a na vyšetřovací stoly. Využívá se ve zdravotnických 
zařízeních, např. v gynekologických nebo rehabilitačních odděleních atd.

PERLAN is nonwoven textile made from 100 % viscose in white colour, weight of 45 g/m2. It is soft 
to touch, strong and it has a great practical value. PERLAN is used as a disposable cloth, towel, or bad 
sheet under patients and on examination tables. It is used in gynecology, rehabilitation or other sanitary 
facilities.
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PERLAN - NETKANÝ TEXTIL / NONWOVEN TEXTILE

Netkaný textil v přířezech / Non woven textile cuttings
Objednací číslo/
ref number Rozměry/size Balení v kartonu/

units in carton
1230500311   30 x 48 cm 5 bal. a 200 ks / 5 pkg per 200 pcs
1322000112   42 x 48 cm 5 bal. a 200 ks / 5 pkg per 200 pcs
1322000114   50 x 95 cm 5 bal. a 100 ks / 5 pkg per 100 pcs
1322000115   95 x 150 cm 2 bal. a   50 ks / 2 pkg per   50 pcs
1322000116 140 x 250 cm 2 bal. a   25 ks / 2 pkg per   25 pcs

Netkaný textil v rolích / Non woven textile rolls
Objednací číslo/
ref number Rozměry/size Balení v kartonu/

units in carton
1322000212 50 cm x 100 m 1 role / 1 roll
1322000211 50 cm x 300 m 1 role / 1 roll
1322000213 95 cm x 100 m 1 role / 1 roll
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Dřevěné ústní lžičky se začištěnými okraji mají rozměr 20 x 150 mm (š x d) a jsou balené po 100 ks  
v papírové krabičce. Jsou vhodné k vyšetření dutiny ústní, k aplikacím léčebných prostředků i k přípravě 
dalších materiálů ve zdravotnictví.

Wooden spatulas with smooth edges have dimension 20 x 150 mm (width x length) and are packed  
100 pieces in a paper box. Wooden spatulas are suitable for oral cavity examination, medical application, 
and to prepare other materials in health care.

Hygiena
Hygiene
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LŽIČKA ÚSTNÍ DŘEVĚNÁ / WOODEN SPATULAS

NESTERILNÍ, balené á 100 ks v papírové krabičce / NONSTERILE, 100 pcs in paper box
Objednací číslo/
ref number Rozměry/size Balení v kartonu/

units in carton
1327100655 20 mm x 150 mm 50 x 100 ks/pcs
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Polyetylenový sáček pro případ nevolnosti s plastovým kruhovým okrajem o průměru 11 cm pro 
snadné a hygienické použití. Odolný proti roztržení. Objem přibližně 1 litr.

Polyethylene bag with plastic round edge in case of nausea. Diameter 11 cm for easy and hygienic use. 
Tear-resistant. Volume approx. 1 l.

Ochrana vaginálních sond suchá, rolovaná.

Protection of Vaginal Probes - dry, rolled.

SICSAC SÁČEK NA ZVRATKY / SICSAC NAUSEA BAG

SicSac sáček na zvratky / SicSac nausea bag
Objednací číslo/
ref number

Balení v kartonu/
units in carton

1322420001 6 x 50 ks/pcs

OCHRANA VAGINÁLNÍCH SOND / PROTECTION OF VAGINAL PROBES

Ochrana vaginálních sond suchá / Protection of Vaginal Probes - dry
Objednací číslo/
ref number

Balení v kartonu/
units in carton

1322600410 24 x 200 ks/pcs
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Jednorázové zástěry z nepropustného polyethylenu. Pomáhají chránit oblečení personálu od skvrn  
a postříkání během lékařských procedur, či jiných čisticích procesů. Polyethylenové transparentní zástěry 
jsou k dispozici ve dvou velikostech. Jednotlivě složené a zabalené v dispenzer boxu

Disposable aprons made of fluid resistant polyethylene. They help protect clothing from spills and 
splashes during medical procedures and cleaning tasks. Polyethylene aprons are available in two sizes. 
The packing system available is individually folded in a handy dispenser box.

NESTERILNÍ zástěry bez rukávů / NONSTERILE aprons without sleeves

ZÁSTĚRA/APRON BOSCO EXTRA DLOUHÁ ZÁSTĚRA
APRON EXTRA LONG

JEDNORÁZOVÉ ZÁSTĚRY / DISPOSABLE APRONS

Transparentní, Polyethylenová fólie
embosovaná /
Transparent, LDPE film, embossed

Size/Velikost: 81 x 125 cm
REF 1326200430

Jednotlivě složené a zabalené
v dispenzer boxu á 50 ks, 10 boxů
v kartonu/ Individually folded and
packed in a handy dispenser box
per 50 pcs, 10 boxes in carton

Transparentní, Polyethylenová fólie
embosovaná /
Transparent, LDPE film, embossed

Size/Velikost: 81 x 150 cm
REF 1326210434

Jednotlivě složené a zabalené
v dispenzer boxu á 40 ks, 10 boxů
v kartonu/ Individually folded and
packed in a handy dispenser box
per 40 pcs, 10 boxes in carton



INJEKČNÍ TECHNIKA / INJECTION

Injection

Injekční technika

Injection products are the result of many years of product development with high quality materials 
and the latest technology.

