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Rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku, obok dezynfekcji rąk, stanowią nieodzowny element 
systemu ochrony osobistej pracowników służby zdrowia. Odpowiednio dobrana i dopasowana rękawica 
zapewnia komfort pracy, a także ochronę przed przenoszeniem drobnoustrojów w kontakcie pacjent-
personel i personel – pacjent. Ważne jest, aby używana rękawica diagnostyczna zapewniała ochronę przed 
niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami (takimi jak leki, cytostatyki, koncentraty i roztwory środków 
dezynfekujących), a także skutecznie chroniła przed wpływem szkodliwych czynników biologicznych, 
takich jak bakterie, wirusy oraz płyny organiczne. Firma Batist oferuje rękawice diagnostyczne Flower  
w następujących wariantach: lateksowe bezpudrowe i pudrowane oraz nitrylowe bezpudrowe.
Nasze rękawice Flower zostały sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I. Spełniają również najwyższe 
standardy jako Środek Ochrony Indywidualnej (PPE) certyfikowany w kategorii III.

Single-use examination gloves, in addition to hand disinfection, are an essential element of the personal 
protection system of healthcare professionals. A properly selected and fitted glove provides comfort 
and protection against the transmission of microorganisms in contact between patient-personnel and 
personnel-patient. It is important that the examination glove  provides protection against hazardous 
substances and mixtures (like drugs, cytostatics, concentrates and solutions of disinfectants), and that 
they effectively protect against harmful biological agents such as bacteria or viruses and organic fluids. 
Batist offers Flower examination gloves in the following variants: powder-free and powdered latex and 
powder-free nitrile.
Our Flower examination gloves have been classified as a class I medical device. They also meet the 
highest standards in the field of Personal Protective Equipment as certified products in category III. 
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Plastikowy uchwyt na trzy pudełka z rękawicami lateksowymi lub nitrylowymi (100 sztuk / pudełko).
Czyszczenie: Łagodny roztwór detergentu z wodą lub opcjonalnie 70% etanol.

Plastic holder for three boxes of examination latex or nitrile gloves (100 pcs/box). 
Cleaning: Mild soap solution and water or, optionally, 70% ethanol.
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RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE / EXAMINATION GLOVES

Rękawice diagnostyczne lateksowe / latex examination gloves
Numer ref./
ref number Wymiary/size Jednostek w kartonie/

units in carton
1323806211 S bezpudrowe/powder-free 10 x 100 szt/pcs
1323806212 M bezpudrowe/powder-free 10 x 100 szt/pcs
1323806213 L bezpudrowe/powder-free 10 x 100 szt/pcs
1323806214 XL bezpudrowe/powder-free 10 x 100 szt/pcs
1323806221 S pudrowane/powdered 10 x 100 szt/pcs
1323806222 M pudrowane/powdered 10 x 100 szt/pcs
1323806223 L pudrowane/powdered 10 x 100 szt/pcs
1323806224 XL pudrowane/powdered 10 x 100 szt/pcs

Rękawice diagnostyczne nitrylowe / nitril examination gloves
Numer ref./
ref number Wymiary/size Jednostek w kartonie/

units in carton
1323806521 S bezpudrowe/powder-free 10 x 100 szt/pcs
1323806522 M bezpudrowe/powder-free 10 x 100 szt/pcs
1323806523 L bezpudrowe/powder-free 10 x 100 szt/pcs
1323806524 XL bezpudrowe/powder-free 10 x 100 szt/pcs
1323806531 S bezpudrowe/powder-free 10 x 200 szt/pcs
1323806532 M bezpudrowe/powder-free 10 x 200 szt/pcs
1323806533 L bezpudrowe/powder-free 10 x 200 szt/pcs
1323806534 XL bezpudrowe/powder-free 10 x 180 szt/pcs

3

PLASTIKOWY UCHWYT NA OPAKOWNIE RĘKAWIC / GLOVE BOX DISPENSER

Plastikowy uchwyt pomieści 3 opakowania rękawic diagnostycznych / acrylic glove box dispenser for 3 boxes of examination gloves
Numer ref./
ref number Wymiary/size Jednostek w kartonie/

units in carton
1327009901 41 x 26 x 10 cm 1 x 10 szt/pcs
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Wata chirurgiczna Flower wykonana jest ze 100% bawełny lub mieszanki bawełny/wiskozy. Jest miękka, 
charakteryzuje się delikatnością w dotyku i zwiększoną chłonnością. Pakowana jest w torebkę PE. Wata 
bawełniano-wiskozowa stosowana jest w kosmetyce i medycynie. Wata 100% bawełniana stosowana 
jest głównie jako materiał bazowy pod bandażem gipsowym.

The Flower surgical cottonwool is made from 100% cotton or mix of cotton/viscose. It is soft, perfectly 
combed with soft to the touch and increased absorbency. It is packed in a PE bag. The folded surgical 
cottonwool is used for cosmetics and medical use. The rolled cottonwool is mainly used as a base 
material under the plaster bandage.