Produkty injekční techniky jsou výsledkem mnoha let vývoje výrobků z vysoce kvalitních materiálů 
za použití nejnovějších technologií.



Injekční technika
Injection
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Jednorázové injekční stříkačky dvoudílné jsou dodávány ve sterilním praktickém peel balení v pěti 
velikostech. Mají vynikající těsnost a čirost válce. Stříkačky jsou sterilizovány etylenoxidem a na obale jsou 
uvedené veškeré údaje – typ, velikost, číslo šarže a doba použití. Stříkačky jsou určeny pro dávkování léků, 
odběr tělních tekutin a další lékařské výkony.

Single use, two-part disposable injection syringes in a sterile package are supplied in a practical peel 
package in five sizes. Syringes are sterilized with ethylene oxide. The package contains all the information 
– type, size, lot number and expiration date. The Syringes are designed for a dosage of medicaments, for 
taking out body fluids and other medical procedures.

INJEKČNÍ STŘÍKAČKY / DISPOSABLE SYRINGES

Dvoudílné injekční stříkačky CHIRANA / Two-part hypodermic syringes CHIRANA
Objednací číslo/
ref number Rozměry/size Balení v kartonu/

units in carton
1321600503      2 ml 28 x 100 ks/pcs
1321600506      5 ml 19 x 100 ks/pcs
1321600507    10 ml 12 x 100 ks/pcs
1321600509    20 ml 12 x   80 ks/pcs
1321600551 150 ml JANETTE 100 ks/pcs
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Jednorázové jehly jsou jednotlivě balené a barevně rozlišené dle mezinárodního označení. Injekční jehly 
se vyznačují kvalitním ostřím, které snižuje pocit bolesti při vpichu. Hlavička jehly je z transparentního 
materiálu, což umožňuje sledování proudění léčiva nebo krve přes jehlu. Jsou dodávány ve sterilním peel 
balení v papírových krabičkách po 100 ks.

The injection needles feature a high-quality blade that reduces the sensation of pain when injected. The 
needle head is made of transparent material, allowing to monitor the flow of drug or blood through the 
needle. They are supplied in sterile peel packs (100 pcs in a paper box).  

INJEKČNÍ JEHLY / DISPOSABLE NEEDLES

Injekční jehly CHIRANA / Hypodermic needles CHIRANA
Objednací číslo/
ref number Rozměry/size Balení v kartonu/

units in carton
1321600603 0,50 x 16 25 G oranžová/orange 40 x 100 ks/pcs
1321600604 0,50 x 25 25 G oranžová/orange 40 x 100 ks/pcs
1321600605 0,55 x 25 24 G fialová/violet 40 x 100 ks/pcs
1321600607 0,60 x 30 23 G modrá/blue 40 x 100 ks/pcs
1321600609 0,70 x 30 22 G černaá/black 40 x 100 ks/pcs
1321600611 0,80 x 40 21 G zelená/green 40 x 100 ks/pcs
1321600612 0,90 x 40 20 G žlutá/yellow 40 x 100 ks/pcs
1321600614 1,20 x 40 18 G růžová/pink 40 x 100 ks/pcs

Injekční jehly MEDITEC / Hypodermic needles MEDITEC
Objednací číslo/
ref number Rozměry/size Balení v kartonu/

units in carton
1321600905 0,60 x 25 23 G modrá/blue 10 x 10 x 100 ks/pcs
1321600907 0,80 x 38 21 G zelená/green 10 x 10 x 100 ks/pcs
1321600908 0,90 x 38 20 G žlutá/yellow 10 x 10 x 100 ks/pcs
1321600910 1,20 x 38 18 G růžová/pink 10 x 10 x 100 ks/pcs
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Incontinence

Inkontinence

Incontinence products for adults and children from high-quality recyclable materials.

Inkontinenční pomůcky pro děti a dospělé z kvalitních recyklovatelných materiálů.

INKONTINENCE / INCONTINENCE
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Dětské plenkové kalhotky mají díky vysoce kvalitnímu absorpčnímu materiálu výbornou savost. Pružné 
nohavičky dobře přiléhají a zajišťují naprostý pocit pohodlí a čistoty pro miminko.