FLOWER CW-F - CHIRURGICZNA WATA BAWEŁNIANA / SURGICAL COTTONWOOL

Wata bawełniano-wiskozowa 50/50 % / Folded surgical cottonwool - cotton/viscose 50/50 %
Numer ref./
ref number Wymiary/size Jednostek w kartonie/

units in carton
1321900101     50 g 100 opak./pkg
1321900102   100 g   50 opak./pkg
1321900103   200 g   25 opak./pkg
1321900104   500 g   10 opak./pkg
1321900105 1000 g     6 opak./pkg

FLOWER CW - CHIRURGICZNA WATA BAWEŁNIANA / SURGICAL COTTONWOOL

Chirurgiczna wata bawełniana - 100 % bawełna / Surgical cottonwool rolled - 100 % cotton
Numer ref./
ref number Wymiary/size Jednostek w kartonie/

units in carton
1321901305 1000 g 10 opak./pkg
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FLOWER - WKŁADKI POPORODOWE / MATERNITY NAPKINS

NIESTERYLNE wkładki poporodowe / Maternity napkins NONSTERILE
Numer ref./
ref number Wymiary/size Jednostek w kartonie/

units in carton
1322300001 7 cm x 25 cm                270 szt/pcs
1322300002 7 cm x 25 cm 12 opak. po 20 szt./12 pkg per 20 pcs

STERYLNE wkładki poporodowe / Maternity napkins STERILE
Numer ref./
ref number Wymiary/size Liczba w opakowaniu/

package quantity
Jednostek w kartonie/
units in carton

1230113809 7 cm x 25 cm 10 szt/pcs 38 / 38 opak./pkg

ARTYKUŁY MEDYCZNE / MEDICAL CONSUMABLES

Wkładki poporodowe Flower mają miękką, przyjazną w dotyku, włókninową powierzchnię, która 
zapewnia komfortowe dopasowanie. Rowki na powierzchni pomagają rozprowadzać płyn do wkładu 
chłonnego z rozdrobnionej celulozy. Wkładki są odpowiednie dla kobiet w połogu i dla kobiet  
z obfitym krwawieniem miesiączkowym. Produkt można sterylizować.

The maternity napkins Flower have a soft, touch-friendly, non-woven fabric surface that provides  
a comfortable fit. The grooves on the surface helps to distribute fluid to the absorbent core of crushed 
cellulose. The napkins are suitable for women in puerperium and for women with severe menstruation.
The napkins can be sterilized.
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 Flower Antiseptic - antyseptyczne wkładki Flower zawierają aktywny tlen, który delikatnie dezynfekuje 
wkładkę i redukuje nieprzyjemny zapach. Ze względu na ich doskonałe właściwości absorpcyjne 
wkładki nadają się nie tylko w przypadku miesiączki, ale również lekkiego nietrzymania moczu.
Flower ProBiotic - unikalne połączenie wkładki higienicznej i probiotyków. Wkładki zawierają czystą 
probiotyczną kulturę bakterii Lactobacillus acidophilus. Flower ProBiotic przyczynia się do pielęgnacji 
błony śluzowej pochwy i utrzymania komfortowej mikroflory.

Flower Antiseptic - Flower AntiSeptic feminine napkins contain active oxygen that gently disinfects 
the pad and reduces the unpleasant odour. Due to their excellent absorption properties, the napkins 
are suitable not only for menstruation but also for light incontinence.
Flower ProBiotic - Unique combination of sanitary napkin and probiotics. The napkins contain a pure 
probiotic culture of Lactobacillus acidophilus. Flower ProBiotic contributes to the care of the vaginal 
mucosa and comfortable microflora.

WKŁADKI HIGIENICZNE / FEMALE NAPKINS

Antyseptyczne wkładki higieniczne FLOWER / FLOWER Antiseptic female napkins
Numer ref./
ref number Wymiary/size Liczba w opakowaniu/

package quantity
Jednostek w kartonie/
units in carton

1322300003 235 x 95/155 9 szt/pcs 24 opak./pkg

Probiotyczne wkładki higieniczne FLOWER / FLOWER ProBiotic female napkins
Numer ref./
ref number Wymiary/size Liczba w opakowaniu/

package quantity
Jednostek w kartonie/
units in carton

1322300004 235 x 95/155 9 szt/pcs 24 opak./pkg
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Absorbujące podkłady Flower z wkładem z rozdrobnionej celulozy, z dodatkiem chłonnego polimeru  
i miękkiej, przyjaznej dla skóry włókninowej powierzchni, pokryte z jednej strony nieprzepuszczalną 
folią. Produkowane są w czterech rozmiarach. W torbie z PE pakowana jest określona liczba sztuk. 
Podkłady chłonne są stosowane u pacjentów z nietrzymaniem moczu i w innych podobnych 
przypadkach w placówkach służby zdrowia.

Absorbent underpads Flower with ground-cellulose core, with the addition of an absorbent polymer 
and soft, skin-friendly non-woven surface, covered on one side with impermeable film. They are 
produced in four sizes. The specified number of pieces is packed in PE bag. Absorbent underpads are 
used for incontinent bedridden patients and other similar purposes in health care facilities.

FLOWER - PODKŁADY ABSORPCYJNE / ABSORBENT UNDERPADS

Podkłady absorpcyjne FLOWER / Absorbent Underpads FLOWER
Numer ref./
ref number Wymiary/size Jednostek w kartonie/

units in carton
1323100501 60 cm x 40 cm Małe 10 x 25 szt/pcs
1323100502 60 cm x 60 cm Średnie   6 x 25 szt/pcs
1323100503 60 cm x 90 cm Duże   4 x 25 szt/pcs
1323100504 70 cm x 180 cm Bardzo duże   4 x 25 szt/pcs

Podkłady absorpcyjne FLOWER ECO / Absorbent Underpads FLOWER ECO
Numer ref./
ref number Wymiary/size Jednostek w kartonie/

units in carton
1323100521 60 cm x 40 cm Małe 10 x 25 szt/pcs
1323100522 60 cm x 60 cm Średnie   6 x 25 szt/pcs
1323100523 60 cm x 90 cm Duże   4 x 25 szt/pcs



BATIST Medical Polska Sp. z o.o.
Ul. Kolista 25

40-486 Katowice
Tel: +48 32 735-04-37
Fax: +48 32 735-04-40

Email: info-pl@batist.com
www.batist.com
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