Baby disposable diapers have excellent absorption capacity, thanks to the top quality ultra-absorptive 
material. Elastic loops fit well and provide complete feeling of comfort and cleanliness.

DĚTSKÉ PLENKOVÉ KALHOTKY / BABY DISPOSABLE DIAPERS
Objednací číslo/
ref number Rozměry/size Balení v kartonu/

units in carton
1320600103 Premature   1 -   3 kg 6 x 24 ks/pcs
1320600114 Newborn   2 -   5 kg 6 x 24 ks/pcs
1320600115 Mini   3 -   6 kg 3 x 46 ks/pcs
1320600116 Midi   4 -   9 kg 3 x 56 ks/pcs
1320600117 Maxi   9 - 18 kg 3 x 50 ks/pcs
1320600118 Junior 15 - 25 kg 3 x 44 ks/pcs
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Plenkové kalhoty Kimberly Clark jsou určeny pro dospělé trpící inkontinencí. Díky vysoce kvalitnímu 
absorpčnímu materiálu mají výbornou savost a zajišťují naprostý pocit pohodlí a čistoty. Pružné nohavičky 
dobře přiléhají a zabraňují protékání tekutiny po stranách. Zapínají se samolepícími pásky, které umožňují 
i opakovanou aplikaci.

Diapers for adults, Kimberly Clark, are intended for adults suffering from incontinence. Thanks to high-
quality absorbent material they ensure excellent absorbency, full sense of cleanliness and comfort. Elastic 
panties fit well and prevent fluid leakage. Fasten by adhesive tape, which allows repeated application.

PLENKOVÉ KALHOTKY PRO DOSPĚLÉ / ADULT DIAPERS

Plenkové kalhotky pro dospělé DEPEND Normal/ Adult Diapers DEPEND Normal
Objednací číslo/
ref number Rozměry/size Balení v kartonu/

units in carton
1320600205 Medium savost/absorbency 1500 ml 3 x 15 ks/pcs
1320600206 Large savost/absorbency 2000 ml 3 x 15 ks/pcs
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Plasters

Náplasti

Range of medical plasters and adhesive dressing materials that meet the high demands for preventing 
allergic reaction to the patient‘s skin.

Sortiment zdravotnických náplastí a adhesivních převazových materiálů, které splňují vysoké nároky 
na předcházení alergickým reakcím pokožky pacienta.

NÁPLASTI / PLASTERS
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MEDIPLAST je textilní nedráždivá náplast na rány se savým polštářkem, určená k ošetření při první 
pomoci, odřenin, puchýřů apod. Je dodávána v ucelené délce, která umožňuje nastřižení do požadované 
délky. Savý polštářek má vysokou savost a je prodyšná. Náplast je dodávána v tělové barvě.
MEDIPLAST je náplast textilní na cívce, k nastřižení. Náplast je dodávána v tělové barvě.

MEDIPLAST textile non-irritating plaster with absorbent pad, for first aid treatment, abrasions, blisters, 
etc. Supplied in a full length that allows cutting to the requested length. The absorbent pad has a high 
absorbency and is breathable. The plaster is supplied in body colour.
MEDIPLAST textile plaster on reel, for cutting. The plaster is supplied in body colour.

MEDIPLAST - TEXTILNÍ NÁPLAST S POLŠTÁŘKEM / TEXTILE PLASTER WITH PAD

Textilní náplast s polštářkem / Textile plaster with pad
Objednací číslo/
ref number Rozměry/size Balení v kartonu/

units in carton
1320900401 6 cm x 1 m 120 ks/pcs
1320900402 8 cm x 1 m 100 ks/pcs

MEDIPLAST - TEXTILNÍ NÁPLAST NA CÍVCE / TEXTILE PLASTER ON REEL

Textilní náplast a cívce / Textile plaster on reel
Objednací číslo/
ref number Rozměry/size Balení v kartonu/

units in carton
1320900105   12,5 mm x 5 m 32 x 18 ks/pcs
1320900108   25    mm x 5 m 32 x 12 ks/pcs
1320900111   50    mm x 5 m 32 x   6 ks/pcs
1320900120 100   mm x 5 m 36 x   3 ks/pcs

Náplasti
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MEDIPOR je dělená poinjekční náplast. Z netkaného textilu, s polštářkem, 500 ks v krabičce, klinické 
balení. Vhodná pro zdravotnická zařízení.
P-CURE je samostatně balené adhezívní krytí s absorpčním polštářkem.

MEDIPOR split injection plaster. Non-woven fabric with pad, 500 pcs in a box, clinical package. Suitable 
for medical facilities.
P-CURE separately packed plaster with absorbent pad, individually packed
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MEDIPOR - NÁPLAST POINJEKČNÍ / POINJECTION PLASTER

Z netkaného textilu, s polštářkem / Nonwoven, with pad
Objednací číslo/
ref number Rozměry/size Balení v kartonu/

units in carton
1320902402 60 x 20 mm 36 x 500 ks/pcs

P-CURE - LEPÍCÍ NÁPLAST / ADHESIVE PLASTER 

Lepící náplast, voděodolná / Adhesive plaster, waterproof
Objednací číslo/
ref number Rozměry/size Balení v kartonu/

units in carton
1324704021 19 x 72 mm 100 x 100 ks/pcs
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OŠETŘOVÁNÍ RAN / WOUND CARE

Wound care

Ošetřování ran

The basis of our offer, where you can find traditional and modern ways of patients care.

Základ naší nabídky, ve které naleznete tradiční i moderní způsoby péče o nemocné.
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SANATYL 20 je vysoce porézní hydrofobní obvazová textílie ze 100 % Polyesteru místo z chemických 
vláken, určený pro impregnaci léčivy v tekutém nebo masťovém základu. Dobře ulpívá na postižených 
plochách ve stádiu granulomatosní proliferace i počínající epitelizace. Syntetická vlákna nepodporují 
prorůstání granulací, takže lze prodloužit intervaly mezi jednotlivými ošetřeními. SANATYL 20 je 
dodáván nesterilní v šířích 15, 30 a 60 cm v návinu 20 m. 
SANATYL 20 je obvaz vhodný pro použití v chirurgické, dermatologické, klinicko-plastické léčebné 
péči v nemocnicích i ambulantních zařízeních. Používá se při léčbě povrchových popálenin, plošných 
excoriací kůže, proleženin a nehojících se kožních defektů.

SANATYL 20 is a highly porous hydrophobic Polyester fiber dressing designed to be impregnated 
with pharmaceuticals in a liquid or ointment base. It adheres well on affected areas in the stage of 
granulomatous proliferation as well as on the beginning of epidermisation. Synthetic fibers do not 
support granulation growth, so intervals between treatments can be prolonged. SANATYL 20 is 
supplied non-sterile in widths of 15, 30 and 60 cm in 20 m wind. 
SANATYL 20 is dressing suitable for use in surgical, dermatological, clinical and plastic curative care in 
hospitals and ambulant clinics. It is used for the treatment of surface burns, bed sores and non-healing 
skin defects.

SANATYL 20 - PORÉZNÍ HYDROFILNÍ OBVAZ / SANATYL 20 - POROUS HYDROPHOBIC DRESSING
Objednací číslo/
ref number Rozměry/size Balení v kartonu/

units in carton
1322203101 15 cm x 20 m 15 ks/pc
1322203102 30 cm x 20 m 25 ks/pc
1322203103 60 cm x 20 m   5 ks/pc
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BLOODCARE je vysoce účinný hemostatický prostředek na bázi oxidované celulózy k profesionální 
zástavě kapilárního krvácení a krvácení z orgánů parenchymatózních a resekčních ploch při chirurgickém 
zásahu. Je vhodný pro použití ve všeobecné a digestivní chirurgii, neurochirurgii, plastické chirurgii, 
ortopedii, gynekologii, urologii, stomatologii i v jiných oborech.

BLOODCARE is a highly efficient haemostat based on oxidised cellulose. It is designed for professional 
stopping of capillary bleeding and bleeding from parenchymatous organs and resection areas 
during surgery. It is suitable for use in general and digestive surgery, neurosurgery, plastic surgery, or 
thopaedics, gynecology, urology, stomatology and other surgical areas.

BLOODCARE HEMOSTATIKUM / BLOODCARE HAEMOSTAT

BLOODCARE MATRIX - oxidovaná celulóza / oxidised cellulose / hemostatikum v plošné formě s textilní 
strukturou / haemostat in a flat form with textile structure

Objednací číslo/
ref number Rozměry/size Balení v kartonu/

units in carton
1324012201   50 x 100 mm krabička á 15 ks / paper box per 15 pcs
1324012202 100 x 100 mm krabička á 15 ks / paper box per 15 pcs

BLOODCARE POWDER - hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy / hydrogencalcium salt of oxidised 
cellulose / hemostatikum ve formě prášku / haemostat in a powder form

Objednací číslo/
ref number Rozměry/size Balení v kartonu/

units in carton
1324012001 2 g krabička á 6 ks / paper box per 6 pcs

BLOODCARE SPRAY - hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy / hydrogencalcium salt of oxidised cellulose /
hemostatikum ve formě spreje / haemostat in a spray form

Objednací číslo/
ref number Rozměry/size Balení v kartonu/

units in carton
1324003001 55 g 1 ks / 1 pc
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Nerudova 309

549 41 Červený Kostelec
Česká republika

tel.: +420 491 413 311
fax: +420 491 413 394
